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ૂચના
નાણાકીય વષર્ 2018-19નો વાિષર્ક અહેવાલ એ મ ૂળ અંગ્રેજી અહેવાલનો ગુજરાતી અનુવાદ છે . આ
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િનણાર્યક રહેશે.
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[અગાઉ મે ો- લ ક એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કં પની લિમટડ તર ક

ચ લત]

(ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારનુ ં સંયક્ુ ત સાહસ)
કોપ રટ મા હતી
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2.
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3.
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5.

ી અરિવદ અ વાલ, IAS
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નોિમની ડર ટર ( જ

6.

ી

7.

ીમતી

8.

ી અિ ની ુ માર, IAS

ુ રાત સરકાર)
નોિમની ડર ટર ( જ

9.

ી એસ. એસ. રાઠોર

મેને જગ ડર ટર

કુ શ

િન ૃ

દ
ંુ ર ુ બે
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રુ , IAS

ુ રાત સરકાર)
નોિમની ડર ટર ( જ

ુ યના તોમર, IAS
ન

અિધક

ુ ય સ ચવ (માગ અને મકાન),

ુ રાત સરકાર)
નોિમની ડર ટર ( જ

ુ રાત
જ

સરકાર
10.

ી બરન પરમાર, IAAS

ૂણ સમયના અને કાયરત ડર ટર (નાણાં)

11.

ી સહદવા િસઘ

ૂણ સમયના અને કાયરત ડર ટર ( ો

12.

ી

ૂણ સમયના અને કાયરત ડર ટર (િસ ટ સ, ઇલે

શાંત રાવ

રો લગ ટોક)
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ટે યુટરી ઓિડટસર્:
મે. મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી (FRN: 106041W/W100136)
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ,
જી-4, કેપ ટોન, િચરાગ મોટસર્ ચાર ર તા,
પિરમલ ગાડર્ ન પાસે, એસ એમ રોડ,
એિલસિબ્રજ, અમદાવાદ-380006, ગુજરાત
ઇ ટનલ ઓ ડટસ:
મે. ટી.આર. ચ ા એ ડ કં. એલએલપી (FRN: 06711N/N500028)
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
301, ત્રીજો માળ, ઇ દ્રપ્ર થ કોપ રે ટ,
શેર પેટ્રોલ પ પની સામે, આનંદનગર રોડ,
પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - 380015
સે ટ રયલ ઓ ડટસ:
મે. િહતેષ બુચ એ ડ એસોિસએ સ
પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ
310, આિદ ય લાઝા, કણાર્વતી એપાટર્ મે સ પાસે,
જોધપુર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - 380015
બે કસ:
ટેટ બે ક ઓફ ઇિ ડયા
એિક્સસ બે ક
આઇસીઆઇસીઆઇ બે ક
બે ક ઓફ ઇિ ડયા
કં પની સે ટર
ી િહતેષકુમાર ભામરે
ર જ ટડ ઓ ફસ:
લોક ન.1, પહેલો માળ, કમર્યોગી ભવન, સેક્ટર-10એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત-382010
ફોન નં.: +91-79-23248572 ફેક્સ : +91-79-26859766, વેબસાઇટ: www.gujaratmetrorail.com,
CIN: U60200GJ2010SGC059407
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ચેરમેનનો સંદશ
િપ્રય શેરધારકો,
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડની 9મી વાિષર્ક સામા ય સભામાં આવકારતા હુ ં આનંદની લાગણી
જ
અનુભવું .ં બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ વતી હુ ં વષર્ 2018-19 દરિમયાનની કંપનીની કામગીરીનો અહેવાલ આપની સમક્ષ મુકી
ર ો

.ં

પ્રો ક્ટના ઇ ટ-વે ટ કોિરડોર અંતગર્ત વ ાલ ગામથી એપરલ પાકર્ વ ચેના 6.5 િક.મી.ની લંબાઇ ધરાવતા પ્રાયોિરટી
રીચ પર ઓપરે શ સ શ કરી અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટે અભ ૂતપ ૂવર્ સફરની શ આત કરી છે તે જણાવતા મને હષર્ની
અનુભ ૂિત થઇ રહી છે . દે શના માનનીય વડાપ્રધાને 4 માચર્, 2019ના રોજ વ ાલ ગામ ટેશનની પ્રથમ ટ્રેનને લીલી
ઝંડી બતાવી હતી. “આપણી મેટ્રો” માં પ્રથમ સફર કરતા સમયે અમદાવાદના નાગિરકોમાં જોવા મળે લ અનેરો ઉ સાહ
સમગ્ર જીએમઆરસીએલની ટીમ માટે એક ગૌરવની લાગણી લઇને આ યો હતો અને આ જ ઉ સાહ અમદાવાદ મેટ્રો
રે લ પ્રો ક્ટને ઝડપથી પ ૂણર્ કરવાના ટીમના પ્રય નોને પ્રો સાહન પ ૂરુ પાડશે.
નાણાકીય વષર્ 2018-19 ખ ૂબ ઉ સાહજનક રહયું હતુ.ં વષર્ દરિમયાન પ્રો ક્ટની અમલીકરણની પ્રવ ૃિ માં ન ધપાત્ર
પ્રગિત જોવા મળી હતી અને બંને કોિરડોર પર િસવીલ બાંધકામની પ્રગિતમાં પણ ઝડપ જોવા મળી હતી.
વધુ આનંદની વાત એ છે કે પ્રાયોિરટી રીચ-1 અંતગર્ત પ ૂવર્ તરફના ભાગમાં બાંધકામની પ્રવ ૃિ

લગભગ પ ૂણર્ થઇ ગઇ

છે અને વ ાલ અને રબારી કોલોની ટેશનોની કામગીરી પ ૂણર્ થવા પર છે . થલતેજ ગામથી સરદાર પટેલ ટેિડયમ
વ ચેના વાયાડક્ટનું બાંધકામ ઝડપી ગિતએ ચાલી ર ું છે અને ટૂંક સમયમાં જ પ ૂણર્ થાય તેવી સંભાવના છે . સાબરમતી
નદી પર િનમાર્ણ પામનાર પુલનું બાંધકામ પણ શ થઇ ગયું છે . નોથર્-સાઉથ કોિરડોર (એપીએમસી માકટ-મોટેરા
ટેિડયમ)ના વાયાડક્ટ અને ટેશનોની કામગીરી પણ પ ૂરજોશમાં ચાલું છે .
આપની કંપનીએ ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરના ભાગ પે અમદાવાદના કોટ િવ તારમાં 6.5 િકમી લંબાઇ ધરાવતી ટનલના
બાંધકામનું એક પડકારજનક કામ હાથ પર લીધું છે , યાં ઐિતહાિસક હેિરટેજ થાનો આવેલા છે . બે ટનલ બોિરંગ મશીન
(ટીબીએમ)ને કામે લગાડવામાં આ યા છે

ચોવીસે કલાક કામગીરી કરે છે . બંને ટીબીએમની કામગીરી એિપ્રલ, 2018માં

કાલુપરુ થી શ કરવામાં આવી હતી અને ફક્ત 10 મિહનાના િવક્રમજનક સમયગાળામાં જ 2 િકમી ટનલીંગ કામગીરી
પ ૂણર્ કરી દીધી હતી. બંને ટીબીએમના એક પછી એક બ્રેક ુ થયા હતા,

ભારતમાં મેટ્રો રે લ માટે એક ન ધપાત્ર ઘટના

છે .
ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરની ટેબિલંગની જ િરયાતો પ ૂણર્ કરવા માટે એપરલ પાકર્ ડેપો સપ ૂણર્ રીતે તૈયાર અને કાયર્રત છે .
ડેપોમાં ઓપરે શન કંટ્રોલ સે ટર, ડેપો કંટ્રોલ સે ટર, બીટીયુ, િસગ્નલીંગના સાધનો, ટેિલકોમ સાધનો, યુપીએસ, કો ફર સ
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મ, ઓિફસસર્ મ, ટ્રેનીંગ સે ટર, કાફેટેિરયા અને ટે ટ ટ્રેક

વી ટ્રેન ઓપરે શ સ અને મેઇ ટેન સને લગતી િવિવધ

સવલતો છે . આ ડેપોમાં 6 ટ્રેન આવી ગઇ છે અને કમીશનીંગ હેઠળ છે . નોથર્-સાઉથ કોિરડોરની ટેબિલંગની જ િરયાત
ગ્યાસપુર ડેપોથી પ ૂણર્ કરવામાં આવશે. 20 હેક્ટરમાં ફેલાયેલા આ ડેપોનું બાંધકામ હાલ ચાલી ર ું છે .
હુ ં જાહેરાત કરતા ગૌરવ અનુભવું

ં કે વષર્ દરિમયાન ભારત સરકારે અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2ના

અમલીકરણને પણ મંજુરી આપી દીધી છે

આપની કંપનીના પ્રય નો ારા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડી દે શ.ે

ફેઝ-2ના ભાગ પે મોટેરા ટેિડયમથી મહા મા મંિદર, ગાંધીનગર અને જીએનએલયુ-િગ ટ િસટીના ટ લગભગ 28.524
િકમીની લંબાઇ ધરાવે છે .
વધુમાં, સરકારે બે કોિરડોર ધરાવતા સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના અમલીકરણ માટે પણ મંજુરી આપી દીધી છે . સરથાણાથી
ડ્રીમ િસટી અને ભેસાણથી સરોિલ એમ કુલ બે ટ 40.35 િકમીની લંબાઇ ધરાવે છે ,

નું અમલીકરણ જીએમઆરસીએલ

ારા કરવામાં આવશે.
રા ય સરકાર અને અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન (એએમસી)ના સતત સહયોગથી પ્રો ક્ટ માટે જમીનની કુલ
જ િરયાતમાંથી 100 ટકા સરકારી જમીન અને 50 ટકા ખાનગી જમીન કંપની ારા સંપાિદત કરી લેવામાં આવી છે .
જીએમઆરસીએલ સાઇટ પર બધાજ કમર્ચારીઓ અને કો ટ્રાક્ટરોની સલામતી માટે હંમેશા પ્રય નશીલ ર ું છે . આપની
કંપનીએ પયાર્વરણીય, આરોગ્ય અને સલામતીને લગતા બધા જ જોખમોને ઓળખી સંબિં ધત જોખમોનું મ ૂ યાંકન કરી
અસરકારક અને યોગ્ય િનયંત્રણ કાયર્ક્રમો ારા તેમજ અ તન ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેન ું યવ થાપન કયુર્ં છે .
મને ખાતરી છે કે જીએમઆરસીએલ લોકોની ટેવ બદલવામાં અગ યનો ભાગ ભજવશે અને લોકોને પોતાના અંગત
વાહનો છોડી ઝડપી, સલામત, આિથર્ક રીતે પરવડે તેવા અને િવ સનીય જાહેર પિરવહનનો ઉપયોગ કરવા માટે
પ્રો સાિહત કરશે. આ બાબત ગુજરાતના નાગિરકોને ટ્રાિફકની

ટકરો અપાવશે તેમજ પ્રદૂ ષણને લગતી સમ યાઓમાં

પણ ઘટાડો કરશે.
હુ ં આ પ્રસંગે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, કિમશનર ઓફ રે લવે સે ટી (સીએમઆરએસ), મારા સાથી સ યો,
શેરધારકો, ટેકહો ડરો, કમર્ચારીઓ, કો ટ્રાક્ટસર્ અને ક સ ટ સનો તેમના ઉ કૃ ઠ યોગદાન અને પ્રો ક્ટ માટે વષર્
દરિમયાન કરે લ કામગીરી બદલ આભાર યક્ત ક

.ં

કંપનીના સંચાલકમંડળ પર આપે મુકેલ િવ ાસ અમને કામગીરી માટે ઉ સાહ પ ૂરો પાડે છે . હુ ં આપને ફરીથી ખાતરી
આપુ

ં કે ગુજરાત રા યમાં િવ

કક્ષાની રે લ આધાિરત માસ રે િપડ ટ્રા સપોટર્ િસ ટમના િનમાર્ણ માટે કિટબ રહીશુ.ં
આભાર સહ,
સહી/(દુગાર્ શંકર િમ )

ચેરમેન
DIN 02944212
(ઉક્ત સંદેશ કંપનીની 9મી વાિષર્ક સામા ય સભાની પ્રિક્રયાઓનો સારાંશ નથી.)
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1. વષ દરિમયાનની ન ધપા
1.1 અમદાવાદ મે ો રલ ો

2018-19

ઘટનાઓ

ટ ફઝ-1નો

ારં ભ ( ાયો રટ ર ચ)

માનનીય વડાપ્રધાન ીએ 4 માચર્, 2019ના રોજ ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરના વ ાલ ગામથી એપરલ પાકર્ વ ચેના
6.5 િક.મી.ના પ્રાયોિરટી રીચ-1નો પ્રારં ભ કરા યો હતો.

પ્રાયોિરટી રીચ-1 અંતગર્ત વ ાલ ગામ ટેશનથી એપરલ પાકર્ ટેશન વ ચે 4 માચર્, 2019ના રોજ
કુલ 6.5 િક.મી.ની લંબાઇ ધરાવે છે . જા યુઆરી

કમિશર્યલ ઓપરે શન શ કરવામાં આ યું હત,ું

મિહનાથી જ ટ્રેક પર ટે ટીંગ હાથ ધરવામાં આ યું હત ું અને યારબાદ કમિશર્યલ રન યોગ્ય રીતે
થાય તે માટે ટ્રાયલ રન હાથ ધરવામાં આવી હતી. 4 માચર્ થી 11 માચર્, 2019 વ ચે નાગિરકોને
િવનામ ૂ યે મુસાફરીની સવલત આપવામાં આવી હતી.
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1.2 અમદાવાદ મે ો રલ ો
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ટ ફઝ-2ને મં ુ ર .

ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે 9મી માચર્, 2019ના રોજ અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ2ને મંજુરી આપી છે .

મેટ્રો રે લ શ

કરાવવાના

કાયર્ક્રમ દરિમયાન માનનીય
વડાપ્રધાન ી

ારા મોટેરા

ટેિડયમથી મહા મા મંિદર,
ગાંધીનગર વ ચેના 28.26
િક.મી.નો ટ ધરાવતા ફેઝ2ની

કામગીરીની

પણ

શ આત કરાવી હતી.

અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડી દે શે. તે કુલ 28.524 િક.મી. લાંબો
ટ ધરાવે છે અને તેને .5384.17 કરોડના ખચેર્ પ ૂણર્ કરવામાં આવશે. જીએનએલયુથી
ં િગ ટ િસટી વ ચેના
ટને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીથી પ ૂણર્ કરવામાં આવશે.
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7

ો

ટ, ફઝ-2
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1.3 રુ ત મે ો રલ ો

2018-19

ટને મં ુ ર

ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે 6 માચર્, 2019ના રોજ સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટને મંજુરી આપી
છે .
સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત કુલ 40.35 િક.મી. લંબાઇ ધરાવતા બે કોિરડોરને

.12020.32 કરોડના ખચેર્ પ ૂણર્

કરવામાં આવશે.
i.

સરથાણા – ડ્રીમ િસટી (21.61 િક.મી.) – 20 ટેશ સ

ii.

ભેસાણ - સરોિલ (18.74 િક.મી.) – 18 ટેશ સ

રુ ત મે ો રલ

ો

ટ – ટ દશાવતો ન શો
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1.4 ‘વન નેશન વન કાડ’નું લો ચીંગ

‘'

અમદાવાદ શહેરમાં તા. 4 માચર્, 2019ના રોજ નવી મેટ્રો ટ્રેન સેવા શ કરા યા દરિમયાન માનનીય વડાપ્રધાન ીએ નેશનલ
કોમન મોિબલીટી કાડર્ (એનસીએમસી)નું વન નેશન વન કાડર્ તરીકે લો ચીંગ કયુર્ં હત.ું
દે શમાં િવકસીત આ કાડર્ ઉપયોગકતાર્ને ટ્રા સપોટર્ , મેટ્રો સેવા, ટોલ ટેક્ષ, પાિકર્ંગ ચાજીર્સ, િરટેલ શોપીંગ
ચ ૂકવણી કરવા ઉપરાંત સમગ્ર દે શમાંથી નાણા ઉપાડવા

વી સવલતો પ્રદાન કરશે.
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2. અ ય કાય મો

2.1

માનનીય

ુ યમં ી ી ારા

ડર ાઉ ડની કામગીર ની સમી ા

ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ી
િવજય
2018ના

પાણીએ 23મી ઓગ ટ,
રોજ

ટીબીએમ-4ના

લો ચીંગની સમીક્ષા કરવા કાલુપરુ
સાઇટની મુલાકાત લીધી હતી.
તેમણે

અમદાવાદ

મેટ્રો

રે લ

પ્રો ક્ટના અંડરગ્રાઉ ડ સેક્શનના
બાંધકામની સમીક્ષા કરી હતી.

2.2

મોક-અપ કોચ ંુ અનાવરણ
6 ઓક્ટોબર, 2018 ના રોજ સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ખાતે માનનીય મુખ્યમંત્રી ીના હ તે મેટ્રોના મોક-અપ કોચનું
અનાવરણ કરવામાં આ યું હત.ું આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર ી સિહત અ ય મહાનુભાવો ઉપિ થત ર ા હતા.
અમદાવાદના નાગિરકોને મેટ્રોનો પ્રાથિમક અનુભવ મળી રહે તે હેત ુથી આ મોક-અપ કોચ િડ લેમાં મુકવામાં આ યો
હતો. માનનીય મુખ્યમંત્રી ી િવજય પાણી, અમદાવાદના મેયર

ીમતી િબજલ પટેલ, પ ૂવર્ મેનેિજંગ િડરે ક્ટર ી

આઇ. પી. ગૌતમ, આઇએએસ (િનવ ૃ ) અને અ ય મહાનુભાવો ઉપિ થત ર ા હતા.
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મે ો કોચ ંુ સૌથી ઝડપી આગમન
અમદાવાદ મેટ્રોના પ્રથમ 3 કારનો ટ્રેનસેટ કોિરયાથી તા. 08.12.2018ના રોજ રવાના કરવામાં આ યો હતો,
29મી િડસે બર, 2018ના રોજ ગુજરાતના મુદ્રં ા બંદર ખાતે આવી પહ યો હતો. આ પ્રથમ ટ્રેનસેટ એપરલ પાકર્ ડેપો
ખાતે 1 જા યુઆરી, 2019ના રોજ પહ યો હતો.

ટ્રેનસેટના ટે ટ-રન એપરલ પાકર્ ડેપો ખાતેના ટે ટ ટ્રેક પર હાથ ધરવામાં આ યા હતા,

જા યુઆરીથી જ શ કરી

દે વામાં આ યા હતા અને યારબાદ પ્રાયોિરટી રીચ-1 પર સફળતાપ ૂવર્ક કમિશર્યલ રન થાય તે માટે ટ્રાયલ રન હાથ
ધરવામાં આ યા હતા.

2.4

ડર ાઉ ડ ટનલના

ેક ુ

ુ રી, 2019ના રોજ ટીબીએમ-1 અને ટીબીએમ-2ના વારાફરતી બ્રેક ુ થયા હતા,
25મી ફે આ
ઇિતહાસ માટે અસામા ય ઘટના હતી.
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ુ રાત સિમટ 2019માં
જ
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ુ રાત મે ોનો ટોલ.
જ

ગાંધીનગર ખાતે તા. 11 થી 15 જા યુઆરી, 2019 દરિમયાન યોજાયેલા વાઇબ્ર ટ ગુજરાત સિમટ 2019માં
જીએમઆરસીએલે ભાગ લીધો હતો. નાગિરકોને ગુજરાત મેટ્રોનો હાથવગો અનુભવ મળી રહે તે માટે અમદાવાદ
મેટ્રો રે લની વ યુઅ
ર્ લ ટુર માટે એિક્ પરીય સ ઝોન તૈયાર કરવામાં આ યો હતો.

ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોનો સિચવ ી અને હો ાની એ જીએમઆરસીએલના ચેરમેન

ી દુગાર્

શંકર િમ એ વાઇબ્ર ટ ગુજરાત સિમટ-2019 દરિમયાન અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના ટોલની મુલાકાત લીધી
હતી તેમજ એપરલ પાકર્ ડેપોની સવલતની સમીક્ષા કરી હતી.

3. અમદાવાદ મે ો રલ

ો

3.1 બીઆરટ એસ અને

ટની લા

ણકતાઓ.

એસઆરટ સી સાથે ઇ ટરચે જ મે ો ટશન

અમદાવાદ મેટ્રો તેના ફેઝ-1ના ઇ ટ-વે ટ અને નોથર્-સાઉથ એમ બંને કોિરડોરના િવિવધ ટેશનો પર બીઆરટીએસ,
એએમટીએસ અને ભિવ યમાં િનમાર્ણ પામનાર અમદાવાદ-મુબ
ં ઇ હાઇ પીડ બુલેટ ટ્રેન

વી િવિવધ ટ્રા સપોટર્

િસ ટમ સાથે જોડાણ સાધે છે .
9 ટેશનો પર મેટ્રોને બીઆરટીએસ સાથે જોડાણ આપવામાં આવેલ છે ,
િલ

સથી સીધું જ જોડાણ ધરાવે છે .
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રાણીપ, પાલડી અને એપીએમસી એમ ત્રણ મેટ્રો

ટેશન પર ગુજરાત

ટેટ રોડ ટ્રા સપોટર્ કોપ રે શન

(જીએસઆરટીસી) સાથે કનેિક્ટિવટી આપવામાં આવી છે . હાઇ પીડ રે લ નોથર્-સાઉથ તેમજ ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરમાં
2 મેટ્રો ટેશનો પાસેથી પસાર થાય છે .

બીઆરટીએસ અને જીએસઆરટીસી સાથે ઇ ટરચે જ ધરાવત ું રાણીપ મેટ્રો ટેશન

3.2

એમઆરસી ારા પયાવરણ માટના

ય નો

મેટ્રો પ્રો ક્ટ અમદાવાદ માટે િવિવધ પયાર્વરણીય લાભો મેળવી આપશે,

મકેઃ

વાહનોના પ્રદૂ ષણમાં ઘટાડો
ખાનગી વાહનચાલકો મેટ્રો તરફ વળશે અને મ ટીમોડેલ ઇ ટીગ્રેશનને કારણે બીઆરટીએસ તેમજ એએમટીએસનો
પણ ઉપયોગ કરશે

થી એકંદર પિરવહન યવ થામાંથી ખાનગી વાહનોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. આથી, ખાનગી

વાહનો ારા થતા પ્રદૂ ષણમાં પણ ઘટાડો થશે અને તેને પિરણામે ગીચતા ઘટશે, રાહ જોવાના સમયમાં ઘટાડો
થશે અને વાહનોથી થતા પ્રદૂ ષણમાં ઘટાડો થશે.
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કાબર્ન ક્રેિડ સ
જીએમઆરસીએ યુએનએફસીસીસી હેઠળ સીડીએમ (ક્લીન ડેવલોપમે ટ િમકેનીઝમ) પ્રોગ્રામમાં અમદાવાદ મેટ્રો
પ્રો ક્ટની ન ધણી કરાવી છે . સીડીએમ પ્રો ક્ટમાં અમદાવાદ મેટ્રો રે લ ફેઝ-1ની ન ધણી માટે ડીએમઆરસીને
ક સ ટ ટ તરીકે િનમવામાં આ યા છે .
સોલર એનજીર્
વીજળીના ઉ સ ન માટે ડેપો અને ટેશનોના ધાબાના ટ્રક્ચર પર સોલર પેન સ લગાવવામાં આવી છે . એપરલ
પાકર્ ડેપોના એ મીન િબ ડીંગના ધાબા પર 200 િકલો વોટના ફટોપ ગ્રીડથી કનેક્ટેડ સોલર ફોટોવો ટેઇક લા ટ
કાયર્રત છે . આ જ મુજબ પ્રો ક્ટના નોથર્-સાઉથ કોિરડોરના ગ્યાસપુર ડેપો ખાતે પણ સોલર ફોટોવો ટેઇક લા ટ
ઇ ટોલ કરવામાં આવશે.

એપરલ પાકર્ ડેપોના એ મીન િબ ડીંગની છત પર ઇ ટોલ કરે લ સોલર ફોટોવો ટીક લા ટ

વ ૃક્ષારોપણ
જીએમઆરસીએ એકની સામે દસ વક્ષો પ્રમાણે પ્રિતવ ૃક્ષ .2500 વ ૃક્ષારોપણ અને મેટ્રો પ્રો ક્ટને સહાયક એવી
કોઇ પણ કામગીરીને લગતા અ ય ખચર્ માટે અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શનને એડવા સમાં ચ ૂકવી આપેલ છે
મેટ્રો પ્રો ક્ટને કારણે કપાયેલ વ ૃક્ષોની સામે અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન
વાવવામાં આ યા છે . કોપ રે શન ારા વધુ વ ૃક્ષારોપણની પ્રવ ૃિ

ારા આજ સુધીમાં 9750 છોડ

હાલ ચાલુમાં છે .

ઉજાર્ બચાવતી લાઇટીંગ અને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
વીજળીના શક્ય તેટલા ઓછા વપરાશ માટે સમગ્ર મેટ્રો પ્રો ક્ટમાં લાઇટીંગ માટે એલઇડીનો ઉપયોગ કરવામાં
આવશે. ભ ૂગભર્ જળ માટે વાયાડક્ટ, ટેશનો અને ડેપોને એવી રીતે િડઝાઇન કરવામાં આવશે કે
પાણીનો મહ મ સંગ્રહ કરી શકાય.
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નો ટસ
આથી અત્રે નો ટસ આપવામાં આવે છે કે

ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડના શેરધારકોની નવમી
જ

વાિષર્ક સાધારણ સભા 8મી નવે બર, 2019ના રોજ, શુક્રવારે , સવારે 11.30 વાગ્યે કો ફર સ મ નં. 123-સી, આવાસ
અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય, ભારત સરકાર, િનમાર્ણ ભવન, મૌલાના આઝાદ રોડ, નવી િદ હી – 110011, ખાતે
યોજાશે.
નીચેના બઝનેસ

ગે િનણય લેવા:

ઓ ડનર બઝનેસ:
01.

31મી માચ, 2019ના રોજ
અને ક

ૂણ થયેલ કં પનીના નાણાક ય પ કો અને બોડ તથા વતં

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયાના અહવાલોની

ટ

ટુ ર ઓ ડટરોના અહવાલો

વ િૃ ત, િવચારણા કર તેને

ા

રાખવા.

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂણર્ થયેલ નાણાકીય વષર્ માટેના કંપનીના ઓિડટેડ નાણાકીય
પત્રકો તેમજ સાથે વતંત્ર ઓિડટરનો અહેવાલ, ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયાના અહેવાલ પરની
િટ પણીઓ અને વષર્ 2018-19 માટેના બોડર્ ના અહેવાલ બોડર્ સમક્ષ મુકવામાં આવેલ

ને વીકારીને ગ્રા

રાખવામાં

આવેલ છે .”
02.

નાણાકીય વષર્ 2019-20 માટે ટે યુટરી ઓિડટરની િનમણુકં અને તેમનું મહેનતાણું નક્કી કરવુ.ં
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક કંપની ધારા, 2013ની કલમ 139, 141, 142, 144ની જોગવાઇઓ તેમજ લાગુ પડતી
અ ય જોગવાઇઓ, કંપનીઝ (ઓિડટ અને ઓિડટસર્)
એ ડ

શાહ

એલએલપી,,

ચાટર્ ડર્

એકાઉ ટ સ,

સ, 2014 અને સંલગ્ન અ ય િનયમો વંચાણે લેતા, મે. મનુભાઇ
અમદાવાદને

તા.

23.08.2019ના

રોજના

પત્રક્રમાંક

CA.

V/COY/GUJARAT,GUJMET(1)/1553 અનુસાર કં ટ્રોલ એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા ારા તેમજ ઉક્ત ઓિડટર
તરફથી મળે લા લેિખત પ્રમાણપત્રને યાને લઇને વષર્ 2019-20 માટે કંપનીના ટે યુટરી ઓિડટર તરીકે િનમવામાં આવે
છે . આથી, મે. મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી., ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ (FRN No.W106041/W100136)ને કંપની ધારા,
2013ની કલમ 139 હેઠળ આ બેઠક પ ૂણર્ થયેથી કંપનીની આગામી વાિષર્ક સાધારણ સભા પ ૂણર્ ન થાય યાં સુધી ઓિડટર
તરીકે િનમણુકં આપવામાં આવે છે . આ અંગેન ું વળતર બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરો અથવા કોઇ સિમતી
કરવામાં આવશે,

ુ ાઇ એ ડ શાહ એલએલપી પણ સંમત છે .
માટે મે. મ ભ
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પે યલ બઝનેસ:
03. નીચે દશાવેલ મં ુ ર પ ોમાં ફરફાર કર કં પનીના મેને જગ ડર ટરને િ પ ીય કરાર/મેમોર ડમ
ઓફ

ડર ટ ડ ગ પર હ તા ર કરવા સ ા આપવી.

A. ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોનો મંત્રાલયનો (1) મોટેરા ટેિડયમથી મહા મા મંિદર અને (2)
જીએનએલયુથી િગ ટ િસટી એમ બે કોિરડોર ધરાવતા અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2ને મંજુરી આપતો તા.
9મી માચર્, 2019ના રોજનો પત્ર K-14011/5/2017-UT-II.

B. ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોનો મંત્રાલયનો (1) સરથાણાથી ડ્રીમ િસટી અને (2) ભેસાણથી સરોિલ
િસટી એમ બે કોિરડોર ધરાવતા સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટને મંજુરી આપતો તા. 9મી માચર્, 2019ના રોજનો પત્ર K-

14011/3/2018-MRTS-III.
જો યોગ્ય હોય તો નીચેના િરઝો યુશનને ફેરફાર સાથે કે િવના ઓિડર્નરી િરઝો યુશન તરીકે યાને લેવા અને વીકારવા.

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે નીચે દશાર્વેલ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ સના ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
ારા અમલીકરણ થઇ શકે તે માટે ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય ારા જારી કરવામાં આવેલા
મંજુરી પત્રોને મા ય રાખે છે ;

A. ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોનો મંત્રાલયનો (1) મોટેરા ટેિડયમથી મહા મા મંિદર અને (2)
જીએનએલયુથી િગ ટ િસટી એમ બે કોિરડોર ધરાવતા અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2ને મંજુરી આપતો તા.
9મી માચર્, 2019ના રોજનો પત્ર K-14011/5/2017-UT-II.

B. ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોનો મંત્રાલયનો (1) સરથાણાથી ડ્રીમ િસટી અને (2) ભેસાણથી સરોિલ
િસટી એમ બે કોિરડોર ધરાવતા સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટને મંજુરી આપતો તા. 9મી માચર્, 2019ના રોજનો પત્ર K-

14011/3/2018-MRTS-III,

ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, કંપનીના મેનેિજંગ િડરે ક્ટરને ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ વતી
વ મ
િત્રપક્ષીય કરાર/મેમોરે ડમ ઓફ અંડર ટે ડીંગ પર હ તાક્ષર કરવા અને તેના અમલીકરણ માટે તેમજ ઉક્ત હેત ુ માટે
જ રી બધી જ કામગીરી હાથ ધરવા માટે સ ા આપવામાં આવે છે .”

04. મેમોર ડમ ઓફ એસોિસએશનના ઓ

ટ લોઝમાં

ુ ારો.
ધ

જો યોગ્ય હોય તો નીચેના િરઝો યુશનને ફેરફાર સાથે કે િવના પે યલ િરઝો યુશન તરીકે યાને લેવા અને વીકારવા.
આથી ઠરાવવામાં આ યું કે કંપની ધારા 2013ની કલમ 4, કલમ 13 અને થોડા સમય માટે કરવામાં આવેલા વૈધાિનક
ફેરફારો અને તે હેઠળ રચવામાં આવેલા િનયમો સિહતની લાગુ પડતી જોગવાઇઓ તથા આ અંગે યોગ્ય ઓથોિરટી
પાસેથી મેળવવાની થતી આ પ્રકારની જ રી મંજુરીઓ અને શરતો, બોલીઓ, સુધારાઓ, ફેરફારો કે

જ રી હોય

અથવા યોગ્ય ઓથોિરટી ારા સ ૂચવવામાં આ યો હોય અને કંપનીના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરો (અહીં બોડર્ એટલે કોઇ સિમતી
16
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અથવા એક અથવા વધુ િડરે ક્ટરો) ારા સંમિત મેળવી, કંપનીના સ યો પાસેથી કંપનીના મેમોરે ડમ ઓફ એસોિસએશન
(એમઓએ)ના ઓ

ક્ટ ક્લોઝમાં ફેરફાર કરવાની મંજુરી મેળવવામાં આવે છે . આમ કરતા કંપનીના એમઓએની

પ્રવતર્માન કલમો III A (1), III (4) (l) (નવી ઉમેરાયેલ) અને કલમ III B (9) માં ફે રફાર અને બદલીને નીચેની નવી કલમો
ઉમેરવામાં આવી છે ઃ

કલમ III A(1)
‘ગુજરાત રા યમાં રે લ આધાિરત જાહેર ઝડપી પિરવહન યવ થાની થાપના, સંચાલન અને જાળવણી કરવાની
કામગીરી ચાલુ રાખી નાગિરકોને ઝડપી, િવ સનીય, આરામદાયક, અસરકારક, અ તન અને આિથર્ક રીતે પરવડે
તેવા જાહેર પિરવહનની સેવા પ ૂરી પાડવી.’

ઉમેરલ કલમ III A(4) (l)
‘કોઇ પણ િવવરણની ચ ૂકવણીના સાધનો માટે સે ટ્રલ િક્લયરીંગ હાઉસ િસ ટમની થાપના અને તેન ું સંચાલન કરવુ.ં
ચ ૂકવણીના આ સાધનોથી આ ચ ૂકવણીના સાધનો વીકારતા કોઇ પણ યાપાિરક થાન પરથી માલ અને સેવાઓની
ખરીદી કરવામાં મદદ પ થશે.'

કલમ III B(9)
ગુજરાત રા યમાં વતંત્રપણે અથવા કે દ્ર સરકાર અને/અથવા રા ય સરકાર, અથવા થાિનક સં થાઓ, સ ાઓ
અથવા અ ય સાહસો, કંપનીઓ, કોપ રે સ, સોસાયટીઓ, એજ સીઓ, સં થાઓ અથવા ભારત કે િવદે શમાં રહેતા
યિક્તઓ સાથે મળી પણ તેમના સુધી મયાર્ િદત નહીં તે રીતે જાહેર પિરવહન અને અ ય શહેરી પિરવહન તથા જાહેર
જનતા માટે ની પિરવહન સેવાઓના આયોજન, િડઝાઇનીંગ, િવકાસ, બાંધકામ, મરામત, સંચાલન અને ભંડોળ યવ થાને
લગતી કામગીરી કરવા માટેઃ
ઠરાવવામાં આવે છે ક કંપની ધારા, 2013 (ધારો) કલમ 13, 15 અને જો લાગુ પડતી હોય તો અ ય જોગવાઇઓ અને
સંબિં ધત અ ય િનયમો (સમયાંતરે કરવામાં આવેલ વૈધાિનક ફેરફારો, પુનરર્ ચના સિહત)ની જોગવાઇઓને આિધન,
કંપનીના ઓ

ક્ટ ક્લોઝમાં કરવામાં આવેલ ફેરફાર/ સુધારા આથી મંજુર કરી વીકારવામાં આવે છે ;

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે મેનેિજંગ િડરે ક્ટર

ી એસ.એસ. રાઠોર અને કંપની સેક્રેટરી

ી િહતેષ ભામરે ને ઉક્ત

ઠરાવોને અસરમાં લાવવા માટે તેમજ ઠરાવોને િનદશો આપવા માટે જ રી હોય તેવા જ રી બધા જ પગલા લેવા અને
કોઇ પણ પ્રકારના પ્ર ોના િનરાકરણ માટે બધા જ કાય , બાબતો, દ તાવેજો અને જ રી ફાઇલીંગ કરવા સંયક્ુ ત ધોરણે
સ ા આપવામાં આવે છે .

05. કં પનીની અિધ ત
ૃ શેર ૂડ માં વધારો
નીચેના ઠરાવને યાને લેવા અને યોગ્ય લાગે તો ફેરફાર સાથે કે િવના સામા ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવાઃ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક કંપની ધારા, 2013 (ધારો)ની કલમો 13 અને 61ની જોગવાઇઓ અને કંપની ધારાની
લાગુ પડતી અ ય જોગવાઇઓ અને સંબિં ધત િનયમો (સમયાંતરે લાગુ પડવામાં આવેલ વૈધાિનક ફેરફારો સિહત) મુજબ,
કંપનીની અિધકૃત શેરમ ૂડી . 10નો એક એવા 400,00,00,000 (ચારસો કરોડ) શેરના 4000,00,00,000 ( . ચાર
હજાર કરોડ)થી વધારીને .10નો એક એવા 800,00,00,000 (આઠસો કરોડ) ઇિક્વટી શેર મુજબ .8000,00,00,000
( . આઠ હજાર કરોડ) કરવામાં આવે છે .
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ી એસ.એસ. રાઠોર અને કંપની સેક્રેટરી

ી િહતેષ ભામરે ને ઉક્ત

ઠરાવોને અસરમાં લાવવા માટે તેમજ ઠરાવોને િનદશો આપવા માટે જ રી હોય તેવા બધા જ પગલા લેવા અને કોઇ
પણ પ્રકારના પ્ર ોના િનરાકરણ માટે બધા જ કાય , બાબતો, દ તાવેજો અને જ રી ફાઇલીંગ કરવા સંયક્ુ ત ધોરણે સ ા
આપવામાં આવે છે .

06. મેમોર ડમ ઓફ અસોિસએશનની કલમ V માં ફે રફાર
નીચેના ઠરાવને યાને લેવા અને યોગ્ય લાગે તો ફેરફાર સાથે કે િવના સામા ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવાઃ
“આથી ઠરાવવામાં આ

ંુ ક કંપની ધારા, 2013 (ધારો)ની કલમ 13, 61 અને 64ની જોગવાઇઓ તેમજ કંપની ધારાની

અ ય લાગુ પડતી જોગવાઇઓ અને સંબિં ધત િનયમો, (સમયાંતરે કરવામાં આવતા વૈધાિનક ફેરફારો સિહત) મુજબ
કંપનીના મેમોરે ડર ઓફ અસોિસએશન (પ્રવતર્માન અને નવા) ની કલમ Vમાં ફે રફાર કરીને તેના થાને નીચેની કલમ

ઉમેરવામાં આવે છે ઃ

V: કંપનીની અિધકૃત શેરમ ૂડીમાં .10નો એક એવા 800,00,00,000 (ફક્ત આઠસો કરોડ) મુજબ .8000,00,00,000
( . આઠ હજાર કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે ઃ
વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે મેનેિજંગ િડરે ક્ટર

ી એસ.એસ. રાઠોર અને કંપની સેક્રેટરી

ી િહતેષ ભામરે ને ઉક્ત

ઠરાવોને અસરમાં લાવવા માટે તેમજ ઠરાવોને િનદશો આપવા માટે જ રી હોય તેવા બધા જ પગલા લેવા અને કોઇ
પણ પ્રકારના પ્ર ોના િનરાકરણ માટે બધા જ કાય , બાબતો, દ તાવેજો અને જ રી ફાઇલીંગ કરવા સંયક્ુ ત ધોરણે સ ા
આપવામાં આવે છે .

07. કં પનીના આ ટક સ ઓફ અસોિસએશનમાં ફરફાર.
નીચેના ઠરાવને યાને લેવા અને યોગ્ય લાગે તો ફેરફાર સાથે કે િવના સામા ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવાઃ

“આથી ઠરાવવામાં આ ંુ ક કંપની ધારા, 2013 (ધારો)ની કલમ 14 અને અ ય લાગુ પડતી જોગવાઇઓ તેમજ તે
હેઠળ બનેલા િનયમો (સમયાંતરે કરવામાં આવેલ કોઇ વૈધાિનક સુધારાઓ અથવા િર-એનેક્ટમે ટ) મુજબ અને રિજ ટ્રાર
ઓફ કંપની કે અ ય કોઇ યોગ્ય ઓથોિરટી

ારા સ ૂચ યા મુજબ કોઇ િનયમો, શરતો, સુધારાઓ અને ફેરફારો જો કોઇ

હોય તો તેને આિધન કંપનીના આિટર્ક સ ઓફ અસોિસએશનની નીચેની કલમોને

થાને બદલીને નીચેની કલમો

ઉમેરવામાં આવે છે ઃ
કલમ 1 કો ટક Fમાં નીચેના ફકરાનો ઉમેરો
“ઓિડર્નરી િરઝો યુશન ારા સામા ય બેઠકમાં

યાં સુધી શેરધારકો ારા િવશેષ પે િનણર્ય ન લેવામાં આવે યાં સુધી

અહીં દશાર્વવામાં આવેલ આિટર્ક સ ઓફ અસોિસએશનની બધી જ કલમોમાં સામેલ બાબતો સરકારી કંપનીઓને
સમયાંતરે જાહેરનામા

ારા અથવા અ ય કોઇ રીતે આપવામાં આવતા િવશેષાિધકારો અને
18

ટને આિધન રહેશે અને

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

અહીં સરકારી કંપનીનો અથર્ કંપની ધારો, 2013ની કલમ 2(45) ની જોગવાઇઓ હેઠળ દશાર્વવામાં આવેલ માપદં ડો
પ ૂણર્ કરતી કંપની છે .”
કલમ: 2(xxii)
“ થાિનક સં થા” ની યા યા માટે પેટા‐કલમો (એ) અને સી) માં નીચે મુજબ ફે રફાર કરાયેલ છેઃ
a.) બો બે યુિનિસપાિલટીઝ એક્ટ, 1949 અથવા ગુજરાત યુિનિસપાિલટીઝ એક્ટ, 1963 હેઠળ તેમજ વખતોવખત
કરવામાં આવેલા ફેરફાર મુજબ યુિનિસપાિલટી અને યુિનિસપલ કોપ રે શનમાં અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન,
ગાંધીનગર યુિનિસપલ કોપ રે શન, સુરત યુિનિસપલ કોપ રે શન અથવા મેટ્રો પ્રો ક્ટ િવ તારમાં આવતા િવ તારો
પર અિધકારક્ષેત્ર ધરાવતી યુિનિસપાિલટીઝનો સમાવેશ થાય છે ;
b.) ગુજરાત ટાઉન લાનીંગ એ ડ અબર્ન ડેવલોપમે ટ એક્ટ, 1976 હેઠળ નોિટફાઇડ એિરયા કિમટી/ઓથોિરટી મુજબ
રચાયેલ કે જેમાં અમદાવાદ અબન ડેવલોપમે ટ ઓથોિરટી, ગાંધીનગર અબન ડેવલપમે ટ ઓથોિરટી, સુરત અબન
ડેવલપમે ટ ઓથોિરટી અથવા મેટો

ોજે ટ િવ તારમાં આવતા િવ તારો પર અિધકાર ે

ધરાવતી ઓથોિરટીનો

સમાવેશ થાય છે .
કલમ: 4 શેર ૂડ માં નીચે

ુ બ
જ

ુ ારો કરાયેલ છે :
ધ

કંપનીની અિધકૃત શેરમ ૂડીમાં .10નો એક એવા 800,00,00,000 (ફક્ત આઠસો કરોડ) મુજબ .8000,00,00,000
( .આઠ હજાર કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે ઃ
વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે મેનેિજંગ િડરે ક્ટર

ી એસ.એસ. રાઠોર અને કંપની સેક્રેટરી

ી િહતેષ ભામરે ને ઉક્ત

ઠરાવોને અસરમાં લાવવા માટે તેમજ ઠરાવોને િનદશો આપવા માટે જ રી હોય તેવા બધા જ પગલા લેવા અને કોઇ
પણ પ્રકારના પ્ર ોના િનરાકરણ માટે બધા જ કાય , બાબતો, દ તાવેજો અને જ રી ફાઇલીંગ કરવા સંયક્ુ ત ધોરણે સ ા
આપવામાં આવે છે .

08.

કં પનીની ભરપાઇ થયેલ

ૂડ અને

ુ ત અનામતો ઉપરાંત ઋણ લેવાની સ ામાં .21000 કરોડ

ુ ીનો વધારો કરવા
ધ

માટની મં ુ ર .
નીચેના ઠરાવને યાને લેવા અને યોગ્ય લાગે તો ફેરફાર સાથે કે િવના િવશેષ ઠરાવ તરીકે પસાર કરવાઃ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક 21મી િડસે બર, 2015ના રોજ પાંચમી વાિષર્ક સામા ય સભામાં સ યો ારા પસાર કરવામાં
આવેલ િવશેષ ઠરાવ અને કંપની ધારા, 2013ની કલમ 180(1)(સી)ની જોગવાઇઓ તેમજ તે હેઠળના િનયમો અને
િનયમનો (વૈિધિનક સુધારાઓ અથવા િર-એનેક્ટમે ટ સિહત) અથવા તે સમયે લાગુ કરવામાં આવેલ અથવા ભિવ યમાં
લાગુ થવાની શક્યતા છે તેવા કાયદા/િનયમોને આિધન, કંપનીના શેરધારકો કંપનીની પ ૂણર્ ભરપાઇ મ ૂડી અને મુક્ત
અનામત ઉપરાંત કંપનીની કામગીરીના હેત ુ માટે જ રી નાણાં સમયાંતરે બે કો, નાણાકીય સં થાનો, આંતરરા ટ્રીય
એજ સીઓ, કે દ્ર અને રા ય સરકારો અથવા બંને પાસેથી ઋણ તરીકે મેળવવા મંજુરી આપે છે . આ ઋણ .21,000
19
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કરોડ ( . એકવીસ હજાર કરોડ)થી વધવું ન જોઇએ અને તેમાં કંપની ારા બોડર્ ને જ રી લાગે અને કંપનીના િહતમાં
ચોક્કસ શરતો સાથે બે કો પાસેથી મેળવવામાં આવેલ કોઇ કામચલાઉ લો સ, કાયર્કારી મ ૂડી લોનનો સમાવેશ થતો નથી;
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરોને આ કાય , કામગીરી અને બાબતો કરવા માટે અને જ રી
આથી વ મ
દ તાવેજો, સાધનો અને લખાણો તૈયાર કરવા અને તેની સ ાઓ કોઇ િડરે ક્ટરોની સિમતી અથા કોઇ િડરે ક્ટર અથવા
અિધકારીને આપવા અિધકૃત કરવામાં આવે છે .”
બોડ ઓફ ડર ટસના આદશથી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ.
જ
સહ /હતેષ ભામર
કં પની સે ટર
તાર ખ: 01.11.2019
થળ: ગાંધીનગર
ન ધો:
1.

બેઠકમાં મત આપવાનો અિધકાર ધરાવતો સ ય તેના થાને પ્રોક્સી િનમવાનો પણ અિધકાર ધરાવે છે ,
કંપનીનો સ ય હોવો જ રી નથી.

2.

યોગ્ય રીતે ભરે લ ું પ્રોક્સી ફોમર્ બેઠકની તારીખથી ઓછામાં ઓછા 48 કલાક પહેલા કંપનીની રિજ ટડર્ ઓિફસને
મળી જવી જોઇએ.

3.

કંપની ધારા, 2013ની કલમ 102(1) મુજબનું ભૌિતક ત યો થાિપત કરત ું િનવેદન આ નોિટસનો એક ભાગ છે
અને તે નોિટસ સાથે આપવામાં આવેલ છે .
પ્રિત:
1.

જીએમઆરસીએલના બધાજ સ યો

2.

જીએમઆરસીએલના િડરે ક્ટરો

3.

ટે યુટરી ઓિડટસર્

4.

ઇ ટનર્લ ઓિડટસર્

5.

સેક્રેટિરયલ ઓિડટસર્
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ભૌિતક ત યો થાિપત કર ંુ િનવેદન
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 102(1) મુજબનું ભૌિતક ત યો થાિપત કરત ું િનવેદન

સામા ય મા હતી
ભૌિતક ત યોનું આ િનવેદન કંપનીની નવમી વાિષર્ક સામા ય સભાના સંદભર્માં કંપનીના શેરધારકો માટે તૈયાર કરવામાં
આવેલ છે . આ ભૌિતક ત યોના િનવેદનનો હેત ું નોિટસમાં આપવામાં આવેલ ઉક્ત પ્ર તાવોને મંજુર કરવા કે નહીં તે
નક્કી કરવામાં અને લેવામાં આવેલ િનણર્યની અસરોને સમજવામાં શેરધારકોને મદદ પ થવાનો છે .

તાવ મ-3
આપ જાણો છો કે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારનો સમાન
િહ સો ધરાવતી િવશેષ હેત ુ ધરાવતી કંપની છે . આ કંપનીને ગુજરાત રા યમાં ઝડપી, િવ સનીય, આરામદાયક,
કાયર્ક્ષમ, અ તન અને આિથર્ક રીતે પરવડે તેવા જાહેર પિરવહનની અમલીકરણની જવાબદારી સ પવામાં આવી છે .
ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે તા. 9મી માચર્, 2019ના રોજના મંજુરી પત્રો K14011/5/2017-UT-II અને K-14011/03/2018-MRTS-II

ારા જીએમઆસીએલ

ારા અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ

ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટને અમલીકૃત કરવાની મંજુરી આપી છે .
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 કુલ 28.254 િકમીની લંબાઇ ધરાવે છે ,

માં મોટેરા ટેિડયમથી મહા મા મંિદર

(22.838 િકમી) અને ગુજરાત નેશનલ લો યુિનવિસર્ટી (જીએનએલયુ)થી િગ ટ િસટી (5.416 િકમી) એમ બે કોિરડોર
.5384.17 કરોડના ખચેર્ સાકાિરત કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટમાં બે કોિરડોર છે

ની કુલ લંબાઇ 40.35 િકમી છે ,

િસટી અને (બી) 18.74 િકમીના ભેસાણથી સરોિલનો સમાવેશ થાય છે ,

માં (એ) 21.61 િકમીના સરથાણાથી ડ્રીમ

નો કુલ ખચર્ .12,020.32 કરોડ રહેશે.

બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરોએ તા. 20.06.2019ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં ઉક્ત બંને મંજુરીપત્રોની ન ધ લીધી છે અને આગામી
વાિષર્ક સામા ય સભામાં શેરધારકો ારા બહાિલ માટે ભલામણ કરી છે .
આથી, બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરો તા. 9મી માચર્, 2019ના રોજના અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ
પ્રો ક્ટને લગતા મંજુરીપત્રો K- 14011/5/2017-UT-II અને K-14011/03/2018-MRTS-IIની બહાિલને લગતા પ્ર તાવ3ની ભલામણ કરે છે .
પ્ર તાવ ક્રમ-3માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ િડરે ક્ટર કે કંપનીમાં ચાવી પ જગ્યા પર રહેલા અિધકારી કે
તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી કે નાણાકીય િહત ધરાવતા નથી.
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પ્ર તાવ ક્રમ-04
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ તથા કંપની ધારા, 2013માં કરાયેલ સુધારાને આધારે
ક્ટ ક્લોઝમાં તા. 9મી માચર્, 2019ના રોજના મંજુરીપત્રો આપવામાં આવેલ

મેમોરે ડર ઓફ અસોિસએશનના ઓ

િવગતો સામેલ થાય તે રીતે ફેરફાર કરવા જ રી છે .
પિરણામે, કંપની

ારા હાથ ધરવામાં આવેલ મુખ્ય હેત ુઓ સાથે સંબિં ધત નીચેની કલમો

મકે મેમોરે ડમ ઓફ

અસોિસએશનની કલમ IIIA માં યોગ્ય રીતે ફેરફાર કે સુધારા કરવાની જ ર છે ઃ
-

કલમ III A (1), કલમ III A (4) (l) [નવી ઉમેરેલ] અને કલમ III B (9)

આ મુજબ, બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ કંપનીના મેમોરે ડમ ઓફ અસોિસએશનમાં ફેરફાર સાથે સંબિં ધત આઇટમ ક્રમાંક 4માં
આપવામાં આવેલ ઠરાવની ભલામણ કરે છે .
પ્ર તાવ ક્રમ-4માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ િડરે ક્ટર કે કંપનીમાં ચાવી પ જગ્યા પર રહેલા અિધકારી કે
તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી કે નાણાકીય િહત ધરાવતા નથી.

પ્ર તાવ ક્રમ-05
વતર્માન નોિટસમાં દશાર્વવામાં આવેલ અગાઉ લેવામાં આવેલા િનણર્યોને આગળ વધારતા, અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ
ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના મંજુરીપત્રોની શરત મુજબ ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન િલિમટેડ અમદાવાદ મેટ્રો
રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-1ની સાથે અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના અમલીકરણ માટે િવશેષ
હેત ુ માટે થપાયેલ કંપની (એસપીવી) તરીકે કામગીરી કરશે.
હાલમાં કંપનીની સ ાવાર મ ૂડી .4000 કરોડ અને ભરપાઇ થયેલ મ ૂડી .2301.21 કરોડ છે . પ્રો ક્ટની ભંડોળ યવ થા
મુજબ ગુજરાત સરકાર અને કે દ્ર સરકાર બંને સંયક્ુ ત ધોરણે પ્રો ક્ટની માિલકી ધરાવશે અને એસપીવીમાં સરખે િહ સે
ઇિક્વટી પ ૂરી પાડશે.
પ્રો ક્ટના અંદાિજત ખચર્ અને અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-1, ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના ખચર્ માટે
ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર

ારા આપવામાં આવનાર ઇિક્વટી ફાળાને યાને લેતા, કંપનીની સ ાવાર મ ૂડી

4000 કરોડથી 8000 કરોડ કરવી જ રી જણાય છે .
ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તરફથી અપેિક્ષત ઇિક્વટી ફાળા અંગેની સંિક્ષ ત િવગતો નીચે મુજબ છે ઃ

ો

ટ

ઇ વટ ફાળો (કરોડ માં)
ુ રાત સરકાર
જ

ભારત સરકાર

અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-1
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2
સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ
ુલ
ુલ

1412

1412

757.11

757.11

1487.53

1487.53

3656.64

3656.64
7313.28
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આથી, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરોએ નોિટસના ભાગ પે પ્ર તાવ ક્રમ-5 પર મુકવામાં આવેલા ઠરાવની શેરધારકોની
મંજુરી માટે ભલામણ કરે લ છે .
પ્ર તાવ ક્રમ-5માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ િડરે ક્ટર કે કંપનીમાં ચાવી પ જગ્યા પર રહેલા અિધકારી કે
તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી કે નાણાકીય િહત ધરાવતા નથી.

પ્ર તાવ ક્રમ-06
મેમોરે ડમ ઓફ અસોિસએશનની કલમ 5માં કંપનીની સ ાવાર શેરમ ૂડી અંગેની િવગતો આપવામાં આવેલ છે . આમ
છતાં, સ ાવાર શેરમ ૂડીમાં વધારો થવાને પિરણામે, કંપનીએ મેમોરે ડમ ઓફ અસોિસએશનની કલમ 5માં પણ ફેરફાર
કરવાનો થાય છે .
આથી, પ્ર તાવ ક્રમ 5 હેઠળ શેરધારકો ારા લેવામાં આવેલ િનણર્યને પગલે કંપનીના મેમોરે ડમ ઓફ અસોિસએશનની
કલમ 5માં ફેરફાર કે સુધારા કરવા જ રી છે .
આથી, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરોએ નોિટસના ભાગ પે પ્ર તાવ ક્રમ-6 પર મુકવામાં આવેલા ઠરાવની શેરધારકોની
મંજુરી માટે ભલામણ કરે લ છે .
પ્ર તાવ ક્રમ-6માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ િડરે ક્ટર કે કંપનીમાં ચાવી પ જગ્યા પર રહેલા અિધકારી કે
તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી કે નાણાકીય િહત ધરાવતા નથી.

પ્ર તાવ ક્રમ-07
આ સાથેની નોિટસના િનણર્યો મુજબ, 9મી માચર્, 2019ના રોજના બંને મંજુરીપત્રોમાં દશાર્વવામાં આવેલ પ્રવ ૃિ ઓ તેમજ
કંપની ધારા, 2013નું િનદશર્ન થાય તે રીતે આિટર્ક સ ઓફ અસોિસએશનની નીચેની કલમોમાં ફેરફાર કરવાની જ ર છે ઃ

કલમ 1 કો ટક એફમાં નીચેના ફકરાનો ઉમેરો
“ઓિડર્નરી િરઝો યુશન ારા સામા ય બેઠકમાં યાં સુધી શેરધારકો ારા િવશેષ પે િનણર્ય ન લેવામાં આવે યાં સુધી
અહીં દશાર્વવામાં આવેલ આિટર્ક સ ઓફ અસોિસએશનની બધી જ કલમોમાં સામેલ બાબતો સરકારી કંપનીઓને
સમયાંતરે જાહેરનામા

ારા અથવા અ ય કોઇ રીતે આપવામાં આવતા િવશેષાિધકારો અને

ટને આિધન રહેશે અને

અહીં સરકારી કંપનીનો અથર્ કંપની ધારો, 2013ની કલમ 2(45) ની જોગવાઇઓ હેઠળ દશાર્વવામાં આવેલ માપદં ડો
પ ૂણર્ કરતી કંપની છે .”

કલમ 2(xxii)
“ થાિનક મંડળો” ની યાખ્યામાં પેટા-કલમો (એ) અને (સી)માં નીચે મુજબ ફેરફાર કે સુધારા કરાશેઃ
a.) બો બે યુિનિસપાિલટીઝ એક્ટ, 1949 અથવા ગુજરાત યુિનિસપાિલટીઝ એક્ટ, 1963 હેઠળ તેમજ વખતોવખત
કરવામાં આવેલા ફેરફાર મુજબ યુિનિસપાિલટી અને યુિનિસપલ કોપ રે શનમાં અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન,
ગાંધીનગર યુિનિસપલ કોપ રે શન, સુરત યુિનિસપલ કોપ રે શન અથવા મેટ્રો પ્રો ક્ટ િવ તારમાં આવતા િવ તારો
પર અિધકારક્ષેત્ર ધરાવતી યુિનિસપાિલટીઝનો સમાવેશ થાય છે ;
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ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ
જ
b.)

ુ રાત ટાઉન લાન ગ એ ડ અબન ડવલોપમે ટ એ ટ, 1976 હઠળ નો ટફાઇડ એ રયા કિમટ /ઓથો રટ
જ
રચાયેલ ક

ુ બ
જ
રુ ત

માં અમદાવાદ અબન ડવલોપમે ટ ઓથો રટ , ગાંધીનગર અબન ડવલપમે ટ ઓથો રટ ,

અબન ડવલપમે ટ ઓથો રટ અથવા મે ો

ો

ટ િવ તારમાં આવતા િવ તારો પર અિધકાર ે

ધરાવતી

ઓથો રટ નો સમાવેશ થાય છે .

કલમ: 4 શેર

ૂડ માં નીચે

ુ બ
જ

કંપનીની સ ાવાર શેર ૂડ માં

ુ ારો/ફરફાર કરાશે:
ધ
ું

.10નો એક એવા 800,00,00,000 (ફ ત આઠસો કરોડ) ક

ૂય

.8000,00,00,000 (ફ ત . આઠ હ ર કરોડ) થાય છે તેનો સમાવેશ થાય છે .
આથી, બોડ ઓફ ડર ટસ કંપનીના આ ટક સ ઓફ અસોિસએશન સંબિં ધત

મ 7 પર આપવામાં આવેલ ઠરાવની

ભલામણ કર છે .
તાવ

મ-7માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ ડર ટર ક કંપનીમાં ચાવી પ જ યા પર રહલા અિધકાર ક

તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી ક નાણાક ય હત ધરાવતા નથી.

તાવ મ-08
કંપનીની ઋણ લેવાની
માટ

ુ ીની છે . આ મયાદા અમદાવાદ મે ો રલ
ધ

વતમાન મયાદા .8000 કરોડ

ો

પાન ઇ ટરનેશનલ કો-ઓપરશન એજ સી ( ઇકા) પાસેથી લોનની જ રયાત અને ભારત સરકાર તથા

સરકારના સબ-ઓ ડનેટ ડટને યાનમાં રાખી કંપનીના શેરધારકો ારા તા. 21મી ડસે બર, 2015ના રોજ યો
વાિષક સામા ય સભામાં મં ુ ર કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ મે ો રલ
માટ લેવાના થતા ઋણનો
ો

ટ ફઝ-1

દાજ નીચે

ટ

ક ીય કરવેરા માટ સબઓ ડનેટ
ડટ(ભારત

સરકાર

ક

બ ુપ ીય

એજ સી

પાસેથી લોન
ુ રાત
જ

સરકાર

રુ ત મે

રલ

ો

ટ

ો

ટ

અમદાવાદ મે ો રલ
ફઝ-2

1156

ો

ટ

રુ ત મે ો રલ

ો

ટ

702.09

815.42

6,066

2739.38

5434.25

727

262.48

1234

-

-

677.59

-

92

452

-

74

182

7949

3869.95

8795.26

ુ રાત
+ જ

સરકાર)
પ ી

ટ ફઝ-2 અને

યેલ 5મી

ુ બ છે .
જ

અમદાવાદ મે ો રલ
ફઝ-1

ો

ુ રાત
જ

ારા

આરએ ડઆર સ હત જમીનો માટ
સબઓ ડનેટ ડટ
ુ રાત સરકાર
જ

ારા વેચાણવેરા

માટ સબઓ ડનેટ ડટ
હર-ખાનગી ભાગીદાર
ુ રાત સરકાર
જ

ારા

આવનાર આઇડ સી
પેટાસરવાળો

ૂકવવામાં

20,614

ુલ
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અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-1, ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ માટેના આયોિજત કુલ ઋણ .20,614 કરોડ
ઋણ લેવાની મયાર્દા .8000 કરોડ કરતા વધારે છે . આથી, કંપની ધારા, 2013ની કલમ 180 (1) (સી)ના પાલન
મુજબ ભરપાઇ થયેલ મ ૂડી ઉપરાંત ઋણ લેવાની મયાર્દા અને મુક્ત અનામતમાં વધારો કરવા માટે શેરધારકોની મંજુરી
લેવાની જ ર છે .
ઉક્ત બાબત અને લાંબા ગાળાના ભિવ યને યાને લેતા મહ મ ઋણ મયાર્દાની રકમમાં .21000 કરોડ સુધીનો વધારો
કરવાની જ ર છે .
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસેર્ તેની તા. 08.11.2019ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં કંપનીની ભરપાઇ થયેલ મ ૂડી અને મુક્ત અનામત
ઉપરાંતની ઋણ લેવાની મયાર્દાને .21000 કરોડની મહ મ મયાર્દાને મંજુરી આપેલ છે . જોકે આ મંજુરી આગામી
વાિષર્ક સામા ય સભામાં શેરધારકોની મયાર્દાને આિધન છે .
આથી, બોડ કંપનીની ઋણ લેવાની સ ામાં વધારો કરવાના સંદભર્માં ઠરાવની ભલામણ કરે લ છે

હેઠળ કંપનીની

ભરપાઇ થયેલ મ ૂડી અને મુક્ત અનામત ઉપરાંત ઋણ લેવાની મયાર્દા કોઇ પણ સમયે મહ મ .21000 કરોડ કરવામાં
આવે.
પ્ર તાવ ક્રમ-8માં કરવામાં આવેલ ઠરાવ સાથે કોઇ પણ િડરે ક્ટર કે કંપનીમાં ચાવી પ જગ્યા પર રહેલા અિધકારી કે
તેના સંબધ
ં ી જોડાયેલ નથી કે નાણાકીય િહત ધરાવતા નથી.

બોડ ઓફ ડર ટસના આદશથી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ
જ
સહ /હતેષ ભામર
કં પની સે ટર
તાર ખ: 01.11.2019
થળ: ગાંધીનગર
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ુ ા માંક MGT-11
ન ન
ો સી ફોમ
[કંપની ધારો, 2013ની કલમ 105(6) અને કંપનીઓ ( યવ થાપન અને વહીવટ)ના િનયમો, 2014ના િનયમ 19(3)
અનુસાર]
સ ય(યો)નું નામ:
ન ધાયેલ સરનામુ:ં
ઈમેઇલ આઇડી:
ફોિલઓ ક્રમાંક/ ગ્રાહક આઇડી
ડીપી આઇડી:
(ભૌિતક િ થિતમાં રાખવા માટે લાગુ નથી)
હ/
ુ ં અમે ઉપરોક્ત નામધારી કંપનીના ________ શેસર્ના સ ય(યો) હોવાથી, નીચેનાની
નામ

સરનામું

ઈમેઇલ આઇડી

સહી

ઈમેઇલ આઇડી

સહી

અથવા જો તેઓ િન ફળ રહે તો
નામ

સરનામું

કો ફર સ મ નં.123-સી, િમની ટ્રી ઓફ હાઉિસંગ એ ડ અબર્ન અફેસર્, ભારત સરકાર, િનમાર્ણ ભવન, મૌલાના આઝાદ
રોડ, નવી િદ હી - 110011 ખાતે શુક્રવાર, 8મી નવે બર, 2019ના રોજ સવારે 11.30 વાગ્યે યોજાનાર કંપનીની નવમી
વાિષર્ક સામા ય બેઠકમાં મારા/ અમારા પ્રિતિનિધ તરીકે હાજરી આપવા અને મારા/ અમારા વતી મારા/ અમારા માટે
મત આપવા (ચટણી
ંૂ
પર) માટે અને કંપનીની વાિષર્ક સામા ય બેઠકની નોિટસમાં આપવામાં આ યાં મુજબના એ પ્રકારના
ઠરાવોના સંબધ
ં માં તેનાં પરની કોઇપણ મોકૂફી અંગે આથી િનમણ ૂક કરીએ છીએ.
____િદવસ નવે બર, 2019
_____________________
રે વ યુ

શેરધારકના હ તાક્ષર

ટે પ ચ ટાડો

_____________________
પ્રિતિનિધ વ ધારક(કો)ના હ તાક્ષર

ન ધ:

ો સી ફોમ અસરકારક બની રહ તે માટ

ૂણ ર તે ભર ં ુ હો ંુ જોઇએ અને બેઠક શ થાય તેના

ઓછામાં ઓછા 48 કલાકથી ઓછા નહ , તેવી ર તે કં પનીની ર જ ટડ કચેર એ જમા કરાવ ંુ જોઇએ.
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હાજર

લપ

આ હાજરી િ લપ પ ૂણર્ રીતે ભરીને બેઠકના થળે પ્રવેશ ાર પર આપવાની રહેશે.
ન ધણીકૃત ફોિલઓ ક્રમાંક:

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

ધરાવતા હોય તે શેરોની સંખ્યા:

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

હાજરી આપનાર સ યનુ ં પુરંુ નામ:

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

પ્રથમ સહ-ધારકનુ ં

રુ ંુ નામ:

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

(જો પ્રથમ આપવામાં આવેલ નામ ધરાવતાં સહ-ધારક બેઠકમાં હાજરી ન આપતાં હોય તો લખવુ)ં
પ્રોક્સીનુ ં નામ:

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

(જો પ્રિતિનિધ વ માટેન ુ ં પત્રક કંપની પાસે જમા કરાવેલ હોય તો ભરવુ)ં
હુ ં આથી “કો ફર સ મ નં.123-સી, આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય, ભારત સરકાર, િનમાર્ણ ભવન,
મૌલાના આઝાદ રોડ, નવી િદ હી - 110011 ખાતે શુક્રવાર, 8મી નવે બર, 2019ના રોજ સવારે 11.30 વાગ્યે
યોજાનાર નવમી વાિષર્ક સામા ય બેઠકમાં મારી ઉપિ થિત ન ધાવુ ં

.ં

________________________________
સ યની/પ્રોક્સીની સહી
(આ િ લપ જમા કરાવતા સમયે સહી કરવી)
ન ધ: નવમી વાિષર્ક સામા ય બેઠકમાં હાજરી આપનાર સ યોને વાિષર્ક અહેવાલની તેમની
નકલ સાથે લઈ આવવાની િવનંતી કરવામાં આવે છે .
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ફોમર્ નં. 22-એ
કંપની ધારો, 2013

ૂ
ંક

ુ ત માટ શેરધારકની સંમિત
દ
[કલમ 101(1)ને આિધન]

પ્રિત,
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્,
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ
જ
(અગાઉ મે ો- લ ક એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કં પની લિમટડ તર ક
(ભારત સરકાર અને

ણીતી)

ુ રાત સરકારની સં ુ ત મા લક ની કં પની)
જ

લોક નં.1, પહેલો માળ, કમર્યોગી ભવન,
સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર,
ગુજરાત - 382010.
હ,ુ ં

______________________________________________________________________,

___________________________________________________નો
______________________________________________ના

રહેવાસી

પુત્ર/પુત્રી
.10નો

એક

તથા
એવા

કંપનીના

______________________________ ઇિક્વટી શેર મારા પોતના નામે/સંયક્ુ ત નામે ધરાવીએ છીએ અને
ૂ ી મુદતે વાિષર્ક
આથી કંપની ધારા, 2013ની કલમ 101(1) મુજબ તા. 8મી નવે બર, 2019ના રોજ ટંક
સામા ય સભા યોજવા સંમિત આપીએ છીએ.

સહી:________________________________
નામ:__________________________________________
( લોક લેટસમાં)
તારીખ:
થળ:

28

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

નવમી વાિષક સામા ય સભાના થળે પહ ચવા માટનો ટ મેપ
તારીખ: 08/11/2019
નવમી વાિષર્ક સામા ય સભાનો સમય: સવારે 11.30 વાગ્યે

થળ
કો ફર સ મ નં. 123-સી, િમની ટ્રી ઓફ હાઉિસંગ એ ડ અબર્ન અફેસર્, ભારત સરકાર,
િનમાર્ણ ભવન, મૌલાના આઝાદ રોડ, નવી િદ હી - 110011
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નાણાક ય વષ 2018-19 માટ બોડનો અહવાલ
િપ્રય શેરધારકો,
આપના િડરે ક્ટરો ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ (ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સરખા
િહ સાની િવશેષ હેત ુ માટે થાપવામાં આવેલી કંપની)ની કામગીરીનો નવમો વાિષર્ક અહેવાલ અને 31મી માચર્, 2019ના
રોજ પ ૂરા થતા વષર્ના ઓિડટ થયેલા િહસાબી પત્રકો અને ઓિડટરનો અહેવાલ રજૂ કરતા અ યંત આનંદની લાગણી
અનુભવે છે .
I.

સં

ત નાણાક ય મા હતી

નાણાકીય વષર્ 2018-19 દરિમયાન આપની કંપનીએ પ્રો ક્ટના અસરકારક અમલીકરણ તરફ ન ધપાત્ર પ્રગિત કરી છે .
આપની કંપનીએ માચર્ 2019માં ઇ ટ-વે ટ કોિરડોર પર વ ાલ ગામથી એપરલ પાકર્ ટેશન વ ચેના 6.5 િક.મી.ની
લંબાઇ ધરાવતા પ્રાયોિરટી રીચ-1 પર કમિશર્યલ ઓપરે શન ( યાપારી સંચાલન)ની શ આત કરી દીધી છે .
સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન માટેની મહ વની નાણાકીય કામગીરી નીચે મુજબ છે ઃ
( . લાખમાં)
િવગતો

ઇ ડ એએસ મુજબ
2018-19
2247.34

કુ લ આવક / ટનર્ઓવર

2017-18
1700.17

300.63 (101

નાણા ખચર્ અને ઘસારા પહેલાનો નફો/(ખોટ)
નાણા ખચર્
ઘસારો
કરવેરા પહેલાનો નફો / (ખોટ)
બાદ: કર ખચર્

40.19)

20.88

-

197.87

-

81.88

(10,140.19)

247.62

307.83

(165.74)

કરવેરા બાદનો નફો / (ખોટ)

(10,448.02)

(6643.40)

ઉમેરો: પાછલા વષર્થી આગળ લાવવામાં
આવેલ બેલે સ

3804.62

(6809.14)

આગામી વષર્માં તબદીલ કરે લ બાકી નફો /

(6,643.40)

(ખોટ)

વધારાની નાણાક ય મા હતી
( . લાખમાં)
િવગતો

ઇ ડ એ.એ. મુજબ
2018-19
297940.59

ચાલુ મ ૂડીકાયર્
અ ય થાયી િમલકતો
અમ ૂતર્ િમલકતો

30

2017-18
207745.54

137,386.80

33892.94

44,011.86

41944.92
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II.
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ઓપરશનલ દખાવ
આપની કંપનીએ તા. 4 માચર્, 2019ના રોજથી ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરના પ્રાયોિરટી રીચ-1 એવા વ ાલ ગામથી એપરલ
પાકર્ વ ચે કમર્િશયલ ઓપરે શન ચાલુ કરે લ છે . વધુમાં વધુ મુસાફરો મળી રહે તે માટે આ સેક્શનમાં રહેતા લોકોના
પ્રવતર્માન મુસાફરી ખચર્ સાથે ત ુલના મક ભાડું રાખવું અિનવાયર્ હત.ું ઓછી આવક ધરાવતા વગર્ અને િ ચક્રીય વાહનો
પર વધુ િનભર્ર રહેલા લોકોને અ ય પિરવહન તરફ વાળવા માટે પ્રાયોિરટી રીચમાં અગાઉથી રહેલા પિરવહનના
સાધનોના ભાડા સામે પધાર્ મક ભાડું રાખવું જ રી હત.ું
આથી, ઓપરે શનના શ આતના સમયગાળામાં મુસાફરો માટે નીચે મુજબનું આિથર્ક રીતે પરવડે તેવા દરો નક્કી કરવામાં
આ યાઃ
ભા ુ ં

તર ( કમી)
0 - 2.5
2.5 - 7.5
7.5 - 12.5
12.5 - 17.5
17.5 – 22.5
>22.5

ઓપરશન

િત કમી ખચ ( ./ કમી)

5
10
15
20
25
30

2.00
1.33
1.20
1.14
1.11
1.00

ૃિ માંથી આવક

નાણાકીય વષર્ 2018-19માં ઓપરે શન પ્રવ ૃિતમાંથી કુલ

.3,81,439ની આવક થયેલ છે (ઓપરે શનના 15 િદવસ

દરિમયાન). 31.08.20191 સુધીની કુલ આવક . 21,49,439 છે

માં ભાડા િસવાયની અ ય આવકનો પણ સમાવેશ

થાય છે .
આગામી સમયમાં વધુ ટ પર મેટ્રોનું ઓપરે શન વધુ સમય માટે શ કરાશે યારે મુસાફરોની સરે રાશ સંખ્યામાં પણ
વધારો થવાની શક્યતા છે .

III.

ડિવડ ડ
વષર્ દરિમયાન, કંપનીએ પ્રાયોિરટી રીચ-1 પર કમિશર્યલ ઓપરે શનની શ આત કરે લ છે . આમ છતાં, વષર્ દરિમયાન
કોઇ ઓપરે શનલ નફો થયેલ નથી. આથી, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂણર્ થયેલ વષર્ માટે
કોઇ િડિવડ ડની ભલામણ કરે લ નથી.

ો

IV.

ટની

ગિતની ઝાંખી

A. અમદાવાદ મે ો રલ

ો

ટ ફઝ - I

ઇ ટ-વે ટ કો રડોર (થલતેજ ગામથી વ ાલ ગામ)
1.1 વ ાલ ગામથી એપરલ પાક વ ચે વાયાડ ટ કામગીર ની
1

આ આંકડા 31.08.2019 સુધીના છે .
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અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-1ની બાંધકામ કામગીરીની શ આત વ ાલ ગામથી એપરલ પાકર્ વ ચે એિલવેટેડ
ુ રી, 2015ના રોજ કરવામાં આવી હતી. વષર્ દરિમયાન, ઇ ટ-વે ટ કોિરડોર અંતગર્ત
વાયાડક્ટના બાંધકામથી 4 ફે આ
વ ાલ ગામથી એપરલ પાકર્ વ ચેના રીચ-1 પર વાયાડક્ટની કામગીરી પ ૂણર્ કરવામાં આવી છે

વ ાલ ગામથી એપરલ પાક વ ચે ટશન કામગીર ની
પ્રાયોિરટી રીચ સેક્શનનમાં કુલ 6 (છ) ટેશન આવેલા છે ,

ગિત

માં વ ાલ ગામ, િનરાંત ચાર ર તા, વ ાલ, રબારી

કોલોની, અમરાઇવાડી અને એપરલ પાકર્ ટેશનનો સમાવેશ થાય છે .
ટેશનની કામગીરીની પ્રગિત નીચે દશાર્વેલ છે ઃ
મ

હાલ ંુ ટટસ

ટશન

1

વ ાલ ગામ ટશન

ટશન ઓપરશન ચા ંુ

2

િનરાંત ચાર ર તા ટશન

ટશન ઓપરશન ચા ંુ

3

વ ાલ ટશન

ફ

ચર અને અ ય ફનીશ ગ કામગીર

ગિતમાં

4

રબાર કોલોની ટશન

ફ

ચર અને અ ય ફનીશ ગ કામગીર

ગિતમાં

5

અમરાઇવાડ

ટશન

ટશન ઓપરશન ચા ંુ

6

એપરલ પાક ટશન

ટશન ઓપરશન ચા ંુ

આકૃિત 1: એપરલ પાકર્ ટેશનનુ ં લેટફોમર્

આકૃિત 2: એપરલ પાકર્ ટેશનનો આંતિરક દે ખાવ

આકૃિત 3: વ ાલ ગામ ટેશનનો આંતિરક દે ખાવ- AFC ગે સ
32
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2.1 ર ચ 2

તગત વાયાડ ટની કામગીર માં

2018-19

ગિત (થલતેજ ગામથી એસપી ટ ડયમ)

થલતેજ ગામથી ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરના વે ટનર્ રે પના અંત ભાગ ધરાવતા રીચ-2 કે

માં સાબરમતી નદી પરના પુલ,

થલતેજ ગામ, થલતેજ, દૂ રદશર્ન કે દ્ર, ગુરુકુલ, ગુજરાત યુિનવિસર્ટી, કોમસર્ છ ર તા અને ટેિડયમ સકર્ લ સિહતના
ટેશન અને જુ ની હાઇકોટર્ ઇ ટરચે જ ટેશન િસવાયના વાયાડક્ટની કામગીરી પ ૂરજોશમાં ચાલી રહી છે .
આજની તારીખે પાઇલની 75 ટકા, પાઇલ કેપની 79 ટકા, પીઅરની 72 ટકા, પીઅર કેપની 57.4 ટકા, પોટર્ લ બીમની
60 ટકા, સેગમે ટ કા ટીંગની 53 ટકા અને સેગમે ટ ઇરે ક્શનની 40 ટકા તથા પેરાપેટ કા ટીંગની 34 ટકા કામગીરી પ ૂણર્
થઇ ગઇ છે .

આકૃ િત 5:ગુરુકુળથી દૂ રદશર્ન કે દ્ર વ ચે વાયાડક્ટ

2.2 ર ચ-2

તગત ટશન કામગીર ની

આકૃ િત 6 : ટે િડયમથી થલતેજ વ ચે વાયાડક્ટ

ગિત (થલતેજ ગામથી એસપી ટ ડયમ),

થલતેજ ગામથી સરદાર પટેલ ટેિડયમ વ ચેના વાયાડક્ટનું બાંધકામ અંિતમ તબક્કામાં છે .

આકૃિત 7 : ગુરુકુલ રોડ પર ટેશનનુ ં બાંધકામ

આકૃિત 8 :દરદશર્ન કે દ્ર ટેશનન ં બાંધકામ
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જૂની હાઇકોટર્ અને શાહપુર રે પને જોડી દે વા માટે સાબરમતી નદી પર પુલ બાંધવામાં આવી ર ો છે ,

માં 42.3

મીટરનો એક એવા કુલ 6 પાનનો સમાવેશ થાય છે . આજની તારીખે 61 ટકા પાઇલ ફાઉ ડેશન પ ૂણર્ થઇ ગયું છે .
પુલની કુલ લંબાઇ 260 મીટર છે .

આકૃિત 9 & 10 : સાબરમતી નદી પર પુલ

3.0

એપરલ પાકથી શાહ રુ વ ચે

ડર ાઉ ડ સે શન

આપની કંપનીએ ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરના ભાગ પે અમદાવાદના કોટ િવ તારની નીચે 6.5 િકમી લાંબી અંડરગ્રાઉ ડ
ટનલના બાંધકામની પડકારજનક કામગીરી હાથ ધરી છે

ટમાં ઐિતહાિસક મહ વ ધરાવતા હેિરટેજ મારકો આવેલા

છે . આ િવ તારમાં ટનલીંગ દરિમયાન ખ ૂબ કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે .

આકૃિત 11 : અંડરગ્રાઉ ડ ટ
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ડર ાઉ ડ પેકજ 1 (કાંક રયા ઇ ટથી કા ુ રુ )
કાલુપરુ થી એપરલ પાકર્ વ ચે અંડરગ્રાઉ ડ ટેશ સ અને િફનીશીંગ સિહત ટનલ તથા પીએચઇ, ઇલેક્ટ્રીકલ અને
એચવીએસી િસવાયની કામગીરીનો કો ટ્રાક્ટ માચર્ 2017માં આપવામાં આ યો હતો.
આજની તારીખે બે ટીબીએમ મશીન ારા કોટ િવ તારના ગોમતીપુર, સારં ગપુર અને સરસપુર
િવ તાર હેઠળથી 1.7 િકમીની એક એવી બે ટનલ પ ૂણર્ થઇ ગયેલ છે ,

વા ગીચ વ તી ધરાવતા

હેઠળ ટીબીએમ 1 અને ટીબીએમ 2 એપરલ

પાકર્ થી અનુક્રમે 5 એિપ્રલ, 2018 અને 20 જૂન, 2018ના રોજ લો ચ કરવામાં આ યા હતા અને 10 મિહનાના ગાળામાં
ુ રી, 2019ના
મશીન કાલુપરુ ટેશન પહ ચી ગયા હતા. બંને ટીબીએમના બ્રેક ૂ વારાફરતી એક જ િદવસે 25મી ફે આ
રોજ થયેલ

અંડરગ્રાઉ ડ કામગીરીના ઇિતહાસમાં એક ભાગ્યે જ બનતી ઘટના છે .

અંડરગ્રાઇ ડ ટેશનોનું ટેટસઃ
1). કાલુપરુ ટેશન
2). કાંકિરયા ઇ ટ ટેશન
કાલુપરુ ટેશન ખાતે અંડરગ્રાઉ ડ ટેશનના બાંધકામ માટે રે લવે અને અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શનની બધી
જ યુિટલીટીઝને ખસેડવામાં આવી છે . ફ લેબ અને કો કોસર્ લેબના બાંધકામની ન ધપાત્ર કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ગઇ
છે અને બેઝ લેબનું બાંધકામ પણ પ્રગિત હેઠળ છે . કાલુપરુ ટેશનથી બાકીનું ટનલીંગ વકર્ પણ શ કરી દે વામાં
આવેલ છે . કાલુપરુ ટેશન ખાતે મેટ્રો અને હાઇ પીડ રે લ વ ચે મ ટી મોડેલ ઇ ટીગ્રેશન લાન (એમએમઆઇપી)
અંગેની ચચાર્ એનએચએસઆરસીએલ સાથે ચાલી રહી છે .
ટનલની કામગીર માં
ક્રમ

િવગત

એકમ

કુલ કામગીરી

ગિત
આજ સુધી

બાકી

પ ૂણર્

ઇરે ક્શન

% પ ૂણર્

1

ટીબીએમ‐1 (પ ૂવર્ તરફ)

Rmt

1702.4

1702.4

0

100%

2

ટીબીએમ‐2 (પિ મ

Rmt

1722

1722

0

100%

તરફ)

આકૃિત 12: એપરલ પાકર્ થી કાલુપરુ વ ચે પ ૂણર્ ટનલ
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આકૃિત 13: એપરલ પાકર્ થી કાલુપરુ વ ચે બે ટનલના બ્રેક ૂ

3.2

આકૃિત 14: કાલુપરુ ટેશન કો કોસર્ લેબ

ડર ાઉ ડ પેકજ 2 (ઘીકાંટાથી શાહ રુ )

ટીબીએમ 1 અને ટીબીએમ 2 એમ બંને ટીબીએમ પ ૂણર્તા તરફ ઝડપથી આગળ ધપી ર ા છે . ઘીકાંટા ટેશન ખાતે ડાયાફ્રામ
વોલના બાંધકામની કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ગઇ છે અને ફ લે સ, કો કોસર્ લેબ અને બેઝ લેબના કા ટીંગની કામગીરી હાલ ચાલુમાં
છે . શાહપુર ટેશન ખાતે ડાયાફ્રામ વોલ અને અ ય કામગીરી પણ ન ધપાત્ર ઝડપથી ચાલી રહી છે .

આકૃ િત 15: પેકેજ-2ની અંડરગ્રાઉ ડ ટનલ- ટીબીએમ1

આકૃ િત 16: પેકેજ-2ની અંડરગ્રાઉ ડ ટનલ- ટીબીએમ 2

4.0 એપરલ પાક ડપો
એપરલ પાકર્ ડેપો ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરનો મુખ્ય યાડર્ છે અને તે અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટની ટ્રેનોની ટેબિલંગની
જ િરયાત પ ૂણર્ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે . આ ડેપો ખોખરામાં એપરલ પાકર્ ટેશનની બાજુ માં 5.6 હેક્ટર િવ તારમાં
ફેલાયેલ છે અને તે ટ્રેનોના ઓપરે શન અને મેઇ ટેન સ માટે પ ૂણર્ વકર્ શોપ સવલત ધરાવે છે . તે 6 કારની લંબાઇ
ધરાવતી 18 ટ્રેન સમાઇ શકે તેવ ું ટેબિલંગ શેડ પણ ધરાવે છે .
આ ડેપોમાં પ ૂણર્ રીતે કાયર્રત ઓપરે શન કંટ્રોલ સે ટર, ડેપો કંટ્રોલ સે ટર, બીટીયુ,ં િસગ્નલીંગ ઇિક્વપમે સ, ટેિલકોમ
ઇિક્વપમે સ, અિવરત વીજ પ્રવાહ (યુપીએસ), કો ફર સ

36

સ, ઓિફસસર્

સ, ટ્રેઇનીંગ સે ટર અને કેફેટેિરયા છે .

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

એપરલ પાકર્ ડેપો ટે ટ ટ્રેક સાથે સંપ ૂણર્ રીતે કાયર્રત છે . ઓટોમેિટક વોશ લા ટ અને િરપેર બે વકર્ શોપની કામગીરી
હાલ ચાલુમાં છે

ટૂંક સમયમાં જ પ ૂણર્ કરાશે. હાલની િ થતીએ કુલ છ ટ્રેન આવેલ છે અને તે કિમશનીગના િવિવધ

તબક્કે છે .

આકૃિત 17 : ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરનો એપરલ પાકર્ ડેપો

આકૃ િત 18 : એપરલ પાકર્ ડેપો ખાતે ટે બિલંગ શેડ

આકૃ િત 19 & 20: OCC મોિનટરીંગ મ અને િવડીયો વોલ િડ લે િસ ટમ – એપરલ પાકર્ ડેપો
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નોથ-સાઉથ કો રડોર (એપીએમસીથી મોટરા ટ ડયમ)
5.1 રાણીપથી મોટરા વ ચે વાયાડ ટની કામગીર ની

ગિત (ફ ત વાયાડ ટ), પેકજ 4A

રાણીપથી મોટેરા (પેકેજ 4એ) વ ચે વાયાડક્ટના બાંધકામ માટેનો કો ટ્રાક્ટ જા યુઆરી 2016માં આપવામાં આ યો હતો.
આજની તારીખે આ કોિરડોર પર મોટાભાગની કામગીરી પ ૂણર્ થવાના આરે છે .

આકૃ િત 21:આરટીઓ નજીક સેગમે ટ લો ચીંગ

આકૃ િત 22 : મોટે રા નજીક સેગમે ટ લો ચીંગ

આકૃિત 23 & 24 નોથર્-સાઉથ કોિરડોરમાં સાબરમતી ટે શન નજીક વાયાડક્ટ

5.2 રાણીપથી મોટરા વ ચે ટશન કામગીર ની
ઇ ટ-વે ટ કોિરડોરમાં વાયાડક્ટ સિહત પાંચ

ગિત, પેકજ 4બી (ફ ત ટશન)

ટેશનો (મોટેરા, સાબરમતી, એઇસી, સાબરમતી રે લવે

ટેશન અને

ુ રી, 2017માં આપવામાં આ યો હતો. આજની તારીખે પેકેજ 4બી હેઠળ રાણીપ,
રાણીપ)ના બાંધકામનો કો ટ્રાક્ટ ફે આ
એઇસી અને સાબરમતી ટેશનની પાઇલ, પાઇલ કેપ, કો કોસર્ સુધીના પીઅરની 100 ટકા કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ચ ૂકી છે
યારે રાણીપ અને મોટેરા ટેશનોની કામગીરી યોગ્ય ઝડપે ચાલી રહી છે .
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આકૃ િત 25 :નોથર્-સાઉથ કોિરડોરમાં સાબરમતી ટે શનનું

આકૃ િત 26 :નોથર્-સાઉથ કોિરડોરમાં એઇસી ટે શનનું

બાંધકામ

બાંધકામ.

6.1 એપીએમસીથી
એપીએમસીથી

ેયસ (પેકજ 1) વ ચે વાયાડ ટ કામગીર ની

ગિત

ેયસ (પેકેજ 1) અંતગર્ત એિલવેટેડ વાયાડક્ટ અને ટેશનના બાંધકામની પ્રવ ૃિ

આજની તારીખે, એપીએમસીથી

પ ૂરજોશમાં ચાલું છે .

ેયસ વ ચેના પેકેજ 1ના વાયાડક્ટ માટેના પાઇલની 98 ટકા, પાઇલ કેપની 96.4 ટકા,

પીઅરની 91.4 ટકા, પીઅર કેપની 89 ટકા અને સેગમે ટ ઇરે ક્શનની 69.7 ટકા કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ગઇ છે .

6.2 પેકજ 1 હઠળ ટશન કામગીર ની

ગિત

31મી ઓગ ટ, 2019ના રોજની િ થતીએ એપીએમસીથી

ેયસ વ ચેના પેકેજ-1 અંતગર્ત પાઇલની 100 ટકા, પાઇલ

કેપની 100 ટકા, કો કોસર્ લેવલ સુધીના પીઅરની 96 ટકા, લેટફોમર્ સુધીના પીઅરની 96 ટકા અને આઇ-ગડર્ ર ક્ ટીંગની
46.72 ટકા કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ચ ૂકી છે .

આકૃ િત 27 : ગ્યાસપુર ડેપોથી

ેયસને જોડતા વાયાડક્ટનું

આકૃિત 28:જીવરાજ ટેશન ખાતેન ુ ં બાંધકામ

બાંધકામ
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ેયસથી રાણીપ (પેકજ 2) વ ચે વાયાડ ટ કામગીર ની

ગિત

ેયસથી રાણીપ (પેકેજ 2) વ ચેના એિલવેટેડ વાયાડક્ટ અને ટેશનનું મોટા ભાગનું બાંધકામ અમદાવાદ-ભાવનગર
રે લવે લાઇનની બાજુ માં ચાલી ર ું છે . આજની તારીખે, પેકેજ 2ની ભૌિતક પ્રગિત મુજબ પાઇલની 84.9 ટકા, પાઇલ
કેપની 69.2 ટકા, પીઅરની 53.8 ટકા, પીઅર કેપની 42 ટકા અને સેગમે ટ ઇરે ક્શનની 35 ટકા કામગીરી પ ૂણર્ થઇ છે .

આકૃિત 29 & 30 : ેયસથી રાણીપ વ ચે વાયાડક્ટના બાંધકામની કામગીરી

7.2

ેયસથી રાણીપ (પેકજ 2)

તગત ટશન બાંધકામની કામગીર

ેયસથી રાણીપ (પેકેજ 2) હેઠળ એિલવેટેડ વાયાડક્ટ અને ટેશનની કામગીરી અંતગર્ત પાઇલની 89 ટકા, પાઇલ
કેપની 63 ટકા, પીઅરની 37 ટકા, કો કોસર્ લેવલ સુધીના પીઅરની 41 ટકા, લેટફોમર્ સુધીના પીઅરની 31 ટકા અને
આઇ-ગડર્ ર કા ટીંગની બાંધકામની 29.7 ટકા કામગીરી પ ૂણર્ થઇ ગઇ છે .

આકૃ િત 31 & 32 :નોથર્-સાઉથ કોિરડોરમાં િવજયનગર અને ગાંધીગ્રામ ટે શન બાંધકામની કામગીરી
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8.0 યાસ રુ ડપોની કામગીર ની
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ગિત

નોથર્-સાઉથ કોિરડોરની ટેબિલંગ શેડની જ િરયાત પ ૂણર્ કરવા માટે ગ્યાસપુરમાં 20 હેક્ટર જમીન પર ડેપો બાંધવાનું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે . ગ્યાસપુર ડેપો માટે 20 એકર જમીનનો કબજો જીએમઆરસીએલ

ારા લઇ લેવામાં

આ યો છે . ગ્યાસપુર ડેપોના બાંધકામ માટેની બધી જ કામગીરી સમયસર ચાલી રહી છે .

આકૃ િત 33 & 34 : ગ્યાસપુર ડેપો ખાતે એ મીન િબ ડીંગ અને ઇ પેક્શન બેના બાંધકામની કામગીરી

9.0 અ ય િસ ટમ અને એસએ ડટીને લગતા કામોની િવગતો:
િસગ્લનીગ, રોિલંગ ટોક, ટેિલકો યુિનકેશ સ, ટ્રેક્શન, ઓટોમોિટક ફેર કલેક્શન િસ ટમ (એએફસી)ના િસ ટમ કો ટ્રાક્ સ
આપી દે વામાં આ યા છે અને િસિવલની સાથે તેની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે . વષર્ 2018-19 દરિમયાન 2 ટ્રેન
આવી હતી અને આ અહેવાલની તારીખ સુધીમાં વધુ 4 ટ્રેન મળી ગઇ છે . ટેિલકો યુિનકેશ સ, ટ્રેક્શન અને ઇએ ડએમ
જાહેર જનતા માટે ખુ લા મુકવામાં આવેલા ટેશનોમાં પ ૂણર્ કરવામાં આવી છે અને િસગ્લનીંગની કામગીરી અંિતમ
ચરણમાં છે . એપરલ પાકર્ ડેપો ખાતે ઓપરે શ સ કંટ્રોલ સે ટર અને િસ
િસ

િુ રટી કંટ્રોલ સે ટરને ટ્રે ન મુવમે ટ અને

િુ રટી દે ખરે ખ માટે કાયર્રત કરી દે વામાં આવેલ છે .

B. અમદાવાદ મે ો રલ

ો

ટ ફઝ –II.

સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન, ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે 9મી માચર્, 2019ના રોજ
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-II (મોટેરા ટેિડયમથી મહા મા મંિદર, ગાંધીનગર)ના અમલીકરણને મંજુરી આપી છે .
આ ફેઝ ગાંધનગરને અમદાવાદ સાથે જોડી દે શે. આ અંતગર્ત 28.524 િકમીના ટ . 5384.17 કરોડના ખચેર્ તૈયાર
કરવામાં આવશે. જીએનએલયું અને િગ ટ િસટી વ ચેનો ટ જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી ધોરણે અમલીકૃત કરાશે.
ટેશનો માટે થાનની પસંદગી રાઇટ ઓફ વે, જમીનની પ્રા યતા, થળ અને વધારે મુસાફરો આવી શકે તે માટે િવિવધ
સં થાઓની નજીકમાં હોય તે રીતે કરવામાં આવી છે . રાહદારીઓને મેટ્રોમાં આકષર્વા માટે ટેશનના થળો ટ્રાિફક નોડલ
પોઇ સથી નજીક રાખવામાં આ યા છે .
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ફેઝ-IIના અમલીકરણ માટે પ્રારં િભક તૈયારીઓ કંપની ારા આરં ભી દે વામાં આવી છે . આિથર્ક અસરો દશાર્વતો અહેવાલ
(ઇઆઇએ) અને સામાિજક અસર દશાર્વતો અહેવાલ (એસઆઇએ) અ યાસ પણ પ ૂણર્ થવાની તૈયારીમાં છે . સમગ્ર
કોિરડોર પર પાઇલ ટે ટીંગની કામગીરી પણ પ્રગિતમાં છે .

C.

રુ ત મે ો રલ

ો

ટ ફઝ – I

સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન, ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે 9મી માચર્, 2019ના રોજ
સુરત મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-I ને બે કોિરડોર (સરથાણાથી ડ્રીમ િસટી અને ભેસાણથી સરોિલ)માં આપની કંપની

ારા

અમલીકૃત કરવા માટે મંજુરી આપેલ છે . આ પ્રો ક્ટના ટની કુલ લંબાઇ 40.35 િકમી છે અને પ્રો ક્ટની પ ૂણર્તા ખચર્
. 12020.32 કરોડ છે .
આ ટ એવી રીતે પસંદ કરવામાં આ યો છે કે

થી શહેરમાં બીઆરટીએસ, શહેરી બસ સેવા, રે લવે

વા પિરવહનના

સાધનો સાથે મેટ્રોને જોડી દે વામાં આવશે તેમજ તે સુરતના મુખ્ય થાનોમાંથી પસાર થાય છે . સુરત મેટ્રોના અમલીકરણ
માટેની પ્રારં િભક કામગીરી આપની કંપની ારા શ કરી દે વામાં આવી છે . આિથર્ક અસરો દશાર્વતો અહેવાલ (ઇઆઇએ)
અને સામાિજક અસર દશાર્વતો અહેવાલ (એસઆઇએ) અ યાસ પણ પ ૂણર્ થવાની તૈયારીમાં છે .

V.

નાણાક ય

ગિત

ઇકા (JICA) લોન:
મંજુર નાણાકીય યોજના મુજબ, જાપાન ઇ ટરનેશનલ કોઓપરે શન એજ સી (જાઇકા)એ
જાપાનીઝ યેન)ની ઓડીએ લોન મંજુર કરે લ છે
જાપાનીઝ યેન એટલે કે આશરે

. 5968 કરોડ (1,12,816

બે હપતામાં ચ ૂકવવામાં આવશે. પ્રથમ હપતામાં 82434 િમિલયન

. 4361 કરોડ (તા 27.07.2015ના રોજના િવનીયમ દર મુજબ) આપવામાં આવશે.

82434 િમિલયન જાપાનીઝ યેનમાંથી 22388.28 િમિલયન ( .1371.70) કરોડ આપી દે વામાં આ યા છે .

સબ-ઓ ડનેટ ડટ:
મંજુરી પત્રમાં જણા યા મુજબ, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર કે દ્રીય અને રા યના કરવેરા પેટે કંપનીને સબઓિડર્નેટ ડેટ આપશે. રા ય સરકાર જમીન માટે પણ સબ-ઓિડર્નેટ ડેટ આપશે.
સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી સબ-ઓિડર્નેટ ડેટ
નીચે મુજબ છે ઃ
કે દ્રીય કરવેરા માટે ભારત સરકારની સબ-ઓિડર્નેટ ડેટ

. 150.00 કરોડ

ગુજરાત સરકારની વધારાની સબ-ઓિડર્નેટ ડેટ

. 388.79 કરોડ

કુલ

. 538.79 કરોડ

31મી ઓગ ટ, 2019 સુધીનો અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટની નાણાકીય પ્રગિત .5979.17 કરોડ (પ્રોિવઝનલ) છે .
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VI.
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માનવ સંશાધન ંુ સંચાલન
જીએમઆરસીએલ ખાતે માનવ સંશાધનના સંચાલનનો હેત ુ કમર્ચારીઓના અનુભવોને વધુ હકારા મક બનાવવા
સમાવેશી અને ગિતશીલ વાતાવરણ પર

યાન કે દ્રીત કરતા કામગીરી થળના સ નનો છે . અમારા કમર્ચારીઓ,

પ્રિક્રયાઓ, નીિતઓ અને પ િતઓ િહ સેદારોના ય ૂહા મક આયોજન સાથે સંલગ્ન છે .
અમારી કમર્ચારીઓ અંગેની ય ૂહા મકતા શીખવાની તકો, રોજગાર સ ન માટે તૈયાર છે અને તે સમાવેશી અને ગિતશીલ
વાતાવરણ ઉભું કરે છે કે

થી કમર્ચારીઓ સમજી શકે કે તેઓ જીએમઆરસીએલ માટે કામ કરતા સમયે કેવા મ ૂ યોનું

સ ન કરી ર ા છે .
આજની તારીખે જીએમઆરસીએલના કમર્ચારીગણમાં જાહેરાત આપીને િનમવામાં આવેલા કમર્ચારીઓ તેમજ કે દ્ર કે
રા ય સરકાર અથવા જાહેર સં થાનોમાંથી પ્રિતિનયુિક્ત પર લેવામાં આવેલા અિધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે . આંતિરક
કે બા

ોતો

ારા સમયાંતરે તાિલમ કાયર્ક્રમો યોજવામાં આવે છે કે

થી અિધકારીઓના જ્ઞાનમાં વધારો થઇ શકે.

નાણાકીય વષર્ના અંતે કંપનીમાં 484 કમર્ચારીઓ હતા.
અ ય મેટ્રો સં થાનોની

મ જીએમઆરસીએલે પણ પ્રો ક્ટ અને ઓએ ડએમના કમર્ચારીઓ માટે આઇડીએ પે કેલ

આધાિરત પગારમાં સુધારો કરે લ છે .
કંપની િન ણાત કમર્ચારીઓને આકષર્વા અને ટકાવી રાખવા વાજબી સમય, પ્રય નો અને

ોતોમાં રોકાણ કરે છે . કંપનીના

કમર્ચારીઓ મુખ્ય વે બે પ્રભાગોમાં કામ કરે છે , (1) પ્રો ક્ટ અને (2) ઓએ ડએમ.

માનવ સંશાધન –

ો

ટ

ભાગ

ફેઝ-1 માટે કંપનીના કમર્ચારીઓની સંખ્યા 1 એિપ્રલ, 2018ના રોજ 163 અને 31 માચર્, 2019ના રોજ 176 હતી,

માં 3

કાયર્રત િડરે ક્ટરોનો સમાવેશ થાય છે . વધુમાં, મ યમ સંચાલનમાં ડીજીએમથી સીજીએમ તરના િવિવધ કમર્ચારીઓને
િનમણુકં આપવામાં આવેલ હતી. કંપનીએ આગામી નવા પ્રો ક્ટસ, અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-2 અને સુરત મેટ્રો
રે લ પ્રો ક્ટ માટે એસવીએનઆઇટી, સુરત ખાતે કે પસ લેસમે ટની પ્રિક્રયા પણ કરી હતી.

માનવ સંશાધન – ઓપરશ સ અને મેઇ ટન સ (ઓએ ડએમ)

ભાગ

ઓએ ડએમ પ્રભાગમાં કરાર પર કામ કરતા અનુભવી તેમજ તાિલમાથીર્નો સમાવેશ થાય છે . 31મી માચર્, 2019ના રોજ
ઓએ ડએમ પ્રભાગમાં કમર્ચારીઓની સંખ્યા 308 હતી. ઓએ ડએમ તાિલમાથીર્ઓની ભરતી બે તબક્કામાં કરવામાં
આવેલ છે . પ્રથમ બેચ જુ લાઇ 2018માં જોડાઇ હતી

માં 55 તાિલમાથીર્ ટેશન કંટ્રોલસર્/ ટ્રે ન ઓપરે ટસર્ (એસસી-ટીઓ),

59 તાિલમાથીર્ જુ િનયર એિ જિનયસર્ અને 41 તાિલમાથીર્ મેઇ ટેનસર્નો સમાવેશ થાય છે . ઓએ ડએમ

ટાફે

બીએમઆરસીએલ ખાતે સફળતાપ ૂવર્ક અનુક્રમે છ મિહના, 3 મિહના અને 1.5 મિહનાની તાિલમ પ ૂણર્ કરે લ છે . બીજી
બેચમાં 14 તાિલમાથીર્ જુ િનયર એિ જિનયસર્ અને 76 તાિલમાથીર્ મેઇ ટેનસર્નો સમાવેશ થાય છે
ુ રી, 2019માં કુલ 211 કમર્ચારીઓ માટે જીએમઆરસીના પ્રાંગણમાં સેઇ ટ જો
જોડાયા હતા. ફે આ
ફ ટર્ એઇડની તાિલમ આપવામાં આવી હતી.
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એ ટર ાઇઝ રસોસ લાન ગ

VII.

કંપનીએ કામગીરીના સંચાલન અને ઘણી બેક-ઓિફસ પ્રવ ૃિ ઓના ઓટોમેશન થાય તે માટે િવિવધ એ લીકેશ સને જોડી
દે વા માટે સેપ એ ટરપ્રાઇઝ િરસોસર્ લાનીંગ (ઇઆરપી) િસ ટમનું અમલીકરણ કરે લ છે . તે કંપનીની મુખ્ય કામગીરીને
લગતી પ્રિક્રયાઓને એક એ લીકેશન પર આવી છે
સેપનું અમલીકરણ િવિવધ પ્રવ ૃિ ઓ

થી ખચર્ અને યથર્ સમયમાં ઘટાડો થયેલ છે .

વી કે નાણાં, મિટરીય સ મેનેજમે ટ, માનવ સંશાધન સંચાલન, પેરોલ, પફ મર્ સ

મેનેજમે ટ અને પ્રો ક્ટ િસ ટમમાં કરવામાં આવેલ છે . ફાઇનાિ સયલ એકાઉ ટીંગ અને કંટ્રોલીંગ મોડ ૂલ કંપનીની બધી
જ િહસાબી અને નાણાકીય જ િરયાતો પ ૂણર્ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે .
સેપ ઉપરાંત ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શનના પ્રો ક્ટ મેનેજમે ટ માટે અ ય િસ ટ સ પણ અસરકારક રીતે અમલમાં
મુકવામાં આવેલ છે કે

થી મળતી પારદશર્ક માિહતીને આધારે પ્ર યેક કક્ષાએ િનણર્યો લઇ શકાયઃ

-

બે ટલી ( ટાડ પ્રો) – ટ્રક્ચરલ એિ જિનયરીંગ એનાિલસીસ એ ડ િડઝાઇન

-

િમડાસ રે લ ટ્રેક – રે લ ટ્રેક એનાિલસીસ, િબ્રજ એનાિલસીસ

-

આકર્ જીઆઇએસ – જીયોગ્રાિફક ઇ ફોમેર્શન િસ ટમ -નક્શા બનાવી તેનો ઉપયોગ કરી, જીયોગ્રાિફકલ ડેટા એકત્ર કરી મે ડ
માિહતીનું િવ લેષણ.

VIII.

શેર ૂડ માં ફરફાર
નાણાકીય વષર્ 2018-19 દરિમયાન, કંપનીની સ ાવાર શેરમ ૂડી .4000 કરોડ હતી.
વષર્ દરિમયાન, કંપનીની ભરપાઇ થયેલ મ ૂડી ભારત સરકાર ારા આપવામાં આવેલા વધારાના ઇિક્વટી ફાળાને કારણે
.1851.21 કરોડથી વધારીને .2101.21 કરોડ કરવામાં આવેલ છે .

IX.

ત રક િનયં ણ યવ થા
જીએમઆરસી તેની કામગીરીના કદને અનુ પ પ ૂરતી આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ યવ થા ધરાવે છે . આંતિરક િનયંત્રણ
યવ થામાં નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓનો સમાવેશ થાય છે
ખાતરી કરવા, તેની િમલકતોના રક્ષણ માટે,

ની રચના જીએમઆરસીની કામગીરીઓના યોગ્ય સંચાલનની

ોતોના મહ મ ઉપયોગ, નાણાકીય માિહતીની િવ સનીયતા અને પાલન

માટે કરવામાં આવેલ છે . પ િતઓ અને પ્રિક્રયાઓની સમીક્ષા સમયાંતરે કરવામાં આવે છે કે

થી કામગીરીના વધતા

જતા કદ અને જટીલતા મુજબ ફેરફાર કરી શકાય.
કંપનીની આંતિરક િનયંત્રણ યવ થામાં કંપનીની નાણાં અને િહસાબી િવભાગની આંતિરક ટીમનો સમાવેશ થાય છે

ને

નાણાકીય વષર્ 2018-19 દરિમયાન ટી આર ચ ા એ ડ કંપની એલએલપી, ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ ારા કરવામાં આવેલ
વતંત્ર ઇ ટનર્લ ઓિડટની મદદ મળી હતી.
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ઇ ટનર્લ ઓિડટસર્ વતંત્રપણે 100 ટકા િપ્ર-ઓિડટ પ્રિક્રયા કરીને આંતિરક િનયંત્રણની પ ૂતર્તાનું મ ૂ યાંકન કરે છે . ઓિડટ
અને પાલનની વતંત્રતા બોડર્ ની ઓિડટ કિમટીને સીધા િરપોટ ગ

ારા જાળવવામાં આવે છે . સમીક્ષા હેઠળના વષર્

દરિમયાન આ પ્રકારના િનયંત્રણોની અપ ૂતર્તા કે અક્ષમતાના કારણે ઓિડટસર્ તરફથી કોઇ ગંભીર િટ પણી મળે લ નથી.

X.

જોખમ સંચાલન / છે તરિપડ થી ર ણ
આપની કંપની ગુજરાત રા યમાં મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના અમલીકરણની કામગીરી કરી રહી છે . િવિવધ જોખમો કંપનીની
કામગીરીના અિભ

અંગ સમાન હોય છે કેમકે આપની કંપની રોજ બદલાતી જતી પિરિ થતીમાં કામ કરે છે

યાં નવું

જોખમ ઉભું થાય છે કે અગાઉ ઓળખી કાઢવામાં આવેલ જોખમ કોઇ નવી અસર ઉપજાવે છે . જોખમનું અસરકારક રીતે
સંચાલન કરવું એ જીએમઆરસીએલના બધી જ કક્ષાના અિધકારીઓની જવાબદારી છે .
કેટલીક અ ક્યામતો અને જવાબદારીઓને જોખમનો સવાલ છે તે માટે અ ક્યામતોના મ ૂ ય પ્રમાણે વીમા કંપનીઓ
પાસેથી પ ૂરતા મ ૂ યનું વીમા કવચ લઇને જોખમ સામે રક્ષણ મેળવવામાં આવે છે . નાણાકીય જોખમ માટે કંપની
ટે યુટરી ઓિડટસર્ ારા િનયિમત ઓિડટ અને સીએ ડએજી ઓફ ઇિ ડયા ારા સમયાંતરે કરાતા ઓિડટ ઉપરાંત ચાટર્ ડર્
એકાઉ ટ સ પેઢીને રાખીને ઓિડટ કરાવી આંતિરક િનયંત્રણને લગતા પ ૂરતા પગલા ભરવામાં આવે છે . આંતિરક
નાણાકીય િનયંત્રણ માટે બધા જ બીલનું ઇ ટનર્લ ઓિડટસર્ પાસેથી િપ્ર-ઓિડટ કરાવીને જ તેમની મંજુરી બાદ પ્રિક્રયા
કરવામાં આવે છે .

XI.

સામા ય મા હતી
સં થાક ય િવગત
આપ જાણો છો કે આપની કંપની ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સંયક્ુ ત માિલકીની િવશેષ હેત ુ માટે થાપવામાં
આવેલી કંપની છે .
ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર બંને તરફથી પાંચ (5) િડરે ક્ટસર્ની િનમણુકં કરવામાં આવી છે ,

મુજબ ભારત

સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયના સિચવ કંપનીના ચેરમેન છે . મેનેિજંગ િડરે ક્ટર ગુજરાત સરકારના
પ્રિતિનધી છે

મની િનમણુકં ભારત સરકારની મંજુરી બાદ બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્

િડરે ક્ટર એ કંપનીના ચીફ એિક્ઝ

ારા કરવામાં આવેલ છે . મેનેિજંગ

િુ ટવ ઓિફસર છે અને અ ય કાયર્રત િડરે ક્ટરો, ચીફ ફાઇનાિ સયલ ઓિફસર, જનરલ

મેનેજસર્, કંપની સિચવ અને પ્રિત-િનયુિક્ત પર કે કરારથી જોડાયેલા અ ય અિધકારીઓ તેમને મદદ કરે છે .
પ્રો ક્ટના અમલીકરણમાં થયેલ પ્રગિતની જાણકારી બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ને સમયાંતરે આપવામાં આવેલ છે તેમજ જ ર
હોય યાં સુધારણાના પગલા લેવામાં આવેલ છે .
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ડર ટરો અને ચાવી પ અિધકાર ઓ (કએમપી)
કંપનીના આિટર્ક સ ઓફ અસોિસએશનમાં કરવામાં આવેલ મહ મ 15 િડરે ક્ટસર્ની િનમણુકં સામે બાર (12) િડરે ક્ટરો
ધરાવે છે . સમીક્ષા હેઠળના વષર્માં િડરે ક્ટસર્માં નીચે મુજબના ફેરફાર થયેલ છે ઃ

ુ રાત સરકાર ારા નીમવામાં આવેલ ડર ટસ
જ
-

ગુજરાત સરકારના નાણા િવભાગના અિધક મુખ્ય સિચવ
કંપનીના બોડર્ માં ગુજરાત સરકારના પ્રિતિનધી િડરે ક્ટર તરીકે

ી અરિવંદ અગ્રવાલ, આઇએએસની િનમણુકં
ી અિનલ મુકીમ, આઇએએસને થાને તા.

07.05.2018ના રોજથી કરવામાં આવેલ છે .

-

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) લી.ના મેનેિજંગ િડરે ક્ટર ડો. આઇ.પી. ગૌતમ, આઇએએસ (િન.)એ
ભારત સરકારના લોકપાલના સ ય તરીકે િનમણુકં થતા તા. 26.03.2019ના રોજથી કંપનીના મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
પદે થી રાજીનામું આપેલ છે .

-

ગુજરાત સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગ ૃહિનમાર્ણ િવભાગના અિધક મુખ્ય સિચવ

ી મુકેશ પુરી,

આઇએએસને ડો. આઇ. પી. ગૌતમ, આઇએએસ (િન.)ને થાને 26.03.2019ના રોજથી કંપનીના મેનેિજંગ
િડરે ક્ટરનો હવાલો આપવામાં આ યો હતો.

કાયરત ડર ટસ
-

ી પ્રશાંત રાવની કંપનીના બોડર્ માં પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર (િસ ટ સ, ઇલેક્ટ્રીકલ અને રોિલંગ ટોક) તરીકે તા.
18.05.2018ના રોજથી િનમણુકં કરવામાં આવેલ છે .

-

કંપનીનું બોડર્ નવા િડરે ક્ટરોને આવકારે છે અને જઇ રહેલા િડરે ક્ટસર્નો તેમણે કંપનીના બોડર્ ના સ ય હતા તે
સમયે આપેલા મ ૂ યવાન ફાળા માટે આભાર યક્ત કરે છે .

ધારાની કલમ 203ની જોગવાઇઓ

ુ બ, કં પનીના ચાવી પ અિધકાર ઓ નીચે
જ

મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
-

ડો. આઇ. પી. ગૌતમ, આઇએએસ (િન) (25.03.2019 સુધી)

-

ી મુકેશ પુરી, આઇએએસ (26.03.2019 થી 31.07.2019)

-

ી એસ.એસ. રાઠોર (01.08.2019થી)
ચીફ ફાઇનાિ સયલ ઓિફસર (CFO)
-

ી શ બીર સાબુવાલા (31.08.2019 સુધી)
46
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કંપની સેક્રેટરી
-

ી િહતેષકુમાર ભામરે

ચા ુ નાણાક ય વષ એટલે ક 2019-20 દરિમયાન નીચેના ફરફાર થયેલ છે (વાિષક સામા ય સભા

ભારત સરકારના
-

ુ ીની મા હતી)
ધ

િતિનધી ડર ટસ

ભારત સરકારના પ્રિતિનધી િડરે ક્ટર અને આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયના ઓએસડી (યુટી) અને હો ાની
એ સંયક્ુ ત સિચવ

ી મુકુંદ કુમાર િસ હા ભારત સરકારની સેવામાંથી

ટા થતા 20.06.2019થી કંપનીના

િડરે ક્ટર પદે થી મુક્ત થયેલ છે .

-

સંયક્ુ ચ સિચવ અને નાણાકીય સલાહકાર
સરકારના પ્રિતિનધી િડરે ક્ટર તરીકે

ુ રાત સરકારના
જ
-

ી યામ સુદર
ં
દુબેની િનમણુકં 30મી જુ લાઇ, 2019ના રોજથી ભારત

ીમતી ઝંઝા િત્રપાઠીને થાને કરવામાં આવી છે .

િતિનધી ડર ટસ

ગુજરાત સરકારના માગર્ અને મકાન િવભાગના િનવ ૃ

અિધક મુખ્ય સિચવ

ી એસ. એસ. રાઠોરની િનમણુકં 1

ઓગ ટ, 2019ના રોજથી કંપનીના મેનેિજંગ િડરે ક્ટર તરીકે કરવામાં આવેલ છે .

-

ગુજરાત સરકારના બંદરો અને પિરવહન િવભાગના અગ્ર સિચવ

ીમતી સુનયના તોમર, આઇએએસની િનમણુકં

કંપનીના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્માં ગુજરાત સરકારના પ્રિતિનધી િડરે ક્ટર તરીકે 25મી ઓક્ટોબર, 2019ના રોજથી
કરવામાં આવેલ છે .

ચાવી પ અિધકાર ઓ
-

ી શ બીર સૈ

ીન સાબુવાલા ગુજરાત સરકારની સેવામાંથી િનવ ૃ થતા તા. 31.08.2019ના રોજ કંપનીના ચીફ

ફાઇનાિ સયલ ઓિફસરના પદથી મુક્ત થયેલ છે
કંપનીના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ની રચના એિક્ઝ

ટુ ીવ િડરે ક્ટસર્, નોન-એિક્ઝ

ટુ ીવ િડરે ક્ટસર્ના યોગ્ય િમ ણ સાથે કરવામાં

આવેલ છે .
કંપની બાબતોના મંત્રાલયે તા. 5મી જુ લાઇ, 2017ના રોજના ઠરાવ ક્રમાંક જી.એસ.આર. 839(ઇ)
(એપોઇ ટમે ટ એ ડ ક્વોિલફીકેશન ઓફ િડરે ક્ટસર્) એમે ડમે ટ

સ, 2017ને જાહેર કરે લ છે કે

ારા કંપનીઝ

હેઠળ સંયક્ુ ત સાહસ

હોય તેવી િબનન ધાયેલી જાહેર કંપનીઓને કંપની ધારા, 2013ની કલમ 149(4)માં આપવામાં આવેલ પાલનની
જ િરયાતોમાંથી મુિક્ત આપવામાં આવી છે . ઉક્ત ઠરાવને યાને લેતા, આપની કંપની તેના બોડર્ માં વતંત્ર િડરે ક્ટરની
િનમણુકં કરવાની જ િરયાતથી મુક્ત છે .
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વષ દરિમયાન યો યેલ બોડની બેઠકોની સં યા
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ 1 એિપ્રલ, 2018થી 31 માચર્, 2019 વ ચે પાંચ (5) વખત મ યા હતા. આ બેઠકો સમીક્ષા હેઠળના
ુ રી,
સમયગાળા દરિમયાન 6 જુ ન, 2018, 23 જુ લાઇ, 2018, 14 સ ટે બર, 2018, 8 જા યુઆરી, 2019 અને 28 ફે આ
2019ના રોજ મળી હતી.

XIV.

બોડની સિમિતઓ
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ ારા નીચેની સિમિતઓની રચના કરવામાં આવી હતીઃ
સિમિત

31/03/2019ના રોજ સ યો

ઓ ડટ સિમિત

ી અરિવંદ અગ્રવાલ,
આઇએએસ

અહવાલની તાર ખે સ યો
ી અરિવંદ અગ્રવાલ,
આઇએએસ

ી મુકુંદ કુમાર િસ હા

ખાલી

સ ય

ી સંજય કુમાર ગગર્

ખાલી

સ ય

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ
ો

ટ સિમિત

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ

ખાલી

ી એસ.એસ. રાઠોર

ી અરિવંદ અગ્રવાલ,
આઇએએસ

નોિમનેશન એ ડ
રે યુનરે શન સિમિત

કોપ રે ટ સો યલ

અ યક્ષ

ી અરિવંદ અગ્રવાલ,

સ ય
અ યક્ષ
સ ય

આઇએએસ

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ

સ ય

ી રાજીવ એન. િ વેદી

ી રાજીવ એન. િ વેદી

સ ય

ી એસ. એસ. રાઠોર

ી એસ.એસ. રાઠોર

ડો. આઇ. પી. ગૌતમ,

ખાલી

અ યક્ષ
સ ય

આઇએએસ (િન.)
ી રાજીવ એન. િ વેદી

ી રાજીવ એન. િ વેદી

સ ય

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ

સ ય

આ સિમિત પુનઃરચના હેઠળ છે

અ યક્ષ
સ ય

િર પોિ સિબિલટી

સ ય

(સીએસઆર) સિમિત

સ ય
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ઓ ડટ સિમિતની બેઠકો
કંપની ધારા, 2013ની જ િરયાત મુજબ, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસેર્ ઓિડટ સિમિતની રચના કરે લ છે . ઓિડટ સિમિતમાં
હાલમાં ગુજરાત સરકાર ારા િનમાયેલા

ી અરિવંદ અગ્રવાલ, આઇએએસ અને

ી અિ ની કુમાર, આઇએએસ સ યો

તરીકે થાન ધરાવે છે . ભારત સરકાર ારા િનમવામાં આવતા િડરે ક્ટરોની બે જગ્યા હાલ ખાલી છે .
ુ રી, 2019 એમ ત્રણ વખત ઓિડટ
સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળામાં, 4 મે, 2018, 16 જુ લાઇ, 2018 અને 12 ફે આ
સિમિતની બેઠકો મળી હતી. ઓિડટ સિમિતની ભલામણો બોડર્

ારા વીકારવામાં ન આવી હોય તેવો કોઇ પ્રસંગ બનેલ

નથી.

XVI.

નોિમનેશન અને ર

ુ રશન સિમિતની બેઠકો
ન

કંપની ધારા, 2013ની જ િરયાતો મુજબ, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસેર્ નોિમનેશન અને રે યુનરે શન સિમિતની રચના
કરે લ છે . હાલમાં નોિમનેશન અને રે યુનરે શન સિમિતમાં ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર ારા િનમણુકં પામેલ
એસ.એસ. રાઠોડ,

ી રાજીવ નારાયણ િ વેદી અને

ી

ી એિ ની કુમાર, આઇએએસ એમ ત્રણ સ યોનો સમાવેશ થાય છે .

હાલમાં એક સ યની જગ્યા ખાલી છે .
સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળા દરિમયાન, નોિમનેશન અને રે યુનરે શન સિમિતની બેઠક 16 નવે બર, 2018 અને 12
ુ રી, 2019 એમ બે વખત યોજાઇ હતી.
ફે આ

XVII.

રા ય સરકાર ારા રચવામાં આવેલી સિમિતઓ
અમદાવાદ-ગાંધીનગર મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ માટે રા ય સરકારે નીચેની સિમિતઓની રચના કરે લ છે ઃ

(a) ગુજરાત સરકારના માનનીય નાયબ મુખ્યંમત્ર
ં ી ીની અ યક્ષતા હેઠળની હાઇ પાવર કિમટી (તા. 25.04.2017ના
રોજના ઓડર્ ર ક્રમાંકઃ Project/102011/S.F.22 /DHA ારા પુનરર્ િચત)

(b) ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સિચવ ીની અ યક્ષતા હેઠળની હાઇ પાવર કિમટી (તા. 17.11.2014ના રોજના મંજુરી
પત્રની કલમ 6(ii) મુજબ રિચત)

XVIII.

હાઇ પાવર કિમટ ની બેઠકો
સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળા દરિમયાન, ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સિચવ ીની અ યક્ષતા હેઠળની હાઇ પાવર કિમટીની
બેઠકો 15 એિપ્રલ, 2018 અને 23 ઓક્ટોબર, 2018 એમ બે વખત યોજાઇ હતી અને અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ1ના સરળ અને ઝડપી અમલીકરણ માટે િવિવધ િનણર્યો તેમજ આદે શો જારી કયાર્ હતા.
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2018-19

ડર ટરોની જવાબદાર દશાવ ંુ િનવેદન:
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 134(5)ની જ િરયાત મુજબ, િડરે ક્ટરોની જવાબદારી દશાર્વતા િનવેદનના સંદભર્માં
જણાવવામાં આવે છે ઃ
કે 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય િહસાબો તૈયાર કરતા સમયે કાયદાની ન ધ III

(a)

મુજબ મહ વની બાબતો સાથે સંબિં ધત યોગ્ય સમજૂિતઓની સાથે લાગુ પડતા િહસાબી ધોરણોનું પાલન
કરવામાં આ યું છે ;
(b)

કે િડરે ક્ટરોએ વાજબી અને િવવેકપ ૂણર્ હોય તેવી િહસાબ નીિતઓની પસંદગી કરી હતી અને સતત તેન ું
અમલીકરણ એવી રીતે કયુર્ હત ું કે નાણાકીય વષર્ના અંતમાં કામગીરી અને કંપનીના નફા-નુક્સાનનું સાચું
અને યોગ્ય િચત્ર રજૂ થાય;

(c)

કે િડરે ક્ટરોએ કંપની અ ક્યામતોના સંરક્ષણ માટે તથા ગેરરીિત અને અ ય અિનયિમતતાઓ રોકવા કે
શોધવા માટે કંપની ધારા, 2013ની જોગવાઇઓ મુજબ જ રી િહસાબી રે કડ્ ર્ ઝ જાળવણી માટે યોગ્ય અને
પ ૂરતી કાળજી રાખી છે ;

(d)

કે િડરે ક્ટરોએ 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાકીય વષર્ માટે ચાલુ પેઢીને આધારે વાિષર્ક િહસાબો
તૈયાર કયાર્ છે ;

(e)

કે િડરે ક્ટરોએ બધા જ લાગુ પડતા કાયદાઓની જોગવાઇઓના પાલનની ખાતરી કરવા યોગ્ય પ િતનું
આયોજન કયુર્ં છે તેમજ આ પ િત પ ૂરતી અને અસરકારક રીતે અમલમાં છે તેની પણ ખાતરી કરી છે .

XX.

ઓ ડટરો
A. ટ

ટુ ર ઓ ડટર

આપની કંપની સરકારી કંપની હોવાથી, કંપની ધારા 2013ની કલમ 139(5)ની જોગવાઇ મુજબ ટે યુટરી ઓિડટરની
િનમણુકં ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા

ારા થાય છે . આ મુજબ, અમદાવાદ ખાતે ઓિફસ ધરાવતા

ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ, મે. મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી (FRN: W106041/W100136)ને નાણાકીય વષર્ 2018-19 માટે
કંપનીના ટે યુટરી ઓિડટર તરીકે િનમવામાં આ યા હતા. તા. 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂણર્ થયેલા નાણાકીય વષર્
માટેના કંપનીના િહસાબો પરનો વતંત્ર ઓિડટરનો અહેવાલ કંપનીના બોડર્ ના અહેવાલ સાથે મુકવામાં આ યો છે .
આ ઉપરાંત, કંપની ધારો, 2013ની કલમ 143(6)(બી) મુજબ ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા, અમદાવાદ
ઓિફસની િટ પણી દશાર્વતો અહેવાલ તા. 10.10.2019ના રોજના પત્રક્રમાંકઃ OAD-IV/S-2/Comments/GMRCL/201819OW no.415 ારા મ યો છે . આ િટ પણીઓ સામે સંચાલમંડળનો જવાબ અહીં એને ર-1 તરીકે મુકવામાં આવેલ છે .
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B. સે ટ રયલ ઓ ડટર
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 204ની જોગવાઇઓ અનુસાર તેમજ લ-2014, કંપનીઝ (એપોઇ ટમે ટ એ ડ રે યુનરે શન
ઓફ મેનેજિરયલ પસ નેલ)

સ, 2014ને

યાને લેતા, કંપનીએ કંપનીનું સેક્રેટિરયલ ઓિડટ હાથ ધરવા માટે

અમદાવાદના પ્રેિક્ટસીંગ કંપની સેક્રેટરી, મે. િહતેષ બુચ એ ડ એસોિસએ સની (સી.પી. ક્રમાંક 8195) પુનઃ િનમણુકં કરી
છે . નાણાકીય વષર્ 2018-19 માટે સેક્રેટિરયલ ઓિડટર

ારા જારી કરવામાં આવેલો સેક્રેટિરયલ ઓિડટ િરપોટર્ આ

અહેવાલમાં એને ર-2 તરીકે મુકવામાં આ યો છે .

C. ઇ ટનલ ઓ ડટર
કંપનીનું ઇ ટનર્લ ઓિડટ હાથ ધરવા માટે અમદાવાદના ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ, મે. ટી.આર. ચઢા એ ડ કંપની એલએલપીને
વષર્ 2018-19 માટે ઇ ટનર્લ ઓિડટસર્ તરીકે િનમવામાં આ યા છે . ઇ ટનર્લ ઓિડટની કામગીરી અને ઓિડટસર્ના
અહેવાલની સમીક્ષા ઓિડટ સિમતી ારા સમયાંતરે કરવામાં આવે છે .

XXI.

વાિષક રટન ંુ તારણ
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 92 મુજબ તેમજ લ-12 કંપનીઝ (મેનેજમે ટ એ ડ એડિમની ટ્રેશન)

સ, 2014ને વંચાણે

લેતા, વાિષર્ક િરટનર્ન ું તારણ એને ર - 3 તરીકે દશાર્વવામાં આ યું છે .

XXII.

કં પનીની સામા જક જવાબદાર (સીએસઆર)
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 135ની જ િરયાત મુજબ, આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટરોએ સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળામાં
કોપ રે ટ સો યલ િર પોિ સિબલીટી (સીએસઆર) કિમટીની રચના કરી છે .
આપની કંપનીએ પાછલા વષ માં કોઇ કાયર્કારી નફો કય નથી. કાયર્કારી નફો ન થયેલ હોવાથી આપના સંચાલકમંડળે
સમીક્ષા હેઠળના વષર્ માટે કોપ રે ટ સો યલ િર પોિ સિબલીટી પેટે કોઇ ખચર્ કરે લ નથી.

હર થાપણો:

XXIII.

સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન, આપની કંપનીએ કંપની ધારા, 2013ની કલમ 73ની યાખ્યામાં આવતી હોય તેવી
જાહેર જનતા પાસેથી થાપણો ઉઘરાવી નથી.

XXIV.

ઉ

ંુ સંર ણ, ટકનોલો નો વીકાર અને િવદશી ંુ ડયામણ:

કંપની ધારા, 2013ની કલમ 134(3) (એમ) હેઠળ જ રી કંપનીઝ (એકાઉ સ)
મુજબ છે ઃ
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ંુ સંર ણ:

(a) ઉ

મેટ્રો રે લના ઓપરે શનમાં ખ ૂબ ઉજાર્નો ઉપયોગ થાય છે . પ્રો ક્ટના ઓપરે શનના આયોજન સમયે ઉજાર્ન ું સંરક્ષણ
એ ખ ૂબ મહ વની બાબત છે .

 ઉજાર્ના સંરક્ષણ માટે જીએમઆરસીએલ ારા નીચેના પગલા ભરવામાં આવેલ છે :
i. ઉજાર્ના સંરક્ષણ માટે ટેશનો અને ડેપોમાં એલઇડી લાઇટીંગ.
ii. ટેશનો પર કુદરતી પ્રકાશ આવે તેવી યવ થા.
iii. ઉજાર્ના લઘુ મ વપરાશ અને યુિનટ પાવર ફેક્ટરના લાભ માટે 3-ફેઝ વેિરએબલ વો ટેજ વેિરએબલ િફ્રક્વ સી
(વીવીવીએફ) ડ્રાઇવ અને ઓછા વજનના ટેનલેસ ટીલ કોચીસ ધરાવતા અ તન રોિલંગ ટોકના ઉપયોગની
ભલામણ કરવામાં આવી છે .

iv. રોિલંગ ટોક િરજનરે શન (ઉજાર્ ફરીથી ઉ પ કરવાની ક્ષમતા) લાક્ષિણકતા ધરાવે છે અને એવી અપેક્ષા છે કે
કુલ 10-12 ટકા ટ્રેક્શન એનજીર્ િરજનરે ટ થશે અને તે નજીકની ટ્રેનના ઉપયોગમાં આવે તે માટે ફરીથી 750
વો ટ ડીસી થડર્ રે લને પરત કરશે.

v. 3-ફેઝ વીવીવીએફ ડ્રાઇવ ધરાવતી ગીઅરલેસ ડ્રાઇવ સાથેની મશીન- મ લેસ ટાઇપ િલ સનો ઉપયોગ કરાશે.
આ િલ

સ ઉજાર્ની મોટા પાયે બચત કરે છે .

vi. 3-ફેઝ વીવીવીએફ ડ્રાઇવ સાથે હેવી-ડ ૂટી પિ લક સિવર્સીઝ એ કેલેટસર્નો ઉપયોગ કરાશે

ઉજાર્ની બચત કરે

છે તથા વીજ પિરબળમાં સુધારો કરે છે . વધુમાં, એ કેલેટસર્માં ઇ ફ્રારે ડ સે સસર્ આપવામાં આવશે

મુસાફરો

ારા ઉપયોગમાં નહીં હોય તેવા સંજોગોમાં આપોઆપ તેની ઝડપ ઘટાડી દે શે.

vii. અ તન અને ઉજાર્ની બચત કરતા વીજળીના સાધનો (દા.ત. ટ્રા સફોમર્સર્, મોટસર્, લાઇટ િફટીંગ વગેરે)ને
િસ ટમ િડઝાઇનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ છે .

viii. મહ મ માગ અને પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલના માગેર્ ઉજાર્ની ક્ષમતાના સંચાલન માટે કાડાનું અમલીકરણ.
 અ ય પગલા:
i.

કંપનીએ એપરલ પાકર્ ડેપોના ઓસીસી િબ ડીંગ ખાતે 200 કેવીની ક્ષમતા ધરાવતા ગ્રીડ કનેક્ટેડ ફ ટોપ
સોલર લા ટની થાપના કરી છે .

ii.

આપની કંપનીના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસેર્ 25 મેગાવોટના સોલર પાકર્ ની થાપના કરવાનો િનણર્ય લીધો છે

ના

માટે જમીનની જ િરયાત અંગેની િવનંતી પણ રા ય સરકારને મોકલી આપેલ છે .
કંપનીએ એવી કોઇ પ્રવ ૃિ

હાથ ધરે લ નથી કે

માં ઉજાર્ના સંરક્ષણ અને ટેક્નોલોજીના વીકાર અંગેના કોઇ ચોક્કસ

પગલા ભરવામાં આ યા હોય. આથી સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળા દરિમયાન િવગતો લાગુ પડતી નથી. આમ છતાં,
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના આયોજનમાં ઉજાર્ના સંરક્ષણ માટેના િવિવધ પાસાઓને યાનમાં લેવામાં આવી ર ા
છે .
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(b) ટ નોલો નો વીકાર:
અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ માટે કોઇ મશીનરી કે ટેક્નોલોજીની ખરીદી સમયે દે શની બહારના ઉ પાદનોની
સરખામણીએ ભારતમાં બનેલા ઉ પાદનોને વધુ મહ વ આપવામાં આ યું છે . યાં શક્ય હોય યાં આવી ટેક્નોલોજીનો
વીકાર કરવામાં આ યો છે .

(c)

ૂ ચત સમયગાળામાં િવદશી ં ૂ ડયામણમાં િવદશી ચલણમાં કમાણી ક ખચ:

સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળામાં િવદે શી હિં ૂ ડયામણમાં િવદે શી ચલણમાં કમાણી કે ખચર્ સંબિં ધત િવગતો નીચે મુજબ છે ઃ
i)

સમયગાળામાં િવદે શી હિં ૂ ડયામણમાં કોઇ કમાણી કરવામાં આવી નથી.

ii) િવદે શી ચલણમાં કરવામાં આવેલ ખચર્ (ઉપા નના આધારે )
િવગતો
(a) તકનીકી સલાહકીય સેવાઓ
(b) પ્રવાસના ખચર્
ુલ

XXV.

2018-19

2017-18

( . લાખમાં)

( . લાખમાં)

22725.72

21400.53

13.45

8.01

22739.17

21408.54

કં પની ધારા, 2013ની કલમ 134 (3) (I) હઠળની પ ટતા:
આ અહેવાલમાં જાહેર કયાર્ િસવાયના અ ય કોઇ મહ વના ફેરફારો કે જવાબદારીઓ નથી કે

નાણાકીય વષર્ના અંત

અને આ અહેવાલની તારીખ વ ચેના સમયગાળામાં કંપનીની નાણાકીય િ થિતને અસર કરી શકે.

XXVI.

કામના થળે મ હલાઓની

િતય સતામણી ( િતબંધન, િનષેધ અને ફ રયાદ િનવારણ) ધારો, 2013 હઠળની

પ ટતા
આપના િડરે ક્ટરો વધુમાં જણાવે છે કે સમીક્ષા હેઠળના વષર્ દરિમયાન, કામના થળે મિહલાઓની જાિતય સતામણી
(પ્રિતબંધન, િનષેધ અને ફિરયાદ િનવારણ) ધારો, 2013 હેઠળ કોઇ િક સો ન ધવામાં આ યો નથી.

XXVII.

આભારદશન:
આપના િડરે ક્ટરો ભારત સરકારના િવિવધ મંત્રાલયો અને િવશેષ પે શહેરી િવકાસ મંત્રાલય, રે લવે મંત્રાલય, કિમશનર
ઓફ રે લવે સે ટી અને ગુજરાત સરકારના શહેરી િવકાસ િવભાગ, નાણાં િવભાગ સિહતના િવિવધ િવભાગો વગેરે, જાઇકા
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વી બહિુ વધ િધરાણ એજ સી, અ ય નાણાકીય સં થાઓ તથા વાિણજયીક બે કો અને અમદાવાદ

યુિનિસપલ

કોપ રે શનનો તેમના અમ ૂ ય સહકાર, સલાહ અને મદદ માટે આભાર યક્ત કરે છે .
આપના િડરે ક્ટરો બધી જ સરકારી સં થાઓ, િવભાગો, બે કરો, ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા, ટે યુટરી
ઓિડટસર્, ઇ ટનર્લ ઓિડટસર્, સેક્રેટિરયલ ઓિડટસર્ અને પ્ર યેક િહ સેદારોનો તેમણે વષર્ દરિમયાન આપેલા સતત સહકાર,
સલાહ, મદદ અને માગર્દશર્ન માટે આભાર માને છે અને આશા રાખે છે કે ભિવ યમાં આ જ પ્રકારનો સહકાર મળતો
રહેશે.
આપના િડરે ક્ટરો કંપનીના ક સ ટ સ, સલાહકારો, કો ટ્રાક્ટસર્ વગેરેનો તેમજ પ્રો ક્ટના અમલીકરણ સાથે જોડાયેલા
સવેર્નો તેમના સહકાર બદલ આભાર માને છે .
આપના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ બોડર્ ના સ યોનો પણ તેમણે તેમના કાયર્કાળ દરિમયાન આપેલી સેવાઓ, સલાહ, સહકાર
બદલ આભાર માને છે .

અંતે આપના િડરે ક્ટરો કંપનીના બધા જ અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓનો પ્રો ક્ટના િવકાસમાં આપેલા યોગદાન અને
વષર્ દરિમયાન કામગીરી સરળતાથી ચાલતી રહે તે માટે આપેલા સહકાર બદલ ખ ૂબ આભાર માને છે
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ (અગાઉ મે ો- લ ક
જ
એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કં પની લિમટડ તર ક
ણીતી)ના બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને વતી,

સહી/એસ. એસ. રાઠોર
મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
સહી/િહતેષ ભામરે
કંપની સેક્રેટરી
તાર ખ: 08.11.2019
થળ: નવી દ હ
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એનેક્ષર-1

સી એ ડ એ નો અહવાલ
રિજ. પો ટ ારા
ક્રમઃ OAD/IV/S-2/Comments/GMRCL/2018-19/OW No. 415
પ્રધાન મહાલેખાકારનું કાયાર્ લય (સામા ય અને સામાિજક ક્ષેત્ર લેખા પિરક્ષા)
એનેક્સી ભવન, રે સ કોસર્ માગર્, પો ટ બેગ નં. 27, રાજકોટ – 360001

ફોનઃ +91 – 281 – 2446836-37, ફેક્સઃ +91 – 281 – 2476921
ઇ-મેલઃ agaugujarat2@cag.gov.in
તારીખ - 10/10 /2019
પ્રિત
ધી મેનેિજંગ િડરે ક્ટર,
ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટે ડ
લોક-1, પહેલો માળ, કમર્યોગી ભવન,
સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર – 382010
િવષયઃ

કંપની ધારો, 2013ની કલમ 143(6)(બી) હેઠળ 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂણર્ થયેલ વષર્ માટે ગુજરાત
મેટ્રો રે લ કોપ રે શનના નાણાકીય પત્રકો પર ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા (સીએ ડએજી)ની િટ પણી

ીમાન,
કંપની ધારો, 2013ની કલમ 143(6)(બી) હેઠળ ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન િલિમટે ડ, ગાંધીનગરના તા. 31મી માચર્,
2019ના રોજ પ ૂણર્ થયેલ વષર્ માટે ના નાણાકીય પત્રકો પર ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયાની િટ પણી કે

સંલગ્ન

છે તેને કંપનીની વાિષર્ક સામા ય સભા સમક્ષ મુકવામાં આવેલ છે .
કંપની ધારો, 2013ની કલમ 143(6)(બી) મુજબ ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયાની િટ પણીઓ કંપનીના
ટે યુટરી ઓિડટરનો અહેવાલ

રીતે વાિષર્ક સામા ય સભામાં મુકવામાં આવે તે જ રીતે િટ પણીઓ પણ મુકવાની રહેશે. વાિષર્ક

સામા ય સભા સમક્ષ ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયાની િટ પણી રજુ કરવાની તારીખ અંગેની માિહતી અમારી ઓિફસને
આપવા િવનંતી છે .
િહસાબી અહેવાલની છ નકલો અમારા અ યાસ અને રે કોડર્ માટે અમારા કાયાર્ લય પર મોકલી આપવા િવનંતી છે . િબડાણો
સાથેનો આ પત્ર આપને મ યો છે તે અંગેનો વીકૃ િતપત્ર આપવા િવનંતી.
“ .440.11 કરોડની અમ ૂતર્ િમલકતો – રાઇટ ઓફ યુઝ 439.79 કરોડ” અંગેની ડ્રા ટ કમે ટ કે

તા. 12.09.2019ના રોજના

પત્ર ારા જારી કરવામાં આવી હતી તે સંદભર્માં જણાવવાનું કે આ ડ્રા ટ કમે ટ પડતી મુકવામાં આવી છે , પરં ત ુ જીએમઆરસીએલનું
સંચાલકમંડળ આગામી વષર્ના નાણાકીય પત્રકોને અંિતમ પ આપે તે પહેલા આ િટ પણી અંગે ઇિ ટટ ટુ ઓફ ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
ઓફ ઇિ ડયા પાસેથી િન ણાત અિભપ્રાય મેળવે,
આપનો િવ ા ,ુ
ડ. એકાઉ ટ ટ જનરલ (એસ એસ-2)
િબડાણઃ ઉપર મુજબ
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ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન, ગાંધીનગરના તા. 31મી માચ, 2019ના
જ

કં પની ધારો, 2013ની કલમ 143(6)(બી) હઠળ
રોજ

2018-19

ૂણ થયેલા વષ માટના નાણાક ય પ કો પરની ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયાની ટ પણી

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટે ડના 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂણર્ થતા વષર્ માટેના નાણાકીય પત્રકો કંપની
ધારા, 2013માં િનિદર્ ટ નાણાકીય િરપોટ ગના માળખા મુજબ તૈયાર કરાવવાની જવાબદારી કંપનીના સંચાલકમંડળની છે . ક ટ્રોલર
એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા ારા િનયુક્ત કરવામાં આવેલા ટે યુટરી ઓિડટસર્ ધારાની કલમ 143(10) હેઠળ ઓિડટીંગના
ધોરણો મુજબ થયેલા વતંત્ર ઓિડટને આધારે કલમ 143 હેઠળ નાણાકીય પત્રકો પર કલમ 139(5) હેઠળ પોતાનો અિભપ્રાય આપવા
જવાબદાર છે . 14મી ઓગ ટ 2019ના તેમના ઓિડટ િરપોટર્

ારા તેમણે આ કામગીરી કરી હોવાનું દશાર્ વેલ છે .

મેં, ક ટ્રોલ એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા વતી ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટે ડના 31મી માચર્, 2019ના
રોજ પ ૂણર્ થયેલ વષર્ના નાણાકીય પત્રકોનું કલમ 143(6)(એ) હેઠળ પ ૂરવણી ઓિડટ કયુર્ છે . પ ૂરવણી ઓિડટ વતંત્ર ધોરણે ટે યુટરી
ઓિડટસર્ના વક ગ પેપસર્ ચકા યા િવના કરવામાં આ યું છે અને તે ટે યુટરી ઓિડટસર્ અને કંપનીના કમર્ચારીઓની પ્રાથિમક તપાસ
અને િહસાબી રે કડર્ ના પસંદગીના ભાગના પિરક્ષણ સુધી મયાર્ િદત છે . મારા પ્રાથિમક ઓિડટને આધારે હુ ં કલમ 143(6)(બી) હેઠળ
નીચેની ન ધપાત્ર બાબતો પર યાન દોરવા ઇ

ં

ં

મારા યાન પર આવી છે અને મારા મતે નાણાકીય પત્રકો અને ઓિડટ

અહેવાલની યોગ્ય સમજણ માટે જ રી છે ઃ
એ.

નાણાકીય િ થિત પરની િટ પણી
ઇિક્વટી અને જવાબદારીઓ
જવાબદારીઓ
ચાલુ જવાબદારી

1.

ુ નં. 13) . 1027.65 કરોડ
અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ (િશડ લ

નાણાકીય પત્રકોના ભાગસમાન કંપનીની ન ધપાત્ર િહસાબી નીિતમાં જણાવવામાં આવેલ છે કે ભાવ ફેરફાર સિહતના દાવાઓ
વીકૃ િતને આધારે યાને લેવામાં આવેલ છે . આ નીિત ઇ ડ એએસ-37 સાથે સુસગ
ં ત નથી.
કંપનીએ નાણાકીય વષર્ 2018-19 સંબિં ધત જવાબદારીઓ માટે ઉપા નના આધારે પર .43.35 કરોડની કોઇ જોગવાઇ કરે લ નથી
અને તેને બદલે તેની િહસાબી નીિત મુજબ વષર્ 2019-20માં વીકૃ િતને આધારે જવબાદારીને િનદશીર્ત કરે લ છે તેમજ યાને લીધેલ
છે . આથી, અ ય ચાલુ જવાબદારીઓ અને તેને પિરણામે ચાલુ મ ૂડીકાયર્ન ું મ ૂ ય .43.35 કરોડ
ક

ટલું ઓ ં દશાર્ વેલ છે .

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા
માટ અને વતી
સહ
(યશવંત ુ માર)
િ

સીપલ એકાઉ ટ ટ જનરલ

( એ ડએસએસ ઓ ડટ),
થળઃ રાજકોટ
તારીખઃ 10.10.2019
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એનેક્ષર-1B
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડના નાણાક ય વષ 2018-19ના નાણાક ય
જ
પ કો પરની સીએ ડએ ની ટ પણીઓ સામે સંચાલકમંડળનો જવાબ
સંચાલકમંડળનો જવાબ
ભાવ ફેરફાર એ

ગાવાની અસર સામેનો દાવો છે . તે નકારા મક અથવા હકારા મક હોઇ શકે છે . કરારમાં પ ૂરતી

જોગવાઇ આપવામાં આવી હોય છે પરં ત ુ ચોક્કસ પ િત આકિ મક પ્રકારની છે

દાવાની વીકાયર્તા નક્કી કરતા સમયે

જોવામાં આવે છે . ભાવ ફેરફાર માટે નીચેની બાબતોને યાને લેવી જોઇએ;
1.

ભાવાંકો

2.

કરે લ કામગીરીનું પ્રમાણ

3.

સામા યીકરણ

4. શહેરી પિરબળો
આથી દાવો મા ય છે કે કેમ તે યારે જાણી શકાય

યારે દાવાની યોગ્ય રીતે ચકાસણી કરવામાં આવે. ફક્ત સૈ ાંિતક

અનુમાન લગાવીને કરવામાં આવેલ મ ૂ ય જોગવાઇ કરતા વધારે કે ઓ ં હોઇ શકે છે . વધુમાં, િહસાબી ચોપડામાં
દાવાની જોગવાઇને દાવાની મા યતા ગણી લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે અને પાછળથી તેને લવાદ સામે િવવાદના
સમયે એક સાિબતી તરીકે રજુ કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતા છે .
સ ૂિચત િરપોટ ગ સમયગાળામાં, કંપની િહસાબી ચોપડાને અંિતમ વ પ આપતા પહેલા સંબિં ધત નાણાકીય વષર્ 201819 સાથે સંલગ્ન જોગવાઇની રકમ જણાવવા એિ જિનયસર્ને સ ૂચના આપવાની પ્રિક્રયાનું પાલન કરે છે . કો ટ્રાક્ટરના
દાવાની મંજુરી ન હોવાના િક સામાં, સંબિધત ભાવાંકોની અપ્રા યતા અને આ પ્રકારના દાવાની ગેરલાયકતા, જોગવાઇ
કરવા

વા પ્ર ો ઉભા થતા નથી.

ઇ ડ એએસ 37ના ફકરા 14 મુજબ, આકિ મક જવાબદારીઓ અને આકિ મક િમલકતોની જોગવાઇ િનદિશર્ત કરાશે
યારે ઃ

a) ભ ૂતકાળની ઘટનાને પિરણામે કંપનીની પ્રવતર્માન જવાબદારી (કાન ૂની કે રચના મક) હોય;
b) આિથર્ક લાભો સિહતના
અને

c)

ોતોનો આઉટ લો જવાબદારી પ ૂણર્ કરવા માટે જ રી હોય તેવી સંભાવના સમયે;

જવાબદારીની રકમમાંથી િવ સનીય અંદાજ બનાવી શકાય. જો આ શરતો પ ૂણર્ ન થાય તો કોઇ જોગવાઇ
દશાર્વવામાં આવશે નહીં.
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ઇ ડ એએસ 37 મુજબ, જો ઉપરથી ત્રણેય શરતો પિરપ ૂણર્ થાય તો જોગવાઇનું િનદશર્ન કરી શકાય. ઉપર આપવામાં
આવેલ પિરિ થતીને યાને લેતા, ભાવ ફેરફારને જોગવાઇ તરીકે લઇ શકાય નહીં કેમકે િરપોટ ગની તારીખે જૂની કોઇ
ઘટનાના પિરણામે કોઇ પ્રવતર્માન જવાબદારી ઉભી થઇ નથી.
આ પ્રો ક્ટ હજુ અમલીકરણના તબક્કે છે અને જોગવાઇની રકમ મ ૂડીગત હોવાથી નાણાકીય વષર્ 2018-19 માટેના
નફા કે નુક્સાન પર અસરકતાર્ નથી. આથી, ભાવ સમયોજનની જોગવાઇની જ ર નથી.
અહીં અસર કરતી િહસાબી નીિતને નાણાકીય પત્રક ન ધ-1માં યોગ્ય રીતે દશાર્વવામાં આવેલ છે .
વીકૃત ધોરણે ભાવ ફેરફારની પ િત એ સામા ય રીતે ચલણમાં રહેલી પ િત હોવાથી જીએમઆરસીએલ

ારા તેને

વીકારવામાં આવેલ છે .
વધુમાં, ઇ ડ એએસ 10 - િરપોટ ગ સમયગાળાની બાદ બનેલ ઘટનાઓ – મુજબ િરપોટ ગ સમયગાળા બાદ બનેલી
ઘટનાઓમાં એવી ઘટનાઓ છે

અનુકુળ અને સાનુકુળ હતી અને તે િરપોટ ગ સમયગાળાના અંતે અને બોડર્ ઓફ

િડરે ક્ટસર્ ારા નાણાકીય પત્રકોને મંજુરી અપાઇ તે વ ચેના સમયગાળામાં બની હતી.
બે પ્રકારની ઘટનાઓ ઓળખી શકાય છે

a) િરપોટ ગ સમયગાળાના અંતે અિ ત વ હોય તેવી િ થિતઓની ખાતરી આપે તેવી ઘટના, અને
b) િરપોટ ગ સમયગાળા બાદ ઉદભવેલી ઘટનાનો સંકેત આપતી હોય તેવી ઘટના (િરપોટ ગ સમયગાળા
બાદની સમયોિજત હોય તેવી).
આ િક સામાં, કંપનીની િહસાબી નીિત જણાવે છે કે ભાવ ફેરફારો સિહતના દાવાઓ વીકૃિત ધોરણે લેવામાં આ યા છે .
આથી દાવાની વીકૃિત એવી ઘટના છે

અંગે પાકા સરવૈયાની તારીખે કોઇ સાિબતી પ્રા ય ન હતી અને તે સમાયોિજત

ન હોય તેવી પાછળથી બનતી ઘટના છે . ઇ ડ એએસ 10ને યાને લેતા કંપનીએ ભાવ ફેરફાર આપવાની જ ર નથી.

બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ માટે અને વતી.
થળ: ગાંધીનગર
તારીખ: 18.10.2019
સહી/(િબરે ન પરમાર)
િડરે ક્ટર (ફાઇના સ)
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એને ર - 2

સે ટ રયલ ઓ ડટ રપોટ
31/03/2017ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાકીય વષર્ માટે
[કંપની ધારા, 2013ની કલમ 204(1) અને કંપનીઝ (એપોઇ ટમે ટ એ ડ રે યુનરે શન પસ નેલ)

સ, 2014ના િનયમ

9 અનુસાર]
િત,
સ ય ીઓ
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લી.
જ
ર જ ટડ ઓ ફસઃ
લોક નં.1, પહલો માળ,
કમયોગી ભવન,
સે ટર-10/એ, ગાંધીનગર – 382010.
અમે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) લી. (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ
(મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે જાણીતી) (હવે પછી ‘કંપની’ તરીકે સંદિભર્ત)

ારા લાગુ પડતી કાન ૂની જોગવાઇઓના

પાલન અને ગુડ કોપ રે ટ પ્રેક્ટીસના અનુસરણનું સેક્રેટિરયલ ઓિડટ હાથ ધયુર્ં છે . સેક્રેટિરયલ ઓિડટ એવી રીતે હાથ
ધરવામાં આ યું છે કે તેમાં અમારી પાસે કોપ રે ટ ક ડક્ટ/કાન ૂની પાલનનું મ ૂ યાંકન કરવા માટે વાજબી આધારો હોય
અને યારબાદ અમે અમારો અિભપ્રાય યક્ત કય છે .
કંપનીના ચોપડા, દ તાવેજો, િમની સ બુક, ફો સર્ અને ફાઇલ કરવામાં આવેલા િરટનર્ કંપની ારા િનભાવવામાં આવતા
અ ય રે કડ્ ર્ ઝ અને ઉપરાંત કંપની, તેના અિધકારીઓ, એજ સ અને અિધકૃત પ્રિતિનધી ારા સેક્રેટિરયલ ઓિડટ કરતા
સમયે આપવામાં આવેલી માિહતીની ચકાસણી કયાર્ બાદ, અમે આથી એવું જણાવીએ છીએ કે અમારા મતે 31મી માચર્,
2019ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાકીય વષર્ને આવરી લેતા ઓિડટના સમયગાળા દરિમયાન નીચે દશાર્વેલી બધી જ કાન ૂની
જોગવાઇઓનું પાલન કયુર્ં છે અને કંપની યોગ્ય બોડર્ -પ્રિક્રયા તથા જોગવાઇઓના પાલન માટેન ું યવ થાતંત્ર ધરાવે છે .
1.

અમે 31મી માચર્, 2019ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાકીય વષર્ માટે કંપનીએ િનભાવેલા ચોપડા, દ તાવેજો, િમની સ
બુક, ફો સર્ અને ફાઇલ કરવામાં આવેલા િરટનર્ની ચકાસણી કરી છે ,

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

નીચેની જોગવાઇઓ મુજબ છે ઃ

કંપની ધારો, 2013 (‘ધારો’) અને તેને આનુષિં ગક િનયમો;
ધી િસ

િુ રટીઝ કો ટ્રાક્ સ (રે ગ્યુલેશન) એક્ટ, 1956 (SCRA) અને તેને આનુષિં ગક િનયમો;

ધી િડપોઝીટરીઝ એક્ટ, 1996 એ ડ ધી રે ગ્યુલેશ સ તથા તેને આનુષિં ગક િનયમો;-લાગુ પડતો નથી
ફોરે ન એક્સચે જ મેનેજમે ટ એક્ટ, 1999 અને ફોરે ન િડરે ક્ટર ઇ વે ટમે ટ, ઓવરસીઝ િડરે ક્ટર ઇ વે ટમે ટ
અને એ ટનર્લ કોમશીર્યલ બોરોઇંગ્ઝની મયાર્દામાં તેને આનુષિં ગક િનયમો; - લાગુ પડતો નથી.
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િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા એક્ટ, 1992 (સેબી એક્ટ) હેઠળ નીચેના િનયંત્રણો

2.

અને માગર્દિશર્કાઓ આપવામાં આવી છે ઃ
i)

ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (સબ ટેિ શયલ એિક્વઝીશન ઓફ શેસર્ એ ડ
ટેકઓવસર્) રે ગ્યુલેશન, 2011;

ii)

ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (પ્રોિહબીશન ઓફ ઇ સાઇડર ટ્રેિડંગ) રે ગ્યુલેશ સ,

2015;
iii) ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (ઇ યુ ઓફ કેિપટલ એ ડ િડ ક્લોઝર િરક્વારમે ટ)
રે ગ્યુલેશ સ, 2009;
iv) ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (શેર બે ડ એ લોઇ બેનીિફ સ) રે ગ્યુલેશ સ, 2014;
v)

ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (ઇ યુ એ ડ િલ ટીંગ ઓફ ડેટ િસક્યોિરટીઝ)
રે ગ્યુલેશ સ, 2008;

vi) ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (રિજ ટ્રાર ટુ ઇ યુ એ ડ શેર ટ્રા સફર એજ સ)
રે ગ્યુલેશ સ, 1993 કંપની ધારા અને ક્લાય ટ સાથે િડલીંગ અંગે;
vii) ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (િડલી ટીંગ ઓફ ઇિક્વટી શેસર્) રે ગ્યુલેશ સ, 2009;
viii) ધી િસક્યોિરટીઝ એ ડ એક્સચે જ બોડર્ ઓફ ઇિ ડયા (બાય બેક ઓફ િસક્યોિરટીઝ ) રે ગ્યુલશ
ે સ, 1998.
3.

અમને જણા યા મુજબ, નીચે દશાર્વેલા અ ય કાયદા િવશેષ પે કંપનીને લાગુ પડે છે ઃ

A. ધી સેક્ યુઅલ હેરેસમે ટ ઓફ વીમેન એટ વકર્ લેસ એક્ટ, 2013;
B. ધી એ વયા મેર્ ટલ (પ્રોટેક્શન) એક્ટ, 1986 અને ધી એ વયા મેર્ ટલ (પ્રોટેક્શન)

ઝ, 1986 સુધી એમે ડેડ;

C. ધી ઇિ ડયન રે લવેઝ એક્ટ, 1989;
D. ધી મેટ્રો રે લવેઝ (ક્ ટ્રક્શન ઓફ વક્સર્) એક્ટ, 1978;
E.

ધી મેટ્રો રે લવેઝ (ઓપરે શન એ ડ મેઇ ટેન સ) એક્ટ, 2002;

4.

અમે ઇિ ટટ ટુ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇિ ડયા ારા જારી કરવામાં આવેલા સેક્રેટિરયલને લગતા ધોરણોની
કલમોનું પાલન કરે લ છે કેમ તેની ચકાસણી કરે લ છે . સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળા દરિમયાન કંપનીએ બોડર્
ઓફ િડરે ક્ટસર્ કે સિમિતઓની બેઠકોની નોિટસ કે એજ ડા સ

લ
ર્ ુ ેશન િસવાય કાયદા, િનયમો, િનયમનો,

માગર્દિશર્કાઓ અને ધોરણો વગેરેની જોગવાઇઓનું પાલન કરે લ છે .
ુ ાં ન
અમે વ મ

ંુ છે ક કંપનીના િડરે ક્ટરોનું બોડર્ એિક્ઝ

ટુ ીવ િડરે ક્ટસર્, નોન-એિક્ઝ

ટુ ીવ િડરે ક્ટસર્ની યોગ્ય સમત ુલા

રાખીને રચવામાં આ યું છે . સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળામાં બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો કાયદાની
જોગવાઇઓનું પાલન કરીને કરવામાં આ યા છે .
ઉક્ત કલમ 4માં કરવામાં આવેલી િટ પણી િસવાય બોડર્ ની બેઠકનું આયોજન કરતા સમયે બધા જ િડરે ક્ટરોને પ ૂરતા
સમય પહેલા નોિટસ આપવામાં આવી હતી અને સાત િદવસ પહેલા એજ ડા અને એજ ડા અંગેની િવગતવાર ન ધ
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પહ ચાડવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત બેઠક પહેલા વધુ માિહતીની જ ર હોય તે મેળવવા માટે અને એજ ડા આઇટમો
પર વધુ પ ટતા મેળવવા માટેની પણ યવ થા ગોઠવવામાં આવી હતી કે

થી બેઠકમાં યોગ્ય રીતે ભાગ લઇ શકાય.

બોડર્ ના બધા જ િનણર્યો સવર્સમ
ં િતથી લેવામાં આ યા છે અન િમની સના ભાગ પે રે કોડર્ કરવામાં આવેલ છે .
ુ ાં જણાવીએ છ એ ક કંપની લાગુ પડતા કાયદા, િનયમો, િનયંત્રણો અને માગર્દિશર્કાઓનું પાલન કરવા માટે
અમે વ મ
તેના કદ અને તેની કામગીરીને અનુ પ પ ૂરતી યવ થા અને પ્રિક્રયા ધરાવે છે .
ુ ાં જણાવીએ છ એ ક ઓિડટના સમયગાળા દરિમયાન, કંપનીનું નામ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર
અમે વ મ
એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડથી બદલીને ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ કરવામાં
આવેલ છે .
ુ ાં ન
અમે વ મ

ંુ છે ક વાિષર્ક અહેવાલમાં ન ધાઇ છે તેવી ઘટનાઓને બાદ કરતા ઓિડટ સમયગાળા દરિમયાન,

ઉક્ત કાયદાઓનું પાલન કરવામાં કંપનીની કામગીરી પર મોટા પાયે અસર કરતી કોઇ ચોક્કસ ઘટના ન ધાઇ નથી.
થળ: અમદાવાદ
તારીખ: 08/11/2019

િહતેષ બુચ એ ડ અસોિસએ સ વતી,
સહી
િહતેષ ડી. બુચ
પ્રોપરાઇટર

FCS No: 3145,

C.P No: 8195
UDIN: F003145A000227611
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િત,
સ ય ીઓ
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લી.
જ
ર જ ટડ ઓ ફસઃ
લોક નં.1, પહલો માળ,
કમયોગી ભવન,
સે ટર-10/એ, ગાંધીનગર – 382010.
અમારો સમાન તાર ખનો રપોટ આ પ
1.

સાથે વાંચવો.

સેક્રેટિરયલ િરપોટર્ ની જાળવણી કરવાની જવાબદારી કંપનીના સંચાલકમંડળની છે . અમારી જવાબદારી
અમારા ઓિડટને આધારે તેમના સેક્રેટિરયલ રે કોડ્ ર્ ઝ અંગે અિભપ્રાય યક્ત કરવાની છે .

2.

સેક્રેટિરયલ રે કોડ્ ર્ ઝની િવગતોની ખરાઇ અંગે વાજબી ખાતરી મેળવવા માટે યોગ્ય ઓિડટ પ્રેિક્ટસનું પાલન
કયુર્ં છે . આ પ્રિક્રયા સેક્રેટિરયલ રે કોડ્ ર્ ઝમાં સાચા ત યોની ખાતરી માટે પિરક્ષણ આધાિરત કરવામાં આવી
છે . અમે માનીએ છીએ કે અમે પાલન કરે લી પ્રિક્રયા અને પ્રેક્ટીસ અમારા અિભપ્રાય માટે વાજબી આધાર
પુરા પાડે છે .

3.

અમે નાણાકીય રે કોડ્ ર્ ઝ અને કંપનીના િહસાબી ચોપડાની સ યતા અને યોગ્યત ચકાસી નથી.

4.

અમે કાયદા, િનયમો અને િનયંત્રણોના પાલન તથા ઘટના બનવા અંગે જ ર પડી યારે સંચાલકમંડળની
રજૂઆત મેળવી છે .

5.

કોપ રે ટ અને અ ય લાગુ પડતા કાયદા, િનયમો, િનયંત્રણો, ધોરણોની જોગવાઇઓનું પાલન કરવાની
જવાબદારી સંચાલકમંડળની છે . અમારી તપાસ રે કોડ્ ર્ ઝની ચકાસણી અને પિરક્ષણ આધારે પ્રિક્રયાની છે .

6.

આ સેક્રેટિરયલ ઓિડટ િરપોટર્ કંપનીની ભિવ યની સંભિવતતાની કે કંપનીની કામગીરી સંભાળનારા
સંચાલકમંડળની આવડત કે અસરકારકતાની ખાતરી આપતો નથી.

થળ: અમદાવાદ
તારીખ: 08/11/2019

િહતેષ બુચ એ ડ અસોિસએ સ વતી,
િહતેષ ડી. બુચ
પ્રોપરાઇટર

FCS No: 3145,

C.P No: 8195
UDIN: F003145A000227611
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એને ર - 3
ફોમર્ ક્રમાંકઃ એમજીટી (MGT) 9
વાિષર્ક િરટનર્ની તારવણી
31.03.2019ના રોજ પ ૂરા થયેલા નાણાકીય વષેર્
કં પની ધારા, 2013ની કલમ 92(3) અને કં પની (મેનેજમે ટ એ ડ એ ્ િમની શન)

સ, 2014ના િનયમ

ુ ાર.
12(1) અ સ
I.

ન ધણી અને અ ય મા હતી:
U60200GJ2010SGC059407

1. સીઆઇએન (CIN)

04/02/2010

2. ન ધણી તારીખ
3. કંપનીનું નામ

ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન (જીએમઆરસી) લિમટડ
જ
[અગાઉ મે ો- લ ક એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા)

4. કંપનીની કક્ષા કે પેટા-કક્ષા
5. રિજ ટડર્ ઓિફસનું એડ્રેસ અને
સંપકર્ ની માિહતી

6. કંપની િલ ટેડ છે કે નહીં
7. રિજ ટ્રાર અને ટ્રા સફર

કં પની લિમટડ તર ક

ણીતી]

મે ો રલવે ા સપોટ સેવા
લોક નં.1, પહલો માળ, કમયોગી ભવન, િનમાણ ભવનની પાછળ,
સે ટર-10/એ, ગાંધીનગર-382010
ના
લા ુ પડ ંુ નથી

એજ ટ જો હોય તો તેમના
નામ, સરનામા અને સંપકર્ ની
િવગતો
II.

કં પનીની

ુ ય ધંધાક ય

ૃિ ઓ (કંપનીની કુલ ટનર્ઓવરમાં 10 ટકાથી વધુનો ફાળો આપતી બધી જ ધંધાકીય

પ્રવ ૃિ ની િવગત આપવી)
ક્રમ

મુખ્ય પ્રોડક્ટ/સેવાના નામ અને

પ્રોડક્ટ/સેવાનો

1

િવગત
શહેરી અને ઉપ-શહેરી મેટ્રો રે લવે

એનઆઇસી (NIC)
99641112

ટ્રા સપોટર્ સેવાઓ

63
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III.

હો ડ ગ, પેટાકં પની અને સાથી કં પનીઓની િવગતોક્રમ

કંપનીનું નામ અને

CIN/GLN

સરનામું
1

IV.

2018-19

શૂ ય

શૂ ય

હો ડીંગ/પેટાકંપની/સાથી

ધરાવતા શેર

લાગુ પડતી

કંપની

(ટકામાં)

કલમ

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શેરહો ડ ગ પેટન ( ુ લ ઇ વટ ના ટકા તર ક ઇ વટ શેર

(i)

ક ા

શેરધારકોની કક્ષા

ૂડ ની િવગત)

માણે શેર હો ડ ગ
વષર્ની શ આતમાં ધરાવતા શેરની સંખ્યા

વષર્ના અંતે ધરાવતા શેરની સંખ્યા

વષર્

[1 એિપ્રલ, 2018ના રોજ]

[31-માચર્-2019ના રોજ]

દરિમયાન

િડમેટ

ભૌિતક

કુલ

કુલ

િડમેટ

ભૌિતક

કુલ

શેરના %

કુલ

ફેરફાર

શેરના %

(%માં)

A. મોટરો
(1) ભારતીય
a) યિક્તગત/ HUF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.121
કરોડ

75.121
કરોડ

40.58
%

-

100.121
કરોડ

100.121
કરોડ

47.65%

7.07%

c) ગુજરાત સરકાર

-

110 કરોડ

110 કરોડ

59.42
%

-

110 કરોડ

110 કરોડ

52.35%

(-7.07%)

d) મંડળીઓ/કોપર્.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) કે દ્ર
સરકાર/ભારતના
મહામિહમ રા ટ્રપિત

e) બે કો / નાણાં
સં થાઓ
f) કોઇ અ ય
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મોટરો ંુ ુ લ

-

185.121
કરોડ

185.121
કરોડ

-

210.121
કરોડ

210.121
કરોડ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) કે દ્ર સરકાર

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) રા ય સરકાર

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) વીમા કંપનીઓ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

g) એફઆઇઆઇઝ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

શેરહો ડ ગ (A)

B.

100%

100%

-

હર શેરહો ડ ગ

1. સં થાઓ
a) યુ યુઅલ ફ સ
b)
બે કો/નાણાંસ ં થાઓ

e) વે ચર કેિપટલ
ફ ઝ

h) ફોરે ન વે ચર
કેિપટલ ફ ઝ
i) અ ય (રજૂ કરો)
પેટા-સરવાળો
(B)(1):-

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

2. બન-સં થાક ય
a) મંડળી/કોપર્.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i) ભારતીય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ii) િવદે શી

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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b) યિક્તગત

2018-19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

િવદે શી નાગિરકો

-

-

-

-

-

-

-

-

-

િક્લયરીંગ મે બસર્

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ટ્ર ટો

-

-

-

-

-

-

-

-

-

િવદે શી મંડળીઓ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i) .1 લાખ સુધીની
સામા ય શેરમ ૂડી
ધરાવતા યિક્તગત
શેરધારકો
ii)

.1 લાખથી

વધુની સામા ય
શેરમ ૂડી ધરાવતા
યિક્તગત
શેરધારકો
c) અ ય (રજૂ કરો)
િબન-િનવાસી
ભારતીયો
િવદે શી કોપ રે ટ
બોડીઝ

DR

પેટા-સરવાળો
(B)(2):-

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

210.121
કરોડ

210.121
કરોડ

100%

જનતાનું કુલ
શેરહો ડીંગ

(B)=(B)(1)+
(B)(2)
C. ડ આર અને
એડ આર માટ
ક ટો ડયન પાસે
રહલા શેર
ુલ
સરવાળો(A+B+C)

-

185.121
કરોડ

185.121
કરોડ

100%
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(ii)
ક્રમ

મોટરો ંુ શેરહો ડ ગ-

શેરધારકોનું નામ

વષર્ના પ્રારં ભે શેરહો ડીંગ
શેરની સંખ્યા

1
2

2018-19

ગુજરાત સરકાર

વષર્ના અંતે શેરહો ડીંગ
ગીરો/બોજા

કંપનીના

110,00,00,000

કુ લ

હેઠળના એવા

શેરના %

કુ લ શેરના%

59.42%

શૂ ય

શેરની સંખ્યા

વષર્

કંપનીના કુ લ
શેરના %

ગીરો/બોજા
હેઠળના
એવા કુ લ

110,00,00,000

52.35%

ક્રમ

ફેરફાર (%

શૂ ય

(-7.07%)
7.07%

75,12,10,000

40.58%

શૂ ય

100,12,10,000

47.65%

શૂ ય

મોટરોના શેરહો ડ ગમાં ફરફાર (કોઇ ફરફાર ન હોય તો જણાવો)
િવગતો

વષર્ના પ્રારં ભે શેરહો ડીંગ
કંપનીના કુલ

શેરની સંખ્યા
I.

માં થયેલા
માં)

મહામિહમ

(iii)

શેરહો ડીંગ

શેરના%

ભારતના
રા ટ્રપિત

દરિમયાન

વષર્ દરિમયાન સંયક્ુ ત શેરહો ડીંગ
શેરની સંખ્યા

શેરના ટકા%

ુ રાત સરકાર
જ

59.42%

વષર્ના પ્રારં ભે

110 કરોડ

વધારા/ઘટાડા માટેના કારણો

ભારતના મહામિહમ

સાથે

રા ટ્રપિતને શેરની

પ્રમોટરોના

વષર્

દરિમયાન
શેરહો ડીંગમાં

શેરહો ડીંગના

તારીખ મુજબની િવગત ( મકે

ટકામાં ઘટાડો

ફાળવણી/ટ્રા સફર/બોનસ/
વેટ ઇિક્વટી વગેરે):

શેરના ટકા%
110 કરોડ

59.42%

ફાળવણી થતા

વધારા/ઘટાડાની

થયેલા

કંપનીના કુલ

(-2.31%)

57.11%

(-2.01%)

55.10%

(-2.75%)

52.35%

7.5 કરોડ
(06/06/2018ના
રોજ)
7 કરોડ
(14/09/2018ના
રોજ)
10.50 કરોડ
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(28/02/2019ના
રોજ)

A

110 કરોડ

52.35%

110 કરોડ

52.35%

વષર્ના પ્રારં ભે

75.121 કરોડ

40.58%

75.121 કરોડ

92.93%

વધારા/ઘટાડા માટેના કારણો

ઇિક્વટી શેરની વધુ

સાથે

ફાળવણીને કારણે

વષના

II.

તે

ભારતના મહામ હમ રા પિત

વષર્

પ્રમોટરોના
થયેલા

દરિમયાન
શેરહો ડીંગમાં

વધારા/ઘટાડાની

તારીખ મુજબની િવગત ( મકે
ફાળવણી/ટ્રા સફર/બોનસ/
વેટ ઇિક્વટી વગેરે):

શેરહો ડીંગમાં
વધારો

82.621 કરોડ

2.31%

7.5 કરોડ
(06/06/2018ના

(06.06.18ના રોજ)

2.01%

97.25%

89.621 કરોડ

રોજ)

(14.09.18ના રોજ)

2.75%

7 કરોડ

95.24%

(14/09/2018ના

100.121 કરોડ

રોજ)

(28.02.2019ના રોજ)

100%

10.50 કરોડ
(28/02/2019ના
રોજ)
બી

વષના

તે

ુલ
(એ+બી)

100.121 કરોડ

47.65%

100.121 કરોડ

100.00%

185.121
કરોડ

100%

210.121 કરોડ

100%

થમ દસ શેરધારકોની શેરહો ડ ગ પેટન ( ડર ટરો,

(iv)

મોટરો અને

ડ આર તથા એડ આર ધરાવનારા િસવાય): - લા ુ

પડ ંુ નથી
ક્રમ

થમ 10 માંકના

યેક શેરધારકો માટ

વષર્ના પ્રારં ભે શેરહો ડીંગ

વષર્ દરિમયાનનું સંયક્ુ ત
શેરહો ડીંગ

શેરની

કંપનીના

શેરની

કંપનીના કુલ

સંખ્યા

કુલ શેરના

સંખ્યા

શેરના ટકા%

ટકા%
વષર્ના પ્રારં ભે
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વધારા/ઘટાડા માટેના કારણો સાથે વષર્

લાગુ પડત ું નથી

દરિમયાન પ્રમોટરોના શેરહો ડીંગમાં થયેલા
વધારા/ઘટાડાની તારીખ મુજબની િવગત
( મકે

ફાળવણી/ટ્રા સફર/બોનસ/ વેટ

ઇિક્વટી વગેરે):
વષર્ના અંતે

ુ ય જવાબદાર ધરાવતા ય તઓ ંુ શેરહો ડ ગ:

ડર ટરો અને

(v)
ક્રમ

યેક ડર ટર અને

ુ ય

જવાબદાર ધરાવતા

યેક

ય ત ંુ શેરહો ડ ગ

વષર્ના પ્રારં ભે

વષર્ દરિમયાનનું સંયક્ુ ત

ફેરફારનું કારણ

શેરહો ડીંગ

શેરહો ડીંગ

(દા.ત.ફાળવણી/

શેરની

કંપનીના

શેરની

કંપનીના કુલ

સંખ્યા

કુલ શેરના

સંખ્યા

શેરના ટકા%

ટકા%

1

વષના

ારં ભે

ી દુગાર્ શંકર િમ , IAS, સિચવ
(એમઓયુડી) અને હો ાની

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

તબદીલી/
બોનસ/ વેટ
ઇિક્વટી

એ

ચેરમેન
(ભારતના

મહામિહમ

રા ટ્રપિત

વતી)

2

ીમિત

ઝંઝા

િત્રપાઠી,

સંયક્ુ ત

સિચવ અને નાણાકીય સલાહકાર
(એમઓયુડી)
(ભારતના

3

મહામિહમ

રા ટ્રપિત

વતી)
ી મુકુ દ કુમાર િસ હા, ઓએસડી
(યુટી)

અને

સંયક્ુ ત

શૂ ય

સિચવ

(એમઓયુડી)
(ભારતના

મહામિહમ

રા ટ્રપિત

વતી)

4

ડો. આઇ. પી. ગૌતમ, IAS(િન.),

10

0.00%

મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
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મહામિહમ
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ગવનર્ર

વતી]

5

10

0.00%

10

0.00%

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

વધારા/ઘટાડા માટેના કારણો સાથે

લાગુ

લાગુ પડત ું

લાગુ

લાગુ પડત ું

વષર્

પડત ું

નથી

પડત ું

નથી

ી એસ. એસ. રાઠોડ, િન. અિધક
મુખ્ય સિચવ (માગર્ અને મકાન),
ગુજરાત

સરકાર

(ગુજરાતના

મહામિહમ ગવનર્ર વતી)

6

ી િબરે ન પરમાર, IAAS, િડરે ક્ટર
(ફાઇના સ) – પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર

7

ી

સહદે વ

િસંઘ,

િડરે ક્ટર

(પ્રો ક્ સ) –

8

9

પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર
ી એસ. એસ. સાબુવાલા – ચીફ
ફાઇના સ ઓિફસર
ી િહતેષ ભામરે – કંપની સેક્રેટરી
દરિમયાન

પ્રમોટરોના

શેરહો ડીંગમાં

થયેલા

નથી

નથી

વધારા/ઘટાડાની તારીખ મુજબની
િવગત

( મકે

ફાળવણી/ટ્રા સફર/બોનસ/ વેટ
ઇિક્વટી વગેરે):

1

વષર્ના અંતે
ી દુગાર્ શંકર િમ ા, IAS, સિચવ

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

(એમઓએચયુએ) અને હો ાની એ
ચેરમેન

(ભારતના

મહામિહમ

રા ટ્રપિત વતી)

2

ીમિત

ઝંઝા

િત્રપાઠી,

સંયક્ુ ત

સિચવ અને નાણાકીય સલાહકાર
(એમઓયુડી)
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રા ટ્રપિત

NIL

વતી)

3

ી મુકુ દ કુમાર િસ હા, ઓએસડી
(યુટી)

સંયક્ુ ત

અને

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

10

0.00%

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

સિચવ

(એમઓયુડી)
(ભારતના

મહામિહમ

રા ટ્રપિત

વતી)

4

ી આઇ. પી. ગૌતમ, IAS(િન.),
મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
[ગુજરાતના

મહામિહમ

ગવનર્ર

વતી] (તા. 26.03.2019ના રોજથી
રાજીનામું આપેલ છે .)

5

ી એસ. એસ. રાઠોર, િનવ ૃ

અિધક

મુખ્ય સિચવ (માગર્ અને મકાન),
ગુજરાત સરકાર
[ગુજરાતના

મહામિહમ

ગવનર્ર

વતી]

6

ી મુકેશ પુરી, IAS
અગ્ર સિચવ ી, શહેરી િવકાસ અને
શહેરી ગ ૃહિનમાર્ણ, ગુજરાત સરકાર
અને મેનેિજંગ િડરે ક્ટર
(26.03.2019ના રોજથી)

7

8

ી િબરે ન પરમાર, IAAS, િડરે ક્ટર
(ફાઇના સ) – પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર
ી

સહદે વ

(પ્રો ક્ સ)

–

િડરે ક્ટર

9

ી પ્રશાંત રાવ

િસંઘ,

િડરે ક્ટર

પ ૂણર્

સમયના
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(SER)- પ ૂણર્
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સમયના

િડરે ક્ટર (18.05.2018ના રોજથી)

10

ી એસ. એસ. સાબુવાલા – ચીફ

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

ફાઇના સ ઓિફસર
િહતેષકુમાર ભામરે – કંપની

ી

11

સેક્રેટરી

V.

ુ બ)
જ

ઋણભાર (ઇ ડ એએસ
કંપનીનો ઋણભાર કે

નાણાક ય વષના
સરકાર +

માં બાકી/ઉપાિ ત યાજ સિહત પરં ત ુ ચ ૂકવવાનું બાકી હોય તેવ ું નહીં.
થાપણો િવનાની

અસલામત

સલામત લોન

લોન

થાપણો

કુલ ઋણભાર

ારં ભે ઋણભાર (ભારત

ુ રાત સરકાર)
જ
-

1578.42
કરોડ

-

1578.42 કરોડ

ii) યાજ બાકી પણ નહીં ચ ૂકવેલ

-

-

-

-

iii) યાજ ઉપાિ ત પણ બાકી નહી

-

-

-

-

શૂ ય

1578.42
કરોડ

શૂ ય

1578.42 કરોડ

* ઉમેરો (ભારત સરકાર+ગુજરાત સરકાર)

-

903.82 કરોડ

-

903.82 કરોડ

* ઘટાડો

-

-

-

-

શૂ ય

903.82 કરોડ

Nil

903.82 કરોડ

-

2482.24
કરોડ

-

2482.24 કરોડ

ii) યાજ બાકી પણ નહીં ચ ૂકવેલ

-

-

-

-

iii) યાજ ઉપાિ ત પણ બાકી નહી

-

-

-

-

શૂ ય

2482.24
કરોડ

શૂ ય

2482.24
કરોડ

i) મુખ્ય રકમ

ુ લ (i+ii+iii)
નાણાક ય વષ દરિમયાન ઋણભારમાં
ફરફાર

ુ લ ફરફાર
નાણાક ય વષના

તે ઋણભાર

i) મુખ્ય રકમ

ુ લ (i+ii+iii)
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ડર ટરો અને

VI.

2018-19

ુ ય જવાબદાર ધરાવતા ય તઓ ંુ મહનતા ંુ -

A. મેનેિજંગ િડરે ક્ટર, પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર અને/અથવા મેનેજર:
ક્રમ

મેનેિજંગ િડરે ક્ટર, પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર કે મેનેજરનું નામ

પગારની િવગતો
ી ઇ દ્રજીત પ્રસાદ
ગૌતમ,
મેનેિજંગ િડરે ક્ટર

1

ી મુકેશ પુરી, IAS
મેને જગ ડર ટર

ી િબરે ન પરમાર,

ી સહદે વા િસંઘ

પ ૂણર્ સમયના

પ ૂણર્ સમયના

િડરે ક્ટર

િડરે ક્ટર (પ્રો ક્ સ)

કુ લ રકમ
ી પ્રશાંત રાવ
પ ૂણર્ સમયના
િડરે ક્ટર

(26/03/2019
સુધી)

(26/03/2019થી)

.13,89,962

શૂ ય

.39,52,947

.48,67,362

.42,73,985

.13,89,962

શૂ ય

.39,52,947

.48,67,362

.42,73,985

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

(ફાઇના સ)

(એસઇઆર)

કુ લ પગાર
.1,44,84,256

(એ)આવકવેરા
ધારા, 1961ની કલમ
17(1)ની

.1,44,84,256

જોગવાઇઓ મુજબ
પગાર
(બી)આવકવેરા
ધારા, 1961ની કલમ
17(2) હેઠળ

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

ટકા

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

અ ય હોય તો

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

વધારાના લાભનું

શૂ ય

મૂ ય
(સી)આવકવેરા
ધારા, 1961ની કલમ
17(3) હેઠળ પગાર
2
3
4

5

શૂ ય

િસવાયનો નફો
ટોક ઓ શન
વેટ ઇિક્વટી
કિમશન- નફાના

કુ લ (A)

ધારા મુજબની

.13,89,962

શૂ ય

.39,52,947
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શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

.48,67,362

લા ુ પડ ંુ નથી

મયાર્ દા

શૂ ય

શૂ ય

.42,73,985

.1,44,84,256
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ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ
જ

B. અ ય ડર ટરો ુ ં મહનતા ું
મહનતાણાની િવગતો

ડર ટરોના નામ

ુ લ રકમ ( .માં)

મ

ી

ુ શ
ક
IAS

ી ુ ગા

ુ ,
ર

શંકર

ી સંજય

ીમતી

ુ માર ગગ

િમ , IAS

1

વતં

ડર ટરો

બોડ કિમટ િમટ ગમાં
ભાગ લેવાની ફ
કિમશન
અ ય, જો હોય તો દશાવો

2

ુ લ (1)
અ ય નોન-એ ઝ

ુ વ
ટ

ડર ટરો
*બોડ કિમટ બેઠકમાં
ભાગ લેવાની ફ
કિમશન
અ ય, જો હોય તો દશાવો
ુ લ (2)
ુ લ (બી)=(1+2)
ુ લ યવ થાપક ય
વળતર
**ધારા
મયાદા

જ
ુ બ એકંદર

ુ ુ ંદ

ી

ી રા વ

ઝંઝા

ુ માર

િ પાઠ ,
IRAS

િસ હા

-

-

-

એન.

વેદ

ી અિનલ
ુ મ, IAS
ક

ી અરિવદ
અ વાલ, IAS

ી અિ ની
ુ માર, IAS

ી
એસ.એસ.
રાઠોડ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.24000

-

-

.8000

-

. 14000

. 20000

. 26000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.
10000

-

.24000

-

-

.8000

-

. 14000

. 20000

. 26000

. 10000

-

. 24000

-

-

. 8000

-

. 14000

. 20000

. 26000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.
10000
-

ુ રાત સરકારના નોિમની)ને
*નોન-એ ઝ ુટ વ ડર ટરો ( જ
** ભારત સરકારના કંપની બાબતનો મં ાલયના તા. 5મી

-

ૂકવવાની થતી િસટ ગ ફ
ૂન, 2015ના રોજના

ુ રાત સરકારના
જ

હરનામા

-

ૂરો ઓફ પ લક એ ટર ાઇઝીસના ખાતામાં

.
102000
.
102000
.
102000

ૂકવવામાં આવી છે .

ુ બ, કંપની ધારા, 2013ની કલમ 197 સરકાર કંપનીઓને લા ુ પડતી નથી. આ બાબત યાને રાખીને આ મહનતાણાંની એકંદર મયાદા
જ

રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડને લા ુ પડતી નથી.

74

ુ રાત મે ો
જ

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

C. એમડી/મેનેજર/પ ૂણર્ સમયના િડરે ક્ટર િસવાયના મુખ્ય જવાબદારી ધરાવતા યિક્તઓનુ ં મહેનતાણુ ં
ક્રમ

મહેનતાણાંની િવગતો

મુખ્ય જવાબદારી ધરાવતા યિક્તઓ
ી એસ.એસ.

1

ી િહતેષ ભામરે , કંપની

કુલ

સાબુવાલા, સી.એફ.ઓ.

સેક્રેટરી

Rs. 12,69,434

Rs.33,15,436

Rs. 20,46,002

Rs. 12,69,434

Rs.33,15,436

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

ટોક ઓ શન

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

વેટ ઇિક્વટી

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

કિમશન

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

-નફાના ટકા તરીકે

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

અ ય, હોય તો

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

અ ય હોય તો જણાવો

શૂ ય

શૂ ય

શૂ ય

કુલ

Rs.20,46,002

Rs. 12,69,434

Rs. 33,15,436

કુલ પગાર
(a) આવકવેરા કાયદા,

Rs. 20,46,002

1961ની કલમ
17(1)ની જોગવાઇઓ
મુજબ પગાર
(b) આવકવેરા
કાયદા, 1961ની કલમ
17(2)ની જોગવાઇઓ
હેઠળ વધારાના
લાભનુ ં મ ૂ ય
(c) આવકવેરા કાયદા,
1961ની કલમ
17(3)ની જોગવાઇઓ
હેઠળ પગારને બદલે
2
3
4

5

મળે લ નફો

જણાવો
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VII. દં ડ / સ / અપરાધ ંુ શમન:
કાર

ૂ િવગત
ંક

કં પની ધારાની

દં ડ/સ /અપરાધના

કલમો

સ ા

શમનની િવગતો

[RD / NCLT/
કોટ]

કરલી અપીલ, જો
હોયતો (િવગત આપો)

A. કં પની
દં ડ

-

-

-

-

-

સજા

-

-

-

-

-

શમન

-

-

-

-

-

દં ડ

-

-

-

-

-

સજા

-

-

-

-

-

શમન

-

-

-

-

-

B. ડર ટસ

C. અ ય ક

ૂરવાર અિધકાર ઓ

દં ડ

-

-

-

-

-

સજા

-

-

-

-

-

શમન

-

-

-

-

-
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ઓ ડટરનો અહવાલ

ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડના સ યોને
જ
(અગાઉ મે ો- લ ક એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કં પની લિમટડ તર ક
નાણાક ય પ કો

ણીતી)

ગે નો અહવાલ

અિભપ્રાય
અમે

ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ (અગાઉ મે ો- લ ક એ સ ેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ
જ

અમદાવાદ (મેગા) કં પની લિમટડ તર ક

ણીતી) (કંપની)ના ઉક્ત અહેવાલ સાથે જોડેલા નાણાકીય પત્રકોનું આિડટ

હાથ ધયુર્ં છે , માં 31મી માચર્, 2019ના રોજનું પાકું સરવૈય,ું વષર્ના અંતનું નફા-નુક્સાન પત્રક (અ ય સમાવેશક આવક
સિહત), રોકડ પ્રવાહ પત્રક, પ ૂણર્ થયેલ વષર્ માટે ઇિક્વટીમાં થયેલા ફેરફાર દશાર્વત ું પત્રક અને મહ વની િહસાબી
નીિતઓ તથા અ ય ખુલાસ પી માિહતીનો સમાવેશ થાય છે (હવે પછી નાણાકીય પત્રકો તરીકે સંદિભર્ત).
અમારા અિભપ્રાય અને અમારી માિહતી મુજબ તથા અમને આપવામાં આવેલા િવગતવાર િનવેદન મુજબ, કંપની ધારા,
2013ના નાણાકીય પત્રકો કાયદા માટે જ રી અને તેમાં જણા યા મુજબ માિહતી પ ૂરી પાડે છે અને તે ધારાની કલમ 133
હેઠળ દશાર્વવામાં આવેલા ભારતમાં સામા ય રીતે વીકૃત િહસાબી ધોરણોનું અનુસરણ કરે છે તથા સાચું અને યોગ્ય
િચત્ર પ ટ કરે છે ,

માં 31મી માચર્,2019ના રોજની કંપનીની ભારતીય િહસાબી ધોરણ મુજબની િ થતી (નાણાકીય

િ થતી), તેની વષર્ માટેની ખોટ (અ ય સમાવેશક આવક સિહતનો નાણાકીય દે ખાવ), તેન ું રોકડ પ્રવાહ પત્રક અને તે
તારીખે વષર્ દરિમયાન ઇિક્વટીમાં થયેલ ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે .

અ ભ ાયનો આધાર
અમે ધારાની કલમ 143(10) હેઠળ દશાર્વવામાં આવેલા ઓિડટીંગ અંગેના ધોરણો મુજબ નાણાકીય પત્રકોનું ઓિડટ હાથ
ધરે લ છે . આ ધોરણો હેઠળની અમારી વધુ જવાબદારીઓ અંગેની માિહતી અમારા અહેવાલના નાણાકીય પત્રકોના
અહેવાલોના ઓિડટ માટેની ઓિડટસર્ની જવાબદારીમાં િવગતવાર દશાર્વવામાં આવેલ છે . ઇિ ટટ ટુ ઓફ ચાટર્ ડર્
એકાઉ ટ સ ઓફ ઇિ ડયા (આઇસીએઆઇ)

ારા જારી કરવામાં આવેલા નીિતમ ાના ધોરણો મુજબ અમે કંપનીથી

વતંત્ર છીએ અને ધારાની જોગવાઇઓ હેઠળ નાણાકીય પત્રકોના ઓિડટ અંગેના નૈિતક ધોરણોની જ િરયાતોનું પણ
પાલન કરે લ છે . અમે જ િરયાત મુજબની અ ય જ િરયાતો અને આઇસીએઆઇના નૈિતકતાના ધોરણોના પાલન સાથેની
અ ય નૈિતક જવાબદારીઓ પ ૂણર્ કરે લ છે . અમારી મા યતા મુજબ ઓિડટ માટે અમે મેળવેલ દ તાવેજો પ ૂરતા અને
નાણાકીય િનવેદનો પર અમારો અિભપ્રાય યક્ત કરવા માટે યોગ્ય છે .
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નાણાક ય પ કો અને ઓ ડટરના અહવાલ િસવાયની અ ય મા હતી
કંપનીના બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ અ ય માિહતી માટે જવાબદાર છે . અ ય માિહતીમાં બોડર્ ના અહેવાલ અને કોપ રે ટ ગવનર્ સ
િરપોટર્ માં સમાવવામાં આવેલી માિહતીનો સમાવેશ થાય છે પરં ત ુ નાણાકીય પત્રકો અને અમારા ઓિડટરના અહેવાલમાં
આપવામાં આવેલી માિહતીનો સમાવેશ થતો નથી. બોડર્ નો અહેવાલ અને કોપ રે ટ ગવનર્ સ અહેવાલ આ ઓિડટસર્
અહેવાલની તારીખ બાદ અમને ઉપલ ધ કરાવવમાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે .
નાણાકીય પત્રકો પરના અમારા અિભપ્રાયમાં અ ય માિહતીનો સમાવેશ થતો નથી અને અમે તે અંગે કોઇ ખાતરી આપતા
નથી કે ભિવ યમાં આપીશું નહીં.
ં માં અમારી જવાબદારી યારે પ્રા ય બને યારે અ ય માિહતી વાચવાની છે
નાણાકીય પત્રકોના અમારા ઓિડટના સંબધ
અને આમ કરતા સમયે અ ય માિહતી નાણાકીય િનવેદનો સાથે અસંગત છે અથવા ઓિડટ દરિમયાન અમે મેળવેલી
માિહતી અ ય રીતે અસંગત લાગતી હોય તો તે યાને લેવાની જવાબદારી છે .
અમે

યારે બોડર્ નો અહેવાલ અને કોપ રે ટ ગવનર્ સ િરપોટર્ વા યો યારે અમને તેમાં કોઇ અસંગતતા જોવા મળે તો

એસએ 720 હેઠળ અ ય માિહતી સાથે સંબિં ધત ઓિડટસર્ની જવાબદારી હેઠળ ગવનર્ સ સાથે સંકળાયેલાને આ બાબતની
માિહતી આપવાની જ ર હોય છે .
નાણાક ય િનવેદનો માટ સંચાલકમંડળની જવાબદાર
ભારતમાં સવર્સામા ય રીતે વીકૃત િહસાબી ધોરણો સાથે સુસગ
ં ત હોય તે રીતે કંપનીની સમાવેશી આવક, રોકડ પ્રવાહ
અને ઇિક્વટીમાં ફેરફાર સિહત નાણાકીય િ થતી, નાણાકીય કામગીરીનું સાચું અને યોગ્ય િચત્ર રજુ કરે તેવા નાણાકીય
િનવેદનોની તૈયારી સાથે સંબિં ધત કલમ 134(5)માં સામેલ બાબતો માટે જવાબદાર છે . આ જવાબદારીમાં કંપનીની
અ ક્યામતોની સલામતી માટે ધારાની જોગવાઇઓને સુસગ
ં ત પ ૂરતા િહસાબી રે કડ્ ર્ ઝની જાળવણી, િહસાબી નીિતઓની
પસંદગી અને કામગીરી, વાજબી હોય તેવા િનણર્યો અને અંદાજો મુકવા, તૈયારી, આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણોના
અમલીકરણ અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે

િહસાબી રે કડ્ ર્ ઝની ચોકસાઇ અને પ ૂણર્તાની ખાતરી માટે અસરકારક

હોય, સાચુ અને યોગ્ય િચત્ર રજુ કરતા નાણાકીય િનવેદનોની તૈયારી અને પ્ર ત ુિતકરણ સાથે સંબિં ધત હોય અને તે
અસંગતતાથી દૂ ર હોય.
નાણાકીય િનવેદનો તૈયાર કરતા સમયે સંચાલકમંડળ કંપની ચાલુ પેઢીએ કામગીરી કરવા સક્ષમ છે કે કેમ તેની
ચકાસણી કરવા માટે જવાબદાર છે . આ ઉપરાંત ચાલુ પેઢીએ કામગીરી સંબિં ધત બાબતો અને સંચાલકમંડળ કંપનીની
તરલ કરવા માગે છે કે કામગીરી બંધ કરવા માગે છે અથવા તો આમ કરવા માટે વા તિવક િવક પ છે કે કેમ તે પણ
જુ એ છે .
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ કંપનીની નાણાકીય િરપોટ ગની પ્રિક્રયા પર દે ખરે ખ કરવા માટે પણ જવાબદાર છે .
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નાણાક ય િનવેદનોના ઓ ડટ માટ ઓ ડટસની જવાબદાર
નાણાકીય િનવેદનો છે તરિપંડી અને ભ ૂલને કારણે એકંદરે અસંગત છે કે કેમ તે િવષે વાજબી ખાતરી મેળવવાનો અને
અમારો અિભપ્રાય સામેલ હોય તેવા ઓિડટરના અહેવાલ જારી કરવાના હેત ુ ધરાવે છે . વાજબી ખાતરી એ ઉ ચ કક્ષાની
ખાતરી છે પરં ત ુ એ વાતની ખાતરી નથી કે ધોરણો અનુસાર કરવામાં આવેલ ઓિડટ હંમેશા અસંગતતા હશે યારે શોધી
લેશે. છે તરિપંડી અથવા ભ ૂલને કારણે અસંગતતા ઉભી થઇ શકે છે અને તે નાણાકીય િનવેદનોને આધારે લેવામાં આવેલા
આિથર્ક િનણર્યોને પ્રભાિવત કરવાની અપેક્ષા હોય છે .
એસએ સાથેની સુસગ
ં તતા સાથે ઓિડટના ભાગ પે, અમે યાવસાિયક િનણર્યો લઇએ છીએ અને સમગ્ર ઓિડટ દરિમયાન
યાવસાિયક સંશયવાદ જાળવી રાખીએ છીએ. અમેઃ



કોઇ છે તરિપંડી અથવા ભ ૂલને કારણે નાણાકીય િનવેદનો વ ચેની અસંગતતાથી થતા જોખમની ઓળખ અને
મ ૂ યાંકન કરીએ છીએ, આ જોખમો સામેની કામગીરી પે ઓિડટ પ્રિક્રયાની િડઝાઇન અને અમલીકરણ કરીએ છીએ
અમારા અિભપ્રાયને ટેકો આપી શકે. છે તરિપંડીને કારણે ઉભી થયેલ અસંગતતા ન શોધી શકવાનું જોખમ એ
ભ ૂલને પિરણામે થયેલ અસંગતતા કરતા વધુ હોય છે કેમકે છે તરિપંડીમાં કપટ, ચોરી, હાથે કરીને કરવામાં આવેલ
ભ ૂલ, ગેરસમજ અને આંતિરક િનયંત્રણની કોઇ િવરોધી પ્રવ ૃિ નો સમાવેશ થાય છે .



તે િ થિતમાં યોગ્ય હોય તેવી ઓિડટ પ્રિક્રયાને તૈયાર કરવા માટે ઓિડટ સાથે સંબિં ધત આંતિરક િનયંત્રણની
સમજણ મેળવવી. ધારાની કલમ 143(3)(i) હેઠળ, અમે કંપની આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણની યવ થા યોગ્ય છે
કે કેમ અને આ િનયંત્રણોની સંચલાકીય અસરકારકતા અંગે અિભપ્રાય આપવા માટે પણ જવાબદાર છીએ.



ઉપયોગમાં રહેલી િહસાબ નીિતઓની યોગ્યતા અને િહસાબી અંદાજોના વાજબીપણા તથા સંચાલકમંડળ

ારા

કરવામાં આવેલા સંબિં ધત િનદશર્નોનું મ ૂ યાકન કરવુ.ં



સંચાલકમંડળ ારા િહસાબો માટે ચાલુ પેઢીની પ્રિક્રયાના ઉપયોગની યોગ્યતા અંગે સમાપન કરવું અને અમે મેળવેલ
ઓિડટની સાિબતીને આધારે નક્કી કરીશું કે કંપની ચાલુ પેઢીએ આગળ વધી શકે તે અંગેની ક્ષમતા પર કોઇ
ન ધપાત્ર રીતે શંકા કરી શકે તેવા પ્રસંગ કે િ થિત સંબિં ધત અચોક્કસતા છે કેમ. અચોક્કસતા પ્રવતેર્ છે તેવ ું સમાપન
અમે કરીએ તો ઓિડટરના અહેવાલમાં નાણાકીય િનવેદનોમાં સંબિં ધત િનદશર્નોમાં તેને દશાર્વવું જ રી છે . અને જો
િનદશર્ન અપ ૂરતા હોય તો અમારા અિભપ્રાયોમાં ફેરફાર કરવાના થાય છે . અમારા સમાપન ઓિડટસર્ અહેવાલની
તારીખે મેળવેલ ઓિડટ અંગેની સાિબતી પર આધાિરત છે . આમ છતાં, ભિવ યમાં ઉભી થતી ઘટનાઓ કંપનીને
ચાલુ પેઢીએ કામગીરી ચાલુ રાખતા રોકી શકે છે .



િનદશર્નો સિહત એકંદર પ્ર ત ુિતકરણ, માળખું અને નાણાકીય િનવેદનોની માિહતીનું મ ૂ યાંકન અને નાણાકીય
િનવેદનો યવહારોની પ્રિતિનધી વ કરે કે

થી તે યોગ્ય પ્ર ત ુિતકરણ કરી શકે.
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ટે ડએલોન નાણાકીય િનવેદનોમાં ભૌિતક અિ ત વ એ અસંગતતાનું પિરમાણ છે કે યિક્તગત રીતે કે સમ ૂહમાં એ
બાબત સંભવ બનાવે છે કે નાણાકીય િનવેદનો અંગે વાજબી જ્ઞાન ધરાવતી યિક્તના આિથર્ક િનણર્ય પર અસર પડે.
અમે બે બાબતોમાં સાંિખ્યક અને ગુણવ ાના પિરબળોને યાને લઇએ છીએ (1) અમારી ઓિડટ કામગીરીના આયોજન
અને અમારી કામગીરીના પિરણામોના મ ૂ યાકન માટે અને (2) નાણાકીય િનવેદનોમાં ઓળખવામાં આવેલી કોઇ
અસંગતતાની અસરના મ ૂ યાંકન માટે.
અમે ગવર્ન સની જવાબદારી મળી છે તેમની સાથે તેને સંબિં ધત તથા અ ય બાબતો

મકે આયોિજત કામગીરી, ઓિડટના

સમય અને ઓિડટ દરિમયાન શોધવામાં આવેલી બાબતો સિહત આંતિરક િનયંત્રણમાં કોઇ ન ધપાત્ર ખામી ઓિડટ
દરિમયાન મળી હોય તો તેનો સમાવેશ થાય છે તે અંગે સંદેશા યવહાર કરીએ છીએ.
અમે ગવનર્ સની જવાબદારી મળી છે તેમને એવા િનવેદન

ારા જણાવીએ છીએ કે અમે વતંત્રતા અંગેની નૈિતક

જ િરયાતો સંબિં ધત માિહતી એકત્ર કરી છે અને અમારી વતંત્રતા સાથે સંબિં ધત છે અને સંબિં ધત સલામતી અંગે અ ય
માિહતીઓ તથા સંબિં ધતો અંગે પણ માિહતી આપેલ છે .

અ ય કા ૂની અને િનયમનકાર જ રયાતો

ગે નો અહવાલ

1. ધારાની કલમ 143(3)ની જ િરયાત મુજબ, અમારા ઓિડટને આધારે અમે ન યું કેઃ
a) અમે ઓિડટના હેત ુ માટે જ રી હોય તેવી અમારા જ્ઞાન અને મા યતા મુજબની બધી જ માિહતી અને પ ટતાઓ
માગી છે અને મેળવી છે .
b) અમારા મતે, કંપની

ારા કાયદાની જ િરયાત મુજબ િહસાબી ચોપડા યોગ્ય રીતે જાળવવામાં આ યા છે તેમ

ચોપડાની ચકાસણી દરિમયાન જણાય છે .
c) પાકું સરવૈય,ુ અ ય સમાવેશ આવક સાથેન ું નફા અને નુક્સાન પત્રક, રોકડ પ્રવાહ પત્રક અને ઇિક્વટીમાં ફેરફાર
ું
અંગેન ું પત્રક વગેરે િહસાબી ચોપડા સાથે સુસગત
છે .
d) અમારા મતે, ઉક્ત નાણાકીય િનવેદનો ધારાની કલમ 133 હેઠળ દશાર્વવામાં આવેલા ઇ ડ એએસનું પાલન કરે છે .
e) કંપની બાબતોના મંત્રાલય ારા જારી કરવામાં આવેલા તા. 5મી જુ ન, 2015ના રોજના ઠરાવ જી.એસ.આર. 463
(ઇ) (સુધારે લ) મુજબ કંપની સરકારી હોવાથી કલમ 164ની પેટાકલમ (2) કંપનીને લાગુ પડતી નથી.
f)

કંપનીના નાણાકીય િરપોટ ગ પર આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણની પ ૂતર્તા તેમજ આવા િનયંત્રણોની કાયર્કારી
અસરકારકતા માટે એનેક્ષર એ નામનો અલગ અહેવાલ જુ ઓ. અમારા અહેવાલમાં નાણાકીય િરપોટ ગ પર કંપનીના
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આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણની પ ૂતર્તા અને કાયર્કારી અસરકારકતા પરનો બદલી ન શકાય તેવો અિભપ્રાય યક્ત
કરે લ છે .
g) અમારા અિભપ્રાય અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી તથા

પ ટતાઓ મુજબ, ભારત સરકારના કંપની

બાબતોના મંત્રાલયના તા. 5 જૂન, 2015 (સુધારે લ)ના રોજના ઠરાવ જીએસઆર 463 (ઇ)ની જોગવાઇઓ કંપનીને
ુ 5ને વંચાણે લેતા સાથેની જોગવાઇઓથી મુક્ત છે .
લાગુ પડતી હોવાથી કલમ 197 અને ધારાના િશડ લ
h) કંપનીઝ (ઓિડટ એ ડ ઓિડટસર્)

સ, 2014ના લ 11 મુજબ ઓિડટસર્ અહેવાલમાં સમાવવામાં આવેલી અ ય

બાબતોના સંદભેર્ અમારા મતે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી તથા પ ટતાઓ મુજબ,

i.
ii.
iii.

કંપનીએ તેના નાણાકીય પત્રકોમાં બાકી અદાલતી દાવાની તેની નાણાકીય િ થિત પરની અસરને જાહેર કરી
છે – નાણાકીય પત્રકોની ન ધ 23 જુ ઓ;
કંપની ડેિરવેટીવ કો ટ્રાક્ટ સિહતના કોઇ લાંબા ગાળાના કો ટ્રાક્ સ ધરાવતી નથી કે

થી કોઇ ભૌિતક નુક્સાન

થયું હોય.
કંપની ારા ઇ વેસ ટસર્ એ યુકેશન એ ડ પ્રોટેક્શન ફ ડમાં જ રી હોય તેવી રકમની તબદીલી કરવામાં કોઇ
િવલંબ કરે લ નથી.

2. ધારાની કલમ 143(11)ના સંદભર્માં કે દ્ર સરકાર ારા જારી કરવામાં આવેલ કંપનીઝ (ઓિડટસર્ િરપોટર્ ) ઓડર્ ર,
2016 મુજબ અમે ફકરા 3 અને 4માં આપવામાં આવેલી બાબતો પર માિહતી એને ર બીમાં આપવામાં આવી છે .

3. ધારાની કલમ 143(5)ના સંદભર્માં, ક ટ્રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ ઓફ ઇિ ડયા ારા ઉક્ત સેક્શન હેઠળ જારી
કરવામાં આવેલ િનદશો અને પેટા-િનદશો અંગેન ું િનવેદન એને ર સીમાં આપેલ છે .

મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી વતી
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢી ન ધણી ક્રમાંક.106041W/W100136
સહી/(જી. આર. પરમાર)
થળ: અમદાવાદ

ભાગીદાર

તારીખ: 14-08-2019

સ ય ક્રમાંક- 121462
UDIN:19121462AAAADP3119

81

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

વતં

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - એ

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ના ફકરા
1 (એફ)ના સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્ર રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી) ના સ યો માટે)
કં પની ધારા, 2013ની કલમ 143ની પેટા-કલમ 3ની લોઝ (i) હઠળ

ત રક નાણાક ય િનયં ણો પરનો અહવાલ

અમે 31મી માચર્, 2019ના અંતે કંપનીના નાણાકીય પત્રકોના ઓિડટની સાથે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી)ના નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણોનું ઓિડટ કરે લ છે .
ત રક નાણાક ય િનયં ઓ માટ સંચાલકમંડળની જવાબદાર
ઇિ ટટ ટુ ઓફ ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ ઓફ ઇિ ડયા (આઇસીએઆઇ)

ારા જારી કરવામાં આવેલ નાણાકીય િરપોટ ગ

પરના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણોના ઓિડટ અંગેની માગર્દિશર્કામાં આપવામાં આવેલ આંતિરક િનયંત્રણના અગ યના
ઘટકોને યાને લેતા કંપની ારા થાિપત નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક િનયંત્રણો પર આધાિરત આંતિરક નાણાકીય
િનયંત્રણની થાપના તથા જાળવણી માટે બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ જવાબદાર છે . આ જવાબદારીમાં કંપનીની કામગીરીના
યોગ્ય અને કાયર્ક્ષમ પાલન માટે અસરકારક રીતે કામ કરે તેવા પ ૂરતા આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણોની તૈયારી,
અમલીકરણ અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે . આ ઉપરાંત કંપનીની નીિતઓનું પાલન, અ ક્યામતોની સલામતી,
છે તરિપંડી અને ભ ૂલોના િનવારણ તથા શોધ, િહસાબી રે કડ્ ર્ ઝની પ ૂણર્તા અને ચોકસાઇ અને કંપની ધારા, 2013 મુજબ
નાણાકીય માિહતીની સમયસરની તૈયારીનો પણ સમાવેશ થાય છે .
ઓ ડટસની જવાબદાર
અમારી જવાબદારી અમારા ઓિડટને આધારે નાણાકીય િરપોટ ગ પર કંપનીના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણો પર
અિભપ્રાય યક્ત કરવાનો છે . અમે નાણાકીય િરપોટ ગ (ધી ગાઇડ સ નોટ) આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણના ઓિડટની
માગર્દશર્ક ન ધ અને આઇસીએઆઇ ારા જારી કરવામાં આવેલા ઓિડટીંગ પરના ધારણો કે

કંપની ધારા 2013ની

કલમ 143(10) હેઠળ દશાર્ યા છે એવું માની લેવામાં આવેલ છે , તેના આધારે ઓિડટ હાથ ધયુર્ં હત.ું આ બંને આંતિરક
નાણાકીય િનયંત્રણ પર લાગુ પડે છે અને બંને ઇિ ટટ ટુ ઓફ ચાટર્ ડર્ એકાઉ
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આવેલ છે . તે ધોરણો અને માગર્દશર્ક ન ધની જ િરયાત છે કે અમે નૈિતક જ િરયાતોનું પાલન કરીએ અને એ બાબતોની
વાજબી ખાતરી મેળવીને ઓિડટનું આયોજન અને કામગીરી કરીએ કે નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય
િનયંત્રણ અંગે પગલા લેવામાં આ યા છે અને તેને જાળવવામાં પણ આ યા છે . ઉપરાંત આ પગલાનું અમલીકરણ બધી
જ જગ્યાએ અસરકારક રીતે કરવામાં આવેલ છે .
અમારા ઓિડટમાં નાણાકીય િરપોટ ગ અને તેની કાયર્કારી અસરકારકતા પર આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ યવ થાની
પ ૂતર્તા િવષે ઓિડટના પુરાવા મેળવવાની પ્રિક્રયાનો સમાવેશ થાય છે . નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય
િનયંત્રણ પરના ઓિડટમાં નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણની સમજણ, આગામી જોખમનું
આકલન અને જોખમના આકલનને આધારે આંતિરક િનયંત્રણની તૈયારી અને તેની અસરકારકતાના પિરક્ષણ અને
મ ૂ યાંકનનો સમાવેશ થાય છે . ઓિડટરના િનણર્યને આધારે પસંદ કરવામાં આવેલી પ્રિક્રયામાં કોઇ નાણાકીય છે તરિપંડી
કે ભ ૂલને કારણે મટીિરયલ િમસ ટેટમે ટના જોખમના મ ૂ યાંકનનો સમાવેશ થાય છે .
અમે માનીએ છીએ કે અમે મેળવેલા ઓિડટના પુરાવા કંપનીની નાણાકીય િરપોટ ગ પરની આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ
યવ થા પર ઓિડટ અિભપ્રાય આપવા માટે પ ૂરતા અને યોગ્ય છે .
નાણાક ય રપોટ ગ પર

ત રક નાણાક ય િનયં ણ યવ થાનો અથ

કંપનીની નાણાકીય િરપોટ ગ પરની આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ યવ થા એ નાણાકીય િરપોટ ગ પરની િવ સિનયતા
પર વાજબી ખાતરી આપવા અને નાણાકીય િનવેદનો સામા ય રીતે વીકૃત એવા નાણાકીય િસ ાંતોના આધારે તૈયાર
કરવામાં આવેલ છે તેની ખાતરી માટે તૈયાર કરવામાં આવતી પ્રિક્રયા છે . નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય
િનયંત્રણ યવ થામાં એવી નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓનો સમાવેશ થાય છે

,

(1) રે કડર્ ની જાળવણી સાથે સંબિં ધત હોય અને કંપનીના યવહારો અને િમલકતોના િનકાલને સચોટ અને યોગ્ય રીતે
દશાર્વે;

(2)

વાજબી ખાતરી આપે કે સામા ય િહસાબી િસ ાંતોનું પાલન કરતા નાણાકીય િનવેદનો તૈયાર કરવા માટે જ રી
હોય તેવા યવહારો ન ધવામાં આ યા છે અને કંપનીના આવક અને ખચર્ કંપનીના સંચાલકમંડળ અને િડરે ક્ટરોની
સ ાને અનુ પ જ કરવામાં આ યા છે ; અને

(3)

િબનસ ાવાર સંપાદન, કંપનીની િમલકતના ઉપયોગ અને િનકાલને રોકવા તથા સમયસર ઓળખી કાઢવા અંગે
વાજબી ખાતરી આપે

નાણાકીય િનવેદનો પર ભૌિતક અસર ઉપજાવી શકે.
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નાણાક ય રપોટ ગ પર

2018-19

ત રક નાણાક ય િનયં ણોની મયાદાઓ

નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણોની અંતગર્ત મયાર્દાઓને કારણે તેમજ સંચાલકમંડળના િનયંત્રણ
અંગેના અયોગ્ય િનણર્ય લેવાની શક્યતાઓને પગલે ભ ૂલ કે છે તરિપંડીને કારણે મિટરીયલ િમસ ટેટમે ટ થાય અને તેને
શોધી પણ ન શકાય તેવી પિરિ થતી ઉભી થઇ શકે. આ ઉપરાંત, નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય
િનયંત્રણોના મ ૂ યાકંનના અંદાજો સામે ભિવ યમાં જોખમની શક્યતા રહેલી હોય છે કેમકે પિરિ થતીમાં ફેરફાર થવાથી
નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણો અપ ૂરતા બની રહે તેવી શક્યતા હોય છે .
અ ભ ાય
અમારા મતે, કંપનીએ નાણાકીય િરપોટ ગ પરની પ ૂરતી આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ યવ થા ધરાવે છે અને ઇિ ટટ ટુ
ઓફ ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ ઓફ ઇિ ડયા

ારા જારી કરવામાં આવેલી નાણાકીય િરપોટ ગ પરના આંતિરક નાણાકીય

િનયંત્રણોના ઓિડટ અંગેની માગર્દશર્ક ન ધને આધારે 31મી માચર્, 2019ના રોજ નાણાકીય િરપોટ ગ પર આ પ્રકારની
આંતિરક નાણાકીય િનયંત્રણ યવ થા અસરકારક રીતે અમલમાં હતી.

મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી વતી
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢી ન ધણી ક્રમાંક.106041W/W100136
સહી/(જી. આર. પરમાર)
થળ: અમદાવાદ

ભાગીદાર

તારીખ: 14-08-2019

સ ય ક્રમાંક- 121462
UDIN:19121462AAAADP3119
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
વતં

2018-19
ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - બી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 2નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી)ના સ યો માટે)

(i) (a)

કંપની પ ૂણર્ િવગતો દશાર્વતા પ ૂરતા રે કડર્ જાળવે છે

માં થાયી િમલકતોની સંખ્યા મક િવગત અને

િ થિતનો સમાવેશ થાય છે .

(b)

વષર્ દરિમયાન સંચાલકમંડળે બધી જ થાયી િમલકતોનું ભૌિતક િનરીક્ષણ કરે લ છે ,

કંપનીના કદ

અને તેની િમલકતોના પ્રકાર પ્રમાણે અમારા મતે વાજબી છે . આ પ્રકારના િનરીક્ષણમાં કોઇ ભૌિતક ક્ષિત
યાને આવી નથી.

(c)

અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા તેમજ કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની કરવામાં આવેલી ચકાસણી
મુજબ 31મી માચર્, 2019ના રોજ િ થર અ ક્યામતોના ટાઇટલ ડી સ કંપનીના નામ પર જ કરવામાં
આ યા છે િસવાય કે અમદાવાદના વ ાલમાં કઠવાડા ખાતે સવેર્ નં. 525 પર આવેલી 18000 ચો.મી.
જમીન કે

ની તા. 31મી માચર્, 2019ના રોજની િકંમત .16,82,50,000 છે . આ ટાઇટલના દ તાવેજો

પ્રા ય ન હતા.

(ii)

કંપની ઇ વે ટરી તરીકે કેિપટલ આઇટ સ, ટોસર્ અને ટુ સ ધરાવે છે

નું ભૌિતક પિરક્ષણ સંચાલકમંડળ ારા

વષર્ દરિમયાન કરવામાં આવેલ છે . અમને આપવામાં આવેલી પ ટતા મુજબ આ પ્રકારના પિરક્ષણ દરિમયાન
કોઇ ભૌિતક અસંગતતા જોવા મળે લ નથી.

(iii)

કંપનીએ ધારાની કલમ 189 હેઠળ જાળવવામાં આવેલ રિજ ટરમાં સામેલ કંપનીઓ, પેઢીઓ, મયાર્િદત
જવાબદારી ધરાવતી ભાગીદારીઓ અને પક્ષકારોને બાંયધરી સાથેની કે બાંયધરી િવનાની કોઇ લોન આપેલ
નથી. આથી, ઓડર્ રની કલમ 3 (iii), [(એ) થી (સી)]ની જોગવાઇઓ કંપનીને લાગુ પડતી નથી.

(iv)

અમારા મતે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતાઓ મુજબ, કંપનીએ ધારાની કલમ 185 અને
186 હેઠળ સામેલ કોઇ લોન આપેલ નથી કે રોકાણો કરે લ નથી. આથી, કલમ 3 (iv)ની જોગવાઇ કંપનીને
લાગુ પડતી નથી.
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
વતં

2018-19
ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - બી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 2નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી)ના સ યો માટે)

(v)

અમારા મતે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ, કંપનીએ કલમો 73 થી 76ના અથર્
મુજબ અથવા ધારાની અ ય સંબિં ધત જોગવાઇઓ તથા તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા િનયમો મુજબ કંપનીએ
કોઇ થાપણો વીકારી નથી. કંપની લો બોડર્ અથવા નેશનલ કંપની લો િટ્ર ય ૂનલ અથવા િરઝવર્ બે ક ઓફ

(vi)

ઇિ ડયા અથવા અ ય કોઇ કોટર્ અથવા અ ય કોઇ િટ્ર ય ૂનલ ારા કોઇ ઓડર્ ર કરવામાં આવેલ નથી.
કે દ્ર સરકારે ધારાની કલમ 148(1) હેઠળ પડતરના રે કડ્ ર્ ઝની ચોક્કસ જાળવણી અંગે કોઇ સ ૂચના આપેલ નથી.

(vii) (a)

અમને આપવામાં આવેલ માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ અમારા ારા કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની કરવામાં
આવેલ ચકાસણી મુજબ, કંપનીએ પ્રોિવડ ટ ફ ડ, એ લોઇઝ ટેટ ઇ યોર સ, ઇ કમ ટેક્સ, ગુ ઝ અને
સિવર્સ ટેક્સ, સેસ, ક ટમ ડ ૂટી

વી અિવવાદીત ટે યુટરી ચ ૂકવણીઓ તથા અ ય ભૌિતક ટે યુટરી

ચ ૂકવણી િનયિમત રીતે કરે લ છે .
અમને આપવામાં આવેલ માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ અમારા ારા કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની કરવામાં
આવેલ ચકાસણી મુજબ, 31મી માચર્, 2019ના રોજ મુજબ ચ ૂકવવાની થતી હોય યારથી છ મિહનાથી
વધુ સમય સુધી કોઇ અિવવાદીત રકમ એિરયસર્માં ચ ૂકવવાની હતી નહીં.

(b)

અમને આપવામાં આવેલ માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ અમારા ારા કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની કરવામાં
આવેલ ચકાસણી મુજબ, ઇ કમ ટેક્સ, ગુ ઝ અને સિવર્સ ટેક્સ, સિવર્સ ટેક્સ, એક્સાઇઝ અને ક ટમ
ડ ૂટીની ચ ૂકવણી બાકી નથી કે

કોઇ િવવાદને કારણે અગાઉ ચ ૂકવી ન હોય.

31મી માચર્, 2019ના રોજ વે યુ એડેડ ટેક્સની બાકી ચ ૂકવણીની િવગત નીચે મુજબ છે
કારણે બાકી છે ઃ
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
વતં

2018-19
ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - બી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 2નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી)ના સ યો માટે)

કાયદા ંુ નામ
ગુજરાત વે યુ
એડેડ ટેક્સ એક્ટ,
2003
ગુજરાત વે યુ
એડેડ ટેક્સ એક્ટ,
2003

બાક નો

કાર

રકમ ( .

રકમ બાક છે તે

લાખમાં)

સમયગાળો

િવવાદ

ાં પડતર છે

વે યુ એડેડ ટેક્સ
(VAT)

885.85

નાણાકીય વષર્
2012-13

અપીલ કિમશનર

વે યુ એડેડ ટેક્સ
(VAT)

55.35

નાણાકીય વષર્
2013-14

અપીલ કિમશનર

(ગાંધીનગર)

(ગાંધીનગર)

941.20

(viii) કંપની નાણાકીય સં થા, બે ક, સરકારને કોઇ લોન અથવા ઋણ અને િડબે ચર ધારકોને કોઇ બાકી રકમ
(ix)

ચ ૂકવવામાં કસ ૂરવાર ઠરી નથી.
કંપનીએ પ્રારં િભક જાહેર ભરણા કે અ ય જાહેર ભરણા (ડેટ ઇ

મે ટ સિહત) ારા કોઇ નાણા મેળવેલ નથી.

ટમર્ લોન ારા મેળવવામાં આવેલ લોન ારા મળે લ નાણાનો ઉપયોગ વષર્ દરિમયાન

(x)

હેત ુ માટે લોન લેવામાં

આવેલ છે તે માટે જ કરવામાં આવેલ છે .
ભારતમાં સવર્સામા ય રીતે

વીકૃત ઓિડટીંગ પ્રેક્ટીસીસના પાલન સાથે કંપનીના િહસાબી ચોપડા અને

રે કડ્ ર્ ઝની ચકાસણી કરતા સમયે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ, વષર્ દરિમયાન
કંપની કે તેના અિધકારીઓ કે તેના કમર્ચારીઓ ારા કોઇ છે તરિપંડી કરવામાં આવી હોય તેવ ું યાનમાં આવેલ

(xi)

નથી કે સંચાલકમંડળ ારા આવો કોઇ િક સો હોય તો તેની માિહતી આપવામાં આવેલ નથી.
અમારા મતે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ, ભારત સરકારના કંપની બાબતનો
મંત્રાલયના તા. 5 જુ ન, 2015ના રોજના ઠરાવ જીએસઆર 463 (ઇ)ની જોગવાઇઓને કારણે કંપની કલમ 197

(xii)

ુ 5ને વંચાણે લેતા મુક્ત છે .
મુજબ િશડ લ
અમારા મતે અને અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ, કંપની િનિધ કંપની નથી. આથી,
ઓડર્ રના ફકરા 3(xii) લાગુ પડતો નથી.
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
વતં

2018-19
ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - બી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 2નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ તરીકે
જાણીતી)ના સ યો માટે)

(xiii) અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની ચકાસણી મુજબ, સંબિં ધત
પક્ષકારો સાથે કરવામાં આવેલ યવહાર કલમ 177ના પાલન સાથે કરવામાં આવેલ છે અને કંપની સરકારી
હોવાથી કંપની બાબતોના મંત્રાલય

ારા તા. 5મી જુ ન, 2015ના રોજ જારી કરવામાં આવેલ ઠરાવ ક્રમ

જીએસઆર 463(ઇ) મુજબ સરકારી કંપનીઓ સાથે કરવામાં આવેલ યવહારો કલમ 188ના પાલનથી મુક્ત
છે .

(xiv) અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની ચકાસણી મુજબ, કંપનીએ
વષર્ દરિમયાન શેરનું પ્રેફરે િ શયલ એલોટમે ટ અથવા પ્રાઇવેટ લેસમે ટ અથવા પ ૂણર્ કે આંિશક ક વિટર્બલ

(xv)

િડબે ચસર્ જારી કરે લ નથી.
અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની ચકાસણી મુજબ, કંપનીએ
િડરે ક્ટરો અથવા તેમની સાથે સંબિં ધત યિક્તઓ સાથે કોઇ િબન-રોકડ યવહાર કરે લ નથી. આથી, આદે શના
ફકરો 3 (xv) લાગુ પડતો નથી.

(xvi) અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ તેમજ કંપનીના રે કડ્ ર્ ઝની ચકાસણી મુજબ, કંપનીએ
િરઝવર્ બે ક ઓફ ઇિ ડયા એક્ટ, 1934ની કલમ 45-આઇએ હેઠળ ન ધણી કરાવવાની જ ર નથી.

મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી વતી
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢી ન ધણી ક્રમાંક.106041W/W100136
સહી/(જી. આર. પરમાર)
થળ: અમદાવાદ

ભાગીદાર

તારીખ: 14-08-2019

સ ય ક્રમાંક- 121462
UDIN:19121462AAAADP3119
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ

વતં

એને ર - સી
(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 3નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ
તરીકે જાણીતી)ના સ યો માટે)
ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા ારા

ર

કરવામાં આવેલા િનદશો/ િત-િનદશો

અમને આપવામાં આવેલી મા હતી અને પ ટતા તેમજ
કં પનીના રક ્ ઝની ચકાસણીના આધાર િનદશો/ િતિનદશો સામે

િતભાવો :

કંપની અનુક્રમે ફ્રીહો ડ અને લીઝહો ડ માટે ચોખ્ખી

31મી માચર્, 2019ના રોજ િ થર અ ક્યામતોના ટાઇટલ

ટાઇટલ/લીઝ ધરાવે છે કે કેમ? જો ના હોય તો ફ્રીહો ડ

ડી સ કંપનીના નામ પર જ કરવામાં આ યા છે િસવાય કે

અને લીઝહો ડ જમીનનો િવ તાર દશાર્વો કે

અમદાવાદના વ ાલમાં કઠવાડા ખાતે સવેર્ નં. 525 પર

ના માટે

ટાઇટલ/લીઝ ડી સ પ્રા ય ન હોય.

આવેલી 18000 ચો.મી. જમીન કે

ની તા. 31મી માચર્,

2019ના રોજની િકંમત .16,82,50,000 છે . આ સંબિં ધત
ટાઇટલ અમને પ્રા ય કરાવવામાં આવેલ નથી.
કરજ/લોન/ યાજ માફી કે તેમાં રાહત આપવામાં આવી

વષર્ દરિમયાન કરજ, લોન કે યાજમાફીની ઘટના જણાતી

હોય તો તેની િવગત. જો હોય તો તેના કારણો અને

નથી.

રકમ.
ત્રીજા પક્ષકાર પાસે રહેલી િમલકતો અને સરકાર કે અ ય

કંપનીએ ત્રીજા પક્ષકાર પાસે રહેલ ઇ વે ટરી માટે યોગ્ય

ઓથોિરટી પાસેથી ભેટ તરીકે મળે લી વ ત ુઓ માટે યોગ્ય

રે કડર્ ની જાળવણી કરે લ છે . વધુમાં, કંપનીને વષર્ના અંતે

રે કોડર્ િનભાવવામાં આ યો છે કે કેમ.

ત્રીજા પક્ષકાર પાસે રહેલી ઇ વે ટરી માટે ક ફમેર્શન પણ
મળે લ છે . વષર્ દરિમયાન, કંપનીને સરકાર અથવા અ ય
સ ાિધકારી પાસેથી કોઇ અ ક્યામત ભેટ કે ગ્રા ટ તરીકે
મળે લ નથી.

કંપનીએ પોતાની માિલકીની જમીન પર દબાણ રોકવા

અમને આપવામાં આવેલી માિહતી અને પ ટતા મુજબ

માટે કોઇ પગલા લીધા છે કે કેમ. કંપનીની કોઇ જમીન

કંપનીએ દબાણને અટકવવા માટે પ ૂરતા પગલા ભયાર્ છે .

પર દબાણ છે અથવા કેસ ચાલી ર ો છે અથવા ફાજલ

અમારી ચકાસણી મુજબ કંપનીની કોઇ જમીન પર દબાણ

જાહેર કરવામાં આવેલ છે કેમ તેની માિહતી.

નથી, કેસ ચાલતો નથી કે ફાજલ જાહેર કરવામાં આવેલ
નથી.
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

વતં

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - સી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 3નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ
તરીકે જાણીતી)ના સ યો માટે)
ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા ારા

ર

કરવામાં આવેલા િનદશો/ િત-િનદશો

અમને આપવામાં આવેલી મા હતી અને પ ટતા તેમજ
કં પનીના રક ્ ઝની ચકાસણીના આધાર િનદશો/ િતિનદશો સામે

િતભાવો :

સરકારની માગર્દિશર્કા કે નીિત મુજબ જાહેર-ખાનગી

કંપનીએ જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી હેઠળ કોઇ પ્રો ક્ટ હાથ

ભાગીદારી હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલા પ્રો ક્ સની

ધરે લ નથી આથી આ બાબત કંપનીને લાગુ પડતી નથી.

ઓળખ માટે પ્રણાિલ છે કેમ. જો તેમાં કોઇ િવચલન હોય
તો િટ પણી.
પ્રો ક્ટની કામગીરીના અમલીકરણ તેમજ કરારમાં

પ્રો ક્ટની કામગીરી તેમજ કરારમાં દશાર્ યા મુજબની

દશાર્ યા મુજબની માઇલ ટો સ પર કામગીરી થાય છે કે

માઇલ ટો સ પર કામગીરી થાય છે કેમ તે જોવા માટે

કેમ તે જોવા માટે કોઇ પ્રણાિલ છે અને ખચર્ વધારાની

પ્રણાિલ છે અને કરાર હેઠળ ખચર્માં વધારાની અસરને

કોઇ અસર છે કે કેમ તે અને કરારને કારણે આવક/ખોટને

િહસાબી ચોપડામાં યોગ્ય રીતે દશાર્વવામાં આવે છે .

િહસાબી ચોપડામાં યોગ્ય રીતે દશાર્વવામાં આવેલ છે કે
કેમ.
કે દ્ર કે રા ય સરકાર તરફથી કોઇ ચોક્કસ યોજના

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તરફથી મળે લ

અ વયે મળે લા કે મળનારા ભંડોળને યોગ્ય રીતે િહસાબી

ભંડોળને યોગ્ય રીતે િહસાબી ચોપડામાં દશાર્વવામાં આવેલ

ચોપડામાં દશાર્વેલ છે કે કેમ અથવા તેનો યોગ્ય રીતે

છે .

ઉપયોગ થયેલ છે કે કેમ. કોઇ ફેરફાર હોય તો જણાવો.
બે ક ગેર ટીઓ િનયત સમયમાં િરવેિલડેટ કરવામાં

કંપની

ારા િનયત સમયમાં બે ક ગેર ટીઓ િરવેિલડેટ

આવેલ છે કે કેમ.

કરવામાં આવેલ છે .

ટ્રેડ િરસીવેબ સ, ટ્રેડ પેયેબ સ, ટમર્ િડપોઝી સ, બે ક

કંપની ટ્રેડ પેયેબ સ, ટમર્ િડપોઝી સ, સ લાયર અને

એકાઉ સ અને રોકડના બેલે સ ક ફમેર્શન અંગે

કો ટ્રાક્ટસર્ને આપવામાં આવેલ એડવા સ અને બે ક

જણાવો.

ખાતાના એકાઉ ટ બેલે સ માટે વાિષર્ક ધારણે બેલે સ
ક ફમેર્શન મેળવવાની નીિત ધરાવે છે . અમારા મતે અને

90

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

વતં

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - સી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 3નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ
તરીકે જાણીતી)ના સ યો માટે)
ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા ારા

ર

કરવામાં આવેલા િનદશો/ િત-િનદશો

અમને આપવામાં આવેલી મા હતી અને પ ટતા તેમજ
કં પનીના રક ્ ઝની ચકાસણીના આધાર િનદશો/ િતિનદશો સામે

િતભાવો :

કંપનીની કામગીરીના કદ અને વ પને જોતા કંપનીની
કામગીરી પ ૂરતી છે .
કંપનીના બંધ થયેલ પ્રો ક્ સના ખચર્ન ું િનદશર્ન અને

કંપનીના કોઇ પ્રો ક્ સ બંધ કરવામાં આવેલ નથી.

માંડી વાળવામાં આવેલ રકમ દશાર્વવી જોઇએ.
ભાડાના દર નક્કી કરતા સામે કોઇ થાિપત િનયમો છે ?

કંપનીએ પ્રો ક્ટના કુલ 42 િકમીમાંથી વ ાલ ગામથી

કો ટ િરકવરી હેઠળ કોઇ િક સા હોય તો જણાવો.

એપરલ પાકર્ વ ચેના 6.5 િકમીના પ્રથમ ટ્રેચ પર તા.
4થી માચર્, 2019ના રોજ ઓપરે શન શ કરે લ છે . ભાડાના
ુ રી, 2019ના રોજ મળે લી 41મી
પ્રારં િભક દર 28મી ફે આ
બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્ની બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવેલ. બોડર્
ઓફ િડરે ક્ટસર્

ારા લેવામાં આવેલા િનણર્ય મુજબ

ઓપરે શનના પ્રથમ 10 િદવસના ગાળા દરિમયાન કંપનીએ
કોઇ ભાડું વસ ૂલ કરે લ નથી અને મુસાફરોને મ તમાં
મુસાફરી કરવાની સવલત આપી હતી. 15મી માચર્,
2019થી લેવામાં આવેલા ભાડું બોડર્ ઓફ િડરે ક્ટસર્

ારા

નક્કી કરવામાં આ યું હત.ું
કંપનીએ 6.5 િકમીના

ટ્રેચ પર 15મી માચર્, 2019ના

રોજથી મુસાફરી માટે ભાડું વસ ૂલ કરવાની શ આત કરી
હતી,
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

વતં

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - સી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 3નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ
તરીકે જાણીતી)ના સ યો માટે)
ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા ારા

ર

કરવામાં આવેલા િનદશો/ િત-િનદશો

અમને આપવામાં આવેલી મા હતી અને પ ટતા તેમજ
કં પનીના રક ્ ઝની ચકાસણીના આધાર િનદશો/ િતિનદશો સામે

િતભાવો :

સમાવેશ થાય છે . આ સમયગાળો કો ટની િરકવરી નક્કી
કરવા માટે પ ૂરતો નથી અને આથી સમયગાળા માટે
કો ટની િરકવરી અંગે િટ પણી કરવા અક્ષમ છીએ.
કંપની ઓપરે શન માટેના કોઇ થાિપત િનયમો ધરાવે

િડરે ક્ટરોની સિમિત

ારા ઓપરે શ સ એ ડ મેઇ ટેન સ

છે ? સંચાલકમંડળે િનયમોની સામે કરે લ કામગીરીનું મે યુઅલની સમીક્ષા બાદ મંજુર કરવામાં આવેલ છે . કુલ
મ ૂ યાંકન કરે લ છે કે કેમ અને િવચલનના િક સામાં

42 િકમીમાંથી 6.5 િકમી પર કમિશર્યલ ઓપરે શન માચર્

યોગ્ય પગલા ભયાર્ છે કેમ.

2019માં જ શ

થયુ હોવાથી, િનયમોની સામે કરે લ

કામગીરીનું મ ૂ યાંકન તેમજ િવચલનના િક સામાં લેવામાં
આવેલ યોગ્ય પગલા અહીં ત ુ ય નથી.
ઓપરે શન અને મેઇ ટેન સ (ઓએ ડએમ) માટે ભાડા

કંપનીએ કો ટ્રાક્ટરને કોઇ બસ

પર આપવામાં આવેલ બસ ટે ડની લીઝની િરકવરી

નથી. આમ છતાં, લીઝ એગ્રીમે ટ મુજબ કો ટ્રાક્ટરને

પર દે ખરે ખની કોઇ

આપવામાં આવેલી ચલ અને અચલ િમલકતો પરનું ભાડું

યવ થાની ચકાસણી કરવામાં

આવશે અને િરકવરી ન થઇ શકે તેવી રકમ જણાવવામા

ટે ડ લીઝ પર આપેલ

વસ ૂલવામાં આવેલ છે .

આવે.
િવિવધ યોજનાઓ હેઠળ કે દ્ર કે રા ય સરકાર કે તેની

કંપની પ્રો ક્ટના અમલીકરણના તબક્કે હોવાથી પેટા—

એજ સી પાસેથી પાસેથી મળે લ ફ ડ વપરાયા િવના પડી

િનદશ લાગુ પડતા નથી.

ર ું હોય તેવા િક સાની િવગતો.
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

વતં

2018-19

ઓ ડટરના અહવાલ ંુ
એને ર - સી

(સમાન તારીખના અમારા અહેવાલના શીષર્ક ‘અ ય કાન ૂની અને િનયમનકારી જ િરયાતો હેઠળના અહેવાલ’ હેઠળના
ફકરા 3નો સંદભર્, 31મી માચર્, 2019ના રોજના પ ૂરા થયેલા વષર્ના નાણાકીય પત્રકો અંગે ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન
(જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની િલિમટેડ
તરીકે જાણીતી)ના સ યો માટે)
ક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા ારા

ર

કરવામાં આવેલા િનદશો/ િત-િનદશો

અમને આપવામાં આવેલી મા હતી અને પ ટતા તેમજ
કં પનીના રક ્ ઝની ચકાસણીના આધાર િનદશો/ િતિનદશો સામે

િતભાવો :

વષર્ દરિમયાન પ ૂણર્ કરવામાં આવેલ કામની િવગતો

કંપની પ્રો ક્ટના અમલીકરણના તબક્કે છે અને વષર્

અને કામગીરીમાં િવલંબ થયો હોય તો તેની િવગતો.

2018-19 દરિમયાન કુલ 42 િકમીમાંથી 6.5 િકમી પર
ઓપરે શન શ કરે લ છે .

મનુભાઇ એ ડ શાહ એલએલપી વતી
ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢી ન ધણી ક્રમાંક.106041W/W100136
સહી/(જી. આર. પરમાર)
થળ: અમદાવાદ

ભાગીદાર

તારીખ: 14-08-2019

સ ય ક્રમાંક- 121462
UDIN:19121462AAAADP3119
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

31મી માચ, 2019ના રોજ ું પા ું સરવૈ ું
િવગત

નધ

31 માચ, 2019ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ, 2018ના
રોજ

િમલકતો
I. થાયી િમલકતો
(a) થાવર િમલકત , લા ટ અને સાધનસામગ્રી
(b) ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્
(c) અવા તિવક િમલકતો
(d) નાણાકીય િમલકતો
(i) અ ય નાણાકીય િમલકતો
(e) અ ય થાયી િમલકતો
ુ લ થાયી િમલકતો

II.ચા ુ િમલકતો
(a ઇ વે ટરી
(b) નાણાકીય િમલકતો
(i) યાપાિરક મળવાપાત્ર
(ii) રોકડ અને રોકડ-સમાન
(iii) લોન
(iv) અ ય નાણાકીય િમલકતો
(c) અ ય ચાલ ુ િમલકતો
ુ લ ચા ુ િમલકતો

2
2
3

1,37,386.80
2,97,940.59
44,011.86

33,892.94
2,07,745.54
41,944.92

4
5

158.16
84,806.84
5,64,304.25

97.15
67,603.26
3,51,283.81

6

2.28

4
4
4
4
5

0.12
4,754.25
35,180.67
885.33
670.17
41,492.82

1,098.86
16,411.12
711.70
46.75
18,268.43

6,05,797.07

3,69,552.24

7
8
9

2,10,121.00
46,700.00
(6,809.14)
2,50,011.86

1,85,121.00
46,700.00
(6,643.40)
2,25,177.60

10
11
12

1,46,820.33
217.72
1,03,854.26
2,50,892.31

60,093.25
116.03
51,979.37
1,12,188.65

140.60
446.83
1,02,765.12
1,482.54
57.81
1,04,892.90

26.41
315.11
31,260.52
558.17
25.78
32,185.99

3,55,785.21

1,44,374.64

6,05,797.07

3,69,552.24

ુ લ િમલકતો

-

ઇ વટ અને જવાબદાર ઓ
ઇ વટ
(a) ઇિક્વટી શેર મ ૂડી
(b) સમગ્ર ઇિક્વટી વ પમાં ઇ
(c) અ ય ઇિક્વટી
ુ લ ઇ વટ

મે ટ

જવાબદાર ઓ
I. થાયી જવાબદાર ઓ
(a) નાણાકીય જવાબદારીઓ
(i) ઋણ
(b) જોગવાઇઓ
(c) સરકારી અન ુદાન
ુ લ થાયી જવાબદાર ઓ
II.ચા ુ જવાબદાર ઓ
(a) નાણાકીય જવાબદારીઓ
(i) યાપાિરક ચ ૂકવવાપાત્ર
કુ લ બાકી રહેલ ચ ુકવણી
(ia) સ ૂ મ સાહસો અને નાના ઉ ોગો
(ib) સ ૂ મ સાહસો અને નાના ઉ ોગો િસવાયના
(ii) અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ
(b) અ ય ચાલ ુ જવાબદારીઓ
(c) જોગવાઇઓ
ુ લ ચા ુ જવાબદાર ઓ

10

10
13
11

ુ લ જવાબદાર ઓ
ુ લ ઇ વટ અને જવાબદાર ઓ
નાણાકીય પત્રકો સાથે રહેલી ન ધો 1 થી 35 તેના અિભ

મ ુભાઈ એ ડ શાહ એલએલપી વતી,
ચાટડ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢીનો ન ધણી
ક્રમાંક 106041W/W100136
સહ

જી. આર. પરમાર
ભાગીદાર
સ ય માંકઃ 121462

થળઃ અમદાવાદ
તાર ખ : 14.08.2019

અંગ સમાન છે .

બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને તેમના વતી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી ) લીમીટડ
જ

સહી
એસ.એસ.રાઠોરે

સહી
અિ નીકુ માર યાદવ

મેને જગ ડર ટર
DIN:00128987

ડર ટર
DIN:06581753

સહી
એસ. એસ. સાબુવાલા
ચીફ ફાઇના સયલ ઓ ફસર

સહી
િહતેશકુ માર ભામરે
કં પની સે ટર
ACS: 33182

થળ : ગાંધીનગર
તાર ખ : 13.08.2019

94

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31મી માચ, 2019 ના રોજ

ૂરા થતા વષ માટ ું નફા અને

2018-19

ુકસાન ું પ ક

િવગતો
આવક
ઓપરે શન પ્રવ ૃિ થી થયેલ આવક
અ ય આવક

2018-19

14
15

3.91
2,243.43

1,700.17

2,247.34

1,700.17

289.98
501.09
20.88
197.87
125.52

256.15

1,135.34

256.15

1,112.00

1,444.02

1,030.12

11,584.21

ુ લ આવક
ખચા
કાયર્કારી ખચાર્
કમર્ચારી લાભ ખચર્
નાણાકીય ખચર્
ઘસારો અને ઋણમુિક્તનો ખચર્
અ ય ખચર્

16
17
18
19
20

ુ લ ખચ
અસાધારણ બાબતો અને કરવેરા પહલાનો નફો
21

અસાધારણ બાબતો
કરવેરા પહલાનો નફો

81.88

કર ખચ
ચાલ ુ કર
ુ લ કર ખચ

( . લાખમાં )
2017-18

નધ

22

સમયગાળા માટનો નફો

247.62
247.62

(10,140.19)

307.83
307.83

(165.74)

(10,448.02)

(15.26)
15.26

37.92
(37.92)

-

-

-

-

અ ય સમાવેશક આવક
a) આગામી સમયગાળામાં નફા કે ખોટમાં ફરી વગીર્કૃત ન થનાર અ ય સમાવેશક આવક
િડફાઇઅ ડ બેિનફીટ લા સ પર ફેર-માપણીના લાભ
બાદ: ડફાઇ ડ બેિનફ ટ લા સ પર ફર-માપણીના
લાભ ૂડ ૃત અને ૂડ કરણ બ ક હોય યાર
આક મક ખચમાં તબદ લી
b) આઈટમો કે પછીના સમયગાળામાં નફા અથવા
ન ુકસાન માટે ફરીથી વગીર્કૃત કરવામાં આવશે

2.A.1

અ ય યાપક આવક, નેટ ઓફ ટ
સમયગાળા માટની કર બાદની ુ લ સામાવેશક આવક
ઇ વટ શેરદ ઠ કમાણી
મ ૂળ અને અવિમિ ત શેરદીઠ ય ૂનતમ મ ૂ ય .10
નાણાકીય પત્રકો સાથે રહેલી ન ધો 1 થી 35 તેના અિભ
મ ુભાઈ એ ડ શાહ એલએલપી વતી ,
ચાટડ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢીનો ન ધણી ક્રમાંક 106041W/W100136
સહ

જી. આર. પરમાર
ભાગીદાર
સ ય માંકઃ 121462

26

(10,448.02)

(0.0085)

(0.6163)

અંગ સમાન છે .
બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને તેમના વતી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી ) લીમીટડ
જ
સહ

એસ.એસ.રાઠોરે
મેને જગ ડર ટર
DIN:00128987
સહ

એસ. એસ. સાબુવાલા
ચીફ ફાઇના સયલ ઓ ફસર
થળઃ અમદાવાદ
તાર ખ : 14.08.2019

(165.74)

થળ : ગાંધીનગર

તાર 95
ખ : 13.08.2019

સહ

અિ નીકુ માર યાદવ
ડર ટર
DIN:06581753
સહ

િહતેશકુ માર ભામરે
કં પની સે ટર
ACS: 33182

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31મી માચ , 2019 ના રોજ
A. ઇ વટ શેર ૂડ
િવગતો

2018-19

ૂણ થતા વષ માટ ઇ વટ માં ફરફાર ું પ ક

31 માચ , 2017ના રોજ
બહાર પાડેલ ઇિક્વટી શેર
31મી માચ , 2018ના રોજ
બહાર પાડેલ ઇિક્વટી શેર
31મી માચ , 2019ના રોજ
B. સં ૂણ ઇ વટ ના
િવગતો

વ પમાં ઇ

( . લાખમાં )
રકમ
155,121.00
30,000.00
185,121.00
25,000.00
210,121.00
( . લાખમાં )
રકમ

મે ટ

1 એિ લ , 2016ના રોજ
વષર્ દરિમયાન ફેરફાર
31મી માચ , 2017ના રોજ
વષર્ દરિમયાન ફેરફાર
31મી માચ , 2018ના રોજ
વષર્ દરિમયાન ફેરફાર
31મી માચ , 2019ના રોજ

31,200.00
15,500.00
46,700.00
46,700.00

રા ય સરકારે 4 જુ લાઇ , 2016ના રોજનો સામા ય ઠરાવ ક્રમાંક MIS-112014-1100-1-DH જારી કરે લ છે હેઠળ ફેઝ1 િસવાયના પ્રો ક્ટના થયેલ ખચર્ માટે .46,700 લાખના વધારાના સબઓિડર્નટ
ે ડેટને મંજુરી આપવામાં આવેલ છે .
થયેલ ખચર્ની રકમને પાકા સરવૈયામાં ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ તરીકે દશાર્વવામાં આવશે . અ ય ફેઝ માટે યારે આ િમલકતોને
ે ડેટ તરીકે રાખવામાં આવેલ છે તેને ગુજરાત
ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે યારે .46,700ની રકમ કે સબઓિડર્નટ

સરકારની ઇિક્વટીમાં તબદીલ કરવામાં આવશે . વધારાની સબઓિડર્નટ
ે ન ું ઇિક્વટીમાં પાંતર મ ૂળ િકંમતે કરવામાં
આવશે . આથી , કં પનીએ આ પ્રકારના પાંતર થઇ શકે તેવા ઇ મે ટને સમગ્ર રીતે ઇિક્વટી તરીકે વગીર્કૃત કરે લ છે
અને નીચે શેર મ ૂડી અને ઉપર અ ય ઇિક્વટી હેડ દશાર્વલ
ે છે .

( . લાખમાં )
રકમ
3,804.62
(10,448.02)
(10,448.02)
(6,643.40)

C. અ ય ઇ વટ ( અનામત અને વધારો )
િવગતો
1 એિ લ , 2017ના રોજ બેલે સ
સમયગાળા માટે નો ન ુક્સાન
વષર્ દરિમયાનની અ ય સમાવેશક આવક
વષર્ માટે ની કુ લ સમાવેશક આવક
વષર્ દરિમયાનના ફેરફાર
31 માચ , 2018ના રોજ બેલે સ

1 એિ લ , 2018ના રોજ બેલે સ
સમયગાળા માટે નો ન ુક્સાન
વષર્ દરિમયાનની અ ય સમાવેશક આવક
વષર્ માટે ની કુ લ સમાવેશક આવક
વષર્ દરિમયાનના ફેરફાર
31 માચ , 2019ના રોજ બેલે સ

(6,643.40)
(165.74)
(165.74)
(6,809.14)

મ ુભાઈ એ ડ શાહ એલએલપી વતી ,
ચાટડ એકાઉ ટ સ

બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને તેમના વતી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી ) લીમીટડ
જ

સહ
જી. આર. પરમાર
ભાગીદાર
સ ય માંકઃ 121462

સહ
એસ.એસ.રાઠોરે
મેને જગ ડર ટર
DIN:00128987

થળઃ અમદાવાદ
તાર ખ : 14.08.2019

સહ
સહ
એસ. એસ. સાબુવાલા
િહતેશકુ માર ભામરે
ચીફ ફાઇના સયલ ઓ ફસર કં પની સે ટર
ACS: 33182
થળ : ગાંધીનગર
તાર ખ : 13.08.2019

ICAI પેઢીનો ન ધણી
ક્રમાંક 106041W/W100136

સહ
અિ નીકુ માર યાદવ
ડર ટર
DIN:06581753
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વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31-03-2019 ના રોજ

ૂણ થયેલ વષ ું રોકડ

2018-19

વાહ પ ક

િવગત

31-03-2019 ના રોજ
થયેલ વષ માટ

(A) કાયકાર

ૂણ

( . લાખમાં )
31-03-2018 ના રોજ
ૂણ થયેલ વષ માટ

ૃિ ઓમાંથી રોકડ વાહ

કાયર્કારી પ્રવ ૃિ ઓનો ચોખ્ખો નફો / (ખોટ)

81.88

સમાયોજન :
અસાધારણ બાબતો
વધારો/(ઘટાડો) યાજની આવક
વધારો/(ઘટાડો) અન ુદાન આવક
વધારો/(ઘટાડો) યાજ ખચર્
વધારો/(ઘટાડો) િમલકતના વેચાણ પર નફો

1,030.12
(2,174.01)
(33.21)
20.88
(1.65)

ચા ુ

(1,075.99)

ૂડ ના ફરફાર અગાઉનો કાયકાર નફો

ચાલ ુ મ ૂડીમાં ફેરફાર
ચ ૂકવેલ પ્ર યક્ષ વેરા (િરફ ડ બાદના )
ૃિ ઓનો ચો ખો રોકડ વાહ ( ુ લ A)

કાયકાર
(B) રોકાણ

(10,140.19)
11,584.21
(1,457.73)
243.03
(1.46)
227.86

(2.40)
(507.90)

(307.83)

(1,586.29)

(79.97)

(1,60,473.40)
2.47
2,098.31

(1,11,876.40)
2.04
1,457.73

(1,58,372.62)

(1,10,416.63)

25,000.00
1,38,635.18
(20.88)
1,63,614.30

30,000.00
55,379.85
15,500.00
(243.03)
1,00,636.82

ૃિ ઓનો રોકડ વાહ

ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ િ થર િમલકત સિહતની િ થર િમલકતોની ખરીદી
િમલકતન ું વેચાણ
મળે લ યાજ
ૃિ માંથી ચો ખો રોકડ વાહ ( ુ લ B)

રોકાણ
(C) નાણાક ય

ૃિ માંથી રોકડ વાહ

શેરમ ૂડીમાંથી મળે લ રકમ
લાંબા ગાળાના દે વામાં વધારો/ઘટાડો
સંપ ૂણર્પણે ઇિક્વટી વ પમાં ઇ મે ટની આવક
નાણાકીય ખચર્
ૃિ માંથી ચો ખો રોકડ વાહ ( ુ લ C)
નાણાક ય
(D) રોકડ અને રોકડ-સમાનમાં ચો ખો ફરફાર (A) + (B) + (C)

3,655.39

(9,859.78)

(E) વષના

ારં ભે રોકડ અને રોકડ-સમાન

1,098.86

10,958.64

(F) વષના

તે રોકડ અને રોકડ-સમાન (D) + (E)

4,754.25

1,098.86

3,288.74
1,465.00
0.51

911.37
187.49
-

4,754.25

1,098.86

રોકડ અને રોકડ સમાનના ઘટકો સમાિવ ટ (સંદભર્ નોધ 4 (સી))
બે કોમાં રહલા િસલક
ચાલ ુ ખાતામાં
ઓટો વીપ એફ.ડી.માં
હાથ પર રોકડ
ુ લ રોકડ અને રોકડ-સમાન
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વાહ પ ક

રોકડ વાહ પ કની ન ધો
(a) ઉક્ત રોકડ પ્રવાહ પત્રક ઇ ડ એએસ-7ની અપ્ર યક્ષ પ િત મુજબ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .

(b) િ થર િમલકતની ખરીદીને ચાલ ૂ મ ૂડીકાયર્ અને િવકાસ હેઠળની િમલકતોના ફેરફારની અસર સાથે દશાર્વવામાં આવેલ છે .
(c) ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ િ થર િમલકતો સિહતની િ થર િમલકતની ખરીદી .1,60,473.40 લાખ છે . (પાછલા વષર્માં .1,11,876.40 લાખ)
માંથી િબન-રોકડ .1,650.45 લાખ છે . (પાછલા વષર્માં .1,777.99 લાખ) અને રોકડ .1,58,822.13 લાખ છે (પાછલા વષર્માં
.1,00,955.87 લાખ) અને ચાલ ુ મ ૂડીના ફેરફારની અસર .35,283.27 લાખ છે (પાછલા વષર્માં .(10,920.53) લાખ) (નીચે મુજબ)
ચા ુ વષ
35,283.27
101.69
245.91
32.03
72,428.97
(18,294.71)
(18,867.48)
(363.14)

િવગત
ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ સંબંિધત ચાલ ુ મ ૂડીમાં ફેરફારની અસર
-લાંબા ગાળાની જોગવાઇઓમાં (વધારો)/ઘટાડો
- યાપાિરક ચ ૂકવણીઓમાં (વધારો)/ઘટાડો
-ટૂંકા ગાળાની જોગવાઇઓમાં (વધારો)/ઘટાડો
-અ ય ચાલ ુ જવાબદારીઓમાં (વધારો)/ઘટાડો
-લાંબી લોન અને એડવાિ સસમાં (વધારો)/ઘટાડો
-ટૂંકા ગાળાની લોન અને એડવાિ સસમાં (વધારો)/ઘટાડો
-અ ય ચાલ ુ િમલકતોમાં (વધારો)/ઘટાડો

પાછ ં ુ વષ
(10,920.53)
7.97
139.69
(26.62)
14,564.20
(35,530.60)
8,756.65
1,168.18

(d) 31મી માચર્ , 2019 ના રોજ નાણાકીય પ્રવ ૃિ ઓમાં રોકડ પ્રવાહમાં િવદે શી ચલણના ટ્રા ઝીશન લોસ . 1,618.47 લાખ ( પાછલા વષર્માં
.2,877.33 લાખ) ના કારણે તથા .1,038.55 લાખ ( પાછલા વષર્માં .213.68 લાખ) ના યાજના કારણે લાંબા ગાળાના દે વામાં
વધારો.
મ ુભાઈ એ ડ શાહ એલએલપી વતી,
ચાટડ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢીનો ન ધણી ક્રમાંક 106041W/W100136

બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને તેમના વતી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી ) લીમીટડ
જ

સહ
જી. આર. પરમાર
ભાગીદાર
સ ય માંકઃ 121462

સહ
એસ.એસ.રાઠોરે
મેને જગ ડર ટર
DIN:00128987
સહ

સહ
અિ નીકુ માર યાદવ
ડર ટર
DIN:06581753
સહ

િહતેશકુ માર ભામરે
એસ. એસ. સાબુવાલા
ચીફ ફાઇના સયલ ઓ ફસર કં પની સે ટર
ACS: 33182
થળઃ અમદાવાદ

થળ : ગાંધીનગર

તાર ખ : 14.08.2019

તાર ખ : 13.08.2019
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31 માચ, 2019ના રોજ
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ૂણ થયેલ વષ માટના નાણાક ય પ કોની ન ધો

િરપોટ ગ એ ટીટી
ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ (અગાઉ મેટ્રો-િલંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એ ડ અમદાવાદ
(મેગા) કંપની િલિમટેડ) તરીકે ઓળખાતી (ધ કંપની) (CIN: U60200GJ2010SGC059407) ભારતની અને ભારતમાં
થાિપત છે , માં ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સમાન ઇિક્વટી ભાગીદારી છે . તારીખ 31-12-2018ની અસરથી
સિટર્િફકેટ ઓફ ઇનકોપ રે શન મુજબ કંપનીનું નામ બદલીને ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) કરવામાં
આ યું છે . કંપની અમદાવાદ મેટ્રોના પ્રથમ તબક્કા અને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડતાં અમદાવાદ મેટ્રોના બીજા
તબક્કાની કામગીરી કરી રહી છે તથા સુરત મેટ્રોના પ્રથમ તબક્કાને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે મંજૂરી આપી
છે . કંપનીની રજી ટડર્ ઓિફસ

લોક નં. 1, પ્રથમ માળ, કમર્યોગી ભવન, સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર – 382010 ખાતે

ૂ , અસરકાર, અ તન અને આિથર્ક રીતે પરવડે તેવ ું
આવેલી છે . ગુજરાતમાં સમા ય જનતાને ઝડપી, િવ સનીય, અનુકળ
જાહેર પિરવહન ઉપલ ધ કરાવવા માટે કંપની રે લ આધાિરત માસ રે િપડ ટ્રા સપોટર્ ની થાપના, યવ થાપન, સંચાલન
અને જાળવણીની કામગીરી કરી રહી છે . કંપની અમદાવાદ મેટ્રોના પ્રથમ તબક્કા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડતાં
બીજા તબક્કાની કામગીરી કરી રહી છે તેમજ સુરત મેટ્રોના પ્રથમ તબક્કાને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે મંજૂરી
આપી છે . વષર્ દરિમયાન કંપનીએ અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના પ્રથમ તબક્કાના કુલ 42 િકમીમાંથી વ ાલ ગામથી
એપરલ પાકર્ સુધીના ઇ ટ વે ટ કોિરડોરના 6.5 િકમીના પ્રાયોિરટી રીચની શ આત કરી હતી.
ન ધ 1 – મહ વ ૂણ હસાબી નીિતઓ
આ ન ધમાં કંપનીએ નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવામાં અપનાવેલી મહ વપ ૂણર્ િહસાબી નીિતઓની સ ૂિચ પ્રદાન કરી છે .
િહસાબી નીિતઓ પ્ર ત ુત દરે ક વષ માં લાગુ કરવામાં આવી છે
(એ) તૈયાર નો આધાર
કંપનીના નાણાકીય પત્રકો કંપનીઝ એક્ટ 2013ની સેક્શન 133 અંતગર્ત જાહેર કરે લા ઇિ ડયન એકાઉ ટીંગ ટા ડડ્ ર્ સ
(ઇ ડ એએસ)ના તમામ ભૌિતક પાસાઓ સાથે કંપનીઝ (ઇિ ડયન િહસાબી ટા ડડ્ ર્ સ) િનયમ 2015ના િનયમ 3 અને
યારબાદ ઇ ય ૂ કરે લા સંબિં ધત િનયમોમાં સુધારો અને અ ય લાગુ પડતી જોગવાઇઓ અને ભારતમાં સામા ય રીતે
િ વકૃત અ ય િહસાબી િસ ાંતોનું પાલન કરતાં અને તેના અનુ પ તૈયાર કરવામાં આ યાં છે . આ ઉપરાંત ધ ઇિ ટટ ટુ
ઓફ ચાટર્ ડર્ એકાઉ ટ ટ ઓફ ઇિ ડયા (આઇસીએઆઇ) ારા ઇ ય ૂ કરાયેલી ગાઇડ સ નોટ/જારી કરતા સમયે પણ

યાં

લાગુ પડે યાં યાને લેવામાં આ યાં છે . કંપનીએ પ્ર ત ુત સમયગાળામાં િહસાબી નીિતઓને સમાન પે લાગુ કરી છે .
નાણાકીય પત્રકો ઐિતહાિસક ખચર્ને આધારે તૈયાર કરવામાં આ યાં છે , માં નીચેની બાબતો સામેલ નથીઃ


કેટલીક નાણાકીય િમલકતો અને જવાબદારીઓ વાજબી મ ૂ યે આંકવામાં આવી છે



લાભ યોજનાની યાખ્યા – આયોિજત િમલકતો વાજબી મ ૂ યે આંકવામાં આવી છે
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નાણાકીય પત્રકોમાં તમામ મ ૂ યો નજીકના લાખ ( . 1,00,000)માં રાઉ ડ ઓફ કરાયા છે , િસવાય કે અ યથા સ ૂચવાયેલ
છે .
9 ઓગ ટ 2019ના રોજ યોજાયેલી બોડર્ ઓફ ડાયરે ક્ટસર્ની મીટીંગના ઠરાવ મ ૂજબ નાણાકીય પત્રકો ઇ ય ૂ માટે અિધકૃત
કરાયાં છે .
(બી)

દાજોનો ઉપયોગ અને

દાજો ંુ યવ થાપન

નાણાકીય પત્રકોની તૈયારી ઇ ડ એએસ સાથે સુસગ
ં ત છે ,

માટે સંચાલકમંડળે અંદાજો, િનણર્ય અને ધારણા કરવી

આવ યક છે અને તે સમયગાળા દરિમયાન આવકો અને ખચર્ની રકમને અસર કરે છે તથા નાણાકીય પત્રકની તારીખ
મુજબ િમલકતો અને જવાબદારીઓ (આકિ મક જવાબદારીઓ સિહત)ની ન ધાયેલી રકમને અસર કરે છે .
સંચાલકમંડળનું માનવું છે કે નાણાકીય પત્રકોની તૈયારીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલાં અંદાજો યવહારંુ અને વાજબી છે .
ભાિવ પિરણામો આ અંદાજોથી િવપિરત હોઇ શકે છે . વા તિવક પિરણામ અને અંદાજ વ ચેનો તફાવતની સમયગાળામાં
ઓળખ કરાઇ છે ,

વધુ પ ટતા આપશે.

અંદાજો અને અંતગર્ત ધારણાઓની િનયિમત સમીક્ષા કરવામાં આવે છે . સમયગાળામાં િહસાબી અંદાજોમાં સુધારાને
યાનમાં લેવાય છે ,

માં અંદાજોમાં સુધારો કરાયો હોય અને ભાિવ સમયગાળામાં તેની કોઇ અસર હોય.

આ ન ધમાં એવી બાબતોને યાનમાં લેવાઇ છે ,

માં િનણર્યો અથવા જટીલતા વધુ હોય અને એવી ચીજો કે

અંદાજો

અને ધારણાઓને કારણે તેના મ ૂળભુત મ ૂ યાંકનથી અલગ હોય અને તેમાં ભૌિતક રીતે સમાયોિજત થવાની સંભાવના
હોય. આ પ્ર યેક અંદાજો અને િનણર્યોની િવ ત ૃત માિહતી સંબિં ધત ન ધામાં સામેલ કરવામાં આવી છે અને નાણાકીય
પત્રકોમાં પ્ર યેક અસરકતાર્ લાઇન આઇટમ માટે ગણતરીના આધાર િવશે માિહતી આપવામાં આવી છે .
ધારણાઓ અંગેની માિહતી અને અંદાિજત અિનિ તતાઓ કે

ના કારણે આગામી નાણાકીય વષર્માં મિટિરયલ

એડજ ટમે ટમાં ન ધપાત્ર જોખમ પિરણમવાનું જોખમ હોય તેને નીચેની ન ધમાં સામેલ કપવામાં આ યું છે .
ન ધ 22 વતર્માન/ થિગત કર ખચર્
ન ધ 23 આકિ મક જવાબદારીઓ અને િમલકતો
ન ધ 25 (બી) િનધાર્િરત લાભ જવાબદારીઓનું મ ૂ યાંકન
(સી) િવદશી ચલણ
કાયા મક અને

ુ ચલણ
િત

નાણાકીય પત્રકોમાં સામેલ ચીજોનું મ ૂ યાંકન પ્રાથિમક આિથર્ક િ થિતના ચલણના ઉપયોગથી કરવામાં આ યું છે ,

માં

કંપની કામગીરી ધરાવે છે . (ફંક્શનલ કર સી). આ નાણાકીય પત્રકો ભારતીય િપયા (આઇએનઆર)માં પ્ર ત ુત કરવામાં
આ યું છે ,

કંપનીની કાયાર્ મક અને પ્ર ત ુિત ચલણ છે .
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ા ઝે શ સ અને બેલે સ
યવહારની તારીખના રોજ પ્રવતર્માન િવિનમય દરોનો ઉપયોગ કરીને િવદે શી ચલણમાં યવહારને પ્ર ત ુત ચલણમાં
તબદીલ કરવામાં આવે છે . આ પ્રકારના યવહારના સેટલમે ટના પિરણામે િવદે શી ચલણ લાભ / (નુકશાન) તથા
નાણાકીય અ કયામતો અને જવાબદારીઓના િવદે શી ચલણમાં યવહાર વષર્ના અંતના િવિનમય દરો આ પ્રકારના
યવહારથી થતાં લાભ/નુકશાનને પ્રોિફટ એ ડ લોસમાં સામેલ કરવામાં આવે છે . િવિનમય દરોમાં તફાવતને ઋણ ખચર્ના
એડજ ટમે ટ તરીકે યાનમાં લેવામાં આવે છે અને તેને ઋણ ખચર્ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે . અ ય તમામ િવિનયમ
દરો (લાભ) / (નુકશાન)ને ખચર્/અ ય આવક તરીકે ચોખ્ખા ધોરણો પ્રોિફટ એ ડ લોસ એકાઉ ટના ટેટમે ટમાં દશાર્વવામાં
આવે છે .
િવદે શી ચલણમાં વાજબી મ ૂ ય ઉપર માપવામાં આવતા િબન-નાણાકીય ચીજોને વાજબી મ ૂ ય નક્કી કરાયું હોય તે
તારીખના િવિનયમ દરોને ઉપયોગમાં લઇને અનુવાિદત કરવામાં આવે છે . વાજબી મ ૂ ય ઉપર િમલકતો અને
જવાબદારીઓમાં આ તફાવત વાજબી લાભ / (નુકશાન)ના ભાગ તરીકે દશાર્વવામાં આવે છે .
(ડ ) વાજબી

ૂ યાંકન

કંપની પ્ર યેક પાકા સરવૈયાની તારીખ ઉપર વાજબી મ ૂ યે કેટલાંક નાણાકીય સાધનોનું મ ૂ યાંકન કરે છે .
વાજબી મ ૂ ય એક એવી િકંમત છે કે

બજારના સહભાગીઓ વ ચે મ ૂ યાંકનની તારીખે યવિ થત યવહાર

ારા

િમલકતોના વેચાણ ઉપર પ્રા ત થતી રકમ અથવા જવાબદારીઓ ટ્રા સફર કરવા માટે ચ ૂકવાતી રકમ છે . વાજબી મ ૂ યનું
મ ૂ યાંકન ધારણા ઉપર આધાિરત છે ,


માં િમલકતોનું વેચાણ અથવા જવાબદારીઓની ટ્રા સફરનું ટ્રા ઝેક્શન થાય છે .

િમલકતો અથવા જવાબદારીઓ માટે મુખ્ય બજારમાં

અથવા


મુખ્ય બજારની અનુપિ થિતમાં, િમલકતો અથવા જવાબદારીઓ માટે સૌથી લાભદાયી બજાર

.
મુખ્ય અથવા સૌથી લાભદાયી બજાર કંપની ારા સુલભ હોવું જોઇએ.
િમલકતો અથવા જવાબદારીનું વાજબી મ ૂ ય ધારણાઓને આધારે કરવામાં આવે છે , નો ઉપયોગ બજારના સહભાગીઓ
િમલકતો અથવા જવાબદારીઓની િકંમત નક્કી કરતી વખતે કરશે તેમજ બજારના સહભાગીઓ તેમની
િહતમાં કામ કરશે તેવ ું માનશે.
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િબન-નાણાકીય િમલકતોનું વાજબી મ ૂ યાંકન બજારના સહભાગ ારા િમલતોના સૌથી વધુ અને
તેને બજારના અ ય સહભાગીને વેચીને કે

ે ઠ ઉપયોગ અથવા

િમલકતોનો ઉપયોગ તેના સૌથી વધુ અને ઉ મ ઉપયોગ માટે કરશે તથા

તેના ારા પેદા કરાતા આિથર્ક લાભોની ક્ષમતાને યાનમાં લેવામાં આવે છે .
કંપની

-તે સંજોગોમાં આદશર્ હોય તેવી મ ૂ યાંકનની પ િતનો ઉપયોગ કરે છે અને

માટે પ ૂરતી માિહતી ઉપલ ધ છે

તથા સંબિં ધત યાને લઇ શકાય તેવા ઇનપુટનો મહ મ ઉપયોગ કરે છે અને યાને ન આવે તેવા ઇનપુ સનો મહ મ
ઉપયોગ ઘટાડવામાં આવે છે .
તમામ િમલકતો અને જવાબદારીઓ કે

નું વાજબી મ ૂ યાંકન થયું છે અથવા નાણાકીય પત્રકોમાં જાહેર કરાયા છે , તેને

વાજબી મ ૂ યના ક્રમમાં વગીર્કૃત કરવામાં આ યાં છે અને તે નીચે પ્રમાણે દશાર્વાયા છે . સૌથી નીચા તરના ઇનપુટ
સંપ ૂણર્ વાજબી મ ૂ યાંકન માટે ન ધપાત્ર છે ઃ

ઉપર આધાિરત કે


લેવલ 1 – સમાન િમલકતો અથવા જવાબદારીઓ માટે સિક્રય બજારોમાં ક્વોટ (અ યવિ થત) બજાર

િકંમતો


લેવલ 2 – વાજબી મ ૂ યાંકન માટે ન ધપાત્ર એવાં સૌથી નીચા તર માટેની વે યુએશન ટેકનીક અને

તેન ું પ્ર યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે અવલોકન કરી શકાય છે .


લેવલ 3 – વાજબી મ ૂ યાંકન માટે ન ધપાત્ર એવાં સૌથી નીચા તર માટેની વે યુએશન ટેકનીક, નું

અવલોકન કરાત ું નથી.
પુનરાવિતર્ત ધોરણે નાણાકીય પત્રકોમાં ન ધાયેલી િમલકતો અને જવાબદારીઓ માટે કંપની પ્ર યેક િરપોિટર્ંગની અવિધને
અંતે વગીર્કરણના પુનઃમ ૂ યાંકન ારા િનધાર્િરત ક્રમમાં ટ્રા સફર થયાં છે કે નહીં તે નક્કી કરે છે (સૌથી નીચા તરના
ઇનપુટને આધારે કે

વાજબી મ ૂ યાંકન માટે મહ વપ ૂણર્ છે ).

કંપનીનું સંચાલકમંડળ પુનરાવિતર્ત વાજબી મ ૂ યાંકન અને િબન-પુનરાવિતર્ત મ ૂ યાંકન બં ે માટે નીિતઓ અને
પ્રિક્રયાઓ નક્કી કરે છે . મહ વપ ૂણર્ િમલકતોના મ ૂ યાંકન માટે બા
કમીટી સાથે સંચાલકમંડળની ચચાર્ અને મંજૂરી બાદ બા

વે યુઅસર્ સંકળાયેલા હોય છે . કંપનીની ઓિડટ

વે યુઅસર્ને સામેલ કરવા અંગે િનણર્ય કરવામાં આવે છે .

પસંદગીના ધોરણોમાં બજારના જ્ઞાન, પ્રિત ઠા, વતંત્રતા અને યવસાિયક ધોરણોની જાળવણી સામેલ છે . સામા ય રીતે
દર ત્રણ વષેર્ વે યુઅસર્ને બદલવામાં આવે છે . કંપનીના બા

વે યુઅસર્ સાથે ચચાર્ કયાર્ં બાદ પ્ર યેક િક સામાં કઇ

વે યુએશન પ િતઓ અને ઇનપુટનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ તેનો િનણર્ય કરે છે .
પ્ર યેક િરપોિટર્ંગ તારીખે સંચાલકમંડળ િમલકતો અને જવાબદારીઓના મ ૂ યમાં ફેરફારનું િવ લેષણ કરે છે ,

કંપનીની

િહસાબી નીિતઓ મ ૂજબ પુનઃમાપવી અથવા પુનઃમ ૂ યાંકન કરવું જ રી છે . આ િવ લેષણ માટે સંચાલકમંડળ કો ટ્રાક્ સ
અને અ ય સંબિં ધત દ તાવેજોમાં મ ૂ યાંકનની ગણતરીની માિહતી સાથે સંમત થઇને નવીનતમ મ ૂ યાંકનમાં લાગુ મોટા
ઇનપુટની ચકાસણી કરે છે .
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વે યુઅસર્ સાથે મળીને સંબિં ધત બા

ોત સાથે મળીને પ્ર યેક િમલકતો અને જવાબદારીના

વાજબી મ ૂ યમાં તફાવતની ત ુલના કરે છે , થી વાિષર્ક ધોરણે બદલાવ વાજબી છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકાય.
વાજબી મ ૂ ય જાહેર કરવાના હેત ુ માટે કંપનીએ િમલકતો અથવા જવાબદારીની પ્રકૃિત, લાક્ષિણકતા અને જોખમો તેમજ
ઉપર દશાર્ યા મ ૂજબ તેના વાજબી મ ૂ યના ક્રમ આધારે િમલકતો અને જવાબદારીઓના વગર્ નક્કી કયાર્ં છે .
આ ન ધ વાજબી મ ૂ ય માટે િહસાબી નીિતનો સારાંશ આપે છે . અ ય વાજબી મ ૂ ય સંબિં ધત જાહેરાતો સંબિં ધત ન ધોમાં
આપવામાં આવી છે .

(ઇ)



મ ૂ યાંકનની પ િતઓ, ન ધપાત્ર િહસાબી ફસલા, અંદાજો અને ધારણાઓની જાહેરાત



વાજબી મ ૂ યના ક્રમની સંખ્યાબંધ જાહેરાતો



નાણાકીય સાધનો ( નો સમાવેશ થાય તે સિહત)

ોપટ , લા ટ અને ઇ વપમે ટ

પ્રોપટ , લા ટ અને ઇિક્વપમે ટ સંપાદન/બાંધકામ ખચર્ ઉપર તથા જો કોઇ સંિચત ઘસારો અને નુકશાન હોય તો તેના
ઉપર દશાર્વવામાં આવે છે . યાં સુધી પ્રોપટ , લા ટ અને ઇિક્વપમે ટ સંચાલકમંડળના ઉ ે ય ઉપયોગ માટે ન લેવાય
યાં સુધી સંપાદન ખચર્ન ું મ ૂડીકરણ કરવામાં આવે છે .
લાયકાત ધરાવતી િમલકતો સંબિં ધત ઋણ ખચર્ને પણ

યાં સુધી આ પ્રકારની િમલકતોનો ઉપયોગ શ ન થાય તે

સમયગાળા સુધી સામેલ કરવામાં આવે છે .
યુિટિલટી ડાયવઝર્ન, િરહેિબિલટેશન અને િરસેટલમે ટ વગેરે

વી િમલકતો માટે કરાયેલા ખચર્ કે

જ રી છે અને તે

સીધા એમઆરટીએસ (મેટ્રો રે િપડ ટ્રા સપોટર્ િસ ટમ)ના બાંધકામને આભારી છે , તેન ું સંબિં ધત ઓળખ કરાયેલી
િમલકતોમાં મ ૂડી રોકાણ કરવામાં આ યું છે .
કેિપટલાઇઝેશન પોલીસી મુજબ ઇ ટ વે ટ કોિરડોરના પ્રાયોિરટી િરચ 1ના પ્રો ક્ટ િમલકતોનું મ ૂડીકરણ કરવામાં આ યું
છે ,

માં ઉપયોગમાં લેવાયેલી તમામ િમલકતોનું મ ૂડીકરણ કરવામાં આ યું છે .

ખાનગી જમીનના સંપાદન માટે ચ ૂકવાયેલી રકમ સક્ષમ સ ામંડળ ારા રજી ટ્રેશન અથવા સ પાયા બાદ મ ૂળ ટાઇટલ
મેળ યાં પછી તેન ું મ ૂડીકરણ કરવામાં આ યું છે . જમીન માલીક ારા માગવામાં આવેલા કોઇપણ વધારાના વળતરને
કોટર્ અથવા સંચાલકમંડળ

ારા િ વકૃત ખાનગી વાટાઘાટ કમીટીના વા તિવક િનણર્યને આધારે ગણતરીમાં લેવામાં

આવશે.
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યાં લાગુ પડત ું હોય યાં િર લેસમે ટ ખચર્ સિહતના અનુગામી ખચર્, પ્રોપટ

લા ટ અને ઉપકરણની ચીજ માટે કરાયેલ

ખચર્ જો વતર્માન િમલકતોથી ભાિવ લાભોમાં વધારો કરે અને પફ મર્ સના અગાઉના મ ૂ યાંકનના ધોરણોથી વધુ લાભ
પ્રદાન કરતાં હોય તો ચીજોના ખચર્ને િવ સનીય રીતે માપી શકાય. િમલકત અથવા િમલકતોના ઘટકોના વહનની રકમ
અલગ િમલકત તરીકે ગણવામાં આવશે. અ ય તમામ િરપેસર્ અને જાળવણી સમીક્ષા હેઠળના
હોય તેમાં ખચર્ નફા અથવા નુકશાનને ચા

સમયગાળામાં થયાં

કરવામાં આવે છે .

િમલકત ંુ કો પોને ટ એકાઉ ટ ગઃ
મુખ્ય િમલકતોની ત ુલનામાં િવિવધ પ્રકારની ઉપયોિગતા મ ૂજબ આવરદા ધરાવતા ઘટકો અને િમલકતોના એકંદર વહન
મ ૂ યના સંબધ
ં માં 10 ટકાથી વધુ અથવા . 10,00,000, બં ેમાંથી

ઓ ં હોય તેન ું અલગથી અવમ ૂ યન કરવામાં

આવે છે . કંપનીએ વષર્ દરિમયાન ખરીદ કરે લી તમામ િમલકતોની ઓળખ, સમીક્ષા, પિરક્ષણ કરીને તેન ું ઘટકીકરણ અને
મ ૂડીકરણ નક્કી કયુર્ં છે .
બાકીના ઘટકો અથવા િબનજ રી ભાગોને મુખ્ય િમલકત સાથે જોડવામાં આ યાં છે .
ૂડ કાય

ગિતમાં

મ ૂડી કાયર્ પ્રગિતમાં િમલકત ઉપર કરાયેલા ખચર્ સામેલ છે ,
પણ સામેલ છે .

હજૂ સુધી કાયર્રત થઇ નથી અને તેમાં કેિપટલ ઇનવે ટરી

યાં સુધી િનધાર્િરત પ્રો ક્ટનો તબક્કો પ ૂણર્ ન થાય યાં સુધી આ ખચર્ કેિપટલ વકર્ -ઇન-પ્રોગ્રેસ

(સીડબ યુઆઇપી) તરીકે ગણવામાં આવશે અને તે બાદ તેને થાયી િમલકત તરીકે તબદીલ/ફાળવવામાં આવશે.
પ્રો ક્ટના બાંધકામ સમયગાળા દરિમયાનના તેના ચાલુ થવા સુધીના તમામ પ્ર યક્ષ રીતે ઓળખી શકાય અને િનધાર્િરત
ખચર્, આકિ મક ખચર્ને કેિપટલ વકર્ ઇન પ્રોગ્રેસ (સીડબ યુઆઇપી) તરીકે ગણવામાં આવશે કારણકે તેમાં આકિ મક ખચર્
છે તથા એકવાર શ થઇ ગયાં બાદ તેને સંબિં ધત ‘પ્રોપટ , લા ટ અને ઉપકરણ’માં તબદીલ/ફાળવવામાં આવશે.
ભાવમાં તફાવત સ હત દાવાઓની ગણતર ની

વ િૃ ત

ટે ડર દ તાવેજોના વેચાણ સંબિં ધત આવકને બાંધકામના સમયગાળા દરિમયાન પ્રા ત થયેલી ખચર્ની સામે સમાયોિજત
કરવામાં આવે છે . પ્રા ત થયેલાં િલિક્વડેટેડ ડેમેજીસ (એલડી) બાંધકામના સમયગાળામાં થયેલ ં ખચર્ની સામે બાદ કરી
દે વામાં આવે છે . િલિક્વડેટેડ ડેમેજીસની સામે કોઇ આવકવેરાની જોગવાઇ કરવામાં આવી નથી કારણકે તેને કેિપટલ
િરિસ ટ તરીકે યાનમાં લેવામાં આવી છે .
પ્રોપટ , લા ટ એ ડ ઇિક્વપમે ટના સંપાદન માટે ચ ૂકવાયેલા એડવાિ સસ પ્ર યેક બેલ સ શીટની તારીખ સુધી બાકી
રહે છે અને તેને નોન-કર ટ એસેટ હેઠળ કેિપટલ એડવાિ સસ તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે .
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ઉપર નાણાકીય પત્રકોમાંથી ખચર્ અને સંબિં ધત સંિચત ઘસારાને બાદ કરવામાં આવે

છે .
અમા ય
પ્રોપટ , લા ટ અને ઇિક્વપમે ટની વ ત ુના િનકાલ અથવા યારે તેમાંથી ભિવ યમાં કોઇ ઉપયોગમાંથી આિથર્ક લાભોની
અપેક્ષા ન હોય તેને અમા ય કરવામાં આવે છે . સંપિ ને અમા ય કરવા ઉપર કોઇપણ પ્રકારના લાભ અથવા નુકશાન
(િનકાલ પ્રિક્રયાની ચોખ્ખી રકમ અને િમલકતની રકમ વ ચેના તફાવતની ગણતરી)ને િમલકત અમા ય કરવા દરિમયાન
નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં સામેલ કરવામાં આવે છે .
(એફ) ઘસારો
પ્રોપટ , લા ટ એ ડ ઇિક્વપમે ટ ઉપર ઘસારાને સીધી લાઇન પ િત ઉપર યાને લેવાય છે , માં િમલકતના આયુ યને
ુ 2 અંતગર્ત યાખ્યાિયત કરવામાં આવી છે અને તેમાં નીચે મુજબની િમલકતો સામેલ
કંપનીઝ એક્ટ 2013ના િશડ લ
નથી. સંચાલકમંડળના અંદાજ મ ૂજબ િમલકતના મ ૂ યમાં ઘટાડાને ઇ ટ વે ટ કોિરડોરના પ્રાયોિરટી િરચ 1ના કેિપટિલ ડ
એસેટના િક સામાં 5 ટકા ગણવામાં આ યાં છે અને બાકીની િમલકતને શુ ય ગણાઇ છે .
નીચેની િમલકતના િક સામાં ઘસારો િમલકતના ઉપયોગી આયુ યના ટેકનીકલ અંદાજને આધારે ગણવામાં આ યો છે ઃ
િમલકતનો

ઉપયોગી આ ુ ય

કાર

વાયડક્ટ

60 વષર્

રોિલંગ ટોક

35 વષર્

રોિલંગ ટોકના ઘટકોઃ કર ટ કલેક્ટ સેટ ક પિલટ (સીસીડી), ટ્રેક્શન મોટર

18 વષર્

વીથ હાફ કપિલંગ, ઇ વટર્ ર (વીવીવીએફ), બેટરી ચા ર સાથે ઓિક્ઝલરી
ક વટર્ ર, કંટ્રોલ બોક્સ સાથે હાઇ પીડ સિકર્ટ બ્રેકર, ઇ ટર કનેક્ટસર્ સાથે
ત્રણ કાર યુિનટ માટે બેટરી સેલ, તમામ ઇલેિક્ટ્રકલ મોિનટિરંગ, કંટ્રોલ
અને પ્રોટેક્શન પેનલ વગેરે,

માં

યુમેિટક ગેજ, એ લીકેબલ તરીકે

સે સસર્, િડ ક બ્રેક સંપ ૂણર્ સેટ, બ્રેક કંટ્રોલ યુિનટ, સંપ ૂણર્ પીએ / પીઆઇએસ
સેટ અને સલ ૂન એર કિ ડશિનંગ યુિનટ સામેલ છે .
પરમેન ટ વે
ક ટેનસર્ અને િસ

30 વષર્
િુ રટી કેિબન

5 વષર્

સાઇનેજ

3 વષર્

સોલર િસ ટમ, પાવર જનરે ટ સેટ, મોટસર્ અને જીપીએસ ઇ

મે ટ

5 વષર્

બેિરકેિડંગ

5 વષર્

કમર્ચારીઓને અપાયેલા . 5,000ની િકંમતના મોબાઇલ હે ડસેટ

2 વષર્
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નું મ ૂ ય . 5,000 અથવા ઓ ં હોય ( થાવર િમલકત િસવાય)નું મ ૂડીકરણ

થત ું નથી અને આ ખચર્ને સંપાદનના વષર્ના ટેટમે ટમાં પ્રોિફટ એ ડ લોસ એકાઉ ટમાં યાને લેવામાં આવે છે .
ઘટકોના ઘસારાની ગણતરી તેમના ઉપયોગી આયુ ય પ્રમાણે કરવામાં આવે છે .
ભાડાપ ાની જમીન િસવાય અ ય ભાડાપ ાની િમલકતો ઉપર કરારના પાંચ વષર્ અથવા ઓછા સમયની મુ તને યાનમાં
લઇને ઘસારાની ગણતરી કરવામાં આવી છે .
િમલકતનો
લીઝહો ડ ઇ

કાર
ુ મે ટ
વ

ઉપયોગી આ ુ ય
5 વષર્

જો ભાડાપ ાની િમલકત પાંચ વષર્ કરતાં પહેલાં ખાલી કરી દે વામાં આવે તો કુલ બાકી રકમને

વષેર્ જગ્યા ખાલી

કરવામાં આવી હોય તે વષર્ના નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં માંડી વાળવામાં આવે છે .
સંચાલકમંડળનું માનવું છે કે િમલકતની ઉપરોક્ત દશાર્વેલી ઉપયોગી આયુ યની મયાર્દા છે અને સંચાલકમંડળ આ
સમયગાળા માટે િમલકતનો ઉપયોગ કરવાનો ઉ ે ય ધરાવે છે . આથી િમલકતના ઉપયોગી આયુ ય કંપનીઝ એક્ટ
ુ 2 હેઠળ ટેકનીકલ અંદાજોને આધારે સ ૂચવાયેલા ઉપયોગી આયુ ય કરતાં અલગ હોઇ શકે છે .
2013ના િશડ લ
સમયગાળા દરિમયાન ખરીદાયેલી અથવા વેચાયેલી િમલકતનો ઘસારો ઉમેરા/િનકાલ તારીખના સંદભર્ના સમયગાળા
માટે પ્રમાણસર રીતે વસ ૂલવામાં આવે છે .
પ્રોપટ , લા ટ અને ઉપકરણનું બાકીનું મ ૂ ય, ઉપયોગી આયુ ય અને ઘસારાની પ િતની પ્ર યેક નાણાકીય વષર્ના અંતે
સમીક્ષા થાય છે અને જો યોગ્ય હોય તો એડજ ટ કરવામાં આવે છે .
સો ટવેર સિહતની અ થાયી િમલકત કે
વષર્, બેમાંથી

હાડર્ વેરનો અિભ

િહ સો નથી, તેને ઉપયોગના કાન ૂની અિધકાર અથવા પાંચ

પહેલાં હોય તે સમયગાળા પ્રમાણે સીધી લાઇન પ િત હેઠળ માંડી વાળવામાં આવે છે .

( ) ભાડાપ ો
ભાડાપ ાની શ આતમાં ભાડને ફાઇના સ લીઝ અથવા ઓપરે િટંગ લીઝ તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . ભાડાપ ા કે
માં કંપની તમામ જોખમો અને વળતરોને માલીકને ટ્રા સફર કરે છે , તેને ફાઇના સ લીઝ તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે
છે .

લીઝમાં કંપની િમલકતના તમામ જોખમો અને વળતરને માલીક ઉપર ટ્રા સફર ન કરે તેને ઓપરે િટંગ લીઝ

તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . ભાડા કરારના મુ ા પણ મહ વપ ૂણર્ પિરબળ છે કે તે ફાઇના સ લીઝ છે અથવા
ઓપરે િટંગ લીઝ.
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કં પની ારા ભાડાપ ોઃ
ફાઇના સ લીઝ
પ્રોપટ , લા ટ એ ડ ઇિક્વપમે ટ કે

માં કંપની ભાડે લેનાર હોય તેમાં તમામ જોખમો અને વળતર માલીકને લાગુ પડે

છે , તેને ફાઇના સ લીઝ કરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે .
ભાડાની મુ તની શ આતમાં કંપની ફાઇના સ લીઝને પોતાની પાકા સરવૈયામાં િમલકત તરીકે યાનમાં લે છે અને તેન ું
મ ૂ ય ભાડે લીધેલી િમલકતના વાજબી મ ૂ ય અથવા જો ઓછી હોય તો યુનતમ લીઝની ચ ૂકવણી, દરે ક ભાડાની
શ આતથી નક્કી કરવામાં આવે છે . સંબિં ધત ભાડાની જવાબદારીઓ, નેટ ફાઇના સ ચાજીર્સને ઋણ અથવા અ ય યોગ્ય
નાણાકીય જવાબદારીઓમાં સામેલ કરવામાં આવે છે . લઘુ મ ભાડાની ચ ૂકવણીના વતર્માન મ ૂ યની ગણતરી માટે
િડ કાઉ ટ રે ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને જો યવહારુ રીતે નક્કી કરી શકાય તો તે ભાડમાં સામેલ હોય છે . જો
ન હોય તો કંપનીના ઇિ ક્રમે ટલ બોરોઇંગ રે ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . કંપનીના કોઇપણ પ્રરોક્ષ ખચર્ને િમલકતમાં
િ વકૃત રકમમાં ઉમેરો કરવામાં આવે છે .
લઘુ મ ભાડાની ચ ૂકવણી ફાઇના સ ચા

અને બાકીની જવાબદારીઓમાં ઘટાડા વ ચે વહચાયેલી હોય છે . ફાઇના સ

ખચર્ પ્રોિફટ એ ડ લોસમાં સામેલ હોય છે ,

પ્ર યેક સમય માટે જવાબદારીઓના બાકીના બેલે સ ઉપર સમયાંતરે

યાજદર પ્રમાણે લાગુ કરી શકાય.
ઓપર ટગ લીઝ
લીઝમાં જોખમ અને વળતરનો ન ધપાત્ર િહ સો કંપનીની ઉપર નહીં, પરં ત ુ માલીક ઉપર રહે તેને ઓપરે િટંગ લીઝ
તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . ઓપરે િટંગ લીઝ હેઠળ ભાડાની ચ ૂકવણીને ઓછા સમયગાળા માટે ટ્રેઇટ લાઇન ધોરણે
ખચર્ તરીકે યાને લેવામાં આવે છે .



યુઝસર્ના લાભાથેર્ અને તેની ટાઇમ પેટનર્ મ ૂજબ અ ય યવિ થત ધોરણો વધુ આદશર્ છે , ભલે લીઝ

આપનારને ચ ૂકવણી તે ધોરણે ન થાય, અથવા



લીઝ આપનારને ચ ૂકવણીમાં અપેિક્ષત

આપનારના

ગાવા મ ૂજબ સુ યવિ થત વધારો થાય છે ,

ગાવાના ખચર્ન ું વળતર આપી શકાય. જો અ ય સામા ય

ગાવા

થી લીઝ

વાં પિરબળોને કારણે

લીઝ આપનારને ચ ૂકવણીમાં તફાવત આવે તો આ શરત લાગુ પડતી નથી.
ભાડ આપનાર તર ક કં પનીઃ
ફાઇના સ લીઝ
યારે માલીકીના તમામ જોખમો અને વળતરો કંપની ઉપરથી ભાડે આપનાર ઉપર ટ્રા સફર થાય યારે તેને ફાઇના સ
લીઝ તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . ફાઇના સ લીઝ હેઠળ ભાડે લીધેલી રકમ લીઝમાં કંપનીના ચોખ્ખા રોકાણ
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ઉપરથી પ્રા ય છે . ફાઇના સ લીઝની આવક િહસાબી સમયગાળામાં ફાળવવામાં આવે છે ,

થી સંબિં ધત ભાડાપ ામાં

ચોખ્ખા બાકી રોકાણ ઉપર સમયતાંરે વળતરના દરને યાને લઇ શકાય.
ઓપર ટગ લીઝ
ઓપરે િટંગ લીઝમાંથી પ્રા ત થયેલી ભાડાની આવક (વીમા અને મે ટેન સ

વાં સેવા ખચર્ િસવાય)ને ભાડાના સમયગાળા

દરિમયાન ટ્રેઇટ-લાઇન ધોરણે નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં સામેલ કરવામાં આવે છે , નહીંતર
યુઝસર્ના લાભાથેર્ અને તેની ટાઇમ પેટનર્ મ ૂજબ અ ય યવિ થત ધોરણો વધુ આદશર્ છે , ભલે લીઝ આપનારને ચ ૂકવણી
તે ધોરણે ન થાય, અથવા
લીઝ આપનારને ચ ૂકવણીમાં અપેિક્ષત

ગાવા મ ૂજબ સુ યવિ થત વધારો થાય છે ,

ખચર્ન ું વળતર આપી શકાય. જો અ ય સામા ય

ગાવા

થી લીઝ આપનારના

ગાવાના

વાં પિરબળોને કારણે લીઝ આપનારને ચ ૂકવણીમાં તફાવત

આવે તો આ શરત લાગુ પડતી નથી.
(એચ) ઋણ ખચ
ઋણ ખચર્માં યાજ અને અ ય ખચર્ સામેલ હોય છે ,

કંપની ભંડોળ ઉધાર લેવા સાથે સંબિં ધત હોય છે . ઋણ ખચર્માં

િવિનમય તફાવત પણ સામેલ છે અને તે ઋણ ખચર્ના એડજ ટમે ટ તરીકે યાનમાં લેવામાં આવે છે . યોગ્યતા ધરાવતી
િમલકતના સંપાદન, બાંધકામ અથવા ઉ પાદન સાથે પ્ર યક્ષ રીતે સંકળાયેલા ઋણ ખચર્ને િમલકતના અપેિક્ષત ઉપયોગ
અથવા વેચાણ માટે તેમજ ચોક્કસ સમયગાળામાં તેની સમાિ ત દરિમયાન મ ૂડીકરણ કરવામાં આવે છે . ભંડોળના ઋણ
ખચર્નો ઉપયોગ સામા ય રીતે યોગ્યતા ધરાવતી િમલકતના સંપાદન, બાંધકામ અથવા ઉ પાદન માટે કરવામાં આવે
છે ,

અંતગર્ત િમલકત પાછળ કરાયેલા ખચર્ ઉપર મ ૂડીકરણ દર લાગુ કરવામાં આવે છે . યોગ્યતા ધરાવતી િમલકત

એવી િમલકત છે કે

ને ન ધપાત્ર સમય માટે લેવી આવ યક છે ,

કરી શકાય. અ ય ઋણ ખચર્માં

થી અપેિક્ષત ઉપયોગ અને વેચાણ માટે તેને સ જ

-તે સમયગાળામાં કરાયેલી ચ ૂકવણી સામેલ છે . યોગ્યતા ધરાવતી િમલકતો માટે

ચોક્કસ ઋણ પાછળ કરાયેલા કામચલાઉ રોકાણ પર પ્રા ત થયેલી આવકને ઋણ ખચર્માંથી બાદ કરવામાં આવે છે અને
તે મ ૂડીકરણ માટે લાયક છે .
(આઇ) અ ૂત િમલકતો
અમ ૂતર્ િમલકતો સંિચત માંડવાળ અને નુકશાનયુક્ત ખચર્ તરીકે ગણવામાં આવે છે . અમ ૂતર્ િમલકતો તેમના ઉપયોગી
આયુ યના યિક્તગત અંદાજ મ ૂજબ ટ્રેઇટ લાઇન ધોરણે માંડી વાળવામાં આવે છે , માં તેના ઉપયોગની તારીખ યાને
લેવામાં આવે છે .
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માંડવાળની પ િત અને ઉપયોગી આયુ યની સમીક્ષા પ્ર યેક નાણાકીય વષર્ના અંતે કરવામાં આવે છે .
કો યુટર સો ટવેરનું ઉપયોગી આયુ ય માંડવાળ માટે પાંચ વષર્ ગણવામાં આવે છે .
( ) બન-નાણાક ય િમલકતમાં

િત

અમ ૂતર્ િમલકત અને અ કયામતો, લા ટ અને ઇિક્વપમે ટનું મ ૂ યાંકન પુનઃપ્રા ત માટે કરવામાં આવે છે તથા તેની
િ થિત અથવા સંજોગોમાં પિરવતર્ન આ રકમ પુનઃપ્રા ત કરી શકાશે નહીં તે સ ૂચવે છે . આ હેત ુ માટે ક્ષિત પિરક્ષણ, પ્રા ત
થનારી રકમ (ઉદા. ઉ ચ વાજબી મ ૂ યમાં ખચર્ બાદ,

થી વેચાણ અથવા ઉપયોગમાં લીધેલા મ ૂ યને ગણી શકાય)

યિક્તગત િમલકતના ધોરણે નક્કી કરી શકાય. જો અ ય િમલકતમાંથી રોકડ પ્રવાહ પેદા ન થાય તો તે લાગુ પડે નહીં.
આ િક સામાં પ્રા ત થનારી રકમ સીજીયુ માટે નક્કી કરવામાં આવે છે ,

સાથે િમલકત સંકળાયેલી હોય.

જો આ પ્રકારની િમલકત ક્ષિતગ્ર ત માનવામાં આવે તો ક્ષિતને નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં યાને લેવાની રહેશે,
મ ૂ યાંકન િમલકતના મ ૂ યને આધારે થાય છે ,

નું

િમલકતની પુનઃપ્રાિ તની રકમ કરતાં વધુ હોય.

(ક) આવકની ઓળખ
નવા ઇ ડ એએસની

વ િૃ ત અને પ રવતનની પ િત

1 એિપ્રલ, 2018થી કંપનીએ ઇ ડ એએસ115 ‘રે વ યુ ફ્રોમ કો ટ્રેક્ સ વીથ ક ટમસર્’ને અપના યું છે અને તે માટે િ વકૃિતની
સરળ પ િત અપનાવી છે , એટલે કે આ ધોરણને શ આતમાં અપનાવતા તેની સંિચત અસરને પ્રારં િભક એ લીકેશમાં
યાને લેવાય છે . જોકે, આ બદલાવની કંપનીના નાણાકીય પત્રકો ઉપર કોઇ અસર થઇ નથી.
વ િૃ ત અને

ૂ યાંકન

ગ્રાહક સાથેના કરાર મ ૂજબ યારે કંપની સંતોષકારક રીતે જવાબદારીભયુર્ં પ્રદશર્ન કરે યારે આવકોની ઓળખ થાય છે .
ગ્રાહક સાથેના ઓળખાયેલા કરાર મ ૂજબ પ્રદશર્નની જવાબદારી ઉપર ફાળવાયેલા ટ્રા ઝેક્શન િકંમત ઉપર આવકોનું
મ ૂ યાંકન થાય છે . ગુ સ અથવા સિવર્િસસના ટ્રા સફર માટે કંપની હક ધરાવતી રકમને ટ્રા ઝેક્શન પ્રાઇઝ તરીકે યાને
લેવમાં આવે છે તથા તેને આવક તરીકે િ વકૃત કરાય છે . આવક તરીકે જાહેર કરાયેલી રકમ ચોખ્ખુ વળતર છે , વેપાર
ભ થા, િરબેટ, ટેક્સ અને ત્રીજા પક્ષ વતી એકત્ર કરાયેલી રકમ છે .
કંપનીની િવિશ ટ આવકના પ્રવાહ માટે િહસાબીની નીિતઓ નીચે મ ૂજબ છે ઃ
ભાડાની આવકઃ
ભાડાની વસ ૂલાતમાંથી થયેલી આવક ટોકનના ઉપયોગ અને
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યાજની આવકઃ
બે કો અને / અથવા નાણાકીય સં થાઓ સાથે ટૂંકાગાળાની થાપણો ઉપર યાજને નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં આવક
ગણવામાં આવે છે ,

માં અસરકારક યાજદરની પ િતનો ઉપયોગ થાય છે .

અ ય આક મક આવકઃ
ટે ડર ડો

ુ ે સના વેચાણ અને ભંગારના વેચાણથી થયેલી આવકને ઉપા ન ધોરણે િ વકૃત કરવામાં આવે છે .
મ

(એલ) નાણાક ય સાધનો –
નાણાકીય સાધન કે

ારં ભક

ુ ામી
વ િૃ ત અને અ ગ

ૂ યાંકન

કોઇપણ કરારમાં કંપનીની નાણાકીય િમલકતમાં વધારો કરત ું હોય અને અ ય કંપનીની નાણાકીય

જવાબદારી અથવા ઇિક્વટી સાધનમાં વધારો કરતી હોય.
(એ) નાણાક ય િમલકતો
(i)

ારં ભક ઓળખ અને નાણાક ય િમલકતો ંુ

ૂ યાંકન

કંપની નાણાકીય િમલકતોની યારે ઓળખ કરે છે કે

યારે તે ઉપકરણોના કરારની જોગવાઇ બની જાય

છે . પ્રારં િભક ઓળખમાં કંપની વાજબી મ ૂ ય વ ા અથવા ઓ ં મ ૂ યાંકન કરે છે , નફા અથવા નુકશાન
ારા નાણાકીય િમલકતનું વાજબી મ ૂ ય ન હોય તો ટ્રા ઝેક્શન ખચર્ નાણાકીય િમલકતના સંપાદન
અથવા ઇ ય ૂને પ્ર યક્ષ આભારી રહે છે .
ુ ામી ંુ
(ii) નાણાક ય િમલકતના અ ગ

ૂ યાંકન

અનુગામીના મ ૂ યાંકન હેત ુ માટે નાણાકીય િમલકતને ત્રણ

ેણીમાં વગીર્કૃત કરવામાં આવી છે ઃ



ઋણમુક્ત ખચેર્ નાણાકીય િમલકત



ફેર વે યુ

ુ અધર કોિ પ્રહેિ સવ ઇ કમ (એફવીટીઓસીઆઇ) ઉપર નાણાકીય િમલકતો



ફેર વે યુ

ુ પ્રોિફટ એ ડ લોસ (એફવીટીપીએલ) ઉપર નાણાકીય િમલકતો

કંપની તેની નાણાકીય િમલકતોને ઉપરોક્ત દશાર્વેલી

ેણીમાં વગીર્કૃત કરે છે ,

નીચેના ઉપર આધાિરત

છે ઃ



નાણાકીય િમલકતોના સંચાલકમંડળ માટે કંપનીનું િબઝનેસ મોડલ, અને



નાણાકીય સંપિ ના કરાર મ ૂજબ રોકડ પ્રવાહની લાક્ષિણકતાઓ



ઋણમુક્ત ખચેર્ નાણાકીય સંપિ ઓઃ
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નાણાકીય િમલકત ઋણમુક્ત ખચેર્ ગણવામાં આવે છે , જોઃ
-

નાણાકીય િમલકત િબઝનેસ મોડલ હેઠળ હોય, નો ઉ ે ય કરાર હેઠળના રોકડ પ્રવાહને

એકત્ર કરવાનો હોય, અને
-

નાણાકીય િમલકતના કરારની શરતો ચોક્કસ તારીખે રોકડ પ્રવાહમાં વધારો કરતાં હોય,
બાકીની મુખ્ય રકમ ઉપર સોલલી પેમે સ ઓફ િપ્રિ સપાલ એ ડ ઇ ટરે ટ

(એસપીપીઆઇ) હોય.
આ

ેણી કંપની માટે સૌથી સુસગ
ં ત છે . પ્રારં િભક મ ૂ યાંકન બાદ આ પ્રકારની નાણાકીય િમલકતો

ઇફેિક્ટવ ઇ ટરે ટ રે ટ (ઇઆઇઆર) પ િતનો ઉપયોગ કરીને ઋણમુક્ત ખચેર્ ગણવામાં આવે છે .
ઋણમુક્ત ખચર્ સંપાદન ઉપર કોઇ િડ કાઉ ટ અથવા પ્રીિમયમ અને ફી અથવા ઇઆઇઆરનો અિભ
િહ સો હોય તેવા ખચર્ને યાનમાં લઇને ગણવામાં આવે છે . ઇઆઇઆરમાં નફા અથવા નુકશાનમાં
નાણાકીય આવક સામેલ છે . ક્ષિતથી થતાં નુકશાનને નફા અથવા નુકશાનમાં સામેલ કરવામાં આવે
છે . સામા ય રીતે આ


ેણી વેપાર અને અ ય પ્રા યો માટે લાગુ પડે છે .

અ ય યાપક આવક ારા નાણાક ય િમલકત ંુ વાજબી

ૂ યાંકન

નાણાકીય િમલકતનું અ ય યાપક આવક ારા વાજબી મ ૂ યાંકન કરવામાં આવે છે , જોઃ
-

નાણાકીય િમલકત િબઝનેસ મોડલની અંદર રાખવામાં આવી હોય, નો ઉ ે ય કરાર આધાિરક

રોકડ પ્રવાહ એકત્ર કરવાનોઅને નાણાકીય િમલકત વેચવાનો બં ે હોય, અને
-

નાણાકીય િમલકતના કરારની શરતો ચોક્કસ તારીખે રોકડ પ્રવાહમાં વધારો કરતાં હોય,

બાકીની મુખ્ય રકમ ઉપર સોલલી પેમે સ ઓફ િપ્રિ સપાલ એ ડ ઇ ટરે ટ (એસપીપીઆઇ) હોય.
એફવીટીઓસીઆઇ કેટેગરીમાં સામેલ નાણાકીય િમલકતોનું મ ૂ યાંકન શ આતમાં થાય છે તથા
વાજબી મ ૂ ય ઉપર િરપોિટર્ંગ તારીખ ઉપર થાય છે . વાજબી મ ૂ યમાં ફેરફાર અધર કોિ પ્રહેિ સવ
ઇ કમ (ઓસીઆઇ)માં યાને લેવામાં આવે છે . જોકે, કંપની યાજની આવક, ક્ષિત નુકશાન અને
િવપિરતતાઓ અને િવિનમયમાં લાભ અથવા નુકશાનને પ્રોિફટ એ ડ લોસમાં સામેલ કરે છે .
િમલકતને અમા ય કરવા ઉપર ઓસીઆઇમાં ઓળખ કરાયેલા સંિચત લાભ અથવા નુકશાનને
ઇિક્વટીમાંથી પ્રોિફટ એ ડ લોસમાં પુનઃવગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . એફવીટીઓસીઆઇ ફાઇનાિ સયલ
એસેટમાં યાજની આવક ઇઆઇઆર પ િતનો ઉપયોગ કરીને યાજની આવક ગણવામાં આવે છે .
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કુ શાન ારા નાણાક ય િમલકતો ંુ વાજબી

ૂ યાંકન

નાણાકીય િમલકત માટે એફવીટીપીએલ બાકીની કેટેગરી છે . કોઇપણ નાણાકીય િમલકત કે
ઋણમુક્ત ખચર્ અથવા એફવીટીઓસીઆઇ ઉપર વગીર્કરણના ધોરણોને અનુ પ ન હોય તેને
એફવીટીપીએલમાં વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે .
આ ઉપરાંત કંપની નાણાકીય િમલકત માટે દર જો તૈયાર કરી શકે છે ,

અ ય યાપક આવકના

ધોરણો મ ૂજબ ઋણમુક્ત ખચર્ અથવા વાજબી મ ૂ યની જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરી શકે છે અને તે નફ
અથવા નુકશાન

ારા વાજબી મ ૂ ય ઉપર રહેશે. જોકે, આ પ્રકારની પસંદગી યારે જ શક્ય છે કે

નાથી િ વકૃિતની િવસંગતતા ઘટે અથવા દૂ ર થાય (િહસાબી અસંગતતા તરીકે
કંપનીએ એફવીટીપીએલ ઉપર કોઇ ડેટ ઇ

ું
યાને લેવ).

મે ટ અપના યું નથી.

પ્રારં િભક મ ૂ યાંકન બાદ આ પ્રકારની નાણાકીય િમલકતો વાજબી મ ૂ ય ઉપર ગણવામાં આવે છે ,
માં તમામ ફેરફાર નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં સામેલ કરવામાં આવે છે .
(iii) નાણાક ય િમલકતોની અમા યતા
નાણાકીય િમલકત અમા ય કરવામાં આવે છે , યારે ઃ
-

નાણાકીય િમલકત તરફથી રોકડ પ્રવાહના કરાર હકો સમા ત થાય, અથવા

-

િમલકતમાંથી રોકડ પ્રવાહ મેળવવા માટે કંપનીએ પોતાના કરાર હકો ટ્રા સફર કયાર્ં છે

અથવા પાસ- ુ કરાર હેઠળ ત્રીજા પક્ષને કોઇપણ પ્રકારના િવલંબ િવના હાંસલ કરે લાં રોકડ
પ્રવાહની પુનઃચ ૂકવણી કરવાનું નક્કી કયુર્ં છે , અને (એ) કંપનીએ િમલકતના તમામ જોખમો
અને વળતરને ટ્રા સફર કયાર્ં છે , અથવા (બી) કંપનીએ િમલકતના તમામ જોખમો અને
વળતરોને પોતાની પાસે રાખ્યાં નથી અને ટ્રા સફર પણ કયાર્ં નથી, પરં ત ુ િમલકત ઉપરનું
િનયંત્રણ ટ્રા સફર કયુર્ં છે .
કંપનીએ િમલકતમાંથી રોકડ પ્રવાહ મેળવવા પોતાના હકો ટ્રા સફર કયાર્ં હોય અથવા પાસ- ુ
એગ્રીમે ટ કયાર્ં હોય, તો તેણે માલીકીનું કેટલું જોખમ અને વળતર પોતાની પાસે રાખ્યું છે , તેન ું મ ૂ યાંકન
કરવામાં આવે છે . યારે તેણે િમલકતનું તમામ જોખમ અને વળતર ટ્રા સફર ન કયુર્ં હોય અને પોતાની
પાસે પણ ન રાખ્યું હોય, તથા િમલકત ઉપરનું િનયંત્રણ પણ ટ્રા સફર કયુર્ં ન હોય, તો કંપની ટ્રા સફર
કરાયેલી િમલકતમાં પોતાની સતત સહભાગીતાની ઓળખ કરે છે . આ િક સામાં કંપની સામેલ
જવાબદારીઓની પણ ઓળખ કરે છે . ટ્રા સફર કરાયેલી િમલકત અને જવાબદારીઓ કંપનીએ પોતાની
પાસે રાખેલા હકો અને જવાબદારીઓના આધારે મ ૂ યાંકન કરવામાં આવે છે .
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ટ્રા સફર કરાયેલી િમલકત ઉપર ગેરંટી વ પે સતત સહભાગીતાનું મ ૂ યાંકન િમલકતની મ ૂળ રકમ
ઉપર થાય છે અને કંપનીએ પુનઃચ ૂકવણી માટેની મહ મ રકમને યાનમાં લેવામાં આવે છે .
(iv) નાણાક ય િમલકતમાં

કુ શાન

નાણાકીય િમલકત અને જોખમોની ઓળખ કરવા માટે કંપની નક્કી કરે છે કે પ્રારં િભક ઓળખ બાદ ઋણ
જોખમમાં ન ધપાત્ર વધારો થયો છે કે નહીં. જો ઋણ જોખમમાં ન ધપાત્ર વધારો થયો ન હોય તો 12
મિહનાના ઇસીએલનો ઉપયોગ કરીને નુકશાનનો તાગ મેળવવામાં આવે છે . જોકે, જો ઋણ જોખમમાં
ન ધપાત્ર વધારો થયો હોય તો આજીવન ઇસીએલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . ચોક્કસ સમયગાળામાં
ઋણની ગુણવ ામાં સુધારો થયો હોય

મકે પ્રારં િભક ઓળખ બાદ ઋણ જોખમમાં ન ધપાત્ર વધારો હવે

નથી, તો કંપની 12 મિહના ઇસીએલ આધાિરત નુકશાન ભ થાને પુનઃમા યતા આપશે.
નાણાકીય સાધનની સંભિવત આવરદા ઉપર તમામ શક્ય અક્ષમતાને કારણે પિરણમતા ઋણ નુકશાનને
કારણે આજીવન ઇસીએલ અપેિક્ષત રહે છે . 12 મિહનાના ઇસીએલ એ આજીવન ઇસીએલનો િહ સો છે ,
ના નાણાકીય સાધનની અક્ષમતાના કારણે ઉ વે છે અને તે િરપોિટર્ંગ તારીખથી 12 મિહનામાં શક્ય
હોય છે .
સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળામાં ઇસીએલ નુકસાન ભ થા (અથવા િરવઝર્લ)ને પ્રોિફટ એ ડ લોસ
(પીએ ડએલ) ટેટમે ટમાં આવક/ખચર્ તરીકે યાનમાં લેવામાં આવે છે . આ રકમ પીએ ડએલમાં અ ય
ખચર્ હેઠળ અલગથી દશાર્વવામાં આવે છે . િવિવધ નાણાકીય સાધનો માટે પાકા સરવૈયાની તૈયારી નીચે
દશાર્વવામાં આવી છે ઃ


ઋણ મુક્ત િકંમતે નાણાકીય િમલકતનું મ ૂ યાંકનઃ ઇસીએલ ભ થા તરીકે રજૂ કરવામાં

આવે છે , એટલે કે તે પાકા સરવૈયામાં સામેલ િમલકતના મ ૂ યાંકનનો અિભ
ચોખ્ખી રકમમાં ઘટાડો કરે છે .

િહ સો છે . ભ થા

યાં સુધી િમલકત રાઇટ-ઓફના માપદં ડોને પ ૂણર્ ન કરે યાં

સુધી કંપની કુલ રકમમાંથી નુકશાનના ભ થાને ઘટાડતી નથી.
(બી) નાણાક ય જવાબદાર ઓ
(i)

ારં ભક ઓળખ અને નાણાક ય જવાબદાર ઓ ંુ

ૂ યાંકન

યારે નાણાકીય જવાબદારીઓ સાધનોના કરારની જોગવાઇઓનો િહ સો બને યારે કંપની તેની મા ય
કરે છે . તમામ નાણાકીય જવાબદારીઓ પ્રારં િભક ઓળખમાં વાજબી મ ૂ ય ઉપર િ વકૃત કરવામાં આવે
છે . નાણાકીય જવાબદારીઓના સંપાદન અથવા ઇ ય ૂ ઉપર ટ્રા ઝેક્શન ખચર્ સીધો લાદવામાં આવે છે ,
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ારા વાજબી મ ૂ ય ઉપર હોતો નથી અને તેને પ્રારં િભક ઓળખ ઉપર વાજબી

પ્રોિફટ એ ડ લોસ

મ ૂ યમાંથી બાદ કરવામાં આવે છે .
ુ ામી
(ii) નાણાક ય જવાબદાર ઓ ંુ અ ગ

ૂ યાંકન

નાણાકીય જવાબદારીઓનું અનુગામી મ ૂ યાંકન તેના વગીર્કરણ ઉપર આધાિરત હોય છે ,

નીચે મ ૂજબ

છે ઃ
નફા અથવા



કુ શાન ારા નાણાક ય જવાબદાર ઓ ંુ વાજબી

ૂ યાંકન

નફા અથવા નુકશાન ારા નાણાકીય જવાબદારીઓના વાજબી મ ૂ યાંકનમાં નફા અથવા નુકશાન ારા
વાજબી મ ૂ ય ઉપર પ્રારં િભક ઓળખમાં નાણાકીય જવાબદારીઓના ટ્રેિડંગ સામેલ છે . જો નજીકના
સમયગાળામાં પુનઃખરીદીના હેત ુ માટેની નાણાકીય જવાબદારીઓ ટ્રેિડંગ તરીકે વગીર્કૃત કરાશે. આ
ેણીમાં ડેિરવેિટવ ફાઇનાિ સયલ સાધનો પણ સામેલ છે ,
ઇ ડ એએસ 109 મ ૂજબ હેજ િરલેશનશીપમાં હેિજંગ ઇ

એવી કંપનીઓ માટે છે કે

મની પાસે

મે સ નથી.

ટ્રેિડંગ માટેની જવાબદારીઓ ઉપર લાભ અથવા નુકશાનને નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં દશાર્વવામાં
આવે છે .

આ

લોન અને ઉધાર
ેણી કંપની માટે સૌથી સુસગ
ં ત છે . પ્રારં િભક ઓળખ બાદ યાજ ધરાવતા અને યાજ મુક્ત

િધરાણને ઇઆઇઆર પ િતના ઉપયોગ સાથે ઋણ મુક્ત ખચર્ તરીકે મ ૂ યાંિકત કરવામાં આવે છે . લાભ
અને નુકશાનને પ્રોિફટ અથવા નુકશાનમાં સામેલ કરાય છે , યારે કે જવાબદારીઓને ઇઆઇઆર
ઋણમુક્ત પ્રિક્રયા ારા અમા ય કરવામાં આવે છે .
ઋણમુક્ત ખચર્ને સંપાદન ઉપર િડ કાઉ ટ અથવા પ્રીિમયમને યાનમાં લઇને તથા ફી અથવા ખચર્ને
આધારે ગણવામાં આવે છે ,

ઇઆઇઆરનો અિભ

િહ સો છે . ઇઆઇઆર ઋણમુક્ત િકંમત નફો અને

નુક્સાન પત્રકમાં ફાઇના સ ખચર્માં સામેલ કરવામાં આવે છે .
(iii) નાણાક ય જવાબદાર ઓને અમા ય કરવી
નાણાકીય જવાબદારી (અથવા નાણાકીય જવાબદારીઓનો િહ સો) પાકા સરવૈયામાંથી યારે દૂ ર
કરવામાં આવે છે કે

યાંરે તે સમા ત થઇ જાય, એટલે કે

થઇ જાય અને જવાબદારી પ ૂણર્ થઇ જાય.
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યારે પ્રવતર્માન નાણાકીય જવાબદારીઓ સમાન િધરાણકતાર્

ારા અલગ શરતો હેઠળ બદલવામાં

આવે અથવા જવાબદારીની પ્રવતર્માન શરતોમાં ન ધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવે યારે આ પ્રકારના
એક્સચે જ અથવા ફેરફારને મ ૂળ જવાબદારીમાંથી અમા ય ગણવામાં આવે છે અને તેને નવી
જવબાદારી ગણવામાં આવે છે . નફો અને નુક્સાન પત્રકમાં આ રકમને ફરીથી મા ય ગણવામાં આવે
છે .
(સી) નાણાક ય સાધનો ંુ ઓફસે ટગ
નાણાકીય િમલકત અને નાણાકીય જવાબદારીઓ ઓફસેટ કરવામાં આવે છે અને ચોખ્ખી રકમ પાકા સરવૈયામાં
ન ધવામાં આવે છે , જો મા ય કરે લી રકમને રદ કરવાનો કાન ૂની હક હોય અને ચોખ્ખા ધોરણે તેની પતાવટ
કરવાનો ઉ ે ય હોય,

થી િમલકતઓ પ્રા ત કરી શકાય અને જવાબદારીઓની પતાવટ કરી શકાય. કાન ૂની

અિધકાર ભિવ યની ઘટનાઓ ઉપર આધાિરત હોવો જોઇએ નહીં અને તે ફરજીયાતપણે િબઝનેસના સામા ય
સંજોગોમાં હોવા જોઇએ તથા નાદારી અથવા

ુ ની નાદારીની િ થિતના સંજોગોમાં હોવું જોઇએ.
પ

(એમ) રોકડ અને રોકડ સમક
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષમાં હાથ ઉપરની રોકડ રકમ, બેંકમાં રહેલી િડમા ડ િડપોિઝટ અને મેળ યાની તારીખથી ત્રણ
મિહના અથવા તેનાથી ઓછી મે યુરેટીવાળી ટૂંકા ગાળાની થાપણોનો સમાવેશ થાય છે ,

મ ૂ યમાં પિરવતર્નના નજીવા

જોખમને આિધન છે .
(એન) સરકાર

ા ટ

સરકારી ગ્રા ટને મા યતા આપવામાં આવે છે કે

યાં વાજબી ખાતરી મેળવી છે ગ્રા ટ આપવામાં આવશે અને તમામ

સંલગ્ન શરતોનું પાલન કરવામાં આવશે. યારે ગ્રા ટ ખચર્ની ચીજવ ત ુ સાથે સંબિં ધત હોય, યારે તે સંબિં ધત ખચર્, ના
માટે તે વળતર આપવાના હેત ુથી ખચર્ કરવામાં આવે છે તે સમયગાળા દરિમયાન તેને સુ યવિ થત ધોરણે આવક તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે . યારે ગ્રા ટ એસેટ/િમલકત સાથે સંબિં ધત હોય, યારે તેને સંબિં ધત એસે સને અપેિક્ષત ઉપયોગી
આયુ ય પર આવકની સમકક્ષ રકમ તરીકે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
કંપનીએ ઇિનિશયલ િરકોિ ગશન પર યાજ મુક્ત ગૌણ દે વ ું મા ય રાખ્યું હત ું

તેની ટ્રા ઝેક્શન વે ય ૂથી અલગ છે .

ટ્રા ઝેક્શન વે ય ૂ અને વાજબી મ ૂ ય વ ચેના તફાવતને સરકારી ગ્રા ટ તરીકે મા યતા આપવામાં આવે છે કારણ કે તે
યાજ માફીના પમાં સરકાર તરફથી મળે લી સહાય તરીકે પ્રિતિબંિબત થાય છે .

મ કે સરકાર

ારા આિથર્ક સહાય

અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ માટેના ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરના િવકાસ માટેના નાણાંકીય ભંડોળ માટે છે , એટલે કે નોન- કર ટ
એ સને લગતી ગ્રા ટ, િમલકતો પરના અવમ ૂ યન ખચર્ના પ્રમાણમાં િમલકતના ઉપયોગી આયુ ય અંગેના પ્રોિફટ અને
લોસ એકાઉ ટના ટેટમે ટમાં ફાયદાઓને મા યતા મળી છે ..
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(ઓ) કરવેરો
વેરાકીય ખચર્ એ વતર્માન કરના સંદભર્માં સમયગાળા માટે નફા અથવા નુકસાનના િનધાર્રણમાં સમાિવ ટ એકંદર રકમ
છે (એટલે કે આવકવેરા કાયદા અનુસાર નક્કી કરે લા સમયગાળા માટે કરની રકમ) અને િવલંિબત કર (સમયગાળા
માટે કરપાત્ર આવક અને િહસાબી આવક વ ચેની કર અસરોના સમય તફાવતને દશાર્વતા). િનધાર્િરત વ ત ુઓને
મા યતા આપી હોય તેવા અનામતની (અ ય કોિ પ્રહેિ સવ ઇ કમના ટેટમે ટ સિહત) સીધી મા ય ચીજવ ત ુઓથી
સંબિં ધત કરવેરા ખચર્ િસવાયના આવકવેરાના ખચર્ને પ્રોિફટ અથવા લોસના ટેટમે ટ તરીકે મા યતા આપવામાં આવે
છે ..
I) કર ટ ટ સ
આ સમયગાળા માટેના વતર્માન વેરાકીય ખચર્ અથવા ક્રેિડટ એ કામચલાઉ તફાવતને કારણે અને િવલંિબત
ટેક્સ એસે સ અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર ારા બદલાયેલા દરે ક અિધકારક્ષેત્ર માટે લાગુ આવકવેરા દરના
આધારે વતર્માન સમયગાળાની કરપાત્ર આવક પર ચ ૂકવવાપાત્ર કર અને વણવપરાયેલા કર નુકસાનને કારણે
કરપાત્ર છે .
વતર્માન આવકવેરા ચા ની ગણતરી િરપોિટર્ંગ સમયગાળાના અંતમાં કરવામાં આવેલા અથવા આકરી રીતે
લાગુ કરાયેલા કાયદા એટલે કે સમયાંતરે સુધારે લ ઇ કમ ટેક્સ એક્ટ-1961ની જોગવાઇઓ અનુસાર કરવામાં
આવે છે ,
સંચાલકમંડળ સમયાંતરે ટેક્સ િરટનર્માં લેવામાં આવતી પોિઝશનની પિરિ થિત સાથે આકારણી કરે છે

માં

લાગુ કર િનયમન અથર્ઘટનને આિધન હોય છે . યાં કર અિધકારીઓને ચ ૂકવણી કરવામાં આવે તેવી અપેિક્ષત
રકમના આધારે યોગ્ય છે તેવી જોગવાઈઓ થાિપત કરે છે
સંબિં ધત કર ચ ૂકવનારા એકમો માટે

યાં કંપની ચોખ્ખી રીતે િમલકત અને જવાબદારીઓની પતાવટ કરવા

માટે સક્ષમ છે અને ઇરોદો ધરાવે છે , તેની માટે જ કર અિધકારક્ષેત્રમાં ઉદભવેલા ઓફ-સેિટંગ એડવા સ ટેક્સ
ચ ૂક યા પછી અને આવકવેરાની જોગવાઈ બાદ અને વતર્માન આવકવેરા માટેની જોગવાઈઓ પાકા સરવૈયામાં
રજૂ કરવામાં આવે છે
II) િવલં બત કર
િવલંિબત કર એ એસે સ અને જવાબદારીઓના ટેક્સ બેઝ અને િરપોિટર્ંગના સમયે તેના નાણાકીય પત્રકમાં
દશાર્વેલી રકમ વ ચે સજાર્યેલા પ ૂણર્ અ થાયી તફાવતને ઉપલ ધ કરાવે છે . િવલંબત કરને કપાતપાત્ર અને
િહસાબી આવક વ ચેના તફાવતોના સંદભર્માં ઓળખવામાં આવે છે

એક સમયગાળામાં ઉદભવે છે અને એક

અથવા એકથી વધારે સમયગાળામાં િરવસર્લ થવા માટે સક્ષમ છે ., તે
વણવપરાયેલા ટેક્સ લોસને કેરી ફોરવડર્ અને વણવપરાયેલી ટેક્સ ક્રેડેટને કેરી ફોરવડર્ કરાયે છે .
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િવલંિબત ઇ કમટેક્સ એ ટેક્સ રે ટ (અને કાયદા)નો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે કે

અહેવાલ

સમયગાળાના અંત સુધીમાં લાગુ કરવામાં આ યા છે અથવા ન ધપાત્ર રીતે લાગુ કરવામાં આ યા છે અને
યારે સંબિં ધત િવલંિબત ઇ કમટે ક્સ ટેક્સ એસેટનો ખ્યાલ આવે યારે અથવા િવલંિબત આવકવેરાની
જવાબદારીની પતાવટ થાય યારે લાગુ થવાની અપેક્ષા છે .
િવલંિબત ટેક્સ એસે સ એ તમામ કપાતપાત્ર કામચલાઉ તફાવતો અને વણવપરાયેલા કર નુકસાન માટે
ઓળખાય છે

સંભિવત છે કે ભિવ યના કરપાત્ર રકમ તે હંગામી તફાવતો અને નુકસાનનો ઉપયોગ કરવા

માટે ઉપલ ધ હશે. હંગામી તફાવતોના કેસમાં

કોઇ ટ્રા ઝેક્શનમાં (આ િસવય િબઝનેસ કોિ બનેશન) એસે સ

કે જવાબદારીના ઇિનિશયલ રે િકિગ્નશનથી સજાર્યે છે ,

ન તો કર કરપાત્ર નફાને પ્રાભિવત કરે છે અથવા ન

તો િહસાબી પ્રોિફટ, િવલંિબત ટેક્સ એસે સને મા ય રાખે છે .
િવલંિબત કર િમલકતની વહન રકમની સિમક્ષા દરે ક િરપોિટર્ંગની તારીખે કરવામાં આવે છે અને તે એટલી હદ
સુધી ઘટાડી દે વામાં આવે છે કે હવે શક્ય રહેલ ું નથી કે િવલંિબત કર િમલકતના તમામ ભાગોનો ઉપયોગ
કરવા માટે પ ૂરતા કરપાત્ર નફો ઉપલ ધ થશે. પ્ર યેક િરપોિટર્ંગ તારીખે મા યતા ન મળી હોય તેવી િવલંિબત
કર િમલકતઓનું ફરીથી મ ૂ યાંકન કરવામાં આવે છે અને તેને એટલી હદ સુધી મા યતા પ્રા ત થાય છે કે તે
સંભવ બની જાય છે કે ભિવ યના કરપાત્ર નફામાં િવલંિબત કરની િમલકત િરકવરી કરવાની મંજૂરી મળશે.
ઇ કમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ની જોગવાઈ હેઠળ િમિનમમ ઓ ટરનેિટવ ટેક્સ (એમએટી) સિહત ઉપલ ધ કોઈપણ
ટેક્સ ક્રેિડટને તે હદ સુધી િવલંબત કર તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવે છે , માં ભિવ યમાં કરપાત્ર નફો મળશે
ની સામે ન વપરાયેલ ટેક્સ ક્રેિડ સનો ઉપયોગ કરવું શક્ય બનશે .એસેટ એ પ્રોિફટ અને લોસના
ટેટમે ટના ક્રેિડટ ારા બનાવવામાં આવી છે અને િવલંિબત ટેક્સ એસે સ હેઠળ દશાર્વવામાં આવી છે .
િવલંિબત ટેક્સ એસે સ અને જવાબદારીને યારે સરભર કરવામાં આવે છે

યારે કર ટ ટેક્સ એસે સ અને

જવાબદારીઓ સરભર કરવા માટે કાયદાકીય રીતે અમલ કરવા યોગ્ય અિધકાર હોય છે અને

યારે િવલંિબત

ટેક્સ બેલે સ એક જ કરવેરો ઓથોિરટી સાથે સંબિં ધત હોય .કર ટ ટેક્સ એસે સ અને વેરાકીય જવાબદારીઓ
સરભર છે

યાં કંપનીને સરભર કરવાનો કાયદે સર રીતે અમલ કરવાનો અિધકાર છે અને તેને ચોખ્ખી રીતે

પતાવટ કરવી છે , અથવા િમલકતને ઓળખી કાઢવાનો અને એક સાથે જવાબદારીનો પતાવટ કરવાનો ઇરાદો
ધરાવે છે .
વતર્માન અને િવલંિબત કરને નફા અથવા નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે , િસવાય કે તે અ ય યાપક
આવકમાં મા ય અથવા મા યતામાં સીધી મા યતાવાળી વ ત ુઓ સાથે સંબિં ધત હોય છે .
આ િક સામાં, કરને અનુક્રમે અ ય યાપક આવકમાં અથવા સીધા ઇિક્વટીમાં પણ મા યતા આપવામાં આવે છે .
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પી) કમચાર લાભો
િનધાર્િરત લાભ યોજના
ગ્રે યુઇટી જવાબદારી એ એક િનધાર્િરત લાભની જવાબદારી છે અને તે એક નાણાંકીય વષર્ના અંતે અંદાિજત યુિનટ
ક્રેિડટ પ િત મુજબ તે ઉ ે યની માટે િનમણ ૂક કરાયેલ એક વીમા

ારા એક વીમાના મ ૂ યાંકનના આધારે ગણતરી

કરવામાં આવે છે .િનધાર્િરત લાભ જવાબદારીનું વતર્માન મ ૂ ય, સરકારી બો સ પર િરપોિટર્ંગ સમયગાળાના અંતે માકટ
િય ડના સંદભર્માં અંદાજીત ભિવ યના રોકડ પ્રવાહના આઉટ લોને બાદ કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે .
નેટ ઇ ટરે ટ કો ટની ગણતરી યાખ્યાયીત બેિનિફટ ઓિ લગેશનના નેટ બેલે સ અને લાન એસે સના વાજબી મ ૂ ય
પર િડ કાઉ ટ રે ટનો અમલ કરવા માટે કરાય છે .આ ખચર્ પ્રોિફટ અને લોસ ટેટમે ટમાં કમર્ચારી લાભ ખચર્માં સામેલ
છે .
યાખ્યાિયત યોગદાન લાન/ િડફાઇ ડ કોિ ટ્ર ય ૂશન લાન
થાિનક િનયમો અનુસાર સરકાર સંચાિલત પ્રોિવડ ટ ફં સને પાત્ર કમર્ચારીઓ માટે કંપનીઓ પ્રોિવડ ટ ફંડમાં યોગદાન
આપે છે . એકવાર યોગદાન ચ ૂક યા બાદ કંપનીની ચુકવણીની કોઈ જવાબદારી નથી. યોગદાનને તે સમયગાળા
દરિમયાન કમર્ચારી લાભ ખચર્ તરીકે ગણવામાં આવે થાય છે

માં કમર્ચારી સંબિં ધત સેવા પ્રદાન કરે છે .

ૂ ા ગાળાના કમચાર લાભોઃ
ંક
તમામ કમર્ચારીઓને સિવર્સના 12 મિહનાની અંદર ચ ૂકવવા પાત્ર લાભો
બેિનિફટ વગેરે, તે વષર્માં મંજૂરી થાય છે

વાં કે પગાર, બોનસ, એક્સ-ગ્રેિટયા, મેિડકલ

માં કમર્ચારી સંબિં ધત સેવા પ ૂરી પાડે છે અને વતર્માન કમર્ચારી લાભની

જવાબદારી તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે . તે કમર્ચારીઓ ારા પુરી પાડવામાં આવતી સેવાના આધારે અઘોિષત રકમ
પર અપાતી હોય છે .
અ ય લાંબા ગાળાના કમચાર ઓ લાભોઃ
પ્રા ત રજા માટેની જવાબદારીઓ, કમર્ચારીઓ સંબિં ધત સેવા આપે છે તે 12 મિહનાની અંદર પ ૂણર્ રીતે સેટલ થાય તેવી
અપેક્ષા રાખવામાં આવી નથી. તેથી તેઓમો અંદાજત યુિનટ એકમ ક્રેિડટ પ િતનો ઉપયોગ કરીને િરપોિટર્ંગ િપિરયડના
અંત સુધી કમર્ચારીઓ

ારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓના સંદભેર્ કરવામાં આવતી અપેિક્ષત ભાિવ ચુકવણીની

વતર્માન િકંમત તરીકે માપવામાં આવે છે . િરપોિટર્ંગ િપિરયડના અંતે બજારનો ઉપયોગ કરીને બેિનિફટમાં િડ કાઉ ટ
આપવામાં આવે છે

માં સંબિં ધત જવાબદારીની શરતો સાથે સંલગ્ન હોય છે .

વા તિવક પતાવટ ક્યારે થવાની અપેક્ષા છે તે

યાનમાં લીધા વગર, જો િરપોિટર્ંગ િપિરયડ પછી ઓછામાં

ઓછા 12 મિહના સુધી પતાવટને થિગત કરવાનો િબનશરતી હક કંપની પાસે ન હોય તો, જવાબદારી પાકા સરવૈયામાં
વતર્માન જવાબદારીઓ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે .
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વેઇટેજ

-તે સમયગાળા દરિમયાન ઇિક્વટી શેસર્ આઉટ ટેિ ડંગના સરે રાશ નંબરના

ારા ઇિક્વટી શેરહો ડસર્ને િનધાર્િરત સમયગાળા માટે નફા/નુકસાનને િવભાિજત કરીને કરવામાં આવે છે .

ઇપીએસની ખાતરી કરવા યાનમાં લેવામાં આવતી આવક એ સમયગાળા માટેનો ચોખ્ખો નફો છે

સમયગાળા માટે

તેમાં કોઈ પણ ચ ૂકવવાપાત્ર કર છે .
(આર) વેચાણ અને બંધ કરાયેલી કામગીર માટની નોન-કર ટ એસે સ
નોન-કર ટ એસે સને વેચાણ માટે રાખવામાં આવેલી તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે જો તેમની રાખેલી રકમ સતત
વપરાશના બદલે વેચાણ યવહાર ારા િરકવર કરવામાં આવશે અને વેચાણને ખ ૂબ સંભિવત માનવામાં આવે છે . વેચાણ
કરવા માટે ખચર્ કરતા ઓ ં વાજબી મ ૂ ય અને વહન રકમને તેઓ ઓછી માપે છે . નોન- કર ટ એસે સનું અવમ ૂ યન
અથવા લોનની ચ ૂકવણી કરવામાં આવતી નથી

યારે તેને વેચાણ કરવા માટે વગીર્કૃત કરવામાં આવે છે . વેચાણ માટે

વગીર્કૃત કરાયેલી કર ટ એસે સ એસે સને બેલે સશીટમાં બાકીની િમલકતથી અલગ રજૂ કરવામાં આવે છે .
અસતત કામગીરી એ કંપનીનું એવું ઘટકા છે

િડ પોઝ કરવામાં આ યું છે અથવા તેને વેચાણ માટે રાખવામાં આ યું

હોય તેમ વગીર્કૃત કરવામાં આવેલ છે અને તે અલગ યાપારની મુખ્ય કામગીરીનું અથવા કામગીરીના ભૌગોિલક
િવ તારનું પ્રિતિનિધ વ કરે છે

બાબત આ પ્રકારની મુખ્ય કામગીરી અને ભૌગોિલક િવ તારને િડ પોઝ ઓફ કરવાના

સુચા આયોજનનો એક ભાગ છે અથવા તે ફક્ત વેચાણના હેત ુથી હ તગત કરવામાં આવેલ પેટાકંપની છે . અસતત
કામગીરીના પિરણામો નફા અને નુક્સાન પત્રકમાં અલગ દશાર્વવામાં આવેલ છે .
વેચાણ માટે રાખવામાં આવેલી કામગીરી અને / અથવા નોન-કર ટ એસે સ માટેની ક્ષિત ખોટ એ એસેટનું કોઈપણ
પ્રારં િભક અથવા સબિસક્વ ટ રાઇટ-ડાઉન એ ખચર્ને બાદ કરતા વાજબી ભાવે વેચાણ માટે મા ય છે .
(એસ) જોગવાઇઓ ,આક મક જવાબદાર ઓ અને આક મક િમલકતો
જો કોઈ ભ ૂતકાળની ઘટનાના પિરણામે કંપનીની વતર્માન જવાબદારી (કાયદાકીય અથવા રચના મક) હોય યારે
જોગવાઈઓને મંજૂરી આપવામાં આવે છે , યારે સંભવ છે કે જવાબદારીઓની પતાવટ કરવા માટે આિથર્ક લાભ પ્રા ત
કરનાર િરસોસર્ના આઉટ લોની આવ યકતા હશે અને એક જવાબદારીનો િવ સિનય અંદાજ મ ૂકી શકાય છે .
પ્રોિવઝ સ એ સંચાલકમંડળ ખાતે િરપોિટર્ંગ પીિરયડના અંતમાં વતર્માન જવાબદારીઓની પતાવટ કરવા માટે આવ યક
ખચર્નો

ૈ ઠ અંદાજ છે અને વતર્માન મ ૂ ય પર િડ કાઉ ટ આપવામાં આવત ું નથી. સંચાલકમંડળના િનણર્યો, સમાન

ટ્રા ઝેક્શ સના અનુભવના પુરક અને કેટલાંક િક સાઓમાં વતંત્ર િન ણાંતોની િરપોટર્

ારા ફાઇના સ અસરો અને

આઉટકમનો અંદાજ નક્કી કરવામાં આવે છે .
ભ ૂતકાળની ઘટનાઓથી જવાબદારીઓ ઉદભવવાની શક્યતા હોય યારે આકિ મક જવાબદારીઓ જાહેર કરવામાં આવે
છે , ની અિ ત વની પુિ ટ ફક્ત કંપનીના િનયંત્રણ અથવા ઊભી થયેલી વતર્માન જવાબદારીની સંપ ૂણર્ અથવા ફક્ત
અિનિ ત ભિવ યની ઘટનાઓની ઘટના અથવા અસંગતતા ારા કરવામાં આવશે. ભ ૂતકાળની ઘટનાથી

119

યાં સંભિવત

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

નથી કે સંસાધનોના પ્રવાહને જવાબદારીનો ઉકેલ લાવવાની જ ર પડશે અથવા રકમનો િવ સનીય અંદાજ કરી શકાતો
નથી.
આકિ કમ એસે સ એ નાણાકીય પત્રકોમાં નો સ ારા જાહેર કરવામાં આવે છે , યાં આિથર્ક લાભોનો પ્રવાહ સંભિવત છે .
(ટ ) ઇ વે ટર ઝઃ
ઇ વે ટરીઝનું મ ૂ ય ૂ એ ખચર્ અથવા ચોખ્ખી વા તિવક િકંમત

ઓ ં હોય તે છે . ખચર્માં ખરીદીનો ખચર્ અને

ઇ વે ટરીઓને તેમના હાલના થાન અને િ થિતમાં લાવવા માટે કરવામાં આવતી અ ય ખચાર્ઓનો સમાવેશ થાય છે .
ભાિરત સરે રાશના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે . કંપની માસ રે િપડ ટ્રા સપોટર્ િસ ટમની સેવા પ્રદાન કરવાના
િબઝનેસમાં છે અને ચાલુ વષર્ દરિમયાન લ ૂઝ ટૂ સ િસવાય ઇ વે ટરી નથી.
( )ુ કર ટ િવ. નોન-કર ટ લાિસ ફકશન
કંપની કર ટ/ નોન- કર ટ ક્લાિસિફકેશનના આધારે પાકા સરવૈયામાં િમલકતો અને જવાબદારીઓ રજૂ કરે છે .
આમ યારે થાય છે

યારે એસેટ કર ટ હોયઃ

•

સામા ય ઓપરે િટંગ સાયકલમાં તે વેચવા અથવા તેનો વપરાશ થવાની અપેક્ષા છે ;

•

મુખ્ય વે વેપારના હેત ુ માટે રાખેલી;

•

િરપોિટર્ંગ પીિરયડ પછી બાર મિહનાની અંદર ચાલુ થવાની અપેક્ષા; અથવા

•

િરપોિટર્ંગ પીિરયડ પછી ઓછામાં ઓછા બાર મિહના જવાબદારીની અદલાબદલી કરવામાં અથવા જવાબદારી

પતાવટ કરવા માટે પ્રિતબંિધત િસવાય રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષ.
•

અ ય તમામ િમલકતને નોન-કર ટ તરીકે વગીર્કૃત કરવામાં આવી છે .
યારે જવાબદારીઓ ચાલુ હોયઃ

•

તે સામા ય ઓપરે િટંગ ચક્રમાં સેટલ થવાની અપેક્ષા છે ;

•

તે મુખ્ય વે વેપારના હેત ુ માટે રાખવામાં આવે છે ;

•

િરપોિટર્ંગ પીિરયડ પછી તે બાર મિહનાની અંદર સેટલ થવાનું છે ; અથવા

•

િરપોિટર્ંગ પીિરયડ પછી ઓછામાં ઓછા બાર મિહના જવાબદારીના સમાધાનને થિગત કરવાનો કોઈ િબનશરતી

અિધકાર નથી.
ઓપરે િટંગ સાયકલ એ પ્રોસેિસંગ માટેની િમલકતના સંપાદન અને રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષમાં તેમના આરં ભ વ ચેનો
સમય છે . કંપનીની નોમલર્ ઓપરે િટંગ સાયકલ પ ટ પે ઓળખવા માટે યોગ્ય નથી, તેથી તેને બાર મિહના માનવામાં
આવે છે .
કંપની અ ય તમામ જવાબદારીઓને નોન-કર ટ તરીકે વગીર્કૃત કરે છે .
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ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમઆરસી) લિમટડ
જ

31 માચ , 2019ના રોજ

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 2 : થાવર િમલકત , લા ટ અને સાધનસામ ી
હો ડ લે ડ

િવગતો

ુલ પડતર
1 એિ લ , 2017
વધારો

ઘટાડો /સમાયોજન
31 મ ા ચ, 2018ન ા રો જ
1 એિ લ , 2017
ઘટાડો /સમાયોજન

31 માચ , 2019ના રોજ
ઘસારો અને ઘટાડો
1 એિ લ , 2017
વષ માટનો ઘસારો
વષમાં થયેલ ઘટાડો
ઘટાડો
31 માચ , 2018ના રોજ
વષ માટનો ઘસારો
વષમાં થયેલ ઘટાડો
ઘટાડો
31 માચ , 2019ના રોજ
નેટ લોક
31 માચ , 2018ના રોજ
31 માચ , 2019ના રોજ

ન ધઃ 1) 31મી માચ , 2019ના રોજ,
સમાવેશ થાય છે

26,708.70
6,586.13
33,294.83
961.03
34,255.86
961.03
34,255.86

લઝહો ડ
ઇ ુવમે સ

બ ડગ

વાયાડ ટ

ઇલે કલ
ઇ ટોલેશન
અને ઇલે કલ
મશીનર

લા ટ અને
મશીનર

ક વક
(પરમેન ટ વે )

કસન
ઈકવીપમે ટ

રોલ ગ

ટોક

વાહનો

ફિનચર અને
ફ ચસ

ઓ ફસના
સાધનો

ુટર
કો
અને હાડવેર

402.74
65.95
468.69
468.69

30,238.87
30,238.87

46,858.00
46,858.00

3,838.97
3,838.97

283.06
283.06
683.95
967.01

8,970.81
8,970.81

7,747.19
7,747.19

4,447.56
4,447.56

35.16
104.80
139.96
139.96

126.02
49.25
175.27
37.02
212.29

223.33
30.51
6.68
247.16
16.01
14.31
248.86

271.03
24.72
16.95
278.80
89.44
36.02
332.22

28,050.05
6,861.36
23.63
34,887.78
103,888.85
50.33
138,726.30

123,481.28
95,848.47
219,329.75
192,934.78
102,739.73
309,524.80

235.04
95.32
330.36
55.73
386.09

36.73
36.73

56.91
56.91

25.59
25.59

204.76
67.68
272.44
13.79
286.23

21.79
21.79

37.64
37.64

12.13
12.13

12.57
17.81
30.38
19.40
49.78

39.09
30.19
69.28
18.22
87.50

64.59
41.05
6.11
99.53
34.77
13.49
120.81

147.45
62.33
16.95
192.83
61.48
36.02
218.29

703.51
314.38
23.06
994.83
394.18
49.51
1,339.50

11,584.21
11,584.21
11,584.21

138.33
82.60

30,202.14

46,801.09

3,813.38

10.62
680.78

8,949.02

7,709.55

4,435.43

109.58
90.18

105.99
124.79

147.63
128.05

85.97
113.93

33,892.95
137,386.80

207,745.54
297,940.59

હો ડ જમીનની રકમમાં રાઇટ ુ ફઅર કો પ સેશન એ ડ ા સપર સી ઇન લે ડ એ વઝીશન રહ બલીટશન એ ડ રસેટરમે ટ એ ટ, 2013 હઠળ લેવામાં આવેલ .6587.40 લાખના (પાછલા વષમાં .5626.75 લાખ)

ને જમીનનો કબજો લીધા બાદ ,

2) વષ દરિમયાન ઇ ડ એએસ - 23 બોરો ગ કો ટ

.લાખમાં )
ચા ુ ૂડ કાય

ુલ

ૂકવણી કર ને કરાર કયા બાદ

ૃ કરવામાં આવેલ છે.
ૂડ ત

ુજબ . 1293.15 લાખની (પાછલા વષમાં

ૂ ય ) રકમને

ૃ કરવામાં આવેલ છે .
ૂડ ત
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ન ધ 2.A : ચા ુ
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ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ૂડ કાય

િવગતો

01.04.2018 ના રોજ

A) અમદાવાદ મે ો

ો

ુરત મે ો

ો

( . લાખમાં )
31.03.2019 ના રોજ
બેલે સ

વષ દરિમયાન
ૂડ ૃત

25,960.49
15,948.46
38,368.06
17,218.92
10,597.72

-

51,844.36
48,302.95
104,702.61
17,693.03
30,876.49

11,997.67
22,661.91
31,893.54
5,995.05
10,326.84

39,846.69
25,641.04
72,809.07
11,697.98
20,549.65

1,572.68
3,235.41
8,854.53
418.34
4,303.94

693.09
1,441.20
48,553.56
415.32
12,502.89
1,850.06
1,127.79
12,392.09

-

2,265.77
4,676.61
57,408.09
833.66
12,502.89
1,850.06
1,127.79
16,696.03

689.70
289.33
3,442.87
304.50
6,941.92

1,576.07
4,387.28
57,408.09
833.66
9,060.02
1,850.06
823.29
9,754.11

323.00

39.00

-

362.00

-

ટ ફઝ-2

જનરલ ક સ ટ સી
C)

ુલ

25,883.87
32,354.49
66,334.55
474.11
20,278.77

યુિટલીટીઝ ખસેડવાનો
પુનવર્સન અને પુનઃ થાપન
અંડરગ્રાઉ ડ બાંધકામ
પુલ
રોલીંગ ટોક (કે િપટલ ઈ વે ટરી સહીત . 2658.40 લાખ અને પાછલા વષર્માં શૂ ય)
ટે લીકોમ ઇિક્વપમે ટ
લા ટ અને મશીનરી ( કે િપટલ ઈ વે ટરી સહીત . 52.41 લાખ અને પાછલા વષર્માં શૂ ય )
ટ્રે ક વોકર્ (પરમેન ટ વે) ( કે િપટલ ઈ વે ટરી સહીત . 7324.61 લાખ અને પાછલા વષર્માં . 4303.94
લાખ)
ો

વષ દરિમયાન
ઘટાડાને કારણે ખોટ

ટ ફઝ-1

ટે શન ( ટે શનની અંદરના વાયાડક્ટ સિહત)
ડેપો
વાયાડક્ટ ( ટે શન િસવાય )
ટ્રે ક્શન અને પાવર સ લાય ( કે િપટલ ઈ વે ટરી સહીત .10814.47 લાખ અને પાછલા વષર્માં - શૂ ય)
જનરલ ક સ ટ સી

B) અમદાવાદ મે ો

વષ દરિમયાન
વધારો ક સમાયોજન

-

362.00

ટ ફઝ-1

જનરલ ક સ ટ સી

446.00

-

446.00

પેટા -સરવાળો (A)

164,479.69

187,108.65

-

351,588.34

94,543.33

257,045.01

મ ૂડીકરણ બાકી હોય તેવા આકિ મક ખચર્ (સંદભર્ ન ધ 2.A.1)

16,227.23

5,826.13

-

22,053.36

8,196.40

13,856.96

પેટા -સરવાળો (B)

16,227.23

5,826.13

-

22,053.36

8,196.40

13,856.96

180,706.92

192,934.78

-

373,641.70

102,739.73

270,901.97

ુ લ C = (A+B)
િવગત

01.04.2018 ના રોજ

જમીન િવકાસ, યુિટલીટી િશ ટીંગ અને અ ય ખચાર્
Less : ફેઝ-1 િસવાયના ઘટાડાની ખોટ માટે જોગવાઇ (સંદભર્ ન ધ 21)

ુ લ ચા ુ

ૂડ કાય ( E = C+D )

પાછલા વષ ું ચા ુ

ૂડ કાય

ુલ

446.00

31.03.2019 ના રોજ

વષ દરિમયાન
ૂડ ૃત

35,587.21

-

-

35,587.21

-

35,587.21

(11,584.21)

-

-

(11,584.21)

-

(11,584.21)

3,035.62

-

-

3,035.62

-

3,035.62

27,038.62

-

-

27,038.62

-

27,038.62

મ ૂડીકરણ બાકી હોય તેવા આકિ મક ખચર્ (સંદભર્ ન ધ 2.A.2)
પેટા -સરવાળો (D)

વષ દરિમયાન
વધારો ક સમાયોજન

ફઝ-1 િસવાય
વષ દરિમયાન
ઘટાડાને કારણે ખોટ

-

207,745.54

192,934.78

123,481.28

95,848.47

(11,584.21)

400,680.32
207,745.54

102,739.73
-

297,940.59
207,745.54

ન ધઃ કંપનીની થાપના ફે આ
ુ રી 2010માં ગુજરાત સરકારની માિલકીની કંપની તરીકે કરવામાં આવી હતી. યારબાદ કંપનીને અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રો ક્ટ ફેઝ -1ના અમલીકરણ માટે માચર્ 2015 માં ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સંયક્ુ ત માિલકીના સંયક્ુ ત સાહસ તરીકે પાંતિરત
કરવામાં આવી હતી. યોગ્ય પ્ર તુિતકરણ માટે, કંપની સંયક્ુ ત સાહસમાં પિરવતીર્ત થઇ તે અગાઉના થયેલ ખચર્ને સામ ૂિહક અલગથી ફેઝ -1 િસવાયના ખચર્ તરીકે અંદાિજત રીતે દશાર્ વવામાં આ યા છે . સંયક્ુ ત સાહસની રચના અગાઉ કંપની સંપ ૂણર્પણે ગુજરાત સરકારની માિલકીની હતી અને ફેઝ -1
િસવાયના ખચર્ ગુજરાત સરકાર ારા પ ૂરી પાડવામાં આવેલ ઇિક્વટીમાંથી કરવામાં આ યો હતો . ફેઝ -1 ના િહસાબોના સાચા અને યોગ્ય પ્ર તુિતકરણ માટે કંપનીએ ગુજરાત સરકારને એસપીવીની રચના અગાઉ કરવામાં આવેલ ફેઝ -1 િસવાયના ખચર્ની પતાવટ કરી . 31200 લાખના શેર
એ લીકેશન નાણાને વધારાની સબઓિડર્નેટ ડેટમાં તબદીલ કરી વધારાનુ ં બાકીનુ ં ભંડોળ ટુ ં કરવાની િવનંતી કરી છે . ગુજરાત સરકારે 4 જુ લાઇ, 2016ના રોજનો ઠરાવ ક્રમાંક MIS-112014-1100-1-DH જારી કરી . 46,700 લાખના વધારાના સબઓિડર્નેટ ડેટને મંજુરી આપેલ છે અને 24 મી
જા યુઆરી , 2018ના રોજના ઠરાવ ારા ફેઝ -1 િસવાયના પ્રોજક્ટના થયેલ ખચર્ માટે .31,200 લાખની શેર એ લીકેશ મનીને વધારાના સબઓિડર્નેટ ડેટમાં પાંતિરત કરવાની મંજુરી આપેલ છે . વધુમાં ગુજરાત સરકારે નાણાકીય વષર્ 2017-18 દરિમયાન વધારાના સબઓિડર્નેટ ડેટ તરીકે
.15,500 લાખની રકમ ફાળવી આપેલ છે . (સંદભર્ ન ધ 8.1)
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વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
ન ધ 2.A.1 :

2018-19

ૂડ કરણ બાક હોય તે વા આક મક ખચા ું પ ક - ફઝ-I

િવગત
કમર્ચારી લાભના ખચર્
ઘસારો
ઋણ ખચર્
િવદે શ િવનીમયની ખોટ (ચોખ્ખી )
અ ય વહીવટી ખચર્
ુ લ (A)
ચા ુ ૂડ કાય
ઋણ ખચર્ (સંદભર્ ન ધ-a)
ુ લ (B)
આવક
િડફાઇ ડ બેિનફીટ લા સની ફેરમ ૂલવણીથી થયેલ લાભ
ટે ડર ફી
િરકવર થયેલ િલક્વીડેટેડ ડેમિે જસ
ુ લ (C)
ચા ુ

31-3-2018 ના રોજ

2018-19

( . લાખમાં )
31-3-2019 ના રોજ

4,186.27
4,605.65
360.88
1,432.27
5,871.08
16,456.15

2,219.29
1,650.44
406.92
(1,244.62)
2,272.65
5,304.68

6,405.56
6,256.09
767.80
187.65
8,143.73
21,760.83

2,081.77
2,081.77

1,856.25
1,856.25

3,938.02
3,938.02

42.95
253.52
1.77
298.24

(15.26)
16.08
0.82

27.69
269.60
1.77
299.06

ૂડ કાયમાં તબદ લી

જનરલ ક સ ટ સીમાં તબદીલી
AUCમાં તબદીલી કરે લ રાઇટ ઓફ યુઝની ઋણમુિક્ત
ુ લ (D)
પે ટા ુ લ (E) = (A+B)-(C+D)
વષ દરિમયાન ડુ ત
ૃ
થાવર િમલકત , લા ટ અને સાધનસામગ્રી
ુ લ (F)

1,333.98
1,333.98

20.70
3,325.73
3,346.43

16,227.23

5,826.13

22,053.36

8,196.40
8,196.40

8,196.40
8,196.40

-

ૂડ કરણ બાક હોય તે વા ચો ખા આક મક ખચા (E-F)
ન ધ-a: આ રકમમાં ઇ ડ એએસ 23 મુજબ િવદે શી લોનના ઋણ ખચર્ તરીકે ની રકમ .2,403.94 લાખ (પાછલા વષર્માં .1792.79 લાખ) અને જાઇકા પાસેથી લીધેલ લોનના યાજના
.1,534.08 લાખ (પાછલા વષર્માં .288.98 લાખ) નો સમાવેશ થાય છે .
Note 2.A.2 : ૂડ કરણ બાક હોય તે વા આક મક ખચા ું પ ક - ફઝ-I િસવાય
િવગત
ટમર્ લોનની પ્રોસેસીંગ ફી અને યાજ ખચર્
કમર્ચારી લાભ ખચર્
વહીવટી ખચાર્
યાજ આવક
ફઝ-I િસવાયના

20.70
1,991.75
2,012.45

16,227.23

31-3-2018 ના રોજ
2,822.33
1,243.43
1,551.34
(2,581.48)

ૂડ કરણ બાક હોય તે વા ચો ખા આક મક ખચા

3,035.62
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(2,370.27)

2018-19
-

13,856.96

( . લાખમાં )
31-3-2019 ના રોજ
2,822.33
1,243.43
1,551.34
(2,581.48)
3,035.62
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 3 : અવા તિવક િમલકતો
િવગત

કો

1 એિ લ , 2017 ના રોજ
વધારો
ઘટાડો
31 માચ , 2018 ના રોજ
વધારો
ઘટાડો
31 માચ , 2019ના રોજ
ઋણ ુ ત અને ૂ યમાં ઘટાડો
1 એિ લ , 2017 ના રોજ
વષર્ દરિમયાન ઋણમુિક્ત
ઘટાડો
31 માચ , 2018 ના રોજ
વષર્ દરિમયાન ઋણમુિક્ત
ઘટાડો
31 માચ , 2019ના રોજ
નેટ લોક
31 માચ , 2018 ના રોજ
31 માચ , 2019ના રોજ
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ટુ ર સો ટવેર

રાઇટ

ુ

ુ
ઝ

( . લાખમાં )
ુલ

792.67
24.03
816.70
1.95
818.65

43,786.10
43,786.10
3,519.12
47,305.22

44,578.77
24.03
44,602.80
3,521.07
48,123.87

459.65
206.48
666.13
120.15
786.28

734.62
1,257.13
1,991.75
1,333.98
3,325.73

1,194.27
1,463.61
2,657.88
1,454.13
4,112.01

150.57
32.37

41,794.35
43,979.49

41,944.92
44,011.86

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 4 : નાણાક ય િમલકતો
31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

ચા ુ
અસલામત પણ સાર
જીએસએફએસ િલ. પાસે રહેલી થાપણો

35,180.67

16,411.12

Total

35,180.67

16,411.12

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

4 (a) લોન
િવગત

4 (b) વેપાર મળવાપા
િવગત
વેપાર મળવાપાત્ર
અસલામત પણ સારા
ુલ
4 (c) રોકડ અને રોકડ -સમાન
િવગત
બે કો પાસે રહેલી િસલક
ચાલ ુ ખાતામાં
થાપણ ખાતામાં (ઓટો વીપ એફડી)
હાથ પર રહેલ રોકડ
ુલ
4 (d) અ ય નાણાક ય િમલકતો
િવગત
અસલામત પણ સાર
(i) થાયી
િસક્યોિરટી િડપોઝી સ
(ii) ચા ુ
િસક્યોિરટી િડપોઝી સ
િફક્ ડ િડપોઝી સ પર ઉપાિ ત યાજ
ુલ
4 (e) ક ાવાર નાણાક ય િમલકતો
િવગત
31 માચ , 2019
વેપાર મળવાપાત્ર
લોન
રોકડ અને રોકડ-સમાન
અ ય નાણાકીય િમલકતો
ુલ
31 માચ , 2018
વેપાર મળવાપાત્ર
લોન
રોકડ અને રોકડ-સમાન
અ ય નાણાકીય િમલકતો
ુલ
નાણાકીય ઇ મે ટના જોખમ સંચાલનના હેત ુઓ અને નીિતઓ માટે ન ધ 31 જુ ઓ
યોગ્ય મ ૂ યના િનદશર્ન માટે ન ધ 30 જુ ઓ
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0.12

-

0.12

-

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

3,288.74
1,465.00
0.51

911.37
187.49
-

4,754.25

1,098.86

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

158.16
158.16

97.15
97.15

804.81
80.52
885.33

706.88
4.82
711.70

1,043.49

808.85
( . લાખમાં )
ઋણ ુ ત કમત

FVTPL

FVOCI

-

-

0.12
35,180.67
4,754.25
1,043.49
40,978.53

-

-

16,411.12
1,098.86
808.85
18,318.83

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 5 : અ ય થાયી /ચા ુ િમલકતો
િવગત
થાયી
કે િપટલ એડવા સીસ
કો ટ્રાક્ટરને ચ ૂકવેલ એડવા સ િબનસલામત (યોગ્ય માનેલ ) (બીજીથી સ ુરિક્ષત )
િવરોધ હેઠળ સરકારી સ ાિધકારી પાસે રહેલ બાકી

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

77,749.66
43.75

67,498.15
39.20

મડી ખચર્ માટે એડવા સ િબનસલામત (યોગ્ય માનેલ )
મ ૂડી ખચર્ માટે એડવા સ િબનસલામત (શંકા પદ )
બાદ : શંકા પદ એડવા સ માટે જોગવાઇ
મ ૂડી ખચર્ માટે કુ લ એડવા સ

6,687.24
1,030.12
(1,030.12)
6,687.24

કુ લ કે િપટલ એડવા સ

84,480.65

67,537.35

એડવા સ ઇ કમ ટે ક્સ (જોગવાઇ બાદ ) [સંદભર્ ન ધ 5(a)]

326.19
84,806.84

65.91
67,603.26

ચા ુ
અગાઉથી ચ ૂકવેલ ખચર્
જીએસટી રીફંડ મળવાપાત્ર

511.03
159.14
670.17

ુલ

169,913.91

5 (a) કર િમલકતો (ચો ખી )
િવગત

31 માચ , 2019 ના
રોજ
1,845.75
(1,519.56)

કરની અગ્રીમ ચ ૂકવણી અને મળવાપાત્ર ટીડીએસ
બાદ: કરવેરા માટે ની જોગવાઈ
ુલ
6 ઇ વે ટર
િવગત
લુઝ સાધનો
ુલ
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-

46.75
46.75
135,148.16

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ
1,337.85
(1,271.94)

326.19

65.91

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

2.28

-

2.28

-

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ
ન ધ 7 : ઇ વટ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

શેર ૂડ

િવગત
સ ાવાર શેર ૂડ
.10નો એક એવા ઇિક્વટી શેર
બહાર પાડલ અને ભરાયેલ શેર
.10નો એક એવા ઇિક્વટી શેર

ૂડ

ભરાયેલ અને ૂણ ભરપાઇ થયેલ શેર
.10નો એક એવા ઇિક્વટી શેર

40,000.00

400,000.00

40,000.00

400,000.00

21,012.10

210,121.00

18,512.10

185,121.00

21,012.10

210,121.00

18,512.10

185,121.00

ુલ
7.1.

( . લાખમાં શેરની સંખ્યા િસવાય )
31 માચ , 2018ના રોજ
શેરની સં યા
રકમ ( .)

31 માચ , 2019ના રોજ
શેરની સં યા
રકમ ( .)

210,121.00
રપોટ ગ સમયના

ારં ભે અને

તે બાક શેરની મેળવણી
31 માચ , 2019ના રોજ
શેરની સં યા
રકમ ( .)
18,512.10
185,121.00
2,500.00
25,000.00
21,012.10
210,121.00

Particulars
સમયગાળાના પ્રારં ભે
ઉમેરો : વષર્ દરિમયાન જારી કરે લ શેર
સમયગાળાના અંતે બાકી

185,121.00

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018ના રોજ
શેરની સં યા
રકમ ( .)
15,512.10
155,121.00
3,000.00
30,000.00
18,512.10
185,121.00

7.2. ઇ વટ શેર સાથે જોડાયેલ શરતો /હકો
કં પની એક જ વગર્ના શેર એટલે કે ઇિક્વટી શેર ધરાવે છે ન ું મ ૂ ય પ્રિત શેર .10 છે . પ્ર યેક શેરધારક તેની પાસે રહેલા એક શેરની સામે
એક વોટનો અિધકાર ધરાવે છે . િલક્વીડેશનના િક સામાં , ઇિક્વટી શેરધારકો પ્રેફરે િ શયલ રકમની વહચણી બાદ કં પનીની બધી જ
અ ક્યામતો શેરહો ડીંગના પ્રમાણમાં મેળવવા માટે લાયક છે .
7.3. કં પનીમાં 5 ટકાથી વ ુ શેર ધરાવતા શેરધારકો પાસે રહલા

ુ લ શેર

31 માચ , 2019ના રોજ

શેરધારકોના નામ

શેરની સં યા

'શેરહો ડ ગના

31 માચ , 2018ના રોજ
%

શેરની સં યા

શેરહો ડ ગના

%

ગુજરાતના મહામિહમ રા યપાલ અને તેમના
નોિમની

11,000.00

52.35

11,000.00

59.42

મહામિહમ રા ટ્રપિત અને તેમના નોિમની
(શહેરી િવકાસ મંત્રાલય )

10,012.10

47.65

7,512.10

40.58

21,012.10

100.00

18,512.10

100.00

7.4. પાછલા પાંચ વષર્ દરિમયાન પ ૂણર્ ભરપાઇ થયેલ બોનસ શેર તરીકે અથવા અ ય રીતે રોકડ માગેર્ જારી કરવામાં આવેલ શેર : શ ૂ ય
7.5. કં પની કોઇ હો ડીંગ કં પની ધરાવતી નથી.
7.6. કે િપટલ મેનજ
ે મે ટના હેત ુ, નીિત અને પ્રિક્રયા માટે , સંદભર્ ન ધ ક્રમાંક 32
ન ધ 8 : સમ

ર તે ઇ વટ

વ પમાં રહલા ઇ

મે

સ

િવગત

31 માચ , 2019ના રોજ

ગુજરાત સરકાર તરફથી (વધારાન ું સબઓિડર્નટ
ે ડેટ)
(સંદભર્ ન ધ 8.1)
ુ લ અ ય ઇ વટ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018ના રોજ

46,700.00

46,700.00

46,700.00

46,700.00

રા ય સરકારે 4 જુલાઇ , 2016ના રોજનો સામા ય ઠરાવ ક્રમાંક MIS-112014-1100-1-DH જારી કરે લ છે હેઠળ ફેઝ-1 િસવાયના પ્રો ક્ટના થયેલ ખચર્ માટે .46,700 લાખના
વધારાના સબઓિડર્નટ
ે ડેટને મંજુરી આપવામાં આવેલ છે . થયેલ ખચર્ની રકમને પાકા સરવૈયામાં ચાલુ મ ૂડીકાયર્ તરીકે દશાર્વવામાં આવશે . અ ય ફેઝ માટે યારે આ િમલકતોને
ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે યારે .46,700ની રકમ કે સબઓિડર્નટ
ે ડેટ તરીકે રાખવામાં આવેલ છે તેને ગુજરાત સરકારની ઇિક્વટીમાં તબદીલ કરવામાં આવશે . વધારાની
સબઓિડર્નટ
ે ન ું ઇિક્વટીમાં પાંતર મ ૂળ િકંમતે કરવામાં આવશે . આથી , કંપનીએ આ પ્રકારના પાંતર થઇ શકે તેવા ઇ મે ટને સમગ્ર રીતે ઇિક્વટી તરીકે વગીર્કૃત કરે લ છે અને નીચે
શેર મડી
ૂ અને ઉપર અ ય ઇિક્વટી હેડ દશાર્વલ
ે છે .
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2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 9 : અ ય ઇ વટ
િવગત

31 માચ , 2019 ના
રોજ

ન ધ 9.1 શે ર એ લીકશનના નાણા
શે ર એ લીકશનના નાણા (સંદભ ન ધ (i) નીચે )
છે લા નાણાકીય િનવેદનો મુજબ પુરાંત
ઉમેરો / (બાદ ) વષર્ દરિમયાનના ફેરફાર

-

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ
-

-

અનામતો અને િસલક
નફા અને ુકસાન પ કમાં િસલક
છે લા નાણાકીય પત્રકો મુજબની પુરાંત
ઉમેરો / (બાદ ): વષર્ માટે નો નફો કે ખોટ

(6,643.40)
(165.74)
(6,809.14)

3,804.62
(10,448.02)
(6,643.40)

ુ લ અનામત અને િસલક

(6,809.14)

(6,643.40)

ુલ

(6,809.14)

(6,643.40)

ન ધ 10 : નાણાક ય જવાબદાર ઓ
10 (a) લાંબા ગાળાના ઋણ
િવગત
લાંબા ગાળાના ઋણ (સંદભ ન ધ નીચે )
થાયી
બન િમનપા
- જાપાન ઇ ટરનેશનલ કોઓપરે શન એજ સી (JICA) તરફથી ભારત
સરકાર (PTA) ારા
- ભારત સરકાર તરફથી (સબઓિડર્નટ
ે ડેટ)
- ગુજરાત સરકાર તરફથી (સબઓિડર્નટ
ે ડેટ)

Total

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

141,119.68

57,527.39

2,499.42
3,201.23

1,540.21
1,025.65

146,820.33

60,093.25

10 (એ) (i) ધી જાપાન ઇ ટરનેશનલ કોઓપરે શન એજ સી (જાઇકા )એ અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ માટે કુ લ .606600
લાખ ( .9800 લાખના આઇડીસી સિહત )ની લોન આપવાન ું વચન આ યું છે અને આ મુજબ જાઇકાએ તા . 04.03.2016ના
રોજના લોન એગ્રીમે ટ પી 247 મુજબના પ્રથમ હપતા પેટે 82,434 િમિલયન જાપાનીઝ યેન (1 . બરાબર 1.89 જાપાનીઝ
યેન મુજબ .436158 લાખને સમાન ) આપવા સંમિત આપેલ છે .
ભારત સરકારને આ લોન બે પ્રિક્રયાઓ – િરઇ બસર્મે ટ પ્રોસીજર અને કિમટમે ટ પ્રોસીજર મુજબ લોન આપેલ છે . ભારત
સરકાર ારા લોનની રકમ પાસ ુ આિસ ટ સ (પીટીએ ) ારા આપવામાં આવે છે . વષર્ દરિમયાન , વાિષર્ક 1.4 ટકાના દરે
યાજપેટે કુ લ .1193.30 લાખ ચ ૂકવવાપાત્ર છે . જાઇકા લોનનો સમયગાળો 30 વષર્નો છે 2046 સ ુધીમાં ચ ૂકવવાપાત્ર
છે અને પ્રારં િભક 10 વષર્ એટલે કે 2026 સ ુધી લોનની પરતચ ૂકવણીમાંથી મુિક્ત મળે લ છે .
10 (a) (ii) : જાઇકા લોનની િપયામાં સંદભર્માં મેળવણી , પીટીએ િરકવરે બલ , બાકી યાજ અને નાણા મંત્રાલયના કં ટ્રોલર
ઓફ એઇડ , એકાઉ સ એ ડ ઓિડટ (સીએએએ )ને ચ ૂકવવાના થતા સિવર્સ ચાજીર્સ અંગેની પ્રિક્રયા અને જો કોઇ
એ જ ટમે ટ હોય તો તે પ ૂણર્ કરવામાં આવશે .
10 (a) (iii): ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તરફથી ફેઝ-1 માટે મળે લ યાજમુક્ત સબઓિડર્નટ
ે ડેટની પરત ચ ૂકવણી
ભારત સરકાર ારા જાઇકા માટે થી ફેઝ-1 માટે ની યાજ સાથેની લોનની ચ ૂકવણી બાદ ચ ૂકવવાપાત્ર બનશે .
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
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10 (b) ડ પેયેબલ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

િવગત
ચા ુ

માઇક્રો એ ટરપ્રાઇઝીસ અને મોલ એ ટરપ્રાઇસીઝને બાકી ચ ૂકવણી (સંદભર્ ન ધ 33
માઇક્રો એ ટરપ્રાઇસીઝ અને મોલ એ ટરપ્રાઇસીઝ િસવાયના બાકી ચ ૂકવણા

ુલ
10 (c) અ ય નાણાક ય જવાબદાર ઓ
િવગત
ચા ુ
કમર્ચારીઓને ચ ૂકવવાપાત્ર
કે િપટલ ગુ ઝ સંબિં ધત ચ ૂકવવાપાત્ર
ભારત સરકાર તરફથી પાસ ુ આિસ ટ સ (PTA)
અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ
ુલ
10 (d) ક ા ુજબ નાણાક ય જવાબદાર ઓ
િવગત
31 માચ , 2019 ના રોજ
ઋણ
વેપાર ચ ૂકવવપાત્ર
અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ
ુલ

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

140.60
446.83

26.41
315.11

587.43

341.52

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

244.36
40,205.24
62,030.49
285.03

116.94
14,901.10
16,141.79
100.69

102,765.12

31,260.52

FVTPL

31 માચ , 2018ના રોજ
ઋણ
વેપાર ચ ૂકવવપાત્ર
અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ
ુલ

-

146,820.33
587.43
102,765.12
250,172.88

-

60,093.25
341.52
31,260.52
91,695.29

નાણાકીય સાધનોના જોખમ સંચાલન હેત ુઓ અને નીિતઓ માટે ન ધ 31 જૂઓ
યોગ્ય મ ૂ યના િનદશર્ન માટે ન ધ ક્રમાંક 30 જુ ઓ
ન ધ 11 : જોગવાઇઓ
િવગત
થાયી
કમચાર લાભ માટ જોગવાઇ (ન ધ 25
ગ્રે ય ૂઇટી માટે જોગવાઇ
કો પ સેટેડ એ સ સ માટે જોગવાઇ
ચા ુ
કમચાર લાભ માટ જોગવાઇ (ન ધ 25
ગ્રે ય ૂઇટી માટે જોગવાઇ
કો પ સેટેડ એ સ સ માટે જોગવાઇ
ુલ

ૂઓ )

ૂઓ )
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( . લાખમાં )
ઋણ ુ ત કમતે

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

105.05
112.67
217.72

64.79
51.24
116.03

6.26
51.55
57.81

1.63
24.15
25.78

275.53

141.81
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31 માચ , 2019ના રોજ ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો
ન ધ 12 :સરકાર અ ુદાન
િવગત
થાયી
સરકારી અન ુદાન
( િવલંિબત સરકારી અન ુદાન માટે સંદભર્ ન ધ -12(એ) અને િડટે ઇ ડ પ્રો ક્ટ
િરપોટર્ તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત સરકાર તરફથી મળે લ અન ુદાન (સંદભર્
ન ધ -12 (બી ))
ુલ
12 (a) િવલં બત સરકાર અ ુદાન
િવગત

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

103,854.26

51,979.37

103,854.26

51,979.37

31 માચ , 2019 ના
રોજ
51,049.15
50,388.32
33.21
101,404.26
101,404.26

1 એિપ્રલના રોજ
વષર્ દરિમયાન મળે લ
વષર્ દરિમયાન અન ુદાન આવક તરીકે સંપાદન
31 માચર્ના રોજ
ુલ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ
39,715.56
11,333.59
51,049.15
51,049.15

કે ટલીક થાયી િમલકત , લા ટ અને સાધનસામગ્રીની ખરીદી માટે સરકારી અન ુદાન મળે લ છે . 31 માચર્ના રોજ આ
અન ુદાન સંબિં ધત કોઇ પ ૂણર્ ન થઇ હોય તેવી શરતો જોડાયેલી નથી .
12 (b) ડટઇ ડ

ો

ટ રપોટ તૈયાર કરવા

ુ રાત સરકાર તરફથી મળે લ અ ુદાન
જ
31 માચ , 2019 ના
રોજ
1,700.00
750.00
2,450.00
2,450.00

િવગત
1 એિપ્રલના રોજ
વષર્ દરિમયાન મળે લ
31 માચર્ના રોજ
ુલ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ
200.00
1,500.00
1,700.00
1,700.00

અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટ ફેઝ-II અને સુરત મેટ્રો રે લ ફેઝ-I નો ડીટેઇલ પ્રો ક્ટ િરપોટર્ તૈયાર કરવા માટે અનદ
ુ ાન મળે લ છે .

ન ધ 13 : અ ય ચા ુ / થાયી જવાબદાર ઓ
િવગત
ચા ુ
કાન ૂની જવાબદારીઓ
ુલ
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31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

1,482.54
1,482.54

558.17
558.17

1,482.54

558.17

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 14 : કામગીર માંથી આવક
િવગત

બાંધકામ
દરિમયાન ખચ

2018-19
નફા - ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
3.81
0.10

( . લાખમાં )

2017-18
વષ નો ુ લ
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
3.81
0.10
-

વષ નો ુ લ

મુસાફરી આવક
ભાડુ ં

-

ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)

-

-

-

-

-

-

-

3.91

3.91

-

-

-

ુલ

-

ન ધ 15 : અ ય આવક
િવગત

યાજ આવક
અનુદાન આવક[સંદભર્ ન ધ12(a)]
પરચ ૂરણ આવક
િ થર િમલકતોના વેચાણ પર નફો (ચોખ્ખો )
િવદે શી િવનીમયનો લાભ (ચોખ્ખો )
માંડી વાળે લ પરચ ૂરણ પુરાંત/ જોગવાઇઓ
ટે ડર ફી
ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)
ુલ

2018-19
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
2,174.01
33.21
29.66
1.65
1,244.62
4.90
16.08
(1,260.70)
1,260.70

વષ નો ુ લ

2017-18
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
1,457.73
231.53
1.46
9.45
9.04
-

-

2,174.01
33.21
29.66
1.65
1,249.52
16.08

-

(1,260.70)

(9.04)

2,243.43

-

2,243.43

-

વષ નો ુ લ
1,457.73
231.53
1.46
9.45
9.04
(9.04)

1,700.17

ન ધ 16 : કામગીર ખચા
િવગત

( . લાખમાં )

1,700.17

( .લાખમાં )
બાંધકામ
દરિમયાન ખચ

2018-19
નફા - ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
30.96
4.34
0.43
59.20
194.95
0.10

વષ નો ુ લ

વષ નો ુ લ

વીજળી ખચર્
મરામત ખચર્
ટોર વપરાશ ખચર્
િસ ુિરટી ખચર્
ક સ ટનસી ખચર્
ટે લી કો યુિનકે શન ખચર્

-

ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)

-

-

-

-

-

-

-

289.98

289.98

-

-

-

ુલ

30.96
4.34
0.43
59.20
194.95
0.10

2017-18
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
-

-

ન ધ 17 : કમચાર લાભના ખચ
િવગત

પગાર, વેતન, ભ થા અને બોનસ
કમર્ચારી લાભના ભંડોળના ફાળો
ટાફ માટે ક યાણકારી ખચર્
ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)
ુલ

2018-19
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
1,993.17
165.21
226.12
13.14
322.75
(2219.29)
-
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501.10

( . લાખમાં )

2017-18
વષ નો ુ લ
બાંધકામ
નફા - ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
2,158.38
1,419.47
239.26
144.88
322.75
(2219.29)

(1564.35)

501.10

-

વષ નો ુ લ
1,419.47
144.88
-

-

(1564.35)
-

-

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

ન ધ 18 : નાણાક ય ખચ
િવગત

ટમર્ લો સ પર યાજ
કરવેરા પર યાજ
સબઓિડર્નટ
ે ડેટન ું યાજ
કિમટમે ટ ચાજીર્સ અને PTA પર યાજ
અ ય યાજ ખચર્
ઋણગ્રહણ પર િવદે શી િવિનમય ન ુકસાન
ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)
ુલ

2018-19
બાંધકામ
નફા- ુકસાન
દરિમયાન ખચ
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
406.92
6.71
1,179.46
14.17
1,856.25
(3442.63)
-

20.88

વષ નો ુ લ
413.63
1,193.63
1,856.25
(3442.63)
20.88

2017-18
બાંધકામ
નફા- ુકસાન
દરિમયાન ખચ પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
23.89
0.03
213.68
288.98
5.43
(532.01)
-

-

ન ધ 19 : ઘસારો અને ઋણ ુ ત ખચ
િવગત

બાંધકામ
દરિમયાન ખચ

વા તિવક િમલકતો પરનો ઘસારો (સંદભર્ ન ધ 2)
અવા તિવક િમલકતો પર ઋણમુિક્ત (સંદભર્ ન ધ 3)

197.74
1,452.70

ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)

(1650.44)

ુલ

-

2018-19
નફા- ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
196.44
1.43
197.87

વષ નો ુ લ

બાંધકામ
દરિમયાન ખચ

394.18
1,454.13

314.38
1,463.61

(1650.44)

(1777.99)

197.87

-

2017-18
નફા- ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
-

ન ધ 20 : અ ય ખચ
િવગત

બાંધકામ
દરિમયાન ખચ

િવદે શી િવિનમયની ખોટ (ચોખ્ખી )
વહ વટ ખચ
વાહનન ું ભાડુ ં અને તેને ચલાવવાનો ખચર્
વીજળી ખચર્
ભાડુ ં
કરવેરા અને દરો
વીમાન ું િપ્રમીયમ
જાહેરાત ખચર્
કાન ૂની અને યાવસાિયક ફી
હાઉસ-િકપીંગ અને અ ય ખચર્
પ્રો ક્ટ ડેવલોપમે ટ અને પ્રમોશન ખચર્
િસક્યોિરટી સેવાનો ખચર્
ઓિફસ ખચર્
કો યુટર અને સહાયક બાબતોનો ખચર્
ઇ ટરનેટ અને ટે િલફોન ખચર્
િપ્ર ટીંગ અને ટે શનરી ખચર્
ઓપરે શન અને મેઇ ટે ન સ ટાફનો ખચર્
કમર્ચારી ભરતી ખચર્
થાિનક ભાડુ ં અને પિરવહન ખચર્
િમટીંગના ખચર્
પરચ ૂરણ ખચર્
સો ટવેરની જાળવણી અંગેનો ખચર્
શેર જારી કરવા પર ટે પ ડ ૂટીનો ખચર્
પ્રો ક્ટને લગતા અ ય પરચ ૂરણ ખચર્
પ્રવાસ અને મુસાફરી ખચર્
મરામત અને જાળવણી ખચર્
અ ય સંચાલન ખચર્
તાલીમ ખચર્
શંકા પદ દે વાની જોગવાઈ
ઓિડટરોને ચ ૂકવણી - ટે યુટરી ઓિડટ માટે
ઘટાડો: બાંધકામ દરિમયાન ખચર્માં તબદીલ (સંદભર્ ન ધ 2.A)
ુલ

145.13
83.50
418.90
4.90
2.57
95.88
461.46
109.87
36.53
537.98
83.15
31.23
21.80
32.43
12.28
3.99
31.06
38.31
25.00
5.44
70.43
10.07
0.04
10.70
(2,272.65)
-
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2018-19
નફા- ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
1.74
5.85
2.94
94.75
3.98
1.32
0.38
0.38
0.26
0.49
10.66
0.05
1.18
0.44
0.85
0.12
0.13
125.52

વષ નો ુ લ
-

બાંધકામ
દરિમયાન ખચ
1,432.27

146.87
83.50
424.75
4.90
5.51
190.63
465.44
111.19
36.53
537.98
83.53
31.61
22.06
32.92
22.94
4.04
32.24
38.75
25.00
5.44
71.28
10.19
0.04
10.83

207.11
35.71
332.38
5.80
3.26
89.66
443.88
85.17
6.31
269.08
71.70
32.27
27.91
28.33
49.82
4.46
13.75
45.33
40.00
4.99
50.29
14.24
10.85

(2272.65)

(3304.57)

125.52

-

2017-18
નફા- ુકસાન
પ ક માં ુ લ
ખચ તબદ લ
256.15
-

( . લાખમાં )
વષ નો ુ લ
23.89
0.03
213.68
288.98
5.43
(532.01)
-

( . લાખમાં )
વષ નો ુ લ
314.38
1,463.61
(1777.99)
-

( . લાખમાં )
વષ નો ુ લ
1,432.27
207.11
35.71
332.38
5.80
3.26
89.66
443.88
85.17
6.31
269.08
71.70
32.27
27.91
28.33
256.15
49.82
4.46
13.75
45.33
40.00
4.99
50.29
14.24
10.85
(3304.57)

256.15

256.15

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 21 : અસાધારણ બાબતો
િવગત

2018-19

( . લાખમાં )
2017-18

ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ના મ ૂ યમાં ઘટાડાની જોગવાઇ
એડવા સ વસ ુલાત માટે ની શંકા પદ જોગવાઈ

1,030.12

11,584.21
-

Total

1,030.12

11,584.21

21.1 તા . 12.02.2019ના રોજની ઓિડટ સિમિતની બેઠકમાં છે લા ત્રણ વષર્થી વેપારીઓને આપેલ એડવા સ અંગેની
બાબતે થયેલ ચચાર્ સંદભેર્ એવું નક્કી કરવામાં આવેલ કે િહસાબી ચોપડામાં તેની જોગવાઇ કરવાની જ ર છે . આથી ,
િહસાબી ચોપડામાં શંકા પદ િરકવરી માટે .1030.12 લાખની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે .
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વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 22: આવક વેરો
31મી માચર્ , 2019 અને 31મી માચર્ , 2018 ના રોજ પ ૂરા થતા વષ માટે આવક વેરાના ખચર્ના મુખ્ય ઘટકો નીચે મુજબ છે
િવગત

2018-19

નફા અને ુકસાન ું પ ક
ચા ુ વેરો
ચાલ ુ આવક વેરો

247.62

( . લાખમાં )
2017-18

308.18

-

િવલં બત કર
િવલંિબત કર ખચર્ (સંદભર્ ન ધ B)

-

પાછલા વષ નો કરવેરો

247.62

ુલ
કર ખચની મેળવણી અને હસાબી નફાને થાિનક કરવેરાના દર સાથે

(0.35)
307.83

ુ વામાં આવેલ છે .
ણ
2018-19

( . લાખમાં )
2017-18

ચા ુ કામગીર થી કર પહલાં હસાબી નફો / ( ુકસાન )

81.88

(10,140.19)

કર દર 29.12% (31 માચ , 2019: 29.12%, 31 માચ , 2018: 29.12%)
સમાયોજન
પાછલા વષ ના ચાલ ુ આવક વેરાના િક સામાં
વેરો અને એએસ સમાયોજન માટે યાનમાં ન લીધેલ આવક /ખચર્
કરપાત્ર આવક પર કર
િવિવધ દરોએ આવક પર વેરો (MAT)

23.84

A) ચા ુ કર
િવગત

આવક વેરાના અસરકારક દરે (31 માચર્ , 2019 : N.A.), (31 માચર્ , 2018 : N.A.)

-

(1,771.06)
1,747.22
247.62

(0.35)
420.50
(112.32)

247.62

307.83

B) િવલં બત કર
ભારતીય િહસાબી ધોરણો (ઇ ડ એએસ 12) "આવક વેરા " મુજબ , કં પનીએ નીચે મુજબ િવલંિબત કરની જવાબદારી અને િમલકતોની ગણતરી કરે લ
છે .:
આમ છતાં , પ્રો ક્ટના પ્રવતર્માન તબક્કો , કં પનીના ઓપરે શન શ થવાની અપેક્ષા અને ભિવ યના કરપાત્ર નફાની સંભિવતતાને યાને લેતા
િવલંિબત કર િમલકતને ઇ ડ એએસ 12ના પેરા 27 અને 28 મુજબ િવલંિબત કર જવાબદારીની મયાર્દામાં જ િનદિશર્ત કરવામાં આવી છે .
( ` લાખમાં )
િવગત
2018-19
2017-18
(A) િવલં બત કર જવાબદાર ું કારણ :
આવક વેરા ધારો, 1961 અને કં પની ધારો, 2013 મુજબ ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ના
ટે ક્સ બેઝ અને એકાઉ ટ બેઝ વ ચેનો તફાવત
આવક વેરા ધારો, 1961 અને કં પની ધારો, 2013 મુજબ ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ના
ટે ક્સ બેઝ અને પીપીઈની ડબ યુ.ડી.વી .એકાઉ ટ બેઝ વ ચેનો તફાવત

(B) િવલં બત કર િમલકત ંુ કારણ :
કમર્ચારી લાભો માટે જોગવાઇઓ
લઘુ મ વૈકિ પક ટે ક્સ ક્રે િડટ
આગળ લાવવામાં આવેલ કર ખોટ
શંકા પદ દે વા માટે ની જોગવાઈઓ

134

1,567.92

560.40

2,252.63

-

3,820.54

560.40

80.23
2,052.08
1,754.39
299.97
4,186.67

41.30
1,804.46
7.17
1,852.93

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
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ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 23 : નાણાક ય પ કોની વધારાની મા હતી
(i) આક મક જવાબદાર ઓ
િવગત

31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

નીચેના માટ આક મક જવાબદાર ઓની જોગવાઇ કરાઇ નથી
મ ૂડી કાયર્ દાવા કે ની સામે કં પનીએ દે વા તરીકે વીકારે લ નથી

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2018ના
રોજ ૂણ થયે લ વષ

6,614.94

5,178.01

984.95

984.95

[લવાદ કે સના િક સામાં - કં પની ારા કાઉ ટર ક્લેઇમ - . 2759.60 લાખ
અિપલ હેઠળ રહેલી કર બાબતો
(ii) ૂડ જવાબદાર ઓ
િવગત
ૂડ જવાબદાર ઓ
િવદે શી ચલણ સિહતના એવા કો ટ્રાક્ સ કે કે િપટલ એકાઉ ટમાં અમલીકૃત કરાયા
ન હોય અથવા દશાર્વવામાં આ યા ન હોય તેની અંદાિજત રકમ ( .3100.26 લાખ
ફેઝ-II સહીતના )

31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2018ના
રોજ ૂણ થયે લ વષ

507,324.21

615,844.51

( iii ) કે ટલાક જમીન માિલકોએ વૈકિ પક જમીન માટે કં પની સામે દાવો માંડયો છે લાયક ઠરે તેમ નથી . કોટર્ પાસે પડતર રહેલા આ કે સો માટે
જો કોઇ જવાબદારી ઉભી થશે તો તે કાન ૂની પ્રિક્રયા પ ૂણર્ થયા બાદ દશાર્વવામાં આવશે .
(iv) કં પનીએ મેટ્રો પ્રો ક્ટના અમલીકરણ માટે મોટે રા અને ઇ દ્રોડા ખાતે ડેપો, કા ટીંગ યાડર્ , વેરહાઉસ કો લેક્સ અને પ્રોટે ક્શન વોલ વી
સહાયક સવલતો માટે ખચર્ કરે લ છે . ઇ દ્રોડા ખાતેની જમીનનીની માિલકી ગુજરાત સરકારના માગર્ અને મકાન િવભાગની છે અને મોટે રા
ખાતેની 12.64 હેક્ટર જમીન કં પની ારા હ તગત કરવામાં આવેલ છે . ઇ દ્રોડા િવ તારમાં જમીનની ફાળવણી સંબિં ધત ઓથોિરટી પાસે પડતર
છે .. િવિવધ સહાયક સવલતો ઉભી કરવા માટે મોટે રા ખાતે .35903.62 લાખ અને ઇ દ્રોડા ખાતે .1330.36 લાખનો ખચર્ કરવામાં આવેલ છે
કં પનીના નાણાકીય પત્રકોની ન ધ 2એ હેઠળ ચાલ ુ મ ૂડીકાયર્ તરીકે િનદિશર્ત કરવામાં આવેલ છે .

(v) અમદાવાદ એપરલ પાકર્ સેઝ ખાતે 17.62 હેક્ટર જમીન જીઆઇડીસી ારા જીએમઆરસીને ડેપોના બાંધકામ માટે આપવામાં આવેલ છે .
31મી માચર્ , 2019ના રોજ મુજબ આ જમીન જીઆઇડીસીથી જીએમઆરસીને તબદીલ કરવા અંગેની િવગતવાર બોલીઓ અને શરતો હજુ
ગુજરાત સરકારે નક્કી કરવાની બાકી છે . આથી આ રકમ અંગે અંદાજ કરી શકાય તેમ હોવાથી દશાર્વવામાં આવેલ નથી .

(vi) કં પનીએ પ્રો ક્ટની કામગીરીને યાને લઇ ટ્રે ન સેટની િડલીવરી જ દી કરાવી હતી અને તે માટે વધારાનો ખચર્ ચ ૂકવવો પડયો હતો. આમ
છતાં , વહેલા િડલીવરી માટે થયેલ ખચર્ નાણાકીય પત્રક તૈયાર કરવા માટે નક્કી કરી શકાય તેમ નથી . આ બાબત અંગે અંિતમ િનણર્ય લેવાશે
અને મંજુર થશે યારબાદ િહસાબી ચોપડામાં દશાર્વવામાં આવશે .
ન ધ 24 : ફોરન એ ચે જ ડ રવે ટ ઝ અને હ ડ ન હોય તે વા એ પોઝસ
હ ડ ના હોય તે વા એ પોઝર
ઇ મે ટનો
કાર

ચલણ

31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2018ના
રોજ ૂણ થયે લ વષ

ઋણ પ્ર યે ચ ૂકવવાપાત્ર

જાપાનીઝ યેન

226,370.99

57,527.39

લોન તરફથી મળવાપાત્ર

યુએસ ડોલર
યુરો
જાપાનીઝ યેન

39.33
21.43
1,314.71

3.37
2.34
528.14

લેણદારોને ચ ૂકવવાપાત્ર

યુએસ ડોલર
યુરો
જાપાનીઝ યેન
135

(239.19)
(33.52)
(7063.53)

(213.19)
(16.49)
(4936.67)

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ
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ન ધ 25: કમચાર લાભ સંબિં ધત ડ લોઝર
A. ડફાઇ ડ ક

ુ ન
શ

લા સઃ

. 135.09 લાખની રકમ (31 માચર્ , 2018: .146.83 લાખ) ને વષર્ 2018-19માં ખચર્ તરીકે દશાર્વવામાં આવેલ છે અને ન ધ ક્રમાંક 17 "કમર્ચારી લાભના
ખચર્ " માં સમાવવામાં આવેલ છે .

મ
1
2
3

િવગત
પીએફ અને અ ય ફ ઝમાં ફાળો
પે શન યોજના ફાળો
સ ુપરઅ યુએશન ફંડ

B. ડફાઇ ડ બેિનફ ટ
(a)

ે

2018-19
105.38
28.94
0.77

( . લાખમાં )
2017-18
106.93
39.73
0.17

લા સઃ

ુઇટ ( નોન ડ )

કં પની ગ્રે યુઇટી યોજનાન ું સંચાલન કરે છે , અંતગર્ત પ્ર યેક કમર્ચારી નોકરી પ ૂણર્ કયાર્ના પ્ર યેક વષર્ માટે કં પનીની યોજના પ્રમાણે લાભ મેળવવા માટે
હકદાર છે . આ રકમ િનવ ૃિ સમયે અથવા તો ટમીર્નશ
ે ન વહેલ ં ુ બને યારે ચ ૂકવવાપાત્ર છે . પાંચ વષર્ની સતત નોકરી બાદ આ લાભ આપવાની
જવાબદારી ઉભી થાય છે .
માચર્ 2019 ના રોજ સ યપદ માિહતીના સારાંશ અને માચર્ 2018
મ
1
2
3
4
5

કં પની ારા આપવામાં આવેલ

િવગત
કમર્ચારીની ગણતરી
દર મિહને કુ લ યોગ્ય પગાર
દર મિહને સરે રાશ પગાર
સરે રાશ ઉંમર (વષર્ )
સરે રાશ ભ ૂતકાળની સેવા (વષ )

નીચે મુજબ છે .
31 માચ , 2019 ના રોજ
332.00
132.54
0.40
30.75
1.37

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
118.00
61.55
0.52
34.92
2.41

31 માચ , 2019 ના રોજ
66.42

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
66.39

વષર્ના અંતે િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય
મ
1

િવગત
વષર્નીશ આતમાં િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય
ચાલુ

2

થાયી
સિવર્સ કો ટ
ચાલુ સિવર્સ કો ટ

5
6
7
8
9
10

0.94
65.45

25.67

33.12
-

-

ભ ૂતકાળની સિવર્સ કો ટ
(લાભ )/ ન ુકસાન કરટે લમે ટ પર

3
4

1.63
64.79

(લાભ )/ ન ુકસાન સમાધાન પર
યાજ ખચર્
રીમેઝરમે ટ
a) ડેમોગ્રાિફક ધારણામાં પિરવતર્ન ની અસર
b) નાણાંકીય ધારણામાં પિરવતર્ન ની અસર
c) અન ુભવ એડજ ટમે ટની અસર
રોકડ પ્રવાહ - લાભ ચુકવણી
નફા અને ન ુકસાન પત્રકમાં ખચર્ મા ય
ચોખ્ખી (આવક ) / ખચર્ ઓસીઆઈ માં મા ય
યાપાર સંયોજન / િનકાલની અસર
િવદે શી િવિનમય દરોમાં ફેરફારની અસર
વષર્ના અંતે િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય
ચાલુ
થાયી

-

5.17

4.83

(13.37)
12.55
16.08
(1.21)
30.84
15.26

(4.19)
(33.73)
0
37.95
(37.92)

-

111.31
6.26
105.05
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66.42
1.63
64.79

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ

2018-19

ુ રણે ડ સ લોસર
ન ધ 25: કમચાર લાભોને અ સ
નફા અને ન ુકસાન પત્રકમાં િનદિશર્ત ખચર્
મ
1
2
3
4
5
6
7

િવગત
ચાલુ સિવર્સ કો ટ
નેટ યાજ કો ટ
ભ ૂતકાળ સિવર્સ કો ટ
કમર્ચારીઓ ારા અપેિક્ષત ફાળો
લાભ / ન ુકસાન કરટે લમે ટ અને સમાધાન પર
િવદે શી િવિનમય દરમાં પિરવતર્નની ચોખ્ખી અસર
િનદિશર્ત ખચર્

31 માચ , 2019 ના રોજ
25.67
5.17
30.84

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
33.12
4.83
37.95

31 માચ , 2019 ના રોજ
15.26
15.26

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
(37.92)
(37.92)

31 માચ , 2019 ના રોજ
66.42
66.42
5.17
5.17

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
66.40
66.40
4.83
4.83

31 માચ , 2019 ના રોજ
111.31
-

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ
66.42
-

111.31
6.26
105.05

66.42
1.63
64.79

અ ય સમાવેશી આવકમાં િનદિશર્ત ખચાર્
મ
1
2
3
4

િવગત
એક્ચ ુિરઅલ (લાભ )/ જવાબદારી પર ન ુકસાન
લાન એસેટ પર વળતર
એસેટ સીિલંગમાં ફેરફાર
ચોખ્ખી (આવક) / ખચર્ ઓસીઆઈમાં િનદિશર્ત

સમયગાળા માટે ચોખ્ખો યાજ ખચર્
મ
1
2
3
4
5
6

િવગત
વષર્નીશ આતમાં િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય
વષર્ની શ આતમાં લાન એસેટન ું યોગ્ય મ ૂ ય
શ આતમાં ચોખ્ખી જવાબદારી / (સંપિ )
યાજ ખચર્
યાજની આવક
સમયગાળા માટે ચોખ્ખો યાજ ખચર્

પાકા સરવૈયામાં િનદિશર્ત રકમ
મ
1
2
3
4

િવગત
લાભની ચુકવણીની વતર્માન િકંમત
લાન એસેટન ું યોગ્ય મ ૂ ય
ભંડોળની િ થિત (વધારો / (ખાધ ))
ચોખ્ખી જવાબદારી / િમલકત
ચાલુ
થાયી

કં પનીની યોજનાઓ માટે ઉપર િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીઓ નક્કી કરવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મુખ્ય ધારણાઓ નીચે બતાવવામાં આવી છે .
મ
1
2
3

31મી માચ , 2018ના રોજ
31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ
ૂણ થયે લ વષ
7.22%
7.78%
8.00%
7.00%

િવગત

4

િડ કાઉ ડનો દર
ભિવ યનો પગાર વધારો
એિટ્રશન દર
2 વષર્ અને નીચેની સેવા માટે
સેવા માટે 3 વષર્થી 4 વષર્
5 વષર્ અને તેથી વધુની સેવા માટે
રોજગારી દરિમયાન મોટાર્િલટીનો દર

5
6
7

રોજગારી બાદ મોટાર્િલટીનો દર
વેિ ટંગ પીિરયડ (વષર્ )
િનવ ૃિ વય

137

20%
15%
10%

5.00%
5.00%
5.00%

ઇિ ડયન એ યોડર્ લાઇ ઝ
મોટાર્િલટી (2006-08)

ઇિ ડયન એ યોડર્ લાઇ ઝ
મોટાર્િલટી (2006-08)

N.A.
5
60

N.A.
5
60

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ુ રણે ડ સ લોસર
ન ધ 25: કમચાર લાભોને અ સ
ન ધપાત્ર ધારણા માટે એક ક્વો ટીટે ટીવ સેિ સટીવીટી એનાિલસીસ નીચે બતા યા પ્રમાણે છે :
િવગત
સે સટ વીટ
ે

લેવલ

( . લાખમાં )
(વધારો ) / િનધા રત લાભની જવાબદાર માં ઘટાડો
(અસર )
31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

ુઇટ

31મી માચ , 2018ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

િડ કાઉ ડનો દર
1% વધારો
1% ધટાડો

(8.39)
9.71

(7.17)
8.61

પગાર વધારો
1% વધારો
1% ધટાડો

8.95
(8.29)

8.59
(7.28)

એિટ્રશન દર
1% વધારો
1% ધટાડો

(1.92)
2.02

(0.50)
0.42

િડફાઇ ડ બેિનફીટ લાન માટે ભિવ યની અપેિક્ષત લાભની ચ ૂકવણી નીચે મુજબ છે :
િવગત
ે

31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

ુઇટ

આગામી 12 મિહનામાં (આગામી વાિષર્ક િરપોટ ગ સમયગાળો )
2 થી 5 વષર્ વ ચે
5 વષર્ બાદ
ુ લ અપે

ત

ૂકવણી

6.26
40.88
189.46

1.63
14.09
27.12

236.60

42.84

િડફાઇ ડ લાન ઓિ લગેશનનો ભાિરત સરે રાશ સમયગાળો (િડ કાઉ ડેટ રોકડ પ્રવાહ પર આધાિરત )
િવગત

31મી માચ , 2019ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ
14.00

ગ્રે યુઇટી

138

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2018ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ

( Years )
31મી માચ , 2018ના રોજ
ૂણ થયે લ વષ
14.00

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

( b ) અ ય લાંબા ગાળાના કમચાર લાભ - લીવ એ કશમે ટ (નોન ફંડડ )
ે લ અ ડર્ લીવ અને અડધા પગારી રજાને
એ ુઅિરયલ વે યુએશનની પ્રો ક્ડ યુિનટ ક્રે િડટ પ િત મુજબ કં પનીએ નહીં લીધેલ અ ડર્ લીવ, એ કે શબ
કારણે ઉભી થયેલ જવાબદારી પ ૂરી પાડેલ છે .
માચર્ 2019 ના રોજ સ યપદ માિહતીના સારાંશ અને માચર્ 2018

કં પની ારા આપવામાં આવેલ

31 માચ , 2019 ના રોજ 31 માચ , 2018 ના રોજ

Sr. િવગત
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

332.00
181.89
0.55
132.48
0.40
5,837.00
17.58
735.50
2.22
3,301.00
9.94
30.75
1.37

કમર્ચારીની ગણતરી
દર મિહને કુ લ પાત્ર બીમારીનો પગાર
દર મિહને સરે રાશ બીમારીનો પગાર
દર મિહને પાત્ર કુ લ એનકે શમે ટ પગાર
દર મિહને સરે રાશ એનકે શમે ટ પગાર
કુ લ રજાના િદવસો (અ ડર્ લીવ એ કે શબ
ે લ)
સરે રાશ રજાના િદવસો (અ ડર્ લીવ એ કે શબ
ે લ)
કુ લ રજાના િદવસો (અ ડર્ લીવ નોન એ શેશબ
ે લ)
સરે રાશ રજાના િદવસો (અ ડર્ લીવ નોન એ કે શબ
ે લ)
કુ લ રજાના િદવસો (હાફ પેડ લીવ)
સરે રાશ રજાના િદવસો (હાફ પેડ લીવ)
સરે રાશ ઉંમર વષ
સરે રાશ ભ ૂતકાળની સેવા વષ

િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીની વતર્માન િકંમતમાં પિરવતર્નનો મેળવણી
મ
1

2
3

નીચે મુજબ છે .

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ 31 માચ , 2018 ના રોજ
59.31
50.11

િવગત
વષર્ની શ આતમાં િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય
ચાલુ
થાયી
નફા-ન ુકસાન પત્રકમાં ન ધેલ રકમ
વષર્ના અંતે િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીન ું વતર્માન મ ૂ ય

ચાલુ
થાયી

નફા અને ન ુકસાન પત્રકમાં ખચર્ દશાર્વલ
ે
મ
1

118.00
90.48
0.77
61.55
0.52
3,167.00
26.84
1,062.50
9.00
2,024.00
17.15
34.92
2.41

8.07
51.24
89.10

7.50
42.61
9.20

148.40
35.73
112.67

59.31
8.07
51.24

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ 31 માચ , 2018 ના રોજ
89.10
9.20

િવગત
નફા અને ન ુકસાન પત્રકમાં ખચર્ દશાર્વલ
ે

કં પનીની યોજનાઓ માટે ઉપર િનધાર્િરત લાભની જવાબદારીઓ નક્કી કરવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મુખ્ય ધારણાઓ નીચે બતાવવામાં
આવી છે :
31 માચ , 2019 ના રોજ 31 માચ , 2018 ના રોજ

મ

િવગત

6

િડ કાઉ ડનો દર
ભાિવ પગાર વધારો
બીમારી રજા દર
લીવ એ કે શમે ટ રે ટ
એિટ્રશન દર
2 વષર્ અને નીચેની સેવા માટે
સેવા માટે 3 વષર્થી 4 વષર્
5 વષર્ અને તેથી વધુની સેવા માટે
રોજગાર દરિમયાન મ ૃ યુદર

7

િનવ ૃિ

1
2
3
4
5

મ

20%
15%
10%

5.00%
5.00%
5.00%

ઇિ ડયન એ યોડર્ લાઇ ઝ
મોટાર્િલટી (2006-08)

60

60

( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના રોજ 31 માચ , 2018 ના રોજ

િવગત

ચાલુ
જવાબદારી
1 િનધાર્િરત લાભ ચ ુકવણીન ું વતર્માન મ ૂ ય
અ ડર્ લીવ
હાપ પેઇડ લીવ
અ ડર્ લીવ- નોન એ કે શબ
ે લ

7.78%
7.00%
1.00%
5.00%

ઇિ ડયન એ યોડર્ લાઇ ઝ
મોટાર્િલટી (2006-08)

વય

િનધાર્િરત લાભ ચુકવણીના વતર્માન મ ૂ યન ું િવભાજન

7.22%
8%
1%
5%

139

35.73
35.03
0.48
0.23

થાયી ચાલ ુ
જવાબદારી જવાબદારી
112.67
108.08
2.99
1.60

8.06
7.53
0.27
0.26

થાયી
જવાબદારી
51.24
46.16
2.53
2.55

વાિષર્ક અહેવાલ

ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ
ન ધ 26 :

યેક

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો
ુ ધરાવતા ઇ વટ

.10ની ફસ વે

શેરદ ઠ કમાણી

િવગત

સામા ય ઇિક્વટી ધારકોને આધારે નફો /(ખોટ )

વષાર્ંતે કુ લ ઇિક્વટી શેર

. લાખમાં
સંખ્યા

ઇિક્વટી શેરની ભાિરત સરે રાશ સંખ્યા

સંખ્યા

2018-19

2017-18

(165.74)

(10,448.02)

21,012.10

18,512.10

19,593.33

16,953.20

ઇિક્વટી શેરન ું લઘુ મ મ ૂ ય

`

10.00

10.00

મ ૂળ અને અવિમિ ત શેરદીઠ કમાણી

`

(0.0085)

(0.6163)

સમગ્ર રીતે ઇિક્વટી પ્રકારના રહેલા ઇ મે સ કે નું મ ૂ ય .46,700 લાખ (સંદભર્ ન ધ 8.1) છે ભિવ યમાં શેરદીઠ કમાણીને
િવચલીત કરી શકે છે પરં ત ુ સમયગાળામાં તે િવચલીત કરી શકે તેમ ન હોવાથી િવચલીત શેરની ગણતરીમાં સમાિવ ટ કરવામાં આવેલ
નથી .
ન ધ 27 : સંબિં ધત પ કારો ું િનદશન
a) સંચાલકમંડળના

મહ વના

ય તઓ

સંબંિધત પ કારોના નામ
ી
ી
ી
ી
ી
ી
ી

સંબધ
ં

આઇ. પી . ગૌતમ
મુકેશ પ ૂરી
બીરે ન પરમાર
એસ. એસ. રાઠી
પ્રશાંત રાઓ
એસ. એસ. સાબુવાલા
િહતેષકુ માર ભામરે

b) સંચાલકમંડળના

મહ વના

મેનિે જંગ િડરે ક્ટર ( 26.03.2019 સ ુધી )
મેનિે જંગ િડરે ક્ટર ( 26.03.2019 થી )
િડરે ક્ટર -ફાઇના સ
િડરે ક્ટર -પીએ ડપી
િડરે ક્ટર -એસ.ઈ.આર ( 18.05.2018 થી )
ચીફ ફાઇનાિ સયલ ઓિફસર
કં પની સેક્રેટરી
ય તઓ સાથે કરલ યવહારો

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2019ના 31મી માચ , 2018ના રોજ
રોજ ૂણ થયેલ વષ
ૂણ થયેલ વષ
171.40
112.93
6.60
0.64

િવગત
પગાર
પી .એફ.માં ફાળો
c) સંબિં ધત પ કારોને આપેલ વચન
સંબંિધત પક્ષકારોને કોઇ વચન આપવામાં આવેલ નથી .
d) સંચાલકમંડળના

મહ વના

ય તઓ વળતર

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2019ના 31મી માચ , 2018ના રોજ
રોજ ૂણ થયેલ વષ
ૂણ થયેલ વષ

િવગત
ટૂંકા ગાળાના કમર્ચારી લાભ
રોજગાર બાદના લાભ
લાંબા ગાળાના અ ય કમર્ચારી લાભ
ટમીર્નશ
ે નના લાભ

e) સરકાર સંબિં ધત સં થાઓ સાથેના

171.40
6.60
-

યવહારો

112.93
0.64
-

( . લાખમાં )
31મી માચ , 2019ના 31મી માચ , 2018ના રોજ
રોજ ૂણ થયેલ વષ
ૂણ થયેલ વષ

િવગત

એસએફએસ
350,628.79
199,197.39
જમા કરાવેલ ભંડોળ
332,184.20
207,430.62
ઉપાડેલ ભંડોળ
1,995.89
1,379.02
મળે લ યાજ
7,500.00
ટૂંકા ગાળાની લોન
7,500.00
ટૂંકા ગાળાની લોન ભરપાઇ
23.89
ચ ૂકવેલ યાજ
35,180.67
16,411.12
વષાર્ંતે મળવાપાત્ર
ઉક્ત યવહારો ઉપરાંત કં પનીએ સરકાર સંબિં ધત કં પનીઓ સાથે સામા ય કામગીરીઓ માટે યવહારો કરે લ છે . આ યવહારો સંમત
કરારી શરતોને આધારે વાજબી િકંમતે કરવામાં આ યા છે .
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31 માચ , 2019ના રોજ
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ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો

ન ધ 28 : ભાડા પ
ઓપરટ ગ લીઝ
કં પનીએ સામા ય રીતે રદ ન થઇ શકે તેવા લીવ એ ડ લાઇસ સ એગ્રીમે ટ પર ઓિફસની જગ્યા ઓપરે ટીંગ લીઝ પર લીધી છે .
કં પનીએ લીઝ એગ્રીમે ટ મુજબ યાજમુક્ત િસક્યોિરટી િડપોઝીટ આપેલ છે . ભિવ યની લીઝની લઘુ મ ચ ૂકવણી નીચે મુજબ છે :

( . લાખમાં )
31મી માચ ,
31મી માચ , 2019ના
રોજ ૂણ થયેલ વષ 2018ના રોજ ૂણ
થયેલ વષ
રદ ન કરી શકાય તેવી ઓપરે ટીંગ લીઝની ભિવ યની લઘુ મ ચ ૂકવણીની જવાબદારી :
િવગત

એક વષર્ની વધુ નહીં તેવી
એક વષર્થી વધારે અને પાંચ વષર્થી ઓછી
નફા અને ન ુકસાન પત્રકમાં િનદિશર્ત લીઝની ચ ૂકવણી
ન ધ 29: િમલકતોના

37.72
-

37.72
37.72

37.72

37.72

ૂ યમાં ઘટાડો

વષર્ 2018-19 દરિમયાન કં પનીએ તેની િમલકતોની વહનક્ષમતાની સમીક્ષા કરે લ છે ,
નથી કે તે િમલકતોના મ ૂ યમાં કોઇ ઘટાડો ન ધાયો હોય.
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ગુજરાત મેટ્રો રે લ કોપ રે શન (જીએમઆરસી) િલિમટેડ
31 માચ , 2019ના રોજ

2018-19

ૂણ થતા વષના નાણાક ય પ કોની ન ધો
ૂ ય ું િનદશન

ન ધ 30 : નાણાક ય િમલકતો અને નાણાક ય જવાબદાર ઓ માટ વાજબી
કક્ષાવાર નાણાકીય સાધનો અને સરખામણીઃ
વહન રકમ ( ઋણ ુ ત કમત )

િવગત

નાણાક ય િમલકતો
લોન
વેપાર મળવાપાત્ર
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ
અ ય નાણાકીય િમલકતો
ુલ
નાણાક ય જવાબદાર
ઋણ
વેપાર ચકવવાપાત્ર
ૂ
અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ
ુલ

31 માચ , 2019 ના
રોજ

વાજબી

31 માચ , 2018 ના
રોજ

31 માચ , 2019
ના રોજ

ૂય

( . લાખમાં )

31 માચ , 2018 ના
રોજ

35,180.67
0.12
4,754.25
1,043.49
40,978.53

16,411.12
1,098.86
808.85
18,318.83

35,180.67
0.12
4,754.25
1,043.49
40,978.53

16,411.12
1,098.86
808.85
18,318.83

146,820.33
102,765.12
249,585.45

60,093.25
341.52
31,260.52
91,695.29

146,820.33
102,765.12
249,585.45

60,093.25
341.52
31,260.52
91,695.29

સંચાલકમંડળે મ ૂ યાંિકત કરે લ છે કે રોકડ અને રોકડ સમાન , અ ય બે ક બેલે સ , અ ય ચાલ ુ નાણાકીય િમલકતો , વેપાર
ચ ૂકવવાપાત્ર અને અ ય ચાલ ુ નાણાકીય જવાબદારીઓ તેમની ટૂંકા ગાળાની પાકતી મુદતને કારણે આશરે વહન િકંમત ધરાવે છે .
નાણાકીય િમલકતો અને જવાબદારીઓન ું યોગ્ય મ ૂ ય વી િકંમતે સમાવવામાં આવેલ છે કે િકંમતે તરલ વેચાણ કરતા ઇ ક
પક્ષકારો વ ચેના પ્રવતર્માન યવહારમાં હ તાંતિરત કરી શકાય . યોગ્ય મ ૂ યના અંદાજ માટે નીચેની પ િતઓ અને મા યતાઓ
ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ છે .
ઋણ અને અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓના યોગ્ય મ ૂ યની ગણતરી પ્રવતર્માન પ્રા ય દરનો ઉપયોગ કરીને રોકડ પ્રવાહ , ક્રે િડટ
રી ક અને બાકીની મે યોિરટીઝ પર િડ કાઉ ટીંગને આધારે કરાયેલ છે .
યો ય

ૂ ય ું તર કરણ

યોગ્ય મ ૂ યે મ ૂ યાંિકત નાણાકીય િમલકતો અને જવાબદારીઓને યોગ્ય મ ૂ ય તરીકરણની ત્રણ કક્ષામાં િવભાજીત કરવામાં આવેલ
છે . ન ધપાત્ર ઇ પુ સના િવ લેષણને આધારે નીચે મુજબ ત્રણ કક્ષા નક્કી કરવામાં આવેલ છેઃ

કક્ષા 1 - સમાન નાણાકીય સાધનો માટે સિક્રય બજારમાં ક્વોટ કરવામાં આવેલી િકંમત કે મેઝરમે ટની તારીખે કં પની એક્સેસ કરી
શકે .
કક્ષા 2 - નાણાકીય સાધનોન ું યોગ્ય મ ૂ ય કે ન ું ટ્રે િડંગ સિક્રય બજારમાં મ ૂ યાંકન તકનીકનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલ
નથી સંબિં ધત બજાર ઇ પુટમાં વધારો અને ઓ ઝબર્ ન કરી શકાય તેવા ઇ પુટમાં ઘટાડો કરે છે .

કક્ષા 3 - જો એક કે વધુ ન ધપાત્ર ઇ પુટ ઓ ઝવર્ કરી શકાય તેવા બજાર પર આધાિરત ન હોય જો તેને યોગ્ય મ ૂ ય તરીકરણની
કક્ષા 3માં મુકવામાં આવે છે .
નીચેની નાણાકીય િમલકતો અને જવાબદારીઓ કક્ષા -2ની પ િત મુજબ યોગ્ય મ ૂ યે મ ૂ યાંિકત કરવામાં આવી છે .
િવગત

31 માચ , 2019 ના રોજ
વહન રકમ
વાજબી

નાણાક ય િમલકતો
િસક્યોિરટી ડીપોિઝટ
ુલ
નાણાક ય જવાબદાર
ભારત સરકાર અને રા ય સરકાર
પાસેથી સબઓિડર્નટ
ે ડેટ
ુલ
યો ય

ૂ યો ન

કરવા માટ

ૂય

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના રોજ
વહન રકમ
વાજબી
ૂય

962.97

962.97

804.03

804.03

962.97

962.97

804.03

804.03

5,700.65

5,700.65

2,565.86

2,565.86

5,700.65

5,700.65

2,565.86

2,565.86

ૂ યાંકનની પ િત અને

યા

ઉક્ત નાણાકીય િમલકતો અને જવાબદારીઓના યોગ્ય મ ૂ યની ગણતરી સમાન શરતે પ્રા ય દરો, ક્રે િડટ જોખમ અને બાકીની
મે યોિરટીઝના િડ કાઉ ટીંગથી કરવામાં આવેલ છે .
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ન ધ 31 : નાણાક ય જોખમ સંચાલન
જોખમ સંચાલન એ કં પનીની ઔ ોિગક પ્રણાિલનો એક અિભ અંગ છે . જોખમ સંચાલનન ું માળખ ું સૌથી સંબિં ધત જોખમોના સંચાલન ,
પ્રવતર્માન ઔ ોિગક પ્રણાિલ પર ભાર , જ્ઞાન અને માળખાઓ પર યાન કે દ્રીત કરે છે . કં પનીએ સમાવેશી જોખમ સંચાલન યવ થાન ું
સ ન કરી તેન ું અમલીકરણ કયુર્ં છે કે થી કં પની ચાલ ુ પેઢીની પ િતએ સતત કામગીરી કરે , વ ૃિ ની ઓળખ અને સમયસમર િનણર્યો
લઇ શકાય .

િવિવધ પ્રકારના જોખમો નીચે મુજબ છે :
( a ) બ ર જોખમ
બજાર જોખમ એ એવા પ્રકારન ું જોખમ છે માં નાણાકીય સાધનના ભિવ યના રોકડ પ્રવાહના યોગ્ય મ ૂ યમાં બજાર િકંમત , યાજ દરો
અને િવદે શી િવિનમયના દરમાં ફેરફાર થશે . બજાર જોખમમાં ત્રણ પ્રકારના જોખમનો સમાવેશ થાય છેઃ યાજ દરન ું જોખમ , ચલણન ું
જોખમ અને બજાર િકંમતન ું જોખમ .
બ ર કમત ંુ જોખમ
ઇિક્વટી ઇ મે સ અને યુ યુઅલ ફ સમાં રોકાણને કારણે બજાર િકંમતન ું જોખમ ઉભું થાય છે . કં પની ઇિક્વટી ઇ
યુ યુઅલ ફ સમાં રોકાણ કરતી નથી . આથી , કં પની બજાર િકંમતન ું કોઇ જોખમ ધરાવતી નથી .

મે સ કે

યાજ દર ું જોખમ
યાજના દરમાં ફેરફાર થતા યાજ દરન ું જોખમ ઉભું થાય છે . કં પની ફેરફાર થાય તેવા યાજ દરો સાથેન ું કોઇ લાંબા ગાળાન ું ઋણ
ધરાવતી નથી . આથી , કં પની યાજ દરન ું કોઇ જોખમ ધરાવતી નથી .
િવદશી ચલણ ું જોખમ
િવદે શી ચલણન ું જોખમ િવદે શી િવિનમયના દરોમાં ફેરફારને કારણે ઉભું થાય છે . કં પની િવદે શી ચલણમાં લોન ધરાવે છે અને તે િવદે શી
ચલણ વેપાર અને અ ય ચ ૂકવવાપાત્ર વગેરે ધરાવે છે . આથી , િવદે શી ચલણન ું જોખમ પણ ધરાવે છે . રકમ માટે િવદે શી ચલણન ું
જોખમ છે તે નીચે મુજબ છેઃ
જોખમનો

કાર

ચલણ

વષાતે

( . લાખમાં )
વષાતે

ઋણ સામે ચ ૂકવવાપાત્ર ( યાજ સિહત )

જાપાનીઝ યેન

226,370.99

57527.39

લેણદારોને ચ ૂકવવાપાત્ર

યુએસ ડોલર
યુરો
જાપાનીઝ યેન

39.33
21.43
1,314.71

3.37
2.34
528.14

લેણદારોને એડવા સ

યુએસ ડોલર
યુરો
જાપાનીઝ યેન

(239.19)
(33.52)
(7063.53)

(213.19)
(16.49)
(4936.67)

આમ છતાં , તેના િવદે શ િવિનમયના જોખમ માટે કોઇ હેજીંગ પોિલસી કે નેચરલ હેજ ધરાવતી નથી .
( b ) ડટ જોખમ
ક્રે િડટ જોખમ કં પની માટે નાણાકીય ખોટ છે માં કોઇ ગ્રાહક કે પક્ષકાર તેના કરારીય વચનો પ ૂણર્ કરવામાં ઉણા ઉતરે છે . કં પની ઉપર તેની
સંચાલકીય પ્રવ ૃિ માં તેમજ નાણાકીય પ્રવ ૃિ ઓમાં ક્રે િડટન ું િર કન ું જોખમ છે , માં બે કો પાસે રહેલી થાપણો , િવદે શી ચલણના યવહારો
અને અ ય નાણાકીય સાધનોનો સમાવેશ થાય છે .
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બે કો અને નાણાકીય સં થાનો પાસે રહેલ બેલે સથી રહેલા જોખમન ું સંચાલન કં પનીન ું સંચાલકમંડળ કં પનીની નીિત મુજબ કરી ર ું છે .
અનામત ભંડોળન ું રોકાણ ફક્ત મંજુરીપ્રા ત નાણાકીય સં થાઓમાં જ કરવામાં આવે છે કાઉ ટરપાટ િરક્સ એસેસમે ટ પ્રોસેસ હેઠળ
લઘુ મ જ િરયાતો પ ૂણર્ કરે છે . યિક્તગત જોખમની મયાર્દા સં થાની નાણાકીય િ થિત , ક્રે િડટ રે ટીંગ અને પાછલા અન ુભવો પર આધાિરત
છે . ક્રે િડટની મયાર્દા અને એક્ પોઝર પર કં પની સિક્રય રીતે નજર રાખી રહી છે . પાકા સરવૈયાના ઘટક તરીકે 31 માચર્ , 2019 અને 31
માચર્ , 2018ના રોજ નીચ કં પનીન ું ક્રે િડટ જોખમમાં એક્ પોઝર નીચે મુજબ છેઃ
( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના 31 માચ , 2018 ના
રોજ
રોજ

િવગત
નાણાંક ય િમલકતો
લોન
અ ય નાણકીય િમલકતો
વેપાર મળવાપાત્ર
બેંક પાસે િસલક અને ડીપોઝીટ
ુલ

35,180.67
1,043.49
0.12
4,753.74

16,411.12
808.85
1,098.86

36,224.16

17,219.97

( c ) તરલતા ું જોખમ
કં પનીની તરલતા અંગેની જ િરયાતોને માિસક અને વાિષર્ક ધોરણે મ ૂલવવામાં આવે છે . કં પનીની તરલતાનો મુખ્ય
લાંબા ગાળાની લોન , યાજમુક્ત સબઓિડર્નટ
ે ડેટ, શેરમ ૂડી અને ગ્રા ટ છે .

ોત જાઇકા પાસેથી

કં પની પ્રો ક્ટ અને રોકડ પ્રવાહ પર સતત દે ખરે ખ રાખી તરલતાની જ િરયાતન ું સંચાલન કરે છે અને પ ૂરતી રોકડ તથા રોકડ સમાન
જાળવી રાખે છે . ટૂંકા ગાળાની તરલતાની જ િરયાતમાં મુખ્ય વે વેપાર ચ ૂકવવાપાત્ર અને અ ય નાણાકીય જવાબદારીનો સમાવેશ થાય
છે . લાંબા ગાળાની જ િરયાતમાં જાઇકાના ઋણ અને સરકાર પાસેથી મળતા સબઓિડર્નટ
ે ડેટનો સમાવેશ થાય છે .
કો ટ્રે ક્ યુઅલ અનિડ કાઉ ટે ડ પેમે સ પર આધાિરત કં પનીની નાણાકીય જવાબદારીની મે યોિરટી પ્રોફાઇલની િવગત નીચે મુજબ છેઃ
િવગત
31 માચ , 2019ના વષ તે
ઋણ *
વેપાર ચ ૂકવવાપાત્ર
અ ય નાણકીય જવાબદારી
31 માચ , 2018ના વષ તે
ઋણ *
વેપાર ચ ૂકવવાપાત્ર
અ ય નાણકીય જવાબદારી

6 મહ ના કરતાં
ઓછ

6 મહ નાથી
1 વષ

1 વષ થી 5 વષ

( . લાખમાં )
5 વષ થી વ ુ

587.43
102,765.12
103,352.55

-

-

146,820.33
146,820.33

341.52
31,260.52
31,602.04

-

-

87,577.43
87,577.43

*ઋણના સમયગાળા પર િરપોટ ગ સમયગાળાના અંતે રહેલા યાજ દર પર આધાિરત કરારીય યાજ ચ ૂકવણી સિહત .
કં પની તેની ટૂંકા ગાળાની તરલતાની જ િરયાત પ ૂણર્ કરવા માટે રોકડ અને રોકડ સમાનન ું પુરત ું બેલે સ જાળવી રાખે છે .
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ૂડ સંચાલન

કં પની તેની મ ૂડીન ું કાયર્ક્ષમ સંચાલન કરવાનો હેત ુ ધરાવે છે કે
અમારા શેરધારકોના વળતરમાં વધારો કરી શકાય .

થી ચાલ ુ પેઢીએ કામગીરી કરવાની તેની ક્ષમતાને રક્ષણ મળે અને

કં પની દે વા -ઇિક્વટી ગુણો રનો ઉપયોગ કરી મ ૂડી પર દે ખરે ખ રાખે છે કુ લ દે વાને કુ લ ઇિક્વટીના ભાગાકારથી મેળવી શકાય છે . મ ૂડી
સંચાલનના હેત ુ માટે કં પની દે વા -ઇિક્વટી ગુણો ર પર દે ખરે ખ રાખવા તેના પાકા સરવૈયાના નીચેના ઘટકોને યાને લે છે .
ઇિક્વટીમાં શેર મ ૂડી, સામા ય અનામત , જાળવી રાખેલ કમાણી અને િસક્યોિરટી િપ્રમીયમનો સમાવેશ થાય છે . કુ લ દે વામાં ચાલ ુ તેમજ
થાયી દે વાનો સમાવેશ થાય છે .
( . લાખમાં )
31 માચ , 2019 ના 31 માચ , 2018 ના
િવગત
રોજ
રોજ
કુ લ ડે ટ
કુ લ ઇિક્વટી
ડ ટ -ઇ વટ

માણ

146,820.33
250,011.86

60,093.25
225,177.60

0.59

0.27

કં પની ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની 50:50 ટકાની એસપીવી અને તેમનો ઇિક્વટી ફાળો 1:1 છે . 31 માચર્ , 2019 અને 31 માચર્ ,
2018ના રોજ પ ૂણર્ થયેલ વષ દરિમયાન મ ૂડી સંચાલનના હેત ુઓ , નીિતઓ કે પ્રિક્રયાઓમાં કોઇ ફેરફાર કરવામાં આવેલ નથી .
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એ ટ ,2006 હઠળ િનદશનની જ રયાત

કં પનીએ માઇક્રો , મોલ અને મીિડયમ એ ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમે ટ એક્ટ , 2006 (‘એમએસએમઇડી એક્ટ ’) હેઠળ ન ધાયેલા સ લાયસર્ (વેપાર અને
મ ૂડી)ને કે ટલીક ચ ૂકવણી કરવાની બાકી છે . એમ.એસ.એમ.ઇ.ડી. અિધિનયમ મુજબના િનદશર્ન નીચે મુજબ છે
મ

િવગત

31 માચ , 2019 ના
રોજ

( . લાખમાં )
31 માચ , 2018 ના
રોજ

140.60

26.41

વષર્ ના અંતે એમ.એસ.એમ.ઇ.એમ.ડી. એક્ટ હેઠળ ન ધાયેલ સ લાયરોને
ચ ૂકવવાન ું બાકી યાજ અને બાકી ચ ુકવણી

-

-

3

વષર્ દરિમયાન કોઇ ચોકક્સ િદવસ બાદ એમએસએમઇડી એક્ટ હેઠળ
ન ધાયેલા સ લાયરોને ચ ૂકવવાની બાકી મુ લ રકમ

-

-

4

વષર્ દરિમયાન કોઇ ચોકક્સ િદવસ બાદ એમએસએમઇડી એક્ટ હેઠળ
ન ધાયેલા સ લાયરોને એમએસએમઇડી એક્ટની કલમ 16 હેઠળ િસવાયન ું
ચ ૂકવેલ યાજ

-

-

5

વષર્ દરિમયાન કોઇ ચોકક્સ િદવસ બાદ એમએસએમઇડી એક્ટ હેઠળ
ન ધાયેલા સ લાયરોને એમએસએમઇડી એક્ટની કલમ 16 હેઠળ ચ ૂકવેલ
યાજ

-

-

6

એમએસએમઇડી એક્ટ હેઠળ ન ધાયેલા સ લાયરોને અગાઉ કરે લ ચ ૂકવણી
પર બાકી યાજ અને ચ ૂકવવાપાત્ર

-

-

7

પાછલા વષ માટે વધુ બાકી યાજ અને ચ ૂકવવાપાત્ર

-

-

1

એમએસએમઇડી એક્ટ અિધિનયમ હેઠળ ન ધાયેલા સ લાયરોને ચ ૂકવવાની
બાકી મુ લ રકમ અને વષર્ના અંત સ ુધીમાં બાકી ચ ૂકવણી

2
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ન ધ 34: ઇ ડ એએસ 108

ુ બ િનદશન
જ

ઇ ડ એએસ 108 "ઓપરે ટીંગ સેગમે સ " હેઠળ જાહેર કરવા પડે તેવા ઓપરે ટીંગ સેગમે સ અથવા જીયોગ્રાિફકલ
સેગમે સ નથી .
ન ધ 35 : હ ુ અસરકારક નહ તેવા

માણ ૂત

ુા

30 માચર્ , 2019ના રોજ કં પની બાબતોના મંત્રાલયે ઇ ડ એએસ 116, લીઝીસ એસ પાટર્ ઓફ ધી કં પનીઝ (ઇિ ડયન
એકાઉ ટીંગ ટા ડડ્ ર્ સ (ઇ ડ એએસ)) એમે ડમે ટ સ , 2019. ઇ ડ એએસ 116 એ પ્રવતર્માન લીઝીસ પરના ધોરણન ું
થાન લીધું છે , મકે ઇ ડ એએસ 17, 1 એિપ્રલ 2019ના રોજ કે બાદથી શ કરી િહસાબી સમયગાળાથી અસરકારક
લીઝ .
ઇ ડ એએસ 116- લીઝ :

આ ધોરણ લીઝ લેનારના નફા અને ન ુક્સાન ખાતા પર અસર કરશે. હાલમાં , ઓપરે ટીંગ લીઝનો ખચર્ નફા અને
ન ુક્સાનના પત્રકમાં લીઝના સમયગાળા મુજબ સીધી લીટીની પ િતએ થાન આપવામાં આવે છે . કં પનીઓ હવે સતત
વાિષર્ક ભાડુ ં ચ ૂકવતી હશે તો પણ મોટા ભાગની લીઝ માટે ફ્ર ટ -લોડેડ ખચર્ની પેટનર્ન ું િનદશર્ન કરશે.
નવા ધોરણ હેઠળ, યવ થાન ું મ ૂ યાંકન હોય કે તેમાં લીઝ હોય તે મોટો યાવહાિરક પ્ર છે . તે એક બાબત ખ ૂબ
િવગતવાર રીતે સમજાવે છે કે ‘ધી રાઇટ ટુ િડરે ક્ટ ધી યુઝ ઓફ એન એસેટ ’ એટલે કે લીઝની યવ થાઓની ઓળખ
માટે ઉદાહરણની સાથે .
વધુમાં , નવા લીઝ ધોરણની એ લીકે શન એ િહસાબી ફેરફારથી કઇંક વધારે છે . તે િસ ટ સ અને પ્રિક્રયાઓ પર અસર
કરશે માં બધી જ લીઝ યવ થાઓની ઓળખ કરવી અને ધોરણને લાગુ કરવા માટે બધા જ સંબિં ધત લીઝ ડેડા
મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે . પાકા સરવૈયા અને નફા -ન ુક્સાન પત્રકમાં લીઝના વગીર્કરણમાં થતો ફેરફાર લીઝ
લેનારના ચાવી પ નાણાકીય ણ
ે ીક પર પણ અસર કરશે. આ બાબત ડેટ કિ વન ટસ , ટે ક્સ બેલે સીસ અને િડિવડ ડ
આપવાની ક્ષમતા પર અસર કરશે.
મ ુભાઈ એ ડ શાહ એલએલપી
ચાટડ એકાઉ ટ સ
ICAI પેઢીનો ન ધણી
ક્રમાંક 106041W/W100136

બોડ ઓફ ડર ટસ માટ અને તેમના વતી
ુ રાત મે ો રલ કોપ રશન ( એમારસી ) લીમીટડ
જ

સહ /જી. આર. પરમાર
ભાગીદાર
સ ય માંકઃ 121462

સહ /એસ.એસ.રાઠોરે
મેને જગ ડર ટર
DIN:00128987

સહ /અિ નીકુ માર યાદવ
ડર ટર
DIN:06581753

સહ /એસ. એસ. સાબુવાલા
ચીફ ફાઇના સયલ ઓ ફસર

સહ /િહતેશકુ માર ભામરે
કં પની સે ટર
ACS: 33182

થળઃ અમદાવાદ
તાર ખ : 14.08.2019

થળ : ગાંધીનગર
તાર ખ : 13.08.2019

147

Department of Urban

ment and Urban Housi

Government of Guiarat

state Government Report U/s 395 of the companies Act, 2013 pertaining
to the performance
for the Financial Year 2018-19 of Gujarat Metro Rail corporation (GMRC)
Limited (Formerly
known as Metro-Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA)
Company Limited)
(50:50 SPV of Got & GoG)

Gujarat Metro Rail corporation (GMRC) Limited has been incorporated
as per the state
Government Resolution No. MRP / lL2oog/Ls7gz7 | dated
07.05,2009, the company has
/
been registered on 04.02.2010 with the Registrar of Companies
at Ahmedabad.
The main objective of this company is

to implement Metro Rail projects in the state of Gujarat
and mainly between Gandhinagar and Ahmedabad. The project aims
to provide safe,
economical & fast public transport and to reduce the burden on
the other modes of public

transportation.

total length of the Ahmedabad Metro Rail project phase-l is 40.03 KM.
out of that 2L.L6
KM is for East-west Corridor and 18.87 KM is for North-south
Corridor. The total cost of the
project is Rs.Lo773 Crore and the financing of the project
is through Equity contribution and
sub-ordinate debt from both the Governments and the remaining
amount will be borrowed
from Japan International cooperation Agency (JlcA). lt may be mentioned
that JlcA has
The

accorded approval of Rs.5968 Crore (7,L2,8L6 million yen) of oDA
Loan to the project.

The Priority Reach of 6.5 KM of East-west corridor between Vastral
Gam station to Apparel
Park station has been inaugurated on 4th March, zoLg and the
same has been opened for
public' The Apparel Park Depot is functional presently for
operation and maintenance of EastWest Corridor.
The work of remaining corridors is in progress, out of which the
civil and system related work of
East-West Corridor is progressing rapidly.

Ahmedabad Metro Rail Project Phase-2 (Motera to Mahatma Mandir)
has been approved at a
total project cost of Rs.5384.!7 Crore on 19th February,zoLg.The total length of Ahmedabad
Metro Rail Project Phase-2 is 28.26 KM under which 22 Elevated stations
will be constructed.
Preliminary Civil Design is prepared and civil tendering process has also
been started.

surat Metro Rail Project Phase-l has been approved on June 6, zo]tg with
a total project cost of
Rs'12,020.32 Crore. Phase-1 is having length of 40.35 KM, under
which an elevated corridor
with underground section will be constructed with that the project will
connect the city of Surat
with two corridors by 38 stations. The first corridor connects Dream City
and Sarthana, which
will have 20 stations. The second corridor will connect Bhesan and Saroli with
1g Stations with
6 U nderground Stations.

During the Fiscal year 2018-19, Government'of India has contributed Rs.250 Crore towards
Equity Shares Capital, Rs.150 Crore towards Sub-Ordinate Debt and Rs.1287 Crore towards Pass
Through Assistant (JICA loan). State Government has released Rs.388.79 Crore towards SubOrdinate Debt and Rs.7.5 Crore torrards Grant for preparation of DPR & Preparatory work for
phase-ll and Surat Metro Rail Project. The company has incurred expenditure of Rs.2979.4O
Crore toward.s Capital Work-in-Progress and Administrative & other Project related expense,
Rs.j,813.99 Crore towards acquisition of Fixed Assets up to the Financial Year 2018-19.

Date:

I13lz+

h

{rt=

.

(MUKESH PURI)

Additional Chief Secretary,
Urban Development and Urban Housing Department
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CHAIRMAN’S MESSAGE
Dear Shareholders,
It is indeed a great pleasure and privilege to welcome you all to the 9th Annual General Meeting
of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited. On behalf of the Board of Directors, I
present the report of performance of your Company for the year 2018-19.
It is heartening to share that Ahmedabad Metro Rail Project have embarked upon the
transcending journey by commencement of operations on 6.5 Kms priority reach section from
Vastral Gam to Apparel Park on East-West Corridor. Hon’ble Prime Minister of India flagged off
the first train on 04th March, 2019 from Vastral Gam Station. The overwhelming response of
citizens of Ahmedabad, while enjoying first ride of their own ‘આપણી મેટો’ was indeed a moment
of pride for the entire GMRCL team and it acts as a constant driving force while making steadfast
efforts for early completion of the Ahmedabad Mero Rail Project.
The financial year 2018-19 was a year of enhanced enthusiasm. During the year significant
progress has been witnessed in project implementation activities and saw civil construction
activities progressing at a fast pace on both the corridors.
It is heartening to note that, on the Eastern side, the construction activities of priority reach -1 has
been completed and stations at Vastral and Rabari colony Stations are nearing completion.
Viaduct construction from Thaltej Gam to Sardar Patel stadium is progressing at a brisk pace and
likely to be completed shortly. Station construction activities on this stretch is also at progressing
at a brisk pace. Construction of bridge across Sabarmati River has commenced. On the NorthSouth Corridor (APMC Market – Motera Stadium), the construction of viaduct & stations are in full
swing.
Your company has undertaken the challenging work of constructing a 6.5 Kms underground
tunnel beneath the old city of Ahmedabad on East-West Corridor, where various historically
significant heritage monuments are located. Two Tunnel Boring Machines (TBM) have been
pressed in service and working round the clock. Both the TBM’s were lowered from Kalupur
Launching Shaft in April, 2018 and completed full tunneling work of around 2 km within a record
period of 10 months (i.e February, 2019). Breakthrough of both TBMs was achieved
simultaneously, which is a significant event for Metros in India.
In order to meet the stabling needs of East-West Corridor, the Apparel Park depot is fully
functional. It houses various facilities crucial for train operations as well as maintenance such as
Operation Control Centre, Depot Control Centre, BTU, Signalling equipment’s, Telecom
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Equipment’s, Uninterruptible Power Supply (UPS), Conference rooms, Officers' rooms,
Training centre, cafeteria and and test tracks. It is a hub of Operations and Maintenance of trains
along with full workshop facility. Already 6(six) trains have been received in this depot and are
undergoing commissioning. The stabling needs for the North-South Corridor will be met by the
Gyaspur depot which is under construction and spread over 20 hectares area.
I take pride in announcing that during the year the Government of India has approved the
implementation of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-2 which aims to connect the twin cities
of Ahmedabad & Gandhinagar, through your company. Phase-2 of the Project i.e from Motera
Stadium to Mahatma Mandir, Gandhinagar and GNLU – GIFT City covering total distance of
28.524 Kms.
Further, Government of India has also approved implementation of the Surat Metro Rail Project
on two corridors (Sarthana to Dream city and Bhesan to Saroli) with total route length 40.35 Kms,
which will be undertaken by GMRCL.
With the continuous support of the State Government and Ahmedabad Municipal Corporation
(AMC), out of the total land required for the Project, 100% government land and around 50%
private land has been acquired by the Company.
GMRCL remains committed for ensuring safety of all employees and contractors at all our sites.
Your company identifies all the Environment, Health and Safety hazards, evaluates the
associated risks and manages these through effective and appropriate control programs and
deployment of latest technology.
I am sure GMRCL will play a pivotal role in instilling a culture of modal shift and motivate people
towards the usage of safe, speedy, economic and reliable public transport services over usage of
personal vehicles. This will abundantly benefit the citizens of Gujarat in overcoming the traffic
congestion and pollution related problems.
I take this opportunity to express my sincere gratitude to Government of India and Government
of Gujarat, Commissioner of Railway Safety (CMRS), my colleagues on the Board, shareholders,
stakeholders, employees, contractors, and consultants for their valuable contribution and
unstinted support extended to this project over a period of time.
The trust that you have reposed on the Management of your company is an invaluable source of
support. Let me once again assure you, we will continue to stay focused in building a world class
rail based mass rapid transport system within the state of Gujarat.
Yours sincerely,

Sd/(Durga Shanker Mishra)
Chairman
DIN 02944212
(This does not purport to be proceedings of the 9th Annual General Meeting of the Company)
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1. Major Events During the Year
1.1 Inauguration of Ahmedabad Metro Rail Project- Phase-1 (Priority Reach)
Hon’ble Prime Minister inaugurated the Priority Reach 1 of 6.5 Kms from Vastral Gam to Apparel
Park on East – West Corridor on 04th March, 2019.

The commercial operations were commenced from 4th March 2019 on Priority Reach-1
between Vastral Gam Station and Apparel Park Stations, covering up a total route length
of 6.5 km. The test runs were conducted on test tracks from January itself, then onwards
the trial runs were conducted for smooth functioning for commercial run. Joy rides were
operated between 4th to 11th March, 2019 for the citizens.

5

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

1.2 Approval of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-2.
Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India have accorded approval for
implementation of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II on 9th March, 2019.
As a part of metro rail
commissioning
program Foundation
stone for Phase-2
metro was also laid
by Hon’ble PM of a
total route length of
28.26 km starting
from Motera Stadium
to Mahatma MandirGandhinagar.

Ahmedabad Metro Rail Project, Phase-II aims to connect the twin cities Ahmedabad &
Gandhinagar. It spans over 28.524 Kms with completion cost of Rs. 5384.17 crores. The
stretch between GNLU to GIFT City will be executed on a PPP basis.
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Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II – Route Map
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1.3 Approval of Surat Metro Rail Project
Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India have accorded its approval
for implementation of Surat Metro Rail Project on 6th March, 2019.
Surat Metro Rail Project traverses through following two corridors having route length of
40.35 kms with completion cost of 12020.32 Crores.
i. Sarthana – Dream City (21.61 Kms) – 20 Stations
ii. Bhesan - Saroli (18.74 Kms) – 18 Stations

Surat Metro Rail Project – Route Map
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1.4 Launch of ‘One Nation One Card’

During inauguration of Ahmedabad City's new metro train service on 4th March 2019 Hon’ble
Prime Minister launched National Common Mobility Card (NCMC) as One Nation One Card
at the same event.
The indigenously developed card will enable users to pay for multiple kinds of charges
including transport, metro services, toll tax, parking charges, retail shopping as well as to
withdraw money across the country.
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2. Other Events

2.1

Review of Underground Works by Hon’ble Chief Minister
Shri Vijay Rupani, Hon’ble
Chief Minister of Gujarat
visited Kalupur site for
reviewing the launch of
TBM-4 on 23rd August 2018.
He inspected the ongoing
underground construction
work of Ahmedabad Metro
Rail project.

2.2

Inaugration of Mock Coach
Inauguration of Metro Mock-up coach at Sabarmati Riverfront by Hon’ble Chief Minister
of Gujarat on 6th October, 2018. The Mayor of Ahmedabad and other dignitaries were
also present on the occasion. The mock-up coach was put on display for the first-hand
experience of ‘Ahmedabad Metro Rail’ for the citizens of Ahmedabad. Hon’ble Chief
Minister Shri Vijay Rupani, Ahmedabad Mayor Smt. Bijal Patel, Ex-Managing Director
Dr. I.P Gautam, IAS (Retd) and other dignitaries were present on the occasion.
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2.3

Fastest arrival of Metro Coach
The first 3 car trainset of Ahmedabad Metro was dispatched from Korea on 08.12.2018
and arrived a Mundra port, Gujarat on 29th December, 2018. The first trainset reached
at Apparel Park Depot on 1st January, 2019.

Test-runs of trainset were conducted on test tracks in Apparel Park Depot, which
commenced from January itself, then after trial runs were conducted for smooth
functioning for commercial run on priority reach 1.
2.4

Break Through of Under Ground Tunnel
Breakthrough of TBM1 & TBM2 was done simultaneously on 25th February 2019,
which is one of the rare event in history of Metros in India.
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2.5

Gujarat Metro Stall at Vibrant Gujarat Summit 2019.
GMRCL Participated in the Vibrant Gujarat Summit 2019 held during 11th to 15th
January, 2019 at Gandhinagar. An experience zone with virtual tour of Ahmedabad
Metro Rail was created to provide glimpses of Gujarat Metro for the citizens.

Shri Durga Shanker Mishra, IAS, Secretary-MoHUA, GoI & Ex-Officio
Chairman,GMRCL visited the stall of Ahmedabad Metro Rail Project during the Vibrant
Gujarat Summit-2019 as well as reviewed the Aparel Park Depot facility.
3. Features of Ahmedabad Metro Rail Project.
3.1 Interchange Metro Stations with BRTS & GSRTC
Ahmedabad Metro integrates with BRTS, AMTS & Future Transit System i.e MumbaiAhmedabad High speed bullet train at various locations on both East-West as well as
North-South corridors of Phase-1.
Metro connectivity with BRTS is provided at 9 stations of which 5 stations are
Integrated directly by skywalks & lifts for commuters.
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Metro connectivity with Gujarat State Road Transport Coporation (GSRTC) nodes is
provided at 3 metro station-Ranip, Paldi & APMC. High Speed Rail passes through 2
metro stations in North-South as well as East-West corridors.

Metro Interchane station at Ranip with BRTS and GSRTC

3.2 Green Initiatives by GMRC
The metro will yield multiple environmental benefits for Ahmedabad. Broadly, they
are:
Reduced Vehicular Pollution
As people shift from private modes to the metro and also other modes like BRTS and
AMTS (due to multimodal integration), it is envisaged that, proportion of private
vehicles in the overall transport system will decrease. Therefore, emissions from
private vehicles will also reduce and thereby it will result in easing the problems of
congestion, less waiting time, less exhaust emissions and less vehicular air pollution.
13
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Carbon Credits
GMRC has applied for registration of the Ahmedabad Metro Project in the CDM
(Clean Development Mechanism) Program to the UNFCCC. DMRC have been
appointed as consultants for registration of Ahmedabad Metro Rail Phase I as a CDM
project.
Solar Energy
Solar panels are to be installed on the roofs of structures in the depot and the stations
to generate power. 200 KW Rooftop Grid connected solar photovoltaic plant on roof
of Administration building in Apparel Park Depot is functional. Similarly, a solar
photovoltaic plant would be installed in Gyaspur Depot area of North-South corridor
of the metro project.

Solar Photovoltaic plant installed on roof of Admin Building in Apparel Park
Depot

Tree Plantation
GMRC has deposited the advance amount @ Rs.2500/- per tree for 10 trees against
one tree cutting to Ahmedabad Municipal Corporation towards tree plantation and
other misc. work which is carried out by Ahmedabad Municipal Corporation to
facilitate metro project.
Till date total 9750 trees are planted by Ahmedabad Municipal Corporation in lieu of
trees cut to facilitate metro project. Further plantation is in progress with Ahmedabad
Municipal Corporation.
Energy efficient Lighting & Rain Water Harvesting
LEDs will be used for lighting throughout the metro project to reduce power
consumption as far as possible. The viaduct, depot and stations will also be designed
to harvest as much rainwater as possible and to ensure proper groundwater
recharge.
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NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE NINTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF GUJARAT METRO RAIL CORPORATION (GMRC) LIMITED
WILL BE HELD ON FRIDAY, THE 8TH DAY OF NOVEMBER, 2019 AT 11.30 A.M AT
CONFERENCE ROOM NO. 123-C MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(MOHUA), GOVERNMENT OF INDIA, NIRMAN BHAWAN, MAULANA AZAD ROAD,
NEW DELHI – 110011 AT A SHORTER NOTICE.
TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:
ORDINARY BUSINESS:
01. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the
Company for the Financial Year ended on March 31, 2019 and Reports of the
Board and the Independent Auditors thereon and Comments of the Comptroller
and Auditor General of India.
“RESOLVED THAT, the Audited Financial Statements of the Company for the

financial year ended March 31, 2019 along with, Independent Auditors report and
Comments of Comptroller & Auditor General of India and the Board’s Report, for the
financial year 2018-19 thereon as placed before the meeting be and are hereby
received, considered and adopted.”
02. To consider the appointment & fixing of remuneration of Independent Auditor
for F.Y. 2019-20.
“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139,141,142, 144 and other
applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the underlying
rules viz. Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, M/s Manubhai & Shah LLP.,
Chartered Accountants, Ahmedabad (FRN No. W106041/W100136), appointed as
Independent Auditors of the Company, by the office of Comptroller and Auditor
General of India for the F.Y. 2019-20 vide letter no CA.V/COY/GUJARAT, GUJMET (1)/1553
dated 23/08/2019 and a written certificate in respect to the same, having been received
from the said Auditor, be and is hereby appointed as the Independent Auditors of the
Company under Section 139 of the Companies Act, 2013 for the F.Y. 2019-20 to hold
office from the conclusion of this meeting until the conclusion of the next Annual
15
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General Meeting of the Company on a remuneration as may be decided by the Board
of Directors or any committee thereof and agreed upon by M/s. Manubhai & Shah
LLP.”
SPECIAL BUSINESS:
03 Ratification of following Sanction Orders and Authorising the Managing
Director of the Company to sign Tripartite Agreement / Memorandum of
Understanding.
A. K-14011/5/2017-UT-II dated 9th March, 2019 of MoHUA, GoI for approval of Ahmedabad
Metro Rail Project Phase-II comprising two corridors, viz. (i) Motera Stadium to
Mahatma Mandir and (ii) GNLU to GIFT City.
B. K-14011/3/2018-MRTS-III dated 9th March, 2019 of MoHUA, GoI for approval of Surat
Metro Rail Project comprising of two corridors, viz (i) Sarthana to Dream City and (iii)
Bhesan to Saroli
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following
resolution as an ORDINARY RESOLUTION.
“RESOLVED THAT, the shareholders of the Company do hereby ratify the sanction orders
issued by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), GoI for approval of following
Metro Rail Projects to be implemented by Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited;
A. K-14011/5/2017-UT-II dated 9th March, 2019 for approval of Ahmedabad Metro Rail
Project Phase-II comprising two corridors, viz. (i) Motera Stadium to Mahatma Mandir
and (ii) GNLU to GIFT City.
B. K-14011K-14011/3/2018 -MRTS-III dated 9th March, 2019 for approval of Surat Metro
Rail Project comprising of two corridors, viz (i) Sarthana to Dream City and (ii) Bhesan
to Saroli,
RESOLVED FURTHER THAT, the Managing Director of the Company be and is hereby
authorised to sign and execute Tripartite Agreement / Memorandum of Understanding on
behalf of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited and carry out all other necessary
acts and deeds as may be required for the aforesaid purpose.”
04. Amendment in Object Clause of Memorandum of Association.
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following
resolution as an SPECIAL RESOLUTION.
RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 4, Section 13 and other applicable
provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (“Act”) including any statutory modifications
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or re-enactment thereof for the time being in force and rules made thereunder and subject
to such other requisite approvals, if any, in this regard from appropriate authorities and
terms(s), condition(s), amendment(s), modification(s), as may be required or suggested by
any such appropriate authorities, and agreed to by the Board of Directors of the Company
(hereinafter referred to as “Board” which term shall include any Committee or one or more
Directors), the consent of the members of the Company be and is hereby accorded for
alteration of the Objects Clause of the Memorandum of Association (“MOA”) of the Company
such that the existing Clause III A (1), Clause III A (4) (l) [newly inserted] and Clause III B (9)
of the MOA of the Company be altered by replacing and substituting the same with the
following new clauses as under:
Clause III A(1)
‘To carry on the business to set up, manage, operate and maintain a rail based mass rapid
transport system within the State of Gujarat and to provide the General public with a fast
reliable, convenient, efficient, modern and economical mode of public transport.’

Insert Clause III A(4) (l)
‘To set up and operate Central Clearing House System for payment instruments of any
description whatsoever. These payment instruments will facilitate purchase of goods and
services at any payment instrument accepting merchant location.'
Clause III B(9)
To carry out acts of planning, designing, development, construction, maintenance,
operating and financing of Mass Transit and other Urban Transport and Public Mover
Systems of all types and description within in the State of Gujarat, either individually or in
association with Central Government and/or State Government or local bodies, authorities or
other undertakings, companies, body corporates, societies, agencies, organizations. or
persons in India and /or abroad but not limited to:;
RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 13, 15 and other applicable
provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (Act) read the relevant rules thereto (including
any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the
amendment / alteration in the object clause of the company be and is hereby approved and
adopted;
RESOLVED FURTHER THAT Shri S. S. Rathore, Managing Director and Shri Hitesh Bhamare,
Company Secretary of the Company be and are hereby jointly and severally authorized to
perform all acts, deeds and things, execute documents, and make all filings, as may be
necessary to give effect to the above resolution and to take all such steps for giving any such
direction as may be necessary or desirable and to settle any questions or difficulties
whatsoever that may arise for the purpose of giving effect to the above resolution.”
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05. Increase in Authorised Share Capital of the Company
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following
resolution as an ORDINARY RESOLUTION
“RESOLVED THAT Pursuant to the provisions of sections 13 and 61 of the Companies Act,
2013 (the ‘Act’) and any other applicable provisions of the Companies Act and the relevant
rules thereto, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the
time being in force) the Authorized Share Capital of the company be increased from
4000,00,00,000 (Rupees Four Thousand Crores) divided into 400,00,00,000 (Four Hundred
Crores) Equity Shares of Rs.10 each to Rs. 8000,00,00,000 (Rupees Eight Thousand Crores
only) divided into 800,00,00,000 (Eight Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10
each(Rupees Ten only) each ranking pari passu with the existing equity shares in the
Company;
RESOLVED FURTHER THAT Shri S. S. Rathore, Managing Director and Shri Hitesh
Bhamare, Company Secretary of the Company be and are hereby jointly and severally
authorised to perform all acts, deeds and things, execute documents, and make all filings, as
may be necessary to give effect to the above resolution and to take all such steps for giving
any such direction as may be necessary or desirable and to settle any questions or
difficulties whatsoever that may arise for the purpose of giving effect to the above
resolution.”
06. Alteration of Clause No. V of the Memorandum of Association.
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following
resolution as an ORDINARY RESOLUTION
“RESOLVED THAT Pursuant to the provisions of section 13, 61 and 64 of the Companies Act,
2013 (the ‘Act’) and any other applicable provisions of the Companies Act and the relevant
rules thereto, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the
time being in force), the Clause V of the Memorandum of Association (existing and new) &
of the Company be altered and substituted by the following new Clause:
V: The Authorized Share Capital of the Company consists of Rs. 8000,00,00,000
(Rupees Eight Thousand Crores only) divided into 800,00,00,000 (Eight Hundred
Crores only) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each.:
RESOLVED FURTHER THAT Shri S. S. Rathore, Managing Director and Shri Hitesh Bhamare,
Company Secretary of the Company be and are hereby jointly and severally authorized to
perform all acts, deeds and things, execute documents, and make all filings, as may be
necessary to give effect to the above resolution and to take all such steps for giving any such
direction as may be necessary or desirable and to settle any questions or difficulties
whatsoever that may arise for the purpose of giving effect to the above resolution.”
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07. Amendment in Articles of Association of the Company.

To consider and if thought fit to pass the following resolution with or without
modification(s), as a Special Resolution:
“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 and other applicable provisions
of the Companies Act, 2013 (“Act”) and Rules made thereunder (including any statutory
modification (s) or re-enactment thereof, for the time being in force), and subject such terms,
conditions, amendments or modifications if any, as may be required or suggested by the
Registrar of Companies and any other appropriate authorities, following clauses of Articles
of Association (“AOA”) of the Company be altered by replacing and substituting the same
with the following new clauses as under:
Addition of following para in Clause 1 Table F
“Unless specifically decided by the shareholders in the General Meeting by way of ordinary
resolution, Notwithstanding anything contained in the Articles of Association all the clauses
stated herein shall always be subject to privileges and exemptions being conferred to
Government Companies, explicitly and from time to time by way of notification or otherwise,
and for this purpose Government Company shall mean a Company fulfilling the norms as
enunciated under the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 2013.”
Clause: 2(xxii)
In the definition of “Local Bodies” the sub-clauses a.) and c.) be amended/altered as under:
a.) Municipality and Municipal Corporation constituted under Bombay Municipalities Act,

1949 or Gujarat Municipalities Act, 1963 as amended from time to time including
Ahmedabad Municipal Corporation, Gandhinagar Municipal Corporation, Surat
Municipal Corporation or any other municipalities having its jurisdiction and falling
within the Metro Rail Project Area;
b.) Notified area committee/authority constituted under Gujarat Town Planning and Urban
Development Act, 1976 including Ahmedabad Urban Development Authority,
Gandhinagar Urban Development Authority, Surat Urban Development Authority or any
other authority falling within the Metro Rail Project Area.
Clause: 4 SHARE CAPITAL be altered / amended as under:
The Authorized Share Capital of the Company consists of Rs.8000,00,00.000 (Rupees Eight
Thousand Crore only) divided into 800,00,00,000 (Eight Hundred Crore only) Equity Shares
of Rs.10/- (Rupees Ten only) each.
RESOLVED FURTHER THAT Shri S. S. Rathore, Managing Director and Shri Hitesh Bhamare,
Company Secretary of the Company be and are hereby jointly and severally authorized to
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perform all acts, deeds and things, execute documents, and make all filings, as may be
necessary to give effect to the above resolution and to take all such steps for giving any such
direction as may be necessary or desirable and to settle any questions or difficulties
whatsoever that may arise for the purpose of giving effect to the above resolution.”

08. Approval for increase in Borrowing Powers of the Company in excess of paid‐up
capital and free reserves of the Company up to Rs. 21000 Crores.
To consider and if thought fit to pass the following resolution with or without
modification(s), as a Special Resolution:
“RESOLVED THAT in supersession of the special resolution passed by the members
at their 5th Annual General Meeting held on 21st December 2015 and in accordance
with the provisions of Section 180 (1)(c) of Companies Act, 2013 together with rules
and regulations made there under (including statutory modification(s) or reenactments thereof) or any other act/law for the time being in force / likely to be in
force , consent of the shareholders of the company be and is hereby accorded to
borrow and raise such sum or sums of money from time to time from banks, financial
institutions, international agencies, Central and State Governments or any
combination thereof, as may be required for the purposes of the business of the
Company, in excess of the aggregate of paid-up capital and free reserves of the
Company, that is to say, reserves not set apart for any specific purpose, subject to the
proviso that such borrowing shall not exceed Rs. 21000 crore (Rupees Twenty One
Thousand Crore only) and shall exclude all temporary loans, working capital loans
obtained by the Company from its bankers in the ordinary course of its business, on
such terms and conditions as the Board may consider necessary and expedient in the
best interest of the Company;
RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to
do all such acts, deeds and things and execute all such documents, instruments and
writings as may be required and to delegate all or any of its powers herein conferred,
to any Committee of Directors or any Director or Officer to give effect to the resolution
hereof.”
By order of the Board of Directors
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited.
Sd/‐
Hitesh Bhamare
Company Secretary

Date: 01.11.2019
Place: Gandhinagar
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Notes:
1. A member entitled to vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy in
his/her place who need not be a member of the Company.
2. Proxy Form duly filled in must be lodged with the Company at its registered
office at least 48 hours before the date of the meeting.
3. A Statement setting out the material facts pursuant to Section 102(1) of the
Companies Act, 2013 forms part of this notice and is annexed with the notice.

To:
1.
2.
3.
4.
5.

All Members of GMRCL
Directors of GMRCL
Statutory Auditors
Internal Auditors
Secretarial Auditors
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Statement Setting out Material facts
Statement setting out the material facts pursuant to Section 102(1) of the Companies
Act, 2013
General Information
This Statement of material facts has been prepared for the shareholders of the
Company in connection with the Ninth Annual General Meeting of the Company. The
purpose of this Statement of material facts is to provide shareholders with
information that the Board believes to be material to shareholders in deciding
whether or not to approve the above resolutions detailed in the Notice and other
information to enable shareholders to understand the implications of decision taken.
ITEM No.03
As you are aware Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited is a 50: 50 SPV of
Government of India and Government of Gujarat. It is entrusted with the
responsibility of implementation of the fast reliable, convenient, efficient, modern
and economical mode of public transport. Mass Rapid Transit System within the State
of Gujarat.
The Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India have vide the
sanction orders nos’ K- 14011/5/2017-UT-II and K-14011/03/2018-MRTS-II both
dated 09th March, 2019 have approved implementation of Ahmedabad Metro Rail
Project Phase-II and Surat Metro Rail Project through GMRCL.
The Ahmedabad Metro Rail Project Phase II envisages total length of 28.254 km in
two corridors viz. Motera Stadium to Mahatma Mandir (22.838 km) and Gujarat
National law University (GNLU) to GIFT city (5.416 km), at a total completion cost of
Rs. 5384.17 crore.
Surat Metro Rail Project comprises of two corridors of a total length of 40.35 Km, (a)
Sarthana to Dream City for length of 21.61 km and (b) Bhesan to Saroli for a length of
18.74 Km at a total completion cost of Rs.12,020.32 Crore .
The Board of Directors at their meeting held on 20.06.2019 took note of the above
mentioned sanction orders and recommended the same for ratification by the
Shareholders of the company at the ensuing Annual General Meeting.
Accordingly, the Board of Directors recommends the resolution set out at item no. 3
relating to ratification of the sanction orders no. K- 14011/5/2017-UT-II and K14011/03/2018-MRTS-II both dated 09th March, 2019 pertaining to Ahmedabad
Metro Rail Project Phase II and Surat Metro Rail Project.
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None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their
relative are concerned or interested financial or otherwise in the resolution set out
at item no.3.
ITEM No.04
Pursuant to the approval of Ahmedabad Metro Rail Project Phase- II and Surat Metro
Rail Project and amendment in the Companies Act, 2013 the object clause of the
Memorandum of Association is required to be altered in a manner to reflect the
activities and enshrined in both sanction orders dated 09th March, 2019.
Accordingly, following clauses relating to the main object to be pursued by the
company in incorporation i.e Clause IIIA of the Memorandum of Association are
required to be altered/amended suitably:
-

Clause III A (1), Clause III A (4) (l) [newly inserted] and Clause III B (9)

Accordingly, the Board of Directors recommends the resolution set out at item no 04
relating to Amendment of Memorandum of Association of the Company.
None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their
relative are concerned or interested financial or otherwise in the resolution set out at
item no.4.
ITEM No.05
In continuation to the earlier decisions as set out in the present notice, the Sanction
order of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II and Surat Metro Rail Project
envisages that GMRCL shall function as a Special Purpose Vehicle (SPV) for
implementation of both the projects along with the Ahmedabad Metro Rail Project
Phase-I.
At present the Company’s Authorised Capital is Rs.4000 Crores and the paid up
capital is Rs. 2301.21 Crores. As per the funding pattern of the project, both GoG and
GoI will jointly own the project and infuse equity in equal proportion in the SPV
Company.
Considering the quantum of estimated cost of Project and the anticipated equity
contribution by the Government of India and Government of Gujarat towards
Ahmedabad Metro Rail Project Phase-I , Phase-II and Surat Metro Rail Project, it is
considered necessary to increase the Authorised capital of the company from 4000
crores to 8000 crores.
Brief details of anticipated equity contribution of Govt. of India and Government of
Gujarat is as given below:
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Project

EQUITY CONTRIBUTION (Rs.in Crores)
Government of India
Govt. of Gujarat
Rail 1412
1412

Ahmedabad Metro
Project Phase-I
Ahmedabad Metro Rail 757.11
Project Phase-II
Surat Metro Rail Project
1487.53
TOTAL
3656.64
GRAND TOTAL

757.11
1487.53
3656.64
7313.28

Your Board of Directors accordingly recommended the resolution set out at item no.
05 of accompanying notice for approval of the shareholders
None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their
relative are concerned or interested financial or otherwise in the resolution set out at
item no.5.
ITEM No.06
The Clause V of the Memorandum of Association contains the details of the
Authorised Share Capital of the Company. However, consequent upon increase in the
Authorised Share Capital, the Company is also required to amend Clause V of the
Memorandum of Association.
Therefore, in accordance with the decision of shareholders at item no. 5
corresponding alteration is required to be carried out in clause V of Memorandum of
Association of the Company.
Your Board of Directors accordingly recommended the resolution set out at item
no. 06 of accompanying notice for approval of the shareholders.
None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their
relative are concerned or interested financial or otherwise in the resolution set out at
item no.6.
ITEM No.07
In accordance to the decisions of the accompanying notice, following clauses of
Articles of Association are required to be amended in a manner to reflect the
activities as enshrined in both sanction orders dated 09th March 2019 as well as the
Companies Act, 2013.
Addition of following para in Clause 1 Table F
“Unless specifically decided by the shareholders in the General Meeting by way of ordinary
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resolution, Notwithstanding anything contained in the Articles of Association all the clauses
stated herein shall always be subject to privileges and exemptions being conferred to
Government Companies, explicitly and from time to time by way of notification or otherwise,
and for this purpose Government Company shall mean a Company fulfilling the norms as
enunciated under the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 2013.”

Clause 2(xxii)
In the definition of “Local Bodies” the sub-clauses a.) and c.) be amended/altered as
under:
a.)

Municipality and Municipal Corporation constituted under Bombay
Municipalities Act, 1949 or Gujarat Municipalities Act, 1963 as amended from
time to time including Ahmedabad Municipal Corporation, Gandhinagar
Municipal Corporation, Surat Municipal Corporation or any other municipalities
having its jurisdiction and falling within the Metro Rail Project Area;

b.) Notified area committee/authority constituted under Gujarat Town Planning and

Urban Development Act, 1976 including Ahmedabad Urban Development
Authority, Gandhinagar Urban Development Authority, Surat Urban Development
Authority or any other authority falling within the Metro Rail Project Area.
Clause: 4 SHARE CAPITAL be altered / amended as under:
The Authorized Share Capital of the Company consists of Rs.8000,00,00,000 (Rupees
Eight Thousand Crore only) divided into 800,00,00,000 (Eight Hundred Crore only)
Equity Shares of Rs.10/- (Rupees Ten only) each.
Accordingly the Board of Directors recommends the resolution set out at item no 07
relating to Amendment of Articles of Association of the Company.
None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their
relative are concerned or interested financial or otherwise in the resolution set out
at item no.7.
ITEM No.08
The present borrowing powers of the Company are up to Rs. 8000 Crores as approved
by the shareholders of the Company during the 5th Annual General Meeting of the
Company held on 21st December, 2015 considering the requirement of loan fund
from Japan International Cooperation Agency (JICA) and contribution of Subordinate
debt from Government of India and Government of Gujarat for Ahmedabad Metro Rail
Project Phase-I. The estimated borrowing funds of the Company pursuant to
approval of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II and Surat Metro Rail Project is
as under:
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Project
Subordinate Debt
for Central Taxes
(GOI +GOG)
Loan
from
Bilateral
or
Multilateral
Agency
Subordinate Debts
for
Lands
Including
R&R
Cost by GoG
SD for Sales Taxes
by Govt. Of Gujarat
PPP Component
IDC to be borne by
Government
of
Gujarat
TOTAL
GRAND TOTAL

Ahmedabad Metro Ahmedabad Metro Surat
Metro
Rail Project Phase‐ Rail Project Phase‐ Rail Project
I
II
1156

702.09

815.42

6,066

2739.38

5434.25

727

262.48

1234

-

-

677.59

-

92
74

452
182

7949

3869.95
20,614

8795.26

The total borrowings of Rs. 20,614 crore for Ahmedabad Metro Rail Project Phase-I &
Phase-II and Surat Metro Rail Project is in excess of the existing borrowing limit of Rs.8000
Crore. Hence there is a requirement of shareholders approval for increase in the borrowing
limits in excess of paid up capital and freee reserves in compliance to section 180 (1) (c) of
the Companies Act, 2013.
Considering the above and keeping in view a long term perspecctive, the amount of
maximum borrowing limit is required to be enhanced up to Rs. 21000 Crore (rounded off).
The Board of Directors at their meeting held on 08.11.2019 have accorded their approval
for increase in Borrowing limit of the Company in excess of paid up capital and free reserves
of the Company within the maximum limit of Rs. 21000 crores subject to the approval of
shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
Accordingly, the Board recommends the resolution in relation to increase in the borrowing
powers of the Company, over and above the aggregate of the paid up capital and free
reserves, up to a maximum limit of Rs. 21000 crore at any point of time.

26

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are
concerned or interested, financial or otherwise, in the resolution set out at Item No. 8.

By order of the Board of Directors
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited.
Sd/‐
Hitesh Bhamare
Company Secretary
Date: 01.11.2019
Place: Gandhinagar
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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 :
Email ID :
Folio No / Client ID
DP ID:
(N.A. for held in physical Mode)
I / We, being the Member(s) of _______shares of the above named Company, hereby
appoint
Name

Address

E-mail ID

Signature

Address

E-mail ID

Signature

Or failing him
Name

As my / our proxy to attend and vote (on poll) for me / us and on my/our behalf at
the 9th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 8th November,
2019 at 11:30 AM at Conference Room No. 123-C Ministry of Housing and Urban
Affairs (MoHUA), Government of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New
Delhi – 110011and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as given
in the notice of Annual General Meeting of the Company.
___day of November, 2019
Affix
Revenue
Stamp

____________________
Signature of Shareholder
_______________________
Signature of Proxy Holder(s)

Note: 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.
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ATTENDANCE SLIP
This attendance slip duly filled in is to be handed over at the entrance of the meeting
venue.
Regd. Folio No.

________________

No. of shares held :

________________

Full Name of the member attending:

___________________________________

Full name of the first joint-holder:
___________________________________
(To be filled in if first named joint-holder does not attend the meeting.)
Name of Proxy:
___________________________________
(To be filled in if Proxy Form has been duly deposited with the Company.)

I hereby record my presence at 9th Annual General Meeting being held at
“CONFERENCE ROOM NO. 123-C MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(MOHUA), GOVERNMENT OF INDIA, NIRMAN BHAWAN, MAULANA AZAD ROAD,
NEW DELHI – 110011” on Friday, 8th November, 2019 at 11.30 AM.
________________________________
Member’s/Proxy’s Signature
(To be signed at the time of handing over of this slip)
NOTE: Persons attending the 9th Annual General Meeting are requested to bring their
copies of Annual Report.
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FORM NO. 22‐A
THE COMPANIES ACT, 2013
Consent of Shareholder for shorter notice
[Pursuant to section 101(1)]
To,
The Board of Directors,
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

[Formerly Known As Metro‐Link Express For Gandhinagar And Ahmedabad (MEGA) Company
Limited]
(50:50 Spv Of Govt. Of India & Govt. Of Gujarat)]

Block No.1, First Floor,
Karmayogi Bhavan,
Sector 10/A, Gandhinagar,
Gujarat-382010.
I,

______________________________________________________________________

son

/

daughter

of

_____________________________________________ resident of ______________________________ holding
__________________ Equity Share(s) of Rs.10/- each in the Company in my own name/joint name,
hereby give consent, pursuant to section 101(1) of the Companies Act, 2013, to hold the
Annual General General Meeting on 8th November, 2019 at a shorter notice.

Signature:________________________________
Name:__________________________________________
(In Block Letters)
Date:
Place:
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ROUTE MAP FOR REACHING THE VENUE OF 9TH ANNUAL
GENERAL MEETING
Date: 08/11/2019
Time of 9th Annual General Meeting: 11.30.AM
VENUE
“CONFERENCE ROOM NO. 123-C MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (MOHUA),

GOVERNMENT OF INDIA, NIRMAN BHAWAN, MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI – 110011”
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BOARD’S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2018-19
Dear Shareholders,
Your Directors take pleasure in presenting the 9th Annual Report on performance of
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (50:50 SPV of Government of Indian and
Government of Gujarat) along with the audited Financial Statement, Auditor Reports for
the financial year ended 31st March 2019.
I.

SUMMARISED FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the F.Y. 2018-19 your Company has made substantial progress towards the
effective implementation of the Project.
Your company have commenced the commercial operations on priority reach 1 section
of 6.5 KM’s on the East-West Corridor between Vastral Gam to Apparel Park Stations in
March 2019.
Following are the key financial highlights for the year under review:
(Rs. In Lakhs)
Particulars

Gross Income / Turnover
Profit /(Loss) Before Finance
Cost and Depreciation
Finance Cost
Depreciation
Profit / (Loss) Before Tax
Less: Tax Expense
Profit / (Loss) after Tax
Add: Balance brought forward
from the previous year
Balance Profit / (Loss) C/F to
the next year

As per Ind. AS
2018-19
2017-18

2247.34
300.63

1700.17
(10140.19)

20.88
197.87
81.88
247.62
(165.74)
(6643.40)

(10,140.19)
307.83
(10,448.02)

(6809.14)

3804.62
(6,643.40)

Additional Financial Information
(Rs. In Lakhs)
As per Ind. AS
2018-19
2017-18
297940.59
207745.54
137,386.80
33892.94
44,011.86
41944.92

Particulars
Capital Work in Progress
Other Fixed Asset
Intangible Assets
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II.

OPERATIONAL PERFORMANCE

Your company commenced its commercial operations with effect from 04th March, 2019
on the priority reach section between Vastral Park to Apparel Park on East-West Corridor.
In order attract ridership, it was felt important to set fare levels which are comparable to
the existing travel costs of the people in this section. With low income levels and high trip
dependency on two-wheelers and desired shift sought from this mode, it was necessary
to have competitive fare levels with other modes of transport available on priority reach.
Accordingly, during the initial operations following economic and affordable fare structure
has been fixed for the commuters:
Distance Range (km)
0 - 2.5
2.5 - 7.5
7.5 - 12.5
12.5 - 17.5
17.5 – 22.5
>22.5

Fare
5
10
15
20
25
30

Cost per KM(Rs/km)
2.00
1.33
1.20
1.14
1.11
1.00

Revenue from Operations
Total revenue from operations for F.Y. 2018-19 was Rs.3,81,439 (15 days of operation).
Cumulative revenue till 31.08.20191 is Rs.21,49,439 including non-fare box revenue.
The average ridership is likely to increase with enhancement in route length and hours
of operation in the coming years.
III.

DIVIDEND

During the year, Company have commenced commercial operations on Priority Reach 1.
However, no operational profits were earned during the year. Hence, your Board of
Directors is not recommending any dividend for the year ended 31st March, 2019.
IV.

GLIMPSES OF PROJECT PROGRESSS
A. AHMEDABAD METRO RAIL PROJECT PHASE- I
East-West Corridor (Thaltej Gam to Vastral Gam)
1.1 Viaduct Progress from Vastral Gam to Apparel Park

The construction of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-1 had commenced with the
award of contract for Construction of Elevated viaduct from Vastral Gam to Apparel
Park on 4th February, 2015. During the year, construction of viaduct work has been

1

The as on date figures are up to 31.08.2019
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completed on Reach 1 that is from Vastral Gam to Apparel Park Depot of East –West
Corridor.
Station Progress Vastral Gam to Apparel Park
Priority Reach section traverses through 6(six) Station viz. Vastral Gam, Nirant Cross
Roads, Vastral, Rabari Colony, Amraiwadi and Apparel Park stations
The construction progress of the stations is given below:
Sr. NO.

STATION

CURRENT STATUS

1

Vastral Gam Station

Station operations commenced.

2

Nirant Cross Road Station

Station operations commenced.

3

Vastral Station

Roof Structure and other finishing works
under progress.

4

Rabari Colony Station

5

Amraiwadi Station

Roof Structure and other finishing works
under progress.
Station operations commenced.

6

Apparel Park Station

Station operations commenced.

Figure 1: Apparel Park Station Platform

Figure 3: Vastral Gam station interior viewAFC gates

Figure 2: Interior view Apparel Park Station

34

Fig 4: Amraiwadi Platform Station

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

2.1 Viaduct Progress from Reach 2 (Thaltej Gam to SP Stadium)
Construction works of Elevated Viaduct from Thaltej Gam to End of Western Ramp in
East West Corridor Reach-2 including Bridge over Sabarmati river and 7 Stations Thaltej
Gam, Thaltej, Doordarshan Kendra, Gurukul, Gujarat University, Commerce Six Road
and Stadium Circle and excluding Interchange Old High Court Station is progressing in
fast pace.
As on date, the viaduct construction work for pile is 75%, pile cap is 79%, pier is 72%,
pier cap is 57.4 %, portal beam is 60%, segment casting is 53% and segment erection is
40%, parapet casting is 34% completed.

Fig 5: Viaduct from Gurukul to Doordarshan Kendra

Fig 6 : Viaduct from Stadium to Thaltej

2.2 Station Progress of Reach 2 (Thaltej Gam to Sardar Patel Stadium),

The construction of viaduct from Thaltej Gam to Sardar Patel Stadium is at advance state
of completion.

Fig 7 : Station construction at Gurukul Road

Fig 8 : Doordarshan Kendra station construction
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Sabarmati River Bridge is being constructed for connecting Old High Court to Shahpur
Ramp, consisting of total 6 spans which are 42.3 meters each. As on date about 61% of
pile foundation is completed. The total length of bridge is 260 meters.

Fig 9 & 10 : Sabarmati River Bridge

3.0

Under Ground Section From Apparel Park to Shahpur
Your company have taken a challenging work of constructing a 6.5 Kms underground
tunnel beneath the old Ahmedabad city on East-West Corridor wherein various historically
significant heritage monuments are located. Utmost care has been exercised while
tunneling through this area.

Fig 11 : Underground Route
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3.1 Underground Package 1 (Kankaria East to Kalupur)
Contract for construction of Underground Stations and Tunnel including finishes and
excluding PHE, Electrical and HVAC from Kalupur to Apparel Park was awarded in
March, 2017.
As on date, full tunneling work by two TBM machines of 1.7 Km each has been completed
through dense populated area of Gomtipur, Sarangpur and Saraspur of Old City, where
TBM 1 and TBM 2 were launched from Apparel Park Launching Shaft on 5th April 2018
and 20th June 2018 respectively and reached at Kalupur Station within duration of 10
months. Breakthrough of both TBM was done simultaneously on 25th February 2019,
which is also one of the rare event in history of Metros in India.
Status of Underground stations:
1). Kalupur Station
2). Kankaria East Station
At Kalupur Station all Utilities of Railway and Ahmedabad Municipal Corporation has
been shifted for construction of Underground Station. Substantial works of roof slab
and concourse slab construction has been completed and base slab construction is
under progress. NATM work from Kalupur Station to balance tunneling work has also
initiated. MMIP (Multi Modal Integration Plan) at Kalupur Station between Metro and
High Speed rail is also under discussion with NHSRCL.
Progress Of Tunnel
Sr. No

Description

UOM

Total Scope

Till Date
Completed

Balance
Erection

%
Completed

1

TBM-1 (East
Bound)

Rmt

1702.4

1702.4

0

100%

2

TBM-2 (West
Bound)

Rmt

1722

1722

0

100%

Figure12: Tunnel completion from Apparel Park to Kalupur
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Figure 13: Twin Tunnel Breakthrough marking
completion from Apparel Park to Kalupur

Figure 14: Kalupur station concourse slab

3.2 Underground Package 2 (Gheekanta to Shahpur)
Tunneling works for two TBMs i.e TBM 1 and 2 are briskly progressing towards completion. The
construction work of diaphragm wall at Gheekanta station is completed and the works of roof
slabs, concourse slab and base slab casting is underway. At Shahpur station the construction
diaphram wall and other works have gained significant momentum.

Figure 15: Underground tunnel of pkg 2- TBM1

Figure 16: Underground tunnel of Pkg 2- TBM2

4.0 Apparel Park Depot
The Apparel Park Depot is the main yard on East-West corridor and it is capable of
meeting the stabling needs of trains of Ahmedabad Metro Rail Project. It is spread in an
area of 5.6 hectares located near the Apparel Park Station in Khokhara and is a hub of
Operations and Maintenance of trains along with full work shop facility. It has a covered
stabling shed facility for 18 train sets of 6-car length.
The depot houses fully functional Operation Control Centre, Depot Control Centre,
BTU, Signaling equipment’s, Telecom Equipment’s, Uninterruptible Power Supply
(UPS), Conference Rooms, Officers' rooms, Training Centre and Cafeteria.
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The Apparel Park depot is fully operational along with test track. The works of Automatic
wash plant and repair bay workshop is going on and will soon be completed. As on date,
total 6 trains have been received and are at various stage of commissioning.

Fig17 : Apparel Park depot for East-West Corridor.

Fig18 : Stabling Shed at Apparel Park depot

Fig 19 & 20: OCC monitoring room and video- wall display system at Apparel Park depot.
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North – South Corridor (APMC to Motera Stadium)
5.1 Viaduct Progress from Ranip to Motera (Viaduct only), Package 4A
The contract for Construction of Elevated viaduct from Ranip to Motera (package 4A) was
awarded in January 2016. As on date, substantial work on this stretch is on the verge of
completion.

Fig 21: Segment Launching near RTO

Fig 22 : Segment Launching near Motera

Fig 23 & 24 : Viaduct near Sabarmati station in North-South Corridor.

5.2 Station Progress of from Ranip to Motera (Station only), Package 4B

The contract for construction of five stations including Viaduct portion within the Stations
(Motera, Sabarmati, AEC, Sabarmati Railway Station and Ranip) of East-West Corridor
was awarded in February, 2017. As on date the package 4B has achieved physical
progress of 100% of pile, pile cap. Pier up to concourse level is completed for three
stations namely Ranip, AEC and Sabarmati station. whereas Ranip Station and Motera
stations are progressing at steady speed.
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Fig 25 : Construction of Sabarmati station in
North-South Corridor

Fig 26 : Construction of AEC station in NorthSouth Corridor.

6.1 Viaduct Progress from APMC to Shreyas , Package 1
The Construction of Elevated viaduct and Station from APMC to Shreyas (package 1) is in
full swing. As on date, the physical progress for Package 1 viaduct from APMC to Shreyas
includes completion of 98% of pile, 96.4% of pile cap, 91.4 % of pier, 89% of pier cap,
69.7% of segment erection.
6.2 Station Progress of Package 1
As on 31st August 2019, the physical progress for Package 1 that stretches from APMC
to Shreyas includes completion of 100% of pile, 100% of pile cap, 96% of pier upto
concourse level, 96% pier construction up to platform, 46.72% of I-girders casting.

Fig 27 : Viaduct construction work Gyaspur Depot
Interface point to Shreyas
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7.1 Viaduct Progress from Shreyas to Ranip, Package 2
Construction of Elevated viaduct and Station from Shreyas to Ranip (package 2) is
majorly running along the Ahmedabad-Bhavnagar Railway line. As on date the physical
progress for Package 2 includes completion of 84.9% of pile, 69.2% of pile cap, 53.8 %
of pier, 42% of pier cap, 35% of segment erection.

Fig 29 & 30 : Viaduct Construction work from Shreyas to Ranip

7.2 Station Progress from Shreyas to Ranip, Package 2
The Construction of Elevated viaduct and Station from Shreyas to Ranip (package 2) has
an overall physical progress of 89% of pile, 63% of pile cap, 37% of pier, 41% of pier upto
concourse level, 31% pier construction upto platform, 29.7% of I-girders casting.

Fig 31 & 32 : Station Construction work at Vijaynagar and Gandhigram in N-S Corridor

8.0 Gyaspur Depot Progress
In order to meet the stabling needs for the North-South Corridor, it is planned to construct
a depot at Gyaspur on 20 hectares of land. The possession of 20 hectares of land for
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Gyaspur Depot has already been taken by GMRCL. The works of Gyaspur depot is going
on as per schedule.

Fig 33 & 34 : Construction work at Admin building and Inspection Bay at Gyaspur Depot

9.0 Other System and S&T work details:
The systems contracts for Signalling, Rolling Stock, Telecommunications, Traction,
Automatic Fare Collection (AFC) are already awarded and work is progressing along
with civil works. During the year 2018-19 2 trains were received and 4 more trains have
been received till the date of report. Works of Telecommunications, Traction and E&M
were commissioned in the stations opened for public and works of signaling are
progressing for final commissioning. Operations Contor Centre and Security Control
Centre at Apparel Park Depot were made operational for train movement and Security
monitoring.
B. AHMEDABAD METRO RAIL PROJECT PHASE –II.

During the year under review, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India
have approved implementation of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II (Motera
Stadium to Mahatma Mandir, Gandhinagar) on 9th March, 2019. Phase-II aims to connect
the twin cities- of Ahmedabad & Gandhinagar. It spans over 28.524 Kms with completion
cost of Rs. 5384.17 crores. The stretch between GNLU to GIFT City will be executed on
a PPP basis.
The placement of the stations has been done considering Right of way, land availability,
location, proximity to the Institutions for better ridership and connectivity. To attract
maximum pedestrian traffic, station locations are finalised at the traffic nodal points.
Preparatory works for implementation of Phase-II have been undertaken by the
Company. The Economic Impact Assessment (EIA) and Social Impact Assessment (SIA)
study is on the verge of completion. Pile testing works throughout the corridor is in
progress.
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C. SURAT METRO RAIL PROJECT PHASE – I

During the year under review, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India
have approved implementation of Surat Metro Rail Project Phase-I on two corridors
(Sarthana to Dream city and Bhesan to Saroli) on 9th March, 2019 through your company.
The total route length of the project is 40.35 Kms and the project completion cost is
12020.32 Crores
The routes are planned in such a way that it integrates with BRTS, City bus service,
Railways and passes through major nodes of city centre in Surat. Preparatory works for
implementation of Surat Metro have been undertaken by the Company. The Economic
Impact Assessment (EIA) and Social Impact Assessment (SIA) study is on the verge of
completion.
V.

FINANCIAL PROGRESS
JICA Loan:
As per approved financing plan, the Japan International Cooperation Agency (JICA) has
sanctioned ODA loan of Rs. 5968 crore (1,12,816 million JPY) to be disbursed in two
tranches. In first tranche the loan amounting to 82434 million JPY i.e. Rs. 4361 crore
approx.(as per the exchange rate dated 27/7/2015) would be disbursed. Out of 82434
million JPY 22388.28 million (1371.70 cr) have been disbursed till now.
Sub-ordinate Debt:
As per Project Sanction letter, the Government of India and Government of Gujarat shall
provide sub-ordinate debt to the Company towards the central and state taxes. State will
also give subordinate for land.
During the year under review, sub-ordinate debt released by Government of India and
Government of Gujarat is as under:
Government of India Sub-ordinate Debt for
Central Taxes
Government of Gujarat Additional
Subordinate Debt
TOTAL

Rs. 150.00 Crores
Rs. 388.79 Crore
Rs. 538.79 Crores

Up to 31st August 2019 Financial Progress of Ahmedabad Metro Rail Project is INR
5979.17 cr. (Provisional)
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VI.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
The Human Resources management at GMRCL aims to build an inclusive and
empowering work environment focused on enhancing employee experiences. Our people
processes, policies and practices are aligned with the strategic intent of the stakeholders.
Our people strategies are geared to create learning opportunities, build careers, and
foster an empowering and inclusive culture where our employees find meaning in what
they do while they create value for GMRCL.
As on date, the Human Capital of GMRCL consist of officials appointed through open
advertisement process or drawn on deputation from Central/State Government or PSU’s.
Regular trainings are conducted for the employees through in bound or out bound
programs to enhance knowledge and upskilling of the officials. At the end of financial year
there were total 484 employees in the company.
In line with pay structure of other Metro organizations, GMRCL has also revised the pay
structure on the basis of IDA pay scales for the Project as well as O&M staff during the
year under review.
The company invests considerable time, efforts and resources to attract and retain talent.
The company’s resources operate under two wings mainly viz. (i) The project Wing (ii)
The O&M Wing.
Human Resources – Project Wing
The company’s manpower strength for Phase-1 as on 1st April, 2018 was 163 and as on
31st March, 2019 it was 176, consisting of 3 Functional Directors.Further various
employees at middle management from DGM to CGM level were appointed. The
company has conducted Campus Placement Drive in SVNIT, Surat for upcoming new
projects i.e Ahmedabad Metro Rail Project - Phase – II and Surat Metro Rail project.
Human Resources – Operations & Maintenance (O&M) Wing
The manpower in O&M wing consist of experienced staff as well as Trainees appointed
on Contract basis. As on 31st March, 2019 the employee strength of O&M wing is 308
The recruitment of O&M Trainees has been carried out in two batches. The first batch
joined in July 2018 consisted of 55 Trainee Station Controllers / Train Operators
(SC/TOs), 59 Trainee Junior Engineers and 41 Trainee Maintainers, The O&M staff
successfully underwent training in BRMCL for a duration of 6 months, 3 months and 1.5
months respectively. The second batch consisting of 14 trainees- JEs and 76 Trainee Maintainers joined in March 2019. First Aid Training by St. John’s Ambulance was
conducted in GMRC premises for total no. of 211 employees in February 2019.
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ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

VII.

Company has implemented SAP Enterprise Resource Planning (ERP) system to
integrate various applications to manage the business and automate many back office
functions. It subsumes core business processes of the Company into one single
application, eliminating avoidable costs and redundancies.
SAP has been implemented in your company for finance, material management, human
resource management, payroll, performance management and project systems. The
Financial Accounting & Controlling Module has the capability of meeting all the accounting
and financial needs of an organization.
Besides SAP following other systems have been effectively implemented in the core of
the Project Management of Gujarat Metro Rail Corporation that enables decision-making
based on information that is visible and transparent across all levels:
-

Bentley (Staad Pro) - Structural Engineering Analysis and Design

-

MIDAS Rail Track - Rail Track analysis, Bridge Analysis

-

ARCGIS - Geographic Information system, creating and using maps, compiling
geographic data, analyzing mapped information.

VIII.

CHANGES IN SHARE CAPITAL

During the Financial Year 2018-19, the Authorised Share Capital of the Company was
Rs.4000 Crores.
During the year, the paid up share capital of the Company has been increased from
Rs.1851.21 Crore to Rs.2101.21 Crore on account of contribution of additional equity by
the Government of India.
IX.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

GMRC has in place adequate internal financial control system commensurate with the
size of its operations. Internal control systems comprising of policies and procedures
which are designed to ensure sound management of GMRC’s operations, safe keeping
of its assets, optimal utilisation of resources, reliability of its financial information and
compliance. Systems and procedures are periodically reviewed to keep pace with the
growing size and complexity of operations.
The Company’s internal control system comprises of audit and compliance by in-house
team from Finance & Accounts department supplemented by independent internal audit
checks from T R Chadha & Co. LLP, Chartered Accountants for F.Y. 2018-19.
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The internal auditors independently evaluate adequacy of internal controls through 100%
pre-audit process. Independence of the audit and compliance is ensured by the direct
reporting to the Audit Committee of the Board. During the year under review, no material
or serious observation has been received from the Auditors citing inefficiency or
inadequacy of such controls.
X.

RISK MANAGEMENT / FRAUD PREVENTION
Your company being in the business of implementation Metro Rail Project within the State
of Gujarat. Various risks are integral part of the business of your company because we
work in a dynamic environment where new risks may arise or previously identified risks
may have a different impact. Effectively managing risks is the responsibility of officials of
GMRCL at all levels.
Therefore, a mechanism of pre-emptive checks on all possible risk prone areas from time
to time is in place at GMRCL to foresee and gauge such imminent or potential risks.
Constant efforts are being made to contain the risk before it arises. The risk management
mechanism of the organization is monitored through 3 (Three) layered risk defence
mechanism consisting of in-house Finance Team, Internal Auditors, Management which
is accountable to the Audit Committee of the Board.
As far as risk to assets and certain liabilities are concerned, these are mitigated by
obtaining insurance cover for adequate value for the assets from Insurance Company. As
regards financial risks, adequate internal control measures are adopted by the Company
by engaging the external firm of Chartered Accountants as internal auditors on concurrent
basis apart from regular audit by Statutory Auditors as well as C&AG of India from time
to time. In order to implement internal financial control, all the invoices are pre-audited by
the team of internal auditor and cleared after their authorization.

XI.

GENERAL INFORMATION
ORGANIZATIONAL SET-UP
As you are aware your Company is a 50:50 basis jointly owned Special Purpose Vehicle
(SPV) of Government of India and Government of Gujarat.
Government of India and Government of Gujarat appoint Five (5) Directors each with
Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Government of India appointed
as Chairman of the Company. The Managing Director is the nominee of Government of
Gujarat with prior concurrence of Government of India and appointed by the Board of
Directors. Managing Director is the Chief Executive Officer of the Company and assisted
by Functional Directors, Chief Financial Officer, General Managers, Company Secretary
and other officers on deputation / contract basis.
47

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

Progress made in implementation of the project is reported to the Board of Directors from
time to time and corrective steps are taken wherever necessary.
XII.

DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP)
As on date, the Board of Directors of GMRC Limited is comprised of Twelve (12) Directors out of
maximum fifteen (15) as provided in the Articles of Association of the Company.

The following changes among the Directors took place during the year under review:
Government of Gujarat Nominee Directors
-

Shri Arvind Agrawal, IAS, Additional Chief Secretary, Finance Department,
Government of Gujarat has joined the Board of Directors with effect from
07/05/2018 as a Nominee Director of Government of Gujarat against the vacant
position due to cessation of Shri Anil Mukim, IAS.

-

Dr.I.P.Gautam,IAS (Retd.), Managing Director, Gujarat Metro Rail Corporation
(GMRC) Limited has resigned from the position of Managing Director pursuant to
his appointment as Member of Lokpal, Government of India with effect from
26.03.2019.

-

Shri Mukesh Puri, IAS, Additional Chief Secretary, Urban Development & Urban
Housing Department, Government of Gujarat was assigned the charge of
Managing Director of the Company with effect from 26.03.2019 vice Dr.I.P.
Gautam, IAS (Retd).
FUNCTIONAL DIRECTORS
Shri Prashant Rao, has been appointed as a Whole Time Director (Systems,
Electrical and Rolling Stock) on the Board of Directors of the Company with effect
from 18/05/2018.
The Board welcomes the new Directors and places on record its deep sense of
appreciation for the valuable contribution made by all the outgoing Directors during
their tenure on the Board of the Company.

Pursuant to the provisions of section 203 of the Act, the Key Managerial Personnel
of the Company are –
MANAGING DIRECTOR
- Dr. I. P. Gautam, IAS (Retd) (up to. 25.03.2019)
- Shri Mukesh Puri, IAS (w.e.f 26.03.2019 to 31.07.2019)
- Shri S. S. Rathore (w.e.f 01.08.2019)
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CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
- Shri Shabbir Saifuddin Sabuwala (up to 31.08.2019)
COMPANY SECRETARY
- Shri Hiteshkumar Bhamare
Following changes among the Directors took place during the current financial
year i.e 2019-20 (updated up to the date of Annual General Meeting)
Government of India Nominee Directors
-

Shri Mukund Kumar Sinha, OSD (U.T.) & EO JS – Ministry of Housing & Urban
Affairs and Nominee Director- Government of India, ceased to be the Director of the
Company with effect from 20/06/2019, pursuant to relieving from services of
Government of India.hg

-

Shri Shyam Sunder Dubey, Joint Secretary & Financial Advisor have joined the
Board of Directors of the Company with effect from 30th July, 2019 as a Nominee
Director of Government of India vice Smt. Jhanja Tripathy.
Government of Gujarat Nominee Directors
Shri S. S. Rathore, Additional Chief Secretary R&B Department, Retd., Government
of Gujarat has been nominated as the Managing Director of the Company by
Government of Gujarat with effect from 01st August, 2019.

-

-

Smt. Sunaina Tomar, IAS Principal Secretary, Ports & Transport Department,
Government of Gujarat has have joined the Board of Directors of the Company
with effect from 25th October, 2019 as a Nominee Director of Government of
Gujarat.
Key Manegerial Personnel

-

Shir Shabbir Saifuddin Sabuwala ceased to be the Chief Financial Officer of the
Company with effect from 31.08.2019 pursuant to superannuation from the services
of Government of Gujarat.

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of
Executive Directors, Non-Executive Directors.
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Ministry of Corporate Affairs vide the notification no. G.S.R. 839(E) dated 5th July, 2017
have notified the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment
Rules, 2017, wherein Unlisted Public Companies in the nature of ‘Joint Venture’ are
exempted from the requirements of compliances as provided in section 149(4) of the
Companies Act, 2013. In view of the aforementioned notification, your company is
exempted from the requirement of appointment of Independent Directors on the Board of
Directors.
XIII.

NUMBER OF BOARD MEETINGS HELD DURING THE YEAR
The Board of Directors met five (5) times during the financial year from 1st April, 2018 to
31st March, 2019. The dates on which the meetings were held are – 06th June 2018, 23rd
July, 2018, 14th September,2018, 08th January 2019 and 28th February, 2019 during the
period under review.

XIV.

COMMITTEES OF THE BOARD
The following Committees were constituted by the Board of Directors’:
Committee
Audit Committee

Project
Committee

Nomination and
Remuneration
Committee
Corporate Social
Responsibility
(CSR)
Committee

Members as on
31/03/2019
Shri. Arvind Agarwal,
IAS
Shri Mukund Kumar
Sinha
Shri Sanjay Kumar Garg
Shri Ashwini Kumar, IAS
Vacant
Shri. Arvind Agarwal,
IAS
Shri Ashwini Kumar, IAS
Shri Rajeev N Dwivedi
Shri S. S. Rathore
Dr. I. P. Gautam, IAS
(Retd)
Shri Rajeev N Dwivedi
Shri Ashwini Kumar, IAS

Members as on date of
Report
Chairman
Shri. Arvind Agarwal, IAS
Vacant

Member

Vacant
Shri Ashwini Kumar, IAS
Shri S.S. Rathore

Member
Member
Chairperson

Shri. Arvind Agarwal, IAS

Member

Shri Ashwini Kumar, IAS
Shri Rajeev N Dwivedi
Shri S. S. Rathore
Vacant

Member
Member
Chairperson
Member

Shri Rajeev N Dwivedi
Shri Ashwini Kumar, IAS

Member
Member
Chairman
Member
Member
Member

This committee is under reconstitution
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XV.

MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE
Pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013, your Board of Directors have
constituted an Audit Committee. The Audit Committee presently comprises of total Two
nominee Directors of Government of Gujarat namely Shri Arvind Agarwal, IAS, and Shri
Ashwini Kumar, IAS as members. Two positions of nominee directors of Government of
India is vacant.
During the period under review, Three (3) meeting of the Audit Committee were duly held
on 04, May 2018, 16th July 2018 and 12th February, 2019 respectively. There were no
instances of any recommendations of the Audit Committee, which were not accepted by
Board.

XVI.

MEETINGS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013, your Board of Directors have
constituted a Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and
Remuneration Committee presently comprises of total three nominee Directors of
Government of India and Government of Gujarat namely Shri S. S. Rathore, Shri Rajeev
N Dwivedi and Shri Ashwini Kumar, IAS as members. At present one position of member
is vacant.
During the period under review, Two (2) meeting of the Nomination and Remuneration
Committee was held on16th November, 2018 and 12th February, 2019.

XVII.

COMMITTEES FORMED BY STATE GOVERNMENT
Following Committees have been constituted by the State Government for AhmedabadGandhinagar Metro Rail Project:
(a) High Power Committee under the Chairmanship of the Hon’ble Deputy Chief
Minister, Government of Gujarat. (Reconstituted vide order no.
Project/102011/S.F.22 /DHA dated 25-04-2017).
(b) High Power Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, Government
of Gujarat. (constituted pursuant to clause 6(ii) of the Project Sanction Letter dated
17.11.2014).

XVIII.

MEETING OF THE HIGH POWER COMMITTEES
The High Power Committee under the chairmanship of Chief Secretary, Government of
Gujarat met during the year under review on 15th April, 2018 and 23rd October, 2018
respectively, and has given various decisions / directions for smooth and speedy
implementation of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-1.
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DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT:
Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act, 2013, with
respect to Directors’ Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

XX.

(a)

That in the preparation of the annual accounts for the period ended 31st March,
2019, the applicable accounting standards, read with the requirements set out
under schedule III to ‘the Act’ have been followed along with proper
explanation relating to material departures;

(b)

That the directors have 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 or loss of the company for the
year;

(c)

That the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of
adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies
Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and
detecting fraud and other irregularities;

(d)

That the directors have prepared the accounts for the financial year ending
31st March, 2019, on a going concern basis;

(e)

That the directors have devised proper system to ensure compliance with the
provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and
operating effectively.

AUDITORS
A. Statutory Auditors
Your Company being a Government Company, the Statutory Auditors are appointed by
the Comptroller and Auditor General of India as per the provisions of Section 139(5) of
the Companies Act, 2013. Accordingly, M/s Manubhai & Shah LLP (FRN:
No.W106041/W100136), Chartered Accountants, having their office at Ahmedabad were
appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2018-19. The
Independent Auditors’ Report on the accounts of the company for the financial year ended
March 31, 2019 is placed with the Board Report of the Company.
The comments of the Comptroller and Auditor General of India received vide their Letter
No. OAD-IV/S-2/Comments/GMRCL/2018-19OW no. 415 dated 10.10. 2019 under
Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 and the management reply thereon is
annexed herewith at Annex-1.
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B. Secretarial Auditor
Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with The
Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the
Company has re-appointed M/s. Hitesh Buch & Associates, Practicing Company
Secretaries, Ahmedabad (CP No.8195) to undertake the secretarial audit of the
Company. The Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditor for the financial
year 2018-19 is placed at Annex-2 of this report.
C. Internal Auditor
M/s. T R Chadha & Co. LLP, Chartered Accountants, Ahmedabad were appointed as
Internal Auditors of the Company for the Financial Year 2018-19 to conduct the internal
audit. The scope of the internal audit and the reports of the auditors were reviewed by the
Audit Committee from time to time.
XXI.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
Pursuant to section 92 of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, the extract of Annual Return is attached
herewith as Annexure - 3.

XXII.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
As per the requirements of section 135 of the Companies Act, 2013, your Board of
Directors has constituted a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee.
Your Company has not earned operational profit in the preceding years. Considering the
absence of operational profits, your management has not spent any amount on account
of Corporate Social Responsibility for the period under review.

XXIII.

PUBLIC DEPOSITS:
During the year under review, your Company has not accepted any deposits from the
public within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013.

XXIV.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN
EXCHANGE:
The particulars as required under section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013, read
with the Companies (Accounts) Rules, 2014, are as below:-
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(a) Conservation of energy:

Metro Rail Operation being an energy intensive in nature. Conservation of energy is
one of the core elements of the operational planning of the Project.
 Following measures have been adopted by GMRCL for energy conservation:
i. Lighting the stations and depots with LED lights to save energy.
ii. Promoting the use of natural lighting for lighting the stations.
iii. Use of modern rolling stock with 3-phase variable voltage variable frequency
(VVVF) drive and lightweight stainless steel coaches are proposed due to the
benefit of low specific energy consumption and unit power factor.
iv. Rolling stock has regeneration features and it is expected that around 10-12% of
total traction energy will be regenerated and fed back to 750 V dc third rail to be
consumed by nearby trains.
v. Machine-room less type lifts with gearless drive have been proposed with 3-phase
VVVF drive. These lifts are highly energy efficient.
vi. The proposed heavy-duty public services escalators will be provided with 3-phase
VVVF drive, which is energy efficient & improves the power factor. Further, the
escalators will be provided with infrared sensors to automatically reduce the speed
(to idling speed) when not being used by passengers.
vii. The latest state of art and energy efficient electrical equipment (e.g. transformers,
motors, light fittings etc.) have been incorporated in the system design.
viii. Implementation of SCADA for managing energy efficiency by way of maximum
demand and power factor control.
 Other Measures:
i.

The Company has installed the Grid connected roof top solar power plant of
200KW capacity at Apparel Park depot OCC building.

ii.

During the year the Board of Directors of your company have decided to establish a solar
park of 25 MW Solar Plant for which a formal request for allotment of land has been sent
to the State Government.
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The Company has not undertaken any activity wherein any specific measures of
conservation of energy, technology absorption are involved. Hence the particulars are
not applicable for the period under review. However, the planning of Ahmedabad
Metro Rail Project is being done taking into account various aspects of energy
conservation.
(b) Technology Absorption:

Emphasis is laid on use of indigenous products over imported products while
procuring any machineries or other technological products for Ahmedabad Metro Rail
Project. Wherever possible, efforts are being made for technology absorption.
(c) Foreign Exchange earnings or outgo in Foreign Exchange during the period:

The particulars relating to Foreign Exchange Earnings or out go in foreign exchange
incurred during the period are as under:
i) There were no foreign exchange earnings (inflows) during the period.
ii) Expenditure in Foreign Currency (On Accrual basis).
Particulars
(a) Technical Advisory Services
(b) Travelling Expenses
TOTAL

XXV.

2018-19
(Rs. in Lacs)
22725.72
13.45
22739.17

2017-18
(Rs. in Lacs)
21400.53
8.01
21408.54

DISCLOSURES UNDER SECTION 134 (3) (l) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
Except as disclosed elsewhere in this report, there have been no material changes and
commitments which can affect the financial position of the Company between the end of
the financial year of the Company and date of this report.

XXVI.

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE
(PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

Your Directors further states that, during the year under review, there were no cases
reported pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention,
Prohibition and Redressal) Act, 2013.
XXVII.

ACKNOWLEDGEMENTS:
Your Directors place on records its gratitude for the valuable co-operation, advice and
support received from the various Ministries of Government of India especially the
Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Railways, Commissioner of Railway
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Safety and the various Ministries / Departments of Government of Gujarat including the
Urban Development and Urban Housing Department, Finance Department etc, the Multilateral lending agencies viz. JICA & other Financial Institutions & Commercial Banks and
Ahmedabad Municipal Corporation.
Your Directors wish to acknowledge their deep sense of appreciation and sincere thanks
to all Government Agencies, Departments, Bankers, Comptroller & Auditor General of
India, Statutory Auditors, Internal Auditors, Secretarial Auditors and each and every
stakeholder for their wholehearted and continued support, guidance, advice, assistance
and co-operation from time to time during the year and hope to receive the same kind of
co-operation in the future as well.
Your Directors thank Company’s Consultants, Advisors, Contractors for their valuable
advice and guidance and all others who are associated with the implementation of the
Project.
Your Board of Directors wish to place on record their sincere appreciation for the valuable
services, advise, Co-operation and support given by Members of the Board during their
respective tenure as Directors.
Your Directors place on record their appreciation for the co-operation extended by all the
Officers and Employees of the Company in the progress of the project and for the smooth
conduct of the operations by the Company during the Year
For and on behalf of the Board of Directors of Gujarat
Metro Rail Corporation (GMRC) Limited [Formerly Known
as Metro-Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad
(MEGA) Company Limited].
Sd/S. S. RATHORE
MANAGING DIRECTOR

Sd/RAJEEV N. DWIVEDI
DIRECTOR

Sd/HITESH BHAMARE
COMPANY SECRETARY

Sd/S. S. SABUWALA
C.F.O

DATE: 08.11.2019
PLACE: New Delhi
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Annex-1
REPORT OF THE C&AG
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Annex-1B
MANAGEMENT RESPONSE ON THE COMMENTS OF C&AG ON THE FINANCIALS
STATEMENTS ON GUJARAT METRO RAIL CORPORATION (GMRC) LIMITED
FOR FINANCIAL YEAR 2018-19
Management Reply
Price variation is a claim against inflation impact. It may be negative or positive. The contract
provides for broad provision but actual modalities are incidental which are to be seen before
deciding admissibility of the claim. Following aspects are required to be considered for price
variation;
1. Indices
2. Amount of work done
3. Normalization
4. City Factors
Thus, admissibility of the claim can be made as and when the claim is actually examined.
Theoretically assumed value may lead to over or under estimation of provision. Further, provision
of claim in the books may be construed as admissibility of the claim and later on it may be
produced as evidence before arbitrator, if such dispute is raised.
In the said reporting period, company has the process of intimation to the Engineers for providing
the amount of provision pertaining to the relevant Financial Year 2018-19 before finalization of
books of account. In the absence of approval of claim of the contractor, non-availability of
relevant indices and consequential non-quantification of such claim amount, question of making
the provision does not arise at all.
As per para 14 of Ind AS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, a provision
shall be recognized when:
a) an entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event;
b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required
to settle the obligation; and
c) A reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If these conditions are
not met, no provision shall be recognized.
According to Ind AS 37, the provision can be recognized in case all the above three conditions
are met. Considering the facts given above, price variation cannot be considered as provision as
there is no present obligation as a result of past event as at the reporting date.
The project being under execution stage and amount of provision being capital in nature does not
affect the Profit/Loss for the Financial Year 2018-19. Therefore, provision of price adjustment is
not required.
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The Accounting policy to that effect has been appropriately disclosed in the Financial Statement
Note-1.
This being industry practice to account for price variation on acceptance basis, similar policy has
been adopted by GMRCL.
Furthermore as per Ind AS 10 “Events after the Reporting Period” the events after the reporting
period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the end of the reporting
period and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors in case
of a company, and, by the corresponding approving authority in case of any other entity for issue.
Two types of events can be identified
a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period
(adjusting events after the reporting period); and
b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (non-adjusting
events after the reporting period).
In the given case, accounting policy of the company states that Claims including price variations
are accounted for on acceptance. So acceptance of claim is an event for which no evidence was
available as on balance sheet date and it is non adjusting subsequent event. Considering Ind AS
10 also, company is not required to provide for the Price Variation.

For and behalf of the Board of Director

Place: Gandhinagar
Date: 18.10.2019

Sd/(Biren Parmar)
Director Finance
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Annex-2
SECRETARIAL AUDITORS REPORT
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Annex-3
FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on financial year ended on 31.03.2019
Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company
(Management & Administration) Rules, 2014.
I.

REGISTRATION & OTHER DETAILS:
1. CIN
2. Registration Date
3. Name of the Company

U60200GJ2010SGC059407
04/02/2010
GUJARAT METRO RAIL CORPORATION (GMRC) LIMITED
[FORMERLY KNOWN AS METRO-LINK EXPRESS FOR
GANDHINAGAR AND AHMEDABAD (MEGA) COMPANY
LIMITED]

4. Category/Sub-category
of the Company
5. Address of the
Registered office &
contact details
6. Whether listed company
7. Name, Address &
contact details of the
Registrar & Transfer
Agent, if any.
II.

III.

METRO RAILWAY TRANSPORT SERVICES
BLOCK NO.1, FIRST FLOOR, KARMAYOGI BHAVAN, SECTOR10-A, GANDHINAGAR- 382010
NO
NOT APPLICABLE

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing
10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)
S. No.

Name and Description of main
products / services

1

Urban & suburban Metro
Railway Transport Services

NIC Code of the
Product/service

% to total turnover of the
company
100

99641112

PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES‐
S. NO.

1

NAME AND
ADDRESS OF
THE COMPANY
Nil

CIN/GLN HOLDING/SUBSIDIARY
/ASSOCIATE

% of Shares
Held

Applicable
Section

Nil

Nil

Nil

Nil
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IV.

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-2018]
Dem
at

Physical

Total

No. of Shares held at the end of the
year[As on 31-March-2019]

% of
Demat
Total
Shares

Physical

Total

% of
Total
Shares

% Change
during
the year

A. Promoter s
(1) Indian
a) Individual/
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

75.121
Crore

75.121
Crore

40.58
%

‐

100.121
Crore

100.121
Crore

47.65%

7.07%

c) State Govt(s)

‐

110
Crore

110
Crore

59.42
%

‐

110
Crore

110
Crore

52.35%

(‐7.07%)

d) Bodies Corp.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

e) Banks / FI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

f) Any other

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

185.121
Crore

185.121
Crore

100%

‐

210.121
Crore

210.121
Crore

a) Mutual Funds

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

b) Banks / FI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

c) Central Govt

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

d) State Govt(s)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

HUF
b) Central Govt /
President of
India

Total
shareholding of
Promoter (A)

100%

‐

B. Public
Shareholding
1. Institutions

e) Venture
Capital Funds
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f) Insurance
Companies
g) FIIs

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

h) Foreign
Venture Capital
Funds
i) Others
(specify)
Sub‐total
(B)(1):‐

2. Non‐
Institutions
a) Bodies Corp.
i) Indian
ii) Overseas
b) Individuals
i) Individual
shareholders
holding nominal
share capital
upto Rs. 1 lakh
ii) Individual
shareholders
holding nominal
share capital in
excess of Rs 1
lakh
c) Others
(specify)
Non Resident
Indians
Overseas
Corporate
Bodies
Foreign
Nationals
Clearing
Members
Trusts

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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Foreign Bodies DR
Sub‐total
(B)(2):‐
Total Public
Shareholding
(B)=(B)(1)+
(B)(2)
C. Shares held
by Custodian
for GDRs &
ADRs
Grand Total
(A+B+C)
(ii)
SN

1
2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil
210.121
Crore

Nil
210.121
Crore

Nil

Nil

Nil
Nil
Nil Nil
185.121 185.121
Crore
Crore
100% ‐

100%

‐

Shareholding of Promoters‐

Shareholder’s
Name

Government of
Gujarat
President of
India

(iii)

‐

Nil

Nil
‐

‐

Shareholding at the beginning of the year

Shareholding at the end of the year

No. of Shares

% of Shares
Pledged /
encumbered to
total shares

No. of Shares

% of total
Shares of the
company

% of total
Shares of
the
company

%of Shares
Pledged /
encumbere
d to total
shares

% change
in
shareholdi
ng during
the year

110,00,00,000

59.42%

Nil

110,00,00,000

52.35%

Nil

(-7.07%)

75,12,10,000

40.58%

Nil

100,12,10,000

47.65%

Nil

7.07%

Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change)

SN

Particulars

I.

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

Shareholding at the beginning
of the year
No. of shares
% of total
shares of the
company

Cumulative Shareholding during
the year
No. of shares
% of total
shares of the
company

110 Crore

110 Crore

59.42%

Decrease in
percentage of
shareholding
due to allotment
of shares to H.E
the President of
India (GoI)
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7.5 crore on
(06/06/2018)

(-2.31%)

57.11%

7 Crore on
(14/09/2018)

(-2.01%)

55.10%

10.50 Crore on
(28/02/2019)
A
II.

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

B

At the end of the year

Grand
Total
(A+B)
(iv)

110Crore

(-2.75%)
52.35%

110 Crore

52.35%
52.35%

75.121 Crore

40.58%

75.121 Crore

92.93%

2.31%

82.621 crore
(as on 06.06.18)

95.24%

89.621 Crore
(as on 14.09.18)

97.25%

100%
100.00%
100%

Increase in
shareholding
due to further
allotment of
equity shares.
7.5 crore on
(06/06/2018)
7 Crore on
(14/09/2018)

2.01%

10.50 Crore on
(28/02/2019)

2.75%

100.121 Crore

47.65%

100.121 Crore
(as on 28.02.2019)
100.121 Crore

185.121
Crore

100%

210.121 Crore

Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoter s and Holders of
GDRs and ADRs): ‐ Not Applicable
SN

For Each of the Top 10
Shareholders

Shareholding at the
beginning
of the year
No. of
% of total
shares
shares of
the
company

At the beginning of the year
Date wise Increase / Decrease in
Promoters Shareholding during the
year specifying the reasons for

Cumulative Shareholding
during the
Year
No. of
% of total
shares
shares of the
company

NOT APPLICABLE
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increase /decrease (e.g. allotment /
transfer / bonus/ sweat equity etc):
At the end of the year
(v)

Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:
SN

1

2

3

4

5

Shareholding of each
Directors and each Key
Managerial Personnel

Shareholding at the
beginning of the year

Cumulative
Shareholding during
the Year

No. of
shares

% of total
shares of
the
company

No. of
shares

% of total
shares of
the
company

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%

At the beginning of the year
Shri Durga Shankar Mishra, 10
IAS, Secretary MoHUA & Exofficio Chairman
[On behalf of H.E the
President of India]
Smt. Jhanja Tripathy, Joint
10
Secretary
&
Financial
Advisory, MoHUA
[On behalf of H.E the
President of India]
Shri Mukund Kumar Sinha, , 10
OSD(UT) & Joint Secretary,
MoHUA
[On behalf of H.E the
President of India]
Dr. I. P. Gautam, IAS(Retd)
10
Managing Director
[On
behalf
of
Hon’ble
Governor of Gujarat]
Shri S. S. Rathore, Retd. Addi.
Chief Secretary (Roads & 10
Building), Govt. of Gujarat[On
behalf of Hon’ble Governor of
Gujarat]

Reason for
Change (e.g.
allotment /
transfer /
bonus/ sweat
equity etc.):

NIL

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%
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6

7

8

9

1

2

3

4

Nil

Nil

Nil

Nil

Shri Sahadeva Singh, Director
(Projects) - Whole Time Nil
Director

Nil

Nil

Nil

Shri S. S. Sabuwala – Chief
Nil
Financial Officer

Nil

Nil

Nil

Shri Hitesh Bhamare
Company Secretary

Nil

Nil

Nil

Nil

Date wise Increase / Decrease N.A
in Promoters Shareholding
during the year specifying the
reasons
for
increase
/decrease (e.g. allotment /
transfer / bonus/ sweat
equity etc.):
At the end of the year
Shri Durga Shanker Mishra, 10
IAS, Secretary MoHUA & Exofficio Chairman
[On behalf of H.E the
President of India]

N.A

N.A

N.A

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%

0.00%

10

0.00%

Shri Biren Parmar, IAAS –
Director (Finance) – Whole
Time Director

-

Smt. Jhanja Tripathy, Joint
10
Secretary
&
Financial
Advisory, MoHUA
[On behalf of H.E the
President of India]
Shri Mukund Kumar Sinha,
OSD(UT) & Joint Secretary, 10
MoHUA
[On behalf of H.E the
President of India]
Dr. I. P. Gautam, IAS(Retd)
10
Managing Director
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[On
behalf
of
Hon’ble
Governor of Gujarat][ceased
to be Managing Director w.e.f:
26.03.2019]
5

Shri S. S. Rathore,
10
Retd. Addi. Chief Secretary
(Roads & Building), Govt. of
Gujarat[On behalf of Hon’ble
Governor of Gujarat]

0.00%

10

0.00%

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

7

Shri Biren Parmar, IAAS – Nil
Director (Finance) – Whole
Time Director

Nil

Nil

Nil

8

Shri Sahadeva Singh, Director Nil
(Projects) - Whole Time
Director

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

6

9

10

11

Shri Mukesh Puri, IAS
Principal Secretary, Urban
Development & Urban
Housing Department,
Government of Gujarat &
Managing Director
(w.e.f 26-03-2019)

Shri Prashant Rao
Nil
Director (SER)- Whole Time
Director
(w.e.f. 18.05.2018)
Shri S. S. Sabuwala – Chief
Nil
Financial Officer
Shri Hiteshkumar Bhamare –
Company Secretary

Nil
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V.

INDEBTEDNESS (AS PER IND AS)
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 (GoI + GoG)
i) Principal Amount
ii) Interest due but not paid
iii) Interest accrued but not due
Total (i+ii+iii)
Change in Indebtedness during the
financial year
* Addition (GoI + GoG)
* Reduction
Net Change
Indebtedness at the end of the
financial year
i) Principal Amount
ii) Interest due but not paid
iii) Interest accrued but not due
Total (i+ii+iii)

Nil

Nil

Nil

74

1578.42
Crore
1578.42
Crore

903.82
Crore
903.82
Crore

2482.24
Crore
2482.24
Crore

Nil

1578.42
Crore
1578.42
Crore

-

903.82 Crore

-

-

Nil

903.82 Crore

Nil

2482.24
Crore
2482.24
Crore
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VI.

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL‐
A. Remuneration to Managing Director, Whole‐time Directors and/or Manager:

SN.

1

2

3
4

5

Particulars of
Remuneration

Name of MD/WTD/ Manager

Total Amount

Dr. Indrajeet
Prasad
Gautam
Managing
Director
(up to
26/03/2019)

Shri Mukesh
Puri, IAS
Managing
Director
(w.e.f:
26/03/2019)

Shri Biren
Parmar, IAAS
Whole Time
Director
(Finance )

Shri Sahadeva
Singh
Whole Time
Director
(Projects and
Planning)

Whole Time
Director
(SER)

Rs.13,89,962

Nil

Rs.39,52,947

Rs.48,67,362

Rs.42,73,985

Rs.1,44,84,256

Rs.13,89,962

Nil

Rs.39,52,947

Rs.48,67,362

Rs.42,73,985

Rs.1,44,84,256

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil
Rs.13,89,962

Nil
Nil

Nil
Rs.39,52,947

Nil
Rs.42,73,985

Nil
Rs.1,44,84,256

Shri
Prashant
Rao

Gross salary

(a) Salary as
per provisions
contained in
section 17(1)
of the Incometax Act, 1961
(b) Value of
perquisites u/s
17(2) Incometax Act, 1961
(c) Profits in
lieu of salary
under section
17(3) Incometax Act, 1961
Stock
Option
Sweat Equity
Commission
- as % of profit
- others,
f please
Others,
Total (A)
Ceiling as per
as per the Act

Nil

Nil

Nil
Rs.48,67,362

NOT APPLICABLE
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B. Remuneration to other directors
S
N.

1

2

Particulars of
Remuneration

Independent
Directors
Fee for attending
board committee
meetings
Commission
Others, please
specify
Total (1)
Other NonExecutive
Directors
*Fee for
attending board/
committee
meetings
Commission
Others, please
specify
Total (2)
Total (B)=(1+2)

Total Amount
(Rs.)

Name of Directors
Shri Mukesh
Puri, IAS

Shri
Durga
Shanker
Mishra,
IAS

Shri Sanjay
Kumar Garg

Smt.
Jhanja
Tripathi,
IRAS

Shri
Mukund
kumar
Sinha

Shri Rajeev
N Dwivedi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rs.
10000

Shri Ashwini
Kumar, IAS

Shri S. S.
Rathore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rs.24000

-

-

-

Rs. 14000

Rs. 20000

Rs. 26000

Rs.
102000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rs.
10000

-

Rs.24000

-

-

Rs.8000

-

Rs. 14000

Rs. 20000

Rs. 26000

Rs. 10000

-

Rs. 24000

-

-

Rs. 8000

-

Rs. 14000

Rs. 20000

Rs. 26000

Rs.8000

Shri Anil
Mukim, IAS

-

Shri Arvind
Agarwal, IAS

Rs.
102000
Rs.
102000

Total Managerial
Remuneration
**Overall Ceiling
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
as per the Act
*Sitting fees payable to the Non-Executive Directors (Nominee of Government of Guajrat) has been paid in the Account of Bureau of Public Enterprises, Government of Gujarat.
**As per the notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Companies. In
view of the same, the overall ceiling of managerial remuneration is not applicable to Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited.
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C. Remuneration to key managerial personnel other than MD/MANAGER/WTD
SN

Particulars of
Remuneration

Key Managerial Personnel
Shri S. S.
Sabuwala, CFO

1

2
3
4
5

Gross salary
(a) Salary as per
provisions
contained in
section 17(1) of
the Income-tax
Act, 1961
(b) Value of
perquisites u/s
17(2) Income-tax
Act, 1961
(c) Profits in lieu
of salary under
section 17(3)
Income-tax Act,
1961
Stock Option
Sweat Equity
Commission
- as % of profit
others, specify…
Others, please
specify
Total

Total

Rs. 20,46,002
Rs. 20,46,002

Shri Hitesh
Bhamare Company
Secretary
Rs. 12,69,434
Rs. 12,69,434

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

Rs.20,46,002

Rs. 12,69,434

Rs. 33,15,436

Rs.33,15,436
Rs.33,15,436

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:
Section of the
Companies
Act

Brief
Description

Details of
Penalty /
Punishment/
Compounding
fees imposed

Authority
[RD / NCLT/
COURT]

Appeal made,
if any (give
Details)

Penalty

-

‐

‐

-

‐

Punishment

-

‐

‐

-

‐

Type

A. COMPANY
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Compounding -

‐

‐

-

‐

B. DIRECTORS
Penalty

-

‐

‐

-

‐

Punishment

-

‐

‐

-

‐

Compounding

-

‐

‐

-

‐

C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT
Penalty

-

‐

‐

-

‐

Punishment

-

‐

‐

-

‐

Compounding

-

‐

‐

-

‐
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Members of
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited
(Formerly Known as Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA)
Company Limited)
Report on the Financial Statements
Opinion
We have audited the accompanying Financial Statements of Gujarat Metro Rail
Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-link Express for
Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)(“the Company”), which
comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, and the Statement of Profit and Loss
including the statement of Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and
statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information (herein referred to as ‘Financial
Statements’).
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given
to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies
Act, 2013 (“The Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity
with Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the
Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, (“Ind AS”) and
other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the
Company as at March 31, 2019, its loss, total other comprehensive income, its cash flows
and the changes in equity for the year ended on that date.
Basis for Opinion
We conducted our audit of the Financial Statement in accordance with the Standards on
Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those
Standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in
accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of
India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder,
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements and the ICAI’s Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the
Financial Statements.
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Information Other than the Financial Statements and Auditor’s Report Thereon
The company’s Board of Directors is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the Board’s Report and Corporate
Governance Report but does not include the Financial Statements and our Auditor’s
Report thereon. The Board’s Report and Corporate Governance Report is expected to be
made available to us after the date of this auditor’s report.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do
not and will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When we read the Board’s Report and Corporate Governance Report, if we conclude that
there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to
those charged with governance as required under SA 720 ‘The Auditor’s responsibilities
Relating to Other Information’.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5)
of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true
and fair view of the financial position, financial performance, including other
comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance
with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also
includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions
of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting
frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting
policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design,
implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were
operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting
records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statement that give
a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
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Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial
Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis
of these Financial Statements.
As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of
the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company
has adequate internal financial controls system in place and the operating
effectiveness of such controls.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as a going concern.
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Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements,
including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that,
individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a
reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We
consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our
audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any
identified misstatements in the financial statements.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters,
the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied
with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with
them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
1. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best
of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the
Company so far as it appears from our examination of those books.
c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive
Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes In Equity dealt with by
this Report are in agreement with the books of account.
d) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Ind AS specified
under Section 133 of the Act.
e) As the company is a Government Company, in terms of notification no. G.S.R. 463(E)
dated 5th June 2015 (as amended), issued by the Ministry of Corporate Affairs, the
sub-section (2) of section 164 is not applicable to the company.
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f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting
of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate
Report in “Annexure A”. Our report expresses an unmodified opinion on the
adequacy and operating effectiveness of the Company’s internal financial controls
over financial reporting.
g) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the
Company by virtue of the provisions of notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5 June,
2015 (as amended) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, is
exempt from the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.
h) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance
with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our
opinion and to the best of our information and according to the explanations given to
us:
i.

The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial
position in its Financial Statements – Refer Note 23 to the Financial Statements;

ii.

the Company did not have any long-term contracts including derivative contracts
for which there were any material foreseeable losses.

iii.

There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to
the Investor Education and Protection Fund by the Company.

2. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2016 (“the Order”) issued by
the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in “Annexure
B” a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
3. In terms of section 143 (5) of the Act, we give in “Annexure C” a statement on the
directions and sub directions issued under the aforesaid section by the Comptroller
and Auditor General of India.
For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Regn.No.106041W/W100136
Sd/(G. R. Parmar)
Partner
Membership No. 121462
UDIN:19121462AAAADP3119

Place: Ahmedabad
Date: 14-08-2019
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ANNEXURE – A
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 1 (f) under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, of even date, to the members
of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-link
Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) on Financial
Statements for the year ended 31st March, 2019)
Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of
Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)
We have audited the internal financial controls over financial reporting of Gujarat Metro
Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-link Express for
Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) (“the Company”), as of 31st
March, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for
the year ended on that date.
Management’s Responsibility for Internal Financial Controls
The Board of Directors of the are responsible for establishing and maintaining internal
financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established
by the Company considering the essential components of internal control stated in the
Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by
the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the
design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were
operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business,
including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention
and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting
records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the
Companies Act, 2013.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls
over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with
the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the
“Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be
prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to
an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial
Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those
Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and
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plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate
internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if
such controls operated effectively in all material respects.
Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of
the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness.
Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an
understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that
a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating
effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected
depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls over
financial reporting.
Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting
A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to
provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the
preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally
accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial
reporting includes those policies and procedures that;
(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly
reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit
preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting
principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in
accordance with authorizations of management and directors of the company; and
(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of
unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have
a material effect on the financial statements.
Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting
Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting,
including the possibility of collusion or improper management override of controls,
material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also,
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projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to
future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial
reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree
of compliance with the policies or procedures may deteriorate.
Opinion
In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial
controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial
reporting were operating effectively as at 31st March 2019, based on the internal control
over financial reporting criteria established by the Company considering the essential
components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial
Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of
India.
For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Regn.No.106041W/W100136
Sd/(G. R. Parmar)
Partner
Membership No. 121462
UDIN:19121462AAAADP3119

Place: Ahmedabad
Date: 14-08-2019
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ANNEXURE – B
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 2 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements”
section of our Independent Auditor’s Report, of even date, to the members of Gujarat
Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-link Express for
Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) on Financial Statements for the
year ended 31st March 2019)
(i)

(a) The Company is maintaining proper records showing full particulars,
including quantitative details and situation, of fixed assets.
(b) All the fixed assets have been physically verified by the Management during
the year which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the
Company and the nature of its assets. No material discrepancies have been
noticed on such verification.
(c) According to the information and explanations given to us and on the basis
of our examination of the records of the Company, the title deeds of
immovable properties are held in the name of the Company as at 31st March
2019 except in respect of a freehold land situated at survey no. 525 at
Kathvada, Vastral, Ahmedabad admeasuring 18,000 square meters having
book value of Rs. 16,82,50,000/- as at 31.03.2019 where documents of title
were not available.

(ii)

The Company possess capital items, stores and tools as inventories, which have
been physically verified by the management during the year. As per the
explanation provided to us, no material discrepancies were noted during such
verification.

(iii)

The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies,
firms, Limited Liabilities Partnerships or other parties covered in the register
maintained under Section 189 of the Act. Therefore, the provisions of Clause 3 (iii)
[(a) to (c)] of the Order are not applicable to the Company.

(iv)

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the
Company has not given any loan or made any investments covered u/s 185 and
186 of the Act. Therefore, the provision of Clause 3 (iv) of the Order is not
applicable to the Company.

(v)

In our opinion and according to the information and explanation given to us, the
company has not accepted deposits, within meaning of sections 73 to 76 or any
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Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) on Financial Statements for the
year ended 31st March 2019)
other relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder. No order has
been passed by the company law board or National Company Law Tribunal or
Reserve bank of India or any court or any other Tribunal.
(vi)

The Central Government has not specified maintenance of cost records under
section 148(1) of the Act.

(vii)

(a) According to the information and explanations given to us and the records of
the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in
depositing the undisputed statutory dues, including provident fund,
employees’ state insurance, income tax, goods and service tax, cess, duty of
customs and other material statutory dues, as applicable, with the
appropriate authorities.
According to the information and explanations given to us and the records of
the Company examined by us, in our opinion, no undisputed amounts
payable were in arrears as at 31st March 2019 for a period of more than six
months from the date they became payable.
(b) According to the information and explanations given to us and the records of
the Company examined by us, there are no dues of income tax, goods and
service tax, service tax, duty of excise and customs duty which have not been
deposited on account of any dispute.
The particulars of dues of value added tax as at 31st March 2019 which have
not been deposited on account of dispute, are as follows:
Period to
Amount
Forum where
Name of
Nature of
which the
(in
the dispute is
statute
dues
amount
Lakhs)
pending
relates
Gujarat Value
Value
Financial
Commissioner
Added Tax
Added Tax
885.85 Year 2012Appeals
Act, 2003
(VAT)
13
(Gandhinagar)
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Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) on Financial Statements for the
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Gujarat Value
Added Tax
Act, 2003

Value
Added Tax
(VAT)

55.35

Financial
Year 201314

Commissioner
Appeals
(Gandhinagar)

941.20
(viii) The Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing to financial
institution, bank, government or dues to debenture holders.
(ix)

The Company did not raise any money by way of initial public offer or by way of
further public offer (including debt instruments). The money raised by way of term
loans have been applied for the purpose for which those are raised during the
year.

(x)

During the course of our examination of the books and records of the Company,
carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India,
and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by
the Company or by its officers or employees has been, noticed or reported during
the year, nor we have been informed of any such case by the Management.

(xi)

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the
Company by virtue of the provisions of notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5
June, 2015 (as amended) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India,
is exempt from the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

(xii)

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the
Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not
applicable.

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our
examination of the records of the Company, transactions with the related parties
are in compliance with sections 177 and Company being a government company,
transactions with other government companies are exempt for the compliance of
Section 188 of the Act, in terms of notification no. G.S.R 463(E) dated 5th June
2015 (as amended), issued by Ministry of Corporate Affairs. Details of such
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section of our Independent Auditor’s Report, of even date, to the members of Gujarat
Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-link Express for
Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) on Financial Statements for the
year ended 31st March 2019)
transactions have been disclosed in the financial statements as required by the
applicable Indian Accounting Standard.
(xiv) According to the information and explanations give to us and based on our
examination of the records of the Company, the Company has not made any
preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible
debentures during the year.
(xv)

According to the information and explanations given to us and based on our
examination of the records of the Company, the Company has not entered into
non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly,
paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

(xvi) According to the information and explanations given to us and based on our
examination of the records of the Company, the Company is not required to be
registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Regn.No.106041W/W100136
Sd/(G. R. Parmar)
Partner
Membership No. 121462
UDIN: 19121462AAAADP3119

Place: Ahmedabad
Date: 14-08-2019
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TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 3 under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, if even date, to the
members of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as
Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)on
Financial Statements for the year ended 31st March 2019)

Directions / Sub-Directions Issued by
Comptroller and Auditor General of India
Whether the Company has clear title / lease
deeds
for
freehold
and
leasehold
respectively? If not please state the area of
freehold or leasehold land for which title /
lease deeds are not available?

Whether there are any cases of waiver / write
offs of debts/loans/interest etc., if yes, the
reasons therefore and the amount involved.
Whether proper records are maintained for
inventories lying with third parties & assets
received as gift / grant(s) from Govt. or other
authorities?

Whether the company has taken adequate
measures to prevent encroachment of idle
land owned by it. Whether any land of the
company is encroached, under litigation, not
put to use or declared surplus? Details may
be provided.
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Responses to the Directions / Subdirections based on the information
and explanation given to us and
based on examination of records of
the company:
The title deeds of immovable properties
are held in the name of the Company
as at 31st March 2019 except in respect
of one freehold land situated at survey
no. 525 at Kathvada, Vastral,
Ahmedabad, admeasuring 18,000
square meters having book value of Rs.
16,82,50,000/- as at 31.03.2019, in
respect of which documents relating to
title were not made available to us.
There are no cases of any waiver/write
off of loan / debt / interest during the
year.
The company has maintained proper
records for inventories lying with third
parties. Further, the company has
received confirmations for inventories
lying with the third parties as at the year
end. During the year company has not
received any assets as gifts / grant(s)
from Government or other authorities.
The company has taken adequate
measures to prevent encroachment of
idle land owned by it. Further, there is
no land of the company which is
encroached, under litigation, not put to
use or declared surplus.
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ANNEXURE – C
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 3 under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, if even date, to the
members of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as
Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)on
Financial Statements for the year ended 31st March 2019)

Directions / Sub-Directions Issued by
Comptroller and Auditor General of India
Whether the system in vogue for identification
of projects to be taken up under Public Private
Partnership is in line with the guidelines /
policies of the government? Comment on
deviation, if any.
Whether the system of monitoring the
execution of works vis-à-vis the milestones
stipulated in the agreement is in existence
and the impact of cost escalation, if any,
revenues/losses from contracts, etc, have
been properly accounted for in the books.

Responses to the Directions / Subdirections based on the information
and explanation given to us and
based on examination of records of
the company:
The Company has not undertaken any
projects
under
Public
Private
Partnerships and therefore this
direction is not applicable to the
company.
The system of monitoring the execution
of works vis-à-vis the milestones
stipulated in the agreement is in
existence and the impact of cost
escalation, if any, revenues/losses from
contracts, etc, have been properly
accounted for in the books.
The funds received from Government
of India and Government of Gujarat
were properly accounted.

Whether funds received / receivable for
specific schemes from Central/ State
agencies were properly accounted for /
utilized? List the cases of deviations.
Whether the bank guarantees have been The bank guarantees have been
revalidated in time.
revalidated on time by the Company.

Comment on the confirmation of balances of The Company has a policy and
trade receivables, trade payables , term procedure for obtaining confirmation of
deposits , bank accounts and cash obtained. year end accounts balances of trade
payables, terms deposits, advance
given to suppliers / contractors and
bank accounts. In our opinion and
considering the size and nature of
business of the Company, the extent of
confirmations called for and its
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ANNEXURE – C
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 3 under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, if even date, to the
members of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as
Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)on
Financial Statements for the year ended 31st March 2019)
Responses to the Directions / Subdirections based on the information
Directions / Sub-Directions Issued by
and explanation given to us and
Comptroller and Auditor General of India
based on examination of records of
the company:
responses received by the company
are sufficient.
The cost incurred on abandoned projects may
be quantified and the amount actually written
off shall be mentioned.
Are there any established norms for
processing of tariff fixation? The cases of
under recovery of cost shall be highlighted.

There are no abandoned projects by
the company.
The Company has commenced its 1st
leg of operations on the stretch of 6.5
kms route i.e. from Vastral Gam to
Apparel Park from 4th March 2019 out
of the total project size of 42 kms
length. The initial tariff has been fixed in
the 41st Meeting of Board of Director
held on 28th February 2019. As per the
decision of the Board of Director during
initial period of 10 days the company
has not charged any tariff and has
provided free of cost rides on
promotional basis. The tariff levied from
15th March 2019 has been fixed by the
Board of Directors.
The company has commenced
collection of tariff for a stretch of 6.5
kms from 15th March 2019 only which
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ANNEXURE – C
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 3 under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, if even date, to the
members of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as
Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)on
Financial Statements for the year ended 31st March 2019)

Directions / Sub-Directions Issued by
Comptroller and Auditor General of India

Does the company have a set of operational
norms? Has the management measured its
performance against the norms and taken
suitable action in case of deviation.

The system for monitoring the recovery of
lease rent obtained from contractors for
Operation and Maintenance (O & M) for bus
stands shall be examined and the nonrecoverable may be quantified.
Cases of diversion and surrender of unutilized
funds received from center and state
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Responses to the Directions / Subdirections based on the information
and explanation given to us and
based on examination of records of
the company:
covers 15 days period in financial year
2018-19. This period is not sufficient to
determine recovery of cost and hence
we are unable to comment on the under
recovery of cost for the given period.
Operation and Maintenance Manual
has been reviewed and approved by
the Committee of Directors. As the
commercial operations, for a stretch of
6.5 kms out of total 42 kms, have
commenced in the month of March
2019 only, the measurement of
performance against the norms and
taking suitable action in case of
deviation is not relevant.
There are no bus stands given on lease
by the company to the contractor.
However, lease rent for other movable
and immovable properties given on rent
to contractors have been recovered as
per lease agreement.
As the Company is under project
implementation phase this subdirection is not applicable.
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ANNEXURE – C
TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph 3 under "Report on Other Legal and Regulatory
Requirements” section of our Independent Auditor’s Report, if even date, to the
members of Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as
Metro-link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited)on
Financial Statements for the year ended 31st March 2019)
Responses to the Directions / Subdirections based on the information
Directions / Sub-Directions Issued by
and explanation given to us and
Comptroller and Auditor General of India
based on examination of records of
the company:
government or it’s agencies under different
schemes be reported.
Details of works completed during the year The Company is under the project
and delay in ongoing works, if any, may be implementation stage and out of total
reported.
42 kms stretch, 6.5 kms stretch is
commenced during the financial year
2018-19.
For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Regn.No.106041W/W100136
Sd/(G. R. Parmar)
Partner
Membership No. 121462
UDIN: 19121462AAAADP3119

Place: Ahmedabad
Date: 14-08-2019
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Statement of changes in Equity for the year ended March 31, 2019
A. Equity share capital
Particulars

Amount

As at March 31, 2017
Issue of Equity Share capital
As at March 31, 2018
Issue of Equity Share capital
As at March 31, 2019

1,55,121.00
30,000.00
1,85,121.00
25,000.00
2,10,121.00

B. Instrument entirely equity in nature
Particulars

Amount

As at April 1, 2015
Change during the year
As at March 31, 2017
Change during the year
As at March 31, 2018
Change during the year
As at March 31, 2019

31,200.00
15,500.00
46,700.00
46,700.00

State Government has issued GR No.MIS-112014-1100-1-DH Dated 4th July, 2016 vide which additional
subordinate debt of

46,700 Lakhs is sanctioned for expenditure incurred on other than phase-I of the project. The

expenditure incurred are to be maintained in Balance sheet as CWIP. As and when these assets will be utilised for
46,700 Lakhs (P.Y.:
46,700 Lakhs) lying as additional subordinate debt will be
other phases, amount of
converted as Equity from GOG. This conversion of additional subordinate debt into equity will be on face value.
Hence, Company has classified such convertible instrument as Instrument entirely equity in nature and presented
below the share capital and above the other equity head.
C. Other equity ( Reserves & Surplus )
Particulars
Balance as at April 1, 2017
(Loss) for the year
Other comprehensive income for the year
Total Comprehensive income for the year
Movement during the year
Balance as at March 31, 2018

Amount
3,804.62
(10,448.02)
(10,448.02)
(6,643.40)

Balance as at April 1, 2018
(Loss) for the year
Other comprehensive income for the year
Total Comprehensive income for the year
Movement during the year
Balance as at March 31, 2019

(6,643.40)
(165.74)
(165.74)
(6,809.14)

For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants

For and on behalf of the board of directors of
Gujarat Metro Rail corporation ( GMRC ) Limited

ICAI Firm Registration
No.106041W/W100136
Sd/G.R.Parmar
Partner
M.No.121462

Place : Ahmedabad
Date : 14.08.2019

Sd/S.S.Rathore
Managing Director
DIN:00128987

Sd/Ashiwinikumar Yadav
Director
DIN:06581753

Sd/S.S.Sabuwala
Chief Financial Officer

Sd/Hiteshkumar Bhamare
Company Secretary
ACS: 33182

Place : Gandhinagar
Date : 13.08.2019
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Statement of Cashflow for the year ended March 31, 2019

Notes to Cash Flow Statement
(a) The above Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in the Ind AS - 7.
(b) Purchase of Fixed Assets are stated inclusive of movements of Capital Work in Progress, Assets under development.
(c) Purchase of Fixed Assets including Capital W.I.P. Fixed Assets is 1,60,473.40 Lakhs (PY 1,11,876.40 Lakhs) out of that non
cash is 1,650.45 Lakhs (PY 1,777.99 Lakhs) and cash is 1,58,822.13 Lakhs (PY 1,00,955.87 Lakhs) and impact of working
capital change thereon is 35,283.27 Lakhs (PY (10,920.53) Lakhs) (as below)

Particulars
Impact of Change in working capital related to CWIP
-Increase/(Decrease) in Long Term Provisions
-Increase/(Decrease) in Trade Payables
-Increase/(Decrease) in Short Term Provisions
-Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities
-(Increase)/Decrease in Long Loans & Advances
-(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances
-(Increase)/Decrease in Other Current Assets

Current Year
35,283.27
101.69
245.91
32.03
72,428.97
(18,294.71)
(18,867.48)
(363.14)

Previous Year
-10,920.53
7.97
139.69
-26.62
14,564.20
-35,530.60
8,756.65
1,168.18

(d) Cash Flow from Financing activities includes increase in long term debt due to foreign exchange translation loss of
( PY 2,877.33 Lakhs ) and Interest of 1,038.55 Lakhs ( PY 213.68 Lakhs ) as of 31st March 2019.

1,618.47 Lakhs

For, Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.106041W/W100136

For and on behalf of the board of directors of
Gujarat Metro Rail corporation ( GMRC ) Limited

Sd/G.R.Parmar
Partner
M.No.121462

Sd/S.S.Rathore
Managing Director
DIN:00128987
Sd/S.S.Sabuwala
Chief Financial Officer

Sd/Ashiwinikumar Yadav
Director
DIN:06581753
Sd/Hiteshkumar Bhamare
Company Secretary
ACS: 33182

Place : Ahmedabad

Place : Gandhinagar

Date : 14.08.2019

Date : 13.08.2019
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019
Reporting Entity
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (Formerly Known as Metro-Link Express
for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited) (‘the Company’) (CIN:
U60200GJ2010SGC059407) is domiciled and incorporated in India with equal equity
participation of Government of India and Government of Gujarat. Name of the company
has been changed to Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited vide certificate of
incorporation pursuant to change of name w.e.f. 31-12-2018. The company is executing
Phase I of Ahmedabad Metro, Phase II of Ahmedabad Metro connecting Ahmedabad and
Gandhinagar and Phase I of Surat Metro which has been approved by Government of
India & Government of Gujarat. The registered office of the company is situated at Block
No.1, First Floor, Karmayogi Bhawan, Sector 10/A, Gandhinagar 382010. The Company
carries on the business to set up, manage, operate and maintain a rail based mass rapid
transport system in Gujarat to provide the general public with a fast reliable, convenient,
efficient, modern and economic mode of public transport. The company is executing
Phase I of Ahmedabad Metro, Phase II of Ahmedabad Metro connecting Ahmedabad and
Gandhinagar and Phase I of Surat Metro which has been approved by Government of
India & Government of Gujarat. During the year, the Company had commissioned Priority
Reach 1 of 6.5 Kms of East West Corridor from Vastral Gam to Apparel Park out of total
42 kms of Phase I of Ahmedabad Metro Rail Project.
Note 1: Significant Accounting Policies
The note provide a list of the significant Accounting Policies adopted by the company in
preparation of the Financial Statements. The Accounting policies have been consistently
applied to all the years presented, unless otherwise stated.
A)

Basis of preparation

The financial statements of the company have been prepared in accordance and comply
in all material aspects with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under section
133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the the Companies (Indian Accounting
Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter and other
applicable provisions and other accounting principles generally accepted in India. Further,
Guidance Note/ Announcement issued by The Institute of Chartered Accountant of India
(ICAI) are also considered wherever applicable. The company has uniformly applied the
accounting policies during the period presented.
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The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the
followings:



Certain financial assets and liabilities measured at fair value
Defined benefit plans – plan assets measured at fair value

The financial statements are presented in and all values are rounded to the nearest
lakhs ( 1,00,000), except when otherwise indicated.
The financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the
meeting of Board of Directors dated 9th Aug 2019.
B) Use of Estimates and Management Judgement

The preparation of the financial statements are in conformity with Ind AS which requires
the management to make estimates, judgements and assumptions that affect the
reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the reported
amount of assets and liabilities (Including contingent liabilities) as on the date of financial
statement.
Management believe that the estimate used in preparation of financial statements are
prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Difference
between actual results and estimates are recognised in the period in which results are
crystallised.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to
the accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised
and in any future periods affected.
This note provides an overview of the areas that involved a higher degree of judgement
or complexity, and of items which are more likely to be materially adjusted due to
estimates and assumptions turning out to be different than those originally assessed.
Detailed information about each of these estimates and judgements is included in relevant
notes together with information about the basis of calculation for each affected line item
in the financial statements.
Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of
resulting in a material adjustment within the next financial year are included in the
following notes:
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Note 22 Current/deferred tax expense
Note 23 Contingent liabilities and assets
Note 25(B) Measurement of defined benefit obligations
C) Foreign currencies
Functional and Presentation Currency
Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary
economic environment in which the Company operates ('the functional currency'). These
financial statements are presented in Indian rupee (INR), which is the functional and
presentation currency of the Company.
Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange
rates at the dates of transactions. Foreign exchange gain / (loss) resulting from the
settlement of such transactions and from the translations of monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies at the year end exchange rates are the Gain / Loss
resulting from such translation are included in the profit & loss. Foreign exchange
differences regarded as an adjustment to borrowing costs are presented as borrowing
costs. All other foreign exchange [gain] / (loss) are presented in the statement of profit
and loss account on a net basis either as other expense / other income.
Non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency are translated
using exchange rates at the date when fair value was determined. Translation differences
on assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain /
(loss).
D) Fair value measurement
The company measures certain financial instruments at fair value at each balance sheet
date.
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability
in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair
value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or
transfer the liability takes place either:
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In the principal market for the asset or liability
Or
In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset
or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market
participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market
participants act in their economic best interest.
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market
participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and
best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest
and best use.
The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and
for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of
relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial
statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based
on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:




Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or
liabilities.
Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to
the fair value measurement is directly or indirectly observable.
Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to
the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring
basis, the company determines whether transfers have occurred between levels in the
hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is
significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
The company’s management determines the policies and procedures for both recurring
fair value measurement and for non-recurring measurement. External valuers are
involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided
upon by the management after discussion with and approval by the company’s Audit
Committee. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and
whether professional standards are maintained. Valuers are normally rotated every three
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years. The management decides, after discussions with the Company’s external valuers,
which valuation techniques and inputs to use for each case.
At each reporting date, the management analyses the movements in the values of assets
and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the company’s
accounting policies. For this analysis, the management verifies the major inputs applied
in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to
contracts and other relevant documents.
The management, in conjunction with the company’s external valuers, also compares the
change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to
determine whether the change is reasonable on yearly basis.
For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets
and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability
and the level of the fair value hierarchy, as explained above.
This note summarises accounting policy for fair value. Other fair value related disclosures
are given in the relevant notes.




Disclosures for valuation methods, Significant accounting judgements, estimates
and assumptions
Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
Financial instruments (including those carried at amortised cost)

E) Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment is stated at cost of acquisition / construction, net of
accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost directly attributable to
acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as
intended by management.
Borrowing cost relating to qualifying assets are also included to the extent they relate to
the period till such assets are ready to be put to use.
Expenditure incurred on enabling assets viz utility diversion, rehabilitation and
resettlement which is compulsorily required to be incurred and directly attributable to the
construction of MRTS (Metro Rapid Transport System) is capitalised with the respective
identifiable assets.
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Capitalisation of project assets of Priority Reach 1 of East West Corridor has been done
as per Capitalisation Policy wherein all the assets which have been put to use have been
capitalised.
Amount Paid for acquisition of private land is capitalised upon receiving original title after
registration or upon issuance of award by the competent authority. Any enhanced
compensation demanded by the land owners shall only be accounted based on actual
decision of courts or the decision of the private negotiation committee accepted by the
management.
Subsequent expenditure, including replacement costs where applicable, incurred for an
item of property plant and equipment are added to cost of assets only if they increase the
future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of
performance and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of
any assets or component of assets accounted for as a separate asset is de-recognised
when replaced. All other repairs and maintenance expenditure are charged to profit or
loss during the reporting period in which they are incurred.
Component accounting of assets:
Components having different useful life as compared to main assets and having its
carrying value more than 10% in relation to the overall carrying value of the assets or
Rs.10,00,000 whichever is lesser are depreciated separately. The Company has
identified, reviewed, tested and determined the componentisation of the all assets
purchased as well as capitalised during the year.
Remaining components or insignificant parts have been combined together with the main
assets.
Capital Work in Progress:
Capital Work in Progress includes expenditure incurred on assets, which are yet to be
commissioned and also includes capital inventory. The expenditure will be kept as Capital
Work-in-Progress (CWIP) till the defined project phase is completed after which the same
will be transferred / allocated to the identifiable Fixed Assets.
All the directly identifiable and ascertainable expenditure, incidental and related to
construction incurred during the period of construction on a project, till it is commissioned,
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is kept as Capital work in progress (CWIP) as Incidental Expenditure pending
capitalisation and after commissioning the same is transferred / allocated to the
respective “Property, Plant and Equipment”.
Claims including price variations are accounted for on acceptance.
Income pertaining to Sale of tender documents is netted-off adjusted against expenditure
incurred during construction period. Liquidated damages (LD) recovered is adjusted
netted-off against expenditure incurred during construction period. No income tax
provision has been made on liquidated damages as the same has been considered as
capital receipt.
Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at
each balance sheet date are classified as capital advances under other non- current
assets.
The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial
statements upon sale or retirement of the asset.
De recognition
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on
derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal
proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the Statement of Profit and
Loss when the asset is derecognised.
F) Depreciation
Depreciation on property, plant and equipment is provided on the straight-line method
over useful lives of the assets as prescribed under Schedule II to the Companies Act 2013
except for the assets mentioned hereunder. Based on the management estimates the
residual value of the assets has been considered as 5% in case of capitalised assets of
Priority Reach 1 of East West Corridor and rest of the assets as Nil.
In case of following assets, depreciation has been provided based on technical estimation
of the useful life of the assets:
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Nature of Assets
Viaduct
Rolling Stock
Component of Rolling Stock: Current collector set
complete (CCD), Traction Motor with half coupling,
Inverter (VVVF), Auxiliary Converter with battery
charger, High Speed Circuit Breaker with Control Box,
Battery cell for 3 car unit with inter connectors, All
Electrical monitoring, control and protection panels etc
including pneumatic gauges, sensors as applicable,
Disc Break Complete Set, Break Control Unit,
Complete PA / PIS Set and Saloon Air Conditioning
Unit.
Permanent Way
Containers and Security Cabins
Signage
Solar Systems, Power Generator Set, Motors & GPS
Instrument
Barricading
Mobile Handset costing more than Rs.5000 provided
to employees

Useful Life
60 Years
35 Years
18 Years

30 Years
5 Years
3 Years
5 Years
5 Years
2 Years

Library Books, CD and Assets costing Rs.5000 or less (excluding immovable assets) are
not capitalized and recognised as an expense in the statement of profit and loss account
in the year of acquisition.
Components are depreciated over their useful life.
In case of leased assets other than lease hold land, depreciation has been provided
considering either the tenure of agreement or 5 Years whichever is less.
Nature of Assets
Leasehold
Improvement

Useful Life
5 Years

In case the leasehold asset is vacated earlier than 5 years the total unamortized balance
will be written off to the Statement of Profit & Loss in the year in which the premise is
vacated.
The management believes that the useful life as given above best represent the period
over which management expects to use these assets. Hence the useful lives for these
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assets are different from the useful lives as prescribed under Schedule II to the
Companies Act 2013 on the basis of technical estimation.
Depreciation on assets purchased/sold during a period is proportionately charged for the
period of use with reference to date of addition / disposal.
The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and
equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if
appropriate.
Intangible assets including software which is not an integral part of related hardware are
amortised on Straight Line Method over a period of legal right to use or 5 years whichever
is earlier.
G) Leases
At the inception of the lease, a lease is to be classified either as a finance lease or
operating lease. A lease that transfer substantially all the risks and rewards incidental to
ownership to the company is classified as finance lease. Lease in which the company
does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are
classified as operating lease. Substance of the lease arrangement is also important factor
while determining whether lease is finance lease or operating lease.
Company as lessee:
Finance Lease
Lease of property, plant and equipment where the Company, as lessee, has substantially
all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases.
At the commencement of the lease term, the Company recognises finance leases as
assets in its balance sheet at amounts equal to the fair value of the leased property or, if
lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the
inception of the lease. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are
included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. The discount rate used
in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit
in the lease, if this is practicable to determine. If not, the Company’s incremental
borrowing rate is used. Any indirect costs of the Company are added to the amount
recognised as an asset.
Minimum lease payments is apportioned between the finance charge and the reduction
of the outstanding liability. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease
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period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of
the liability for each period.
Operating lease
Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership is
not transferred to the Company as lessee are classified as operating leases. Lease
payments under an operating lease are recognised as an expenses on a straight-line
basis over the lease term unless either:



another systematic basis is more representative of the time pattern of the user’s benefit
even if the payments to the lessors are not on that basis; or
the payments to the lessor are structured to increase in line with expected general
inflation to compensate for the lessor’s expected inflationary cost increases. If
payments to the lessor vary because of factors other than general inflation, then this
condition is not met.

Company as lessor:
Finance Lease
When substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company
to the lessee then it is classified as finance lease. Amounts due from lessees under
finance leases are recorded as receivables at the Company’s net investment in the
leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant
periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.
Operating Lease
Lease income from operating lease (excluding amount for services such as insurance
and maintenance) is recognised in the statement of profit or loss on a straight-line basis
over the lease term, unless either:
another systematic basis is more representative of the time pattern of the user’s benefit
even if the payments to the Company are not on that basis; or
the payments to the Company are structured to increase in line with expected general
inflation to compensate for the Company’s expected inflationary cost increases. If
payments to the Company vary because of factors other than general inflation, then this
condition is not met.
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H) Borrowing cost
Borrowing costs consist of interest and other costs that the Company incurs in connection
with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the
extent regarded as an adjustment to the borrowing costs. Borrowing cost that are directly
attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are
capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the assets
for its intended use or sale. Borrowing cost of the funds utilized generally for acquisition,
construction or production of qualifying assets is allocated to the qualifying assets by
applying a capitalization rate to the expenditures made during year to that assets.
Qualifying assets are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready
for their intended use or sale. Other borrowing cost are expensed in the period in which
they are incurred. Investment income earned on the temporary investment of specific
borrowing pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing
cost eligible for capitalisation.
I) Intangible Assets
Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation and impairment.
Intangible assets are amortized over their respective individual estimated useful life on
straight line basis, from the date they are available for use.
Amortisation method and useful lives are reviewed at the end of each financial year.
The useful life of Computer software is considered as five years for the purpose of
amortisation.
J) Impairment of non-financial assets
Intangible assets and Property, Plant and Equipment are evaluated for recoverability
whenever events or change in circumstances indicate that their carrying amount may not
be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (ie higher
of the fair value less cost to sell and value in used) is determined on an individual asset
basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those
from other asset. In such case, the recoverable amount is determined for the CGU to
which the asset belongs.
If such assets are considered to be impaired, then impairment to be recognised in the
Statement of Profit and Loss is measured by the amount by which the carrying value of
the assets exceed the estimated recoverable amount of asset.
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K) Revenue Recognition
Adoption of New Ind AS and method of transition
Effective April 1 2018, the Company adopted Ind AS115 “Revenue from Contracts with
Customers” using the simplified method of adoption i.e. retrospectively with the
cumulative effect of initially applying this Standard recognised at the date of initial
application. However, the change did not have impact on the financial statements of the
Company.
Recognition and Measurement
Revenue is recognised when the Company satisfies performance obligation as per the
identified contract(s) with a customer. Revenue is measured at allocated transaction price
to the performance obligation as per the identified contract(s) with customer. The amount
of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring goods or
services is considered as transaction price while recognition of revenue. Amount
disclosed as revenue are net of returns, trade allowances, rebates, taxes, and amount
collected on behalf of third parties.
The accounting policies for the specific revenue streams of the company as summarized
below:
Fare Box Revenue:
Income from fare collection is recognised on the basis of use of tokens and group booking
tickets.
Interest income:
Interest on short term deposits with banks and/ or Financial Institution is recognised as
income in the statement of profit and loss, using effective interest rate method.
Other Incidental income:
Income from sale of tender documents and sale of scrape is recognised as income on
accrual basis.
L) Financial instruments – initial recognition and subsequent measurement
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and
a financial liability or equity instrument of another entity.
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a) Financial assets
(i) Initial recognition and measurement of financial assets
The company recognizes financial assets when it becomes a party to the contractual
provision of the instruments. At initial recognition, the Company measures a financial
asset at its fair value plus or minus, in the case of a financial asset not at fair value
through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition
or issue of the financial asset.
(ii) Subsequent measurement of financial assets
For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in three
categories:




Financial assets at amortised cost
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

The Company classifies its financial assets in the above mentioned categories
based on:




The Company’s business model for managing the financial assets, and
The contractual cash flows characteristics of the financial asset.
Financial assets at amortised cost:
A financial asset is measured at amortised cost if:
-

the financial asset is held within a business model whose objective is to
hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to
cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the
principal amount outstanding.

This category is the most relevant to the Company. After initial
measurement, such financial assets are subsequently measured at
amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised
cost is calculated by taking into account any discount or premium on
acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR
amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses
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arising from impairment are recognised in the profit or loss. This category
generally applies to trade and other receivables.


Financial assets at fair value through other comprehensive income
A financial asset is measured at fair value through other comprehensive income
if:
- the financial asset is held within a business model whose objective is
achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial
assets, and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to
cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the
principal amount outstanding.
Financial assets included within the FVTOCI category are measured initially as
well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized
in the other comprehensive income (OCI). However, the Company recognizes
interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss
in the P&L. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously
recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst
holding FVTOCI financial asset is reported as interest income using the EIR
method.



Financial assets at fair value through profit or loss
FVTPL is a residual category for financial assets. Any financial asset, which does
not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is
classified as at FVTPL.
In addition, the Company may elect to designate a financial asset, which
otherwise meets amortized cost or fair value through other comprehensive
income criteria, as at fair value through profit or loss. However, such election is
allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition
inconsistency (referred to as ‘accounting mismatch’). The Company has not
designated any debt instrument as at FVTPL.
After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at
fair value with all changes recognised in Statement of profit and loss.
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(iii) De-recognition of financial assets
A financial asset is derecognised when:
-

the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire,
or

-

The Company has transferred its contractual rights to receive cash flows
from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows
in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’
arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all
the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset,
but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or
has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it
has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor
retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control
of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent
of the Company’s continuing involvement. In that case, the Company also
recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability
are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company
has retained.
Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset
is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the
maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.
(iv) Impairment of financial assets
For recognition of impairment loss on financial assets and risk exposure, the
Company determines that whether there has been a significant increase in the credit
risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month
ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased
significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the
instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk
since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss
allowance based on 12-month ECL.
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Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events
over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the
lifetime ECL which results from default events on a financial instrument that are
possible within 12 months after the reporting date.
ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is
recognized as income/ expense in the statement of profit and loss (P&L). This
amount is reflected in a separate line under the head “Other expenses” in the P&L.
The balance sheet presentation for various financial instruments is described below:


Financial assets measured as at amortised cost: ECL is presented as an
allowance, i.e. as an integral part of the measurement of those assets in the
balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the
asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment
allowance from the gross carrying amount.

b) Financial Liabilities
(i) Initial recognition and measurement of financial liabilities
The company recognizes financial liabilities when it becomes a party to the
contractual provision of the instruments. All financial liabilities are recognised at fair
value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the
acquisition or issue of financial liabilities, which are not at fair value through profit or
loss, are deducted from the fair value on initial recognition.
(ii) Subsequent measurement of financial liabilities
The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification,
as described below:


Financial liabilities at fair value through profit or loss
Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held
for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value
through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they
are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also
includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not
designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS
109.
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Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the profit or loss.


Loans and Borrowings
This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interestbearing and interest-free borrowings are subsequently measured at amortised cost
using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the
liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process.
Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on
acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR
amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss.

(iii) De-recognition of financial liabilities
A financial liability (or a part of a financial liability) is derecognised from its balance
sheet when, and only when, it is extinguished i.e. when the obligation specified in
the contract is discharged or cancelled or expired.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on
substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially
modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the
original liability and the recognition of a new liability. The difference in the
respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.
c) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in
the balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the
recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the
assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must
not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of
business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the group or the
counterparty.
M) Cash and cash equivalent
Cash and cash equivalent includes cash in hand, demand deposit with bank and other
short term deposits with a maturity of three months or less from the date of acquisition,
which are subject to an insignificant risk of changes in value.
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N) Government Grant
Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant
will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates
to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods
that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the
grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected
useful life of the related asset.
The Company recognised the interest free subordinate debt at fair value on initial
recognision which differ from its transaction value. The difference between the transaction
value and fair value is recognised as Government grant since it represents as assistance
received from government in the form of waiver of interest. As the financial support from
the government is for the capital expenditure of development of infrastructure for
Ahmedabad Metro Rail Project ie Grant related to the non-current assets, the benefits is
recognised in the statement of Profit & Loss account over the useful life of the assets in
the proportions of depreciation expense on the assets.
O) Taxation
Tax expenses is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for
the period in respect of current tax (i.e. amount of tax for the period determined in
accordance with the Income Tax Law) and deferred tax (reflecting the tax effects of timing
differences between accounting income and taxable income for the period). Income tax
expenses are recognised in statement of profit or loss except tax expenses related to
items recognised directly in reserves (including statement of other comprehensive
income) which are recognised with the underlying items.
I) Current Tax
The current tax expense or credit for the period is the tax payable on the current period's
taxable income based on the applicable income tax rate for each jurisdiction adjusted by
changes in deferred tax assets and liabilities attributable to temporary differences and to
unused tax losses.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or
substantively enacted at the end of the reporting period i.e. as per the provisions of the
Income Tax Act, 1961, as amended from time to time. Management periodically evaluates
positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation
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is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of
amounts expected to be paid to the tax authorities.

Advance taxes and provisions for current income taxes are presented in the
balance sheet after off-setting advance tax paid and income tax provision arising
in the same tax jurisdiction for relevant tax paying units and where the Company
is able to and intends to settle the asset and liability on a net basis.
II) Deferred Tax
Deferred tax is provided in full on temporary difference arising between the tax bases of
the assets and liabilities and their carrying amounts in financial statements at the reporting
date. Deferred taxes are recognised in respect of deductible temporary differences being
the difference between taxable income and accounting income that originate in one period
and are capable of reversal in one or more subsequent periods., the carry forward of
unused tax losses and the carry forward of unused tax credits.
Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or
substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when
the related deferred income tax asset is realised, or the deferred income tax liability is
settled.
Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and unused
tax losses only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those
temporary differences and losses. In case of temporary differences that arise from initial
recognition of assets or liabilities in a transaction (other than business combination) that
affect neither the taxable profit nor the accounting profit, deferred tax assets are not
recognised.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced
to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to
allow allor part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets
are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become
probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Any tax credit available including Minimum Alternative Tax (MAT) under the
provision of the Income Tax Act, 1961 is recognised as deferred tax to the extent
that it is probable that future taxable profit will be available against which the
unused tax credits can be utilised. The said asset is created by way of credit to the
statement of profit and loss and shown under the head deferred tax asset.

119

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to
offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the
same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the
Company has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net
basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.
Current and deferred tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates
to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the
tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

P) Employee Benefits
Defined benefit plan
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is computed at the end of each
financial year on the basis of an actuarial valuation by an actuary appointed for the
purpose as per projected unit credit method. The present value of the defined benefit
obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference
to market yields at the end of the reporting period on the government bonds.
The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the
defined benefit obligation and the the fair value of plan assets. This cost is included in
employee benefit expense in the statement of profit and loss.
Re measurement gains and losses arising from experience adjustment and changes in
the actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in
other comprehensive income. They are included in the retained earnings in the Statement
of changes in equity and in the Balance Sheet. Changed in the present value of the
defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised
immediately in statement of profit and loss as past service cost.
Defined contribution plan
The company pays provident fund contributions for eligible employees to Government
administered provident funds as per local regulations. The company has no further
payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are
recognised as employee benefit expense during the period in which the employee renders
the related service.
Short Term Employee Benefits
All employee benefit payable within 12 months of service such as salaries, bonus, exgratia, medical benefit etc. are recognised in the year in which the employees render the
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related service and are presented as current employee benefit obligations. It is to be
provided at undiscounted amount during the period based on the service rendered by the
employees.
Other long-term employment benefits:
The liabilities for earned leave are not expected to be settled wholly within 12 months
after the end of the period in which the employees render the related service. They are
therefore measured as the present value of expected future payments to be made in
respect of services provided by the employees up to the end of reporting period using the
projected unit credit method. The benefits are discounted using the market at the end of
the reporting period that have terms approximating to the terms of related obligation.
The obligation is presented as current liabilities in the balance sheet if the Company does
not have an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the
reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.
Q) Earnings per share
Earnings Per Share (EPS) is calculated by dividing the profit / loss for the period
attributable to Equity Shareholders by the weighted average number of equity shares
outstanding during the period. Earning considered in ascertaining the EPS is the net profit
for the period less any attributable tax thereto for the period.
R) Non-current assets held for sale and discontinued operation
Non-current assets are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered
principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is
considered highly probable. They are measured at the lower of their carrying amount and
fair value less costs to sell. Non-current assets are not depreciated or amortized while
they are classified as held for sale. Non-current assets classified as held for sale are
presented separately from the other assets in the balance sheet.
A discontinued operation is a component of the Company that has been disposed of or is
classified as held for sale and that represents a separate major line of business or
geographical area of operations, is part of a single co-ordinated plan to dispose of such
a line of business or area of operations, or is a subsidiary acquired exclusively with a view
to resale. The results of discontinued operations are presented separately in the
statement of profit and loss.
An impairment loss for discontinued operation and/ or non-current assets held for sale is
recognized for any initial or subsequent write-down of the asset to fair value less costs to
sell.
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S) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or
constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation.
Provisions are measured at management’s best estimate of the expenditure required to
settle the present obligation at the end of the reporting period and are not discounted to
present value. The estimates of outcome and financial effect are determined by the
judgment of the management, supplemented by experience of similar transactions and,
in some cases, reports from independent experts.
Contingents liabilities are disclosed when there is possible obligation arising from the past
events, existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of
one or more uncertain future events not wholly within the control of the company or a
present obligation that arise from past event where it is either not probable that an outflow
of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount
cannot be made.
A contingent asset is disclosed by way of notes to financial statements, where an inflow
of economic benefits is probable.
T) Inventories:
Inventories are valued at cost or net realisation value whichever is lower. Cost includes
cost of
purchase and other cost incurred in bringing the inventories to their present
location and condition. Cost is determined on weighted average basis. The Company is
in the business of providing service of Mass Rapid Transport System and does not have
inventories except loose tools during current year.
U) Current versus non-current classification
The Company presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on
current/non-current classification.
An asset is current when it is:




Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating
cycle;
Held primarily for the purpose of trading;
Expected to be realised within twelve months after the reporting period; or
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Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a
liability for at least twelve months after the reporting period.
All other assets are classified as non-current.
A liability is current when:






It is expected to be settled in the normal operating cycle;
It is held primarily for the purpose of trading;
It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve
months after the reporting period.

Operating cycle of the Company is the time between the acquisition of assets for
processing and their realisation in cash or cash equivalents. As the Company’s
normal operating cycle is not clearly identifiable, it is considered to be twelve
months.
The Company classifies all other liabilities as non-current.
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Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2019
Note 2.A : Capital Work In Progress
Particulars

Balance as at
01.04.2018

Additions /
Adjustment during
the Year

Impairment Loss
during the year

Total

Capitalised During
the Year

Balance as at
31.03.2019

A) Phase I Ahmedabad Metro Project
Station (Including Viaduct Inside The Station Box)
Depot
Viaduct (Excluding Station Length)
Traction & Power Supply ( Including Capital Inventory
General Consultancy

10814.47 Lakhs and PY - Nil )

Shifting of Utilities
Resettlement & Rehabilitation
Under Ground Construction
Bridge
Rolling Stock (Including Capital Inventory of 2658.40 Lakhs and PY - Nil )
Telecom Equipments
Plant & Machinery ( Including Capital Inventory of 52.41 Lakhs and PY - Nil )
7324.61 Lakhs and PY Track Work (Permanent Way) ( Including Capital Inventory of
4303.94 Lakhs)

25,883.87
32,354.49
66,334.55
474.11
20,278.77

25,960.49
15,948.46
38,368.06
17,218.92
10,597.72

-

51,844.36
48,302.95
1,04,702.61
17,693.03
30,876.49

11,997.67
22,661.91
31,893.54
5,995.05
10,326.84

39,846.69
25,641.04
72,809.07
11,697.98
20,549.65

1,572.68
3,235.41
8,854.53
418.34
4,303.94

693.09
1,441.20
48,553.56
415.32
12,502.89
1,850.06
1,127.79
12,392.09

-

2,265.77
4,676.61
57,408.09
833.66
12,502.89
1,850.06
1,127.79
16,696.03

689.70
289.33
3,442.87
304.50
6,941.92

1,576.07
4,387.28
57,408.09
833.66
9,060.02
1,850.06
823.29
9,754.11

323.00

39.00

-

362.00

B) Phase II Ahmedabad Metro Project
General Consultancy

-

362.00

C) Phase I Surat Metro Project
General Consultancy

-

446.00

1,64,479.69

1,87,108.65

-

3,51,588.34

94,543.33

2,57,045.01

Incidental Expense Pending Capitalisation (Refer Note 2.A.1)

16,227.23

5,826.13

-

22,053.36

8,196.40

13,856.96

Sub-Total (B)

16,227.23

5,826.13

-

22,053.36

8,196.40

13,856.96

1,80,706.92

1,92,934.78

-

3,73,641.70

1,02,739.73

2,70,901.97

Sub-Total (A)

Total C = (A+B)

446.00

-

Particulars
Balance as at
01.04.2018

Additions /
Adjustment during
the Year

Other than Phase-I
Impairment Loss
Total
during the year

-

Capitalised During
the Year

446.00

Balance as at
31.03.2019

Land Development,Utility Shifting and Other Expense

35,587.21

-

-

35,587.21

-

35,587.21

Less : Provision for Impairment Loss of Other than Phase-I (Refer Note 21)

(11,584.21)

-

-

(11,584.21)

-

(11,584.21)

Incidental Expense Pending Capitalisation (Refer Note 2.A.2)
Sub-Total (D)

3,035.62

-

-

3,035.62

-

3,035.62

27,038.62

-

-

27,038.62

-

27,038.62

Total CWIP ( E = C+D )

2,07,745.54

1,92,934.78

Total CWIP Previous Year

1,23,481.28

95,848.47

(11,584.21)

4,00,680.32
2,07,745.54

1,02,739.73
-

2,97,940.59
2,07,745.54

Note: The Company was incorporated in February 2010 as a Government of Gujarat owned company. Subsequently the Company was converted in to 50:50 Joint Venture (JV) of GOI & GOG in March 2015 for implementation of
Ahmedabad Metro Rail Phase-I. For Better presentation, the expenses incurred before conversion of the company into JV are grouped and shown separately under heading "Other Than Phase-I" on estimation basis.Before
formation of JV, the Company was 100% Government of Gujarat owned company and other than Phase-I expenses were incurred out of equity funds provided by Government of Gujarat.
To reflect the true and fair position of accounts for phase-I, the Company requested to Government of Gujarat to settle the expenses pertaining to other than phase I which were incurred before formation of SPV and to convert
31,200 Lakhs share application money into additional subordinate debt and release additional funds for balance amount. Government of Gujarat has issued GR No.MIS-112014-1100-1-DH Dated 4th July, 2016 vide which
addtional subordinate debt of 46,700 Lakhs is sanctioned and through the GR dated 24th January, 2018 sanctioned conversion of 31,200 Lakhs share application money into additional subordinate debt for financing
expenditure incurred on other than phase-I of the project.
Further Government of Gujarat has released balance 15,500 Lakhs during financial year 2017-18 as additional subordinate debt. (Refer Note 8.1)
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Note 2.A.1 : Statement of Incidental Expenses Pending Capitalisation-Phase I
Particulars
Employee Benefit Expense
Depreciation
Borrowing Cost
Foreign exchange Loss (net)
Other Administrative Expense
Total (A)
CWIP
Borrowing Cost (Refer Note-a)
Total (B)
Income
Re-measurement gains on defined benefit plans
Tender Fee
Liquidated Damages Recovered
Total (C)

As at 31-3-2018

2018-19

As at 31-3-2019

4,186.27
4,605.65
360.88
1,432.27
5,871.08
16,456.15

2,219.29
1,650.44
406.92
(1,244.62)
2,272.65
5,304.68

6,405.56
6,256.09
767.80
187.65
8,143.73
21,760.83

2,081.77
2,081.77

1,856.25
1,856.25

3,938.02
3,938.02

42.95
253.52
1.77
298.24

(15.26)
16.08
0.82

27.69
269.60
1.77
299.06

20.70
1,991.75
2,012.45

1,333.98
1,333.98

20.70
3,325.73
3,346.43

16,227.23

5,826.13

22,053.36

8,196.40
8,196.40

8,196.40
8,196.40

(2,370.27)

13,856.96

Transffered to CWIP
Transfer to General consultancy
Amortisation of Right of Use transffered to AUC
Total (D)
Sub Total (E) = (A+B)-(C+D)
Capitalised During the Year
Property Plant & Equipments
Total (F)

-

Net Incidental Expenses Pending Capitalisation (E-F)
Note-a: This amount consist of Foreign Loan reinstatement considered as borrowing cost amounting to 2,403.94 Lakhs ( PY - 1,782.79 Lakhs ) and interest
on JICA loan amounting to 1,534.08 Lakhs ( PY - 288.98 Lakhs ) as per Ind AS 23.

Note 2.A.2 : Statement of Incidental Expenses Pending Capitalisation- Other than Phase I
Particulars
Term Loan Processing Fee & Interest Cost
Employee Benefit Expense
Administrtive Expenses
Interest Income

16,227.23

As at 31-3-2018
2,822.33
1,243.43
1,551.34
(2,581.48)

Net Incidental Expense Pending Capitalisation for Other than Phase-I

3,035.62
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As at 31-3-2019
2,822.33
1,243.43
1,551.34
(2,581.48)

-

3,035.62
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Note 3 : Intangible assets
Particulars

Computer Software

As at April 1, 2017
Additions
Deductions
As at March 31, 2018
Additions
Deductions
As at March 31, 2019
Amortisation
As at April 1, 2017
Amortisation for the year
Deductions
As at March 31, 2018
Amortisation for the year
Deductions
As at March 31, 2019
Net Block
As at March 31, 2018
As at March 31, 2019
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Right to Use

( ` Lakhs )
Total

792.67
24.03
816.70
1.95
818.65

43,786.10
43,786.10
3,519.12
47,305.22

44,578.77
24.03
44,602.80
3,521.07
48,123.87

459.65
206.48
666.13
120.15
786.28

734.62
1,257.13
1,991.75
1,333.98
3,325.73

1,194.27
1,463.61
2,657.88
1,454.13
4,112.01

150.57
32.37

41,794.35
43,979.49

41,944.92
44,011.86
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Note 4 : Financial assets
4 (a) Loans
Particulars

As at March 31,
2019

( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

Current
Considered Good - Unsecured
Deposits with GSFS limited

35,180.67

16,411.12

Total

35,180.67

16,411.12

4 (b) Trade Receivable
Particulars

As at March 31,
2019

( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

Trade Receivable
Considered Good - Unsecured

0.12

-

Total

0.12

-

4 (c) Cash and cash equivalent
Particulars

As at March 31,
2019

( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

Balances with Banks
In current account
In Deposit Account (Auto Sweep FD)
Cash on hand

3,288.74
1,465.00
0.51

911.37
187.49
-

Total

4,754.25

1,098.86

4 (d) Other financial assets
Particulars

As at March 31,
2019

Unsecured, considered good
(i) Non-current
Security deposits
(ii) Current
Security deposits
Interest Accrued But Not Due on Fixed Deposits

Total
4 (e) Financial assets by category
Particulars
March 31, 2019
Trade Receivable
Loans
Cash & cash equivalents
Other financial assets
Total
March 31, 2018
Trade Receivable
Loans
Cash & cash equivalents
Other financial assets
Total
Refer Note 31 for Financial instruments risk management objectives and policies
Refer Note 30 for Fair value disclosures
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( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

158.16
158.16

97.15
97.15

804.81
80.52
885.33

706.88
4.82
711.70

1,043.49

808.85
( ` Lakhs )
Amortised cost

FVTPL

FVOCI

-

-

0.12
35,180.67
4,754.25
1,043.49
40,978.53

-

-

16,411.12
1,098.86
808.85
18,318.83
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Note 5 : Other current / non-current assets
Particulars

As at March 31,
2019

Non-current
Capital advances
Advance to Contractor Unsecured ( Considered good ) ( Covered by BG )
Balance with Government authorities paid under protest

77,749.66
43.75

( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

67,498.15
39.20

Advance for Capital Expenditure Unsecured ( Considered good )
Advance for Capital Expenditure Unsecured ( Considered Doubtful )
Less: Provision for doubtful advances
Net Advance for Capital Expenditure

6,687.24
1,030.12
(1,030.12)
6,687.24

Net Capital Advance

84,480.65

67,537.35

Advance Income Tax ( Net of Provisions) [Refer note 5(a)]

326.19
84,806.84

65.91
67,603.26

Current
Prepaid expenses
GST Refund Receivable

511.03
159.14
670.17

Total

1,69,913.91

-

46.75
46.75
1,35,148.16

5 (a) Tax Assets (Net)
Particulars

As at March 31,
2019

Tax Paid in Advance & TDS receivables
Less : Provision for tax

1,845.75
(1,519.56)

Total

326.19

6 Inventories
Particulars

As at March 31,
2019

( ` Lakhs )
As at March 31,
2018
1,337.85
(1,271.94)
65.91
( ` Lakhs )
As at March 31,
2018

Loose Tools

2.28

-

Total

2.28

-

129

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

130

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

131

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

132

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

133

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

134

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

135

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

136

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

137

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

138

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

139

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

140

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

141

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

142

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

143

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

144

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

145

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

146

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

147

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

148

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

149

ANNUAL REPORT
2018-19

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited

150

