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ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ
(સ્િે િ ફાઇનાનન્સયલ કોર્પોરે શન એકિ, ૧૯૫૧ હે ઠળ સ્થાનર્પત)
સેક્રેિટરિલ સેલ
બ્લોક નં.૧૦, ઉદ્યોગ ભવન, સેક્િર-૧૧, ઘ-૪, ગાંધીનગર – ૩૮૨ ૦૧૦
ફોન: ૨૩૨૫૬૭૬૬, ફે ક્સ ૨૩૨૫૨૨૦૪ ઈ-મેલ : sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in

નોરટસ
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ સામાન્ય નનયમોના નનયમ ૨૩ હે ઠળ આથી નોિીસ આર્પવામાં આવે છે કે ,
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમના શેરહોલ્િરોની 60મી વાનષાક સામાન્ય સભા શક્રવાર, તા. 25મી સપ્િે મ્બર, 2020ના
રોજ બર્પોરે 1.00 વાગે (IST) વીિીયો કોન્ફરન્સ (“V.C.”) / અન્ય ઓિીયો/વીિીયો મીન્સ
(“OAVM”) સંસાધનો દ્વારા નનમ્ન લીનખત કામકાજ હાથ ધરવા માિે મળશેેઃ
નનગમની વાનષાક સામાન્ય સભાની કાયાવાહી માિે નનગમની વિી કચેરીને સામાન્ય સભાનં સ્થળ માની
લેવામાં આવશે.
(૧) તા. ૩૧મી માચા, 2020ના રોજના ર્પાકા સરવૈયા સટહત તા. ૩૧મી માચા, 2020ના રોજ ર્પરા થતા નાણાંકીય
વષા માિે ના નફા-નક્શાન ખાતા સટહતના ઓટિિે િ નાણાકીય ર્પત્રકો, તે અંગેના બોિા ઓફ ટિરે ક્િસાના
તેમજ ઓટિિસાના અહે વાલ સ્વીકારવા, નવચારવા અને મંજર કરવા.
(૨) રીઝવા બેંક ઓફ ઇન્િીયા દ્વારા ભલામણ કયાા મજબ મે.નપ્રયમ આર. શાહ એન્િ એસોનસએિ, ચાિા િા
એકાઉન્િન્િસ, અમદાવાદની નનગમના સ્િે ચ્યિરી ઓિીિર તરીકે આ વાનષાક સાધારણ સભાના અંતથી
આગામી વાનષાક સાધારણ સભાના અંત સધી ર્પનેઃનનમણૂક કરવા અને તેમનં મહે નતાણં નક્કી કરવા.
સંચાલક મંિળના આદેશથી,
ગજરાત રાજય નાણાકીય નનગમ વતી,
સ્થળ : ગાંધીનગર
તારીખ : ૧૦-૦૮-૨૦૨૦

( રનવન્દ્રન નાયર )
સેક્રેિરી (બોિા )

નોંધઃ
૧.

ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ સામાન્ય નનયમોના નનયમ ૨૮-બી અનસાર પ્રત્યેક શેર ધારકે જેઓ 60મી
વાનષાક સામાન્ય સભાની તારીખથી છ માસથી ઓછા નહીં તેવા સમયગાળા માિે શેર ધારક તરીકે નોંધાયેલા
હશે તેમને, આવી સામાન્ય સભામાં ર્પોતે ધારણ કરે લા પ્રત્યેક શેર દીઠ એક મત આર્પવાનો અનધકાર રહે શે.

૨.

અવેજી મતદાન સગવિેઃ- સદર વાનષાક સામાન્ય સભા VC / OAVM દ્વારા e-AGM મળવાની હોઇ સભ્યની
ભૌનતક હાજરીની જરુરીયાત ન હોઇ સભ્યો માિે પ્રનતનનધ નીમવાના પ્રોકસી ફોમા અને હાજરીની સ્લીર્પની
સગવિ આ નોિીસ સાથે જોિવામાં આવેલ નથી.

૩.

ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમના સામાન્ય નનયમ-૧૨ અનસાર નનગમના સભાસદોનં રનજસ્િર અને શેર
િર ાન્સફર બક તા. 23.09.2020 થી તા. 25.09.2020 સધી (બન્ને ટદવસો સટહત) બંધ રહે શે.
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૪.

નસક્યોટરિીઝ એન્િ એક્સ્ચેન્જ બોિા ઓફ ઇનન્િયા દ્વારા તા. 12મી મે, 2020ના રોજ જારી કરવામાં આવેલ
ર્પટરર્પત્ર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 મજબ વાનષાક અહે વાલની ભૌનતક નકલ મોકલવામાં
મશ્કે લી હોવાથી અહે વાલની સોફ્િ કોર્પી એજીએમની નોટિસની સાથે જે સભ્યોના ઇ-મેલ એિરે સ નનગમ,
આરએન્િિી એજન્્સ કે ટિર્પોઝીિરી ર્પોિીનસર્પન્્સ સાથે નોંધાયેલા હોય તેમને મોકલી આર્પવામાં આવી રહ્યા
છે .

૫.

જે શેરધારકોના ઇમેલ એડરે સ ડીપોઝીટરી પાસે રનજસ્ટડા ન હોય તેમના માટે ની વાનષાક અહે વાલ સરહતની
મારહતી નોટીસમાાં સુચવેલ ઠરાવો ઇ વોટીંગ માટે લોગીંગ થવાની િરક્રયા
a) ભૌનતક શેરધારોક માિે – મહત્ત્વની નવગતો જેવી કે ફોનલયો નં, શેરધારકનં નામ, શેર સિા ટફકે િની સ્કે ન્િ
કોર્પી (આગળ અને ર્પાછળ), ર્પાન (સ્વયં પ્રમાનણત નકલ), આધાર (આધાર કાિા ની સ્વયં પ્રમાનણત
નકલ) નનગમ કે આર એન્િ િીને અનક્રમે
sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in
અથવા
mcsstaahmd@gmail.com ઇમેલ ર્પર મોકલી આર્પવા નવનંતી.
b)

૬.

ટિમેિ શેરધારોક માિે – ટિમેિ એકાઉન્િની નવગતો ( સીિીએસએલ-૧૬ આંકિાનો બેનીફીસીયરી
આઇિી અથવા NSDL ૧૬ આંકિાનો DP ID + CL ID ), ના કલાયન્િ માસ્િર અથવા કોન્સોલીિે િે િ
એકાઉન્િ સ્િે િમેન્િની નકલ, ર્પાન ( સ્વયં પ્રમાનણત ર્પાન કાિા ની નકલ ) અને આધાર (સ્વયં પ્રમાનણત
આધારકાિા ની સ્કે ન્િ કોર્પી ) નનગમ અથવા રજીસ્િર ાર અને િર ાન્સફર એજન્િ (RTA) ને ઉર્પરોકત ઇમેઇલ ર્પર મોકલી આર્પવા.

સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્દ્સ એન્દ્ડ ડીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્દ્ટસ) રે ગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રે ગ્યુલેશન
૩૬(૫) હે ઠળની સ્પષ્ટતાઃ
નાણાકીય વષા 2018-19 માિે ની તા. 14મી સપ્િે મ્બર, 2018ના રોજ યોજાયેલી 58મી વાનષાક
સામાન્ય સભામાં સભ્યોએ મે. નપ્રયમ આર. શાહ એન્િ એસોનસએ્સ, ચાિા િા એકાઉન્િન્્સ, અમદાવાદ, ર્પેઢી
નોંધણી ક્રમાંકેઃ 118421W, ની યોગ્ય પ્રટક્રયાઓ અમલ કયાા બાદ રૂ.૮૧,૦૦૦ વત્તા કરવેરા,
િીએ-એચએ ફી સાથે નનગમના સ્િચ્યિરી ઓટિિસા તરીકે પ્રથમ વાર નનમણંક કરી હતી. ટરઝવા બેન્ક ઓફ
ઇનન્િયા યોગ્યતા અને લાયકાત મેળવ્યા બાદ વાનષાક ધોરણે નનમણંકની રીતે ઓટિિરની ચાર વષાની અવનધ
માિે નનમણંકની મંજરી આર્પે છે તે બાબત ધ્યાને રાખતા 20મી સપ્િે મ્બર, 2019ના રોજ યોજાયેલી વાનષાક
સામાન્ય સભામાં સમાન ફી તથા પ્રવતામાન શરતો અને બોલીઓ સાથે નાણાકીય વષા 2019-20ની બીજી
અવનધ માિે ર્પનેઃનનયનક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમની હાલની અવનધ આગામી વાનષાક સામાન્ય સભાના
અંતમાં ર્પૂરી થાય છે . આરબીઆઇ ર્પાસેથી તા. 27મી ફે બ્રઆરી, 2020ના રોજના ર્પત્ર દ્વારા નાણાકીય વષા
2020-21 માિે ત્રીજી અવનધ માિે ર્પનેઃનનયનક્તની લાયકાત અને યોગ્યતાની માટહતી મેળવ્યા બાદ અને તા.
29મી જન, 2020ના રોજ મળેલ બેઠક દરનમયાન ઓટિિ સનમનત અને બોિા ના સભ્યોની ભલામણને આધારે
આ ર્પેઢીની મૂળ ઓિીિ ફી રૂ.95,000 વત્તા કરવેરા, િીએ-એચએ અને મૂળ ઓટિિ ફીના ૧૨ િકાના દરે ફી
સાથે 61મી વાનષાક સામાન્ય સભાની ર્પૂણાાહનત સધી સટિા ફીકે શન મેળવવા માિે સ્િે ચ્યિરી ઓટિિસા તરીકે ની
નનમણંક ચાલ રાખવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે .

૭.

કોનવિ-19 સંક્રમણને કારણે અમલમાં આવેલા કે િલાક નનયંત્રણો અને નસક્યોટરિીઝ એન્િ એક્સ્ચેન્જ બોિા
ઓફ ઇનન્િયા દ્વારા તા. 12મી મે, 2020ના રોજ જારી કરવામાં આવેલા સક્યાલર SEBI/HO/CFD/CMD1/
CIR/P/2020/79 મજબ નનગમની 60મી વાનષાક સામાન્ય સભા દ્વારા VC/OAVMથી યોજાશે. ધી સેન્િર લ
ટિર્પોઝીિરી સનવાસીઝ (ઇનન્િયા) નલનમિે િ (સીિીએસએલ) વાનષાક સામાન્ય સભાના મત માિે રીમોિ
ઇ વોિીંગની સનવધા અને VC/OAVM માં ભાગ લેનારને સભા દરમ્યાન વેન્ય ઇ વોિીંગની સવલત ર્પૂરી
ર્પાિશે. જે અંગેની પ્રટક્રયા નોંધ ક્રમાંક 10 માં દશાાવવામાં આવેલ છે .
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રરમોટ ઇ-વોરટાંગ માટે ની િરક્રયા:

સેબીના (લીસ્િીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્િ િીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્િસ) રે ગ્યલેશન ૨૦૧૫ ના નનયમ ૪૪
મજબ નનગમ ૨ર્પ.૦૯.૨૦ર૦ ના રોજ મળનારી 60મી સામાન્ય સભાના કામકાજ દરનમયાન હાજર રહે વાના નવકલ્ર્પ
સ્વરૂર્પે સેન્િર લ ટિર્પોઝીિરી સનવાસ (ઇન્િીયા) લી. (CDSL) મારફત ઇ-વોિીંગની સનવધા ઉર્પલબ્ધ છે .
ઇ-વોિીંગની સનવધાની લીન્ક વેબસાઇિ www.evotingindia.com ર્પર ઉર્પલબ્ધ છે . જીએસએફસીના સામાન્ય
નનયમોના નનયમ ૨૮-બી મજબ, વોટિંગના હે ત માિે ની કિ-ઓફ તારીખ 27મી માચા, 2020 છે .
VC/OAVM દ્વારા સભામાં ઉર્પનસ્થત અને સભાની પ્રટક્રયા દરમ્યાન જે સભ્યોએ તેમનો મત રીમોિ

ઇ વોિીંગથી મત આપ્યો ન હોય તેઓ વેન્ય ઇ વોિીંગથી મત આર્પી શકશે. જે સભ્યોએ સભા ર્પહે લા ટરમોિ
ઇ-વોટિંગથી મત આપ્યો હશે તેઓ સભામાં VC/OAVM માધ્યમ દ્વારા હાજર રહી ભાગ લઇ શકશે ર્પરંત ફરીથી
વેન્ય ઇ વોિીંગથી મત આર્પી શકશે નહીં.
(i)

રીમોિ ઇ વોિીંગ દ્વારા મતદાનનો સમયગાળો મંગળવાર તા. 22મી સપ્િે મ્બર, 2020ના રોજ સવારે
૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ કરવામાં આવશે, જે 24મી સપ્િે મ્બર, 2020ના ગરૂવારના રોજ સાંજ ે ૫.૦૦ વાગ્યે
ર્પૂણા થશે. આ સમયગાળા દરનમયાન કિ-ઓફ તારીખે (તા. 27મી માચા, 2020ના રોજ) નનગમના
ભૌનતક કે ઇલેક્િર ોનનક સ્વરૂર્પમાં શેર ધરાવતા શેરધારકો ઇલેક્િર ોનનક વોટિંગ કરી શકશે. સીિીએસએલ
દ્વારા ઇ-વોટિંગનં મોડ્યલ ત્યાર બાદ િીસેબલ ( અદ્રશ્ય ) કરી દેવામાં આવશે.

(ii)

જે શેરધારકોએ બેઠક શરૂ થયા ર્પહે લા મત આર્પી દીધો હોય તેમને બેઠકના સ્થળે મત આર્પવાનો
અનધકાર રહે શે નહીં.

(iii)

શેરધારકો ઇ-વોિીંગ માિે વેબસાઇિ www.evotingindia.com ર્પર લોગ ઓન કરો.

(iv)

“શેર હોલ્િસા” િે બ ર્પર ક્લીક કરો.

(v)

હવે તમારો યઝર આઇ.િી. એન્િર કરો.
(અ)

CDSL માિે : ૧૬ િીજીિનો બેનીફીસીઅરી આઇ.િી.

(બ)

NSDL માિે : ૮ કે રેકિરનો DP આઇ.િી., ત્યાર બાદ ૮ િીજીિનો ક્લાયન્િ આઇ.િી.

(ક)

ભૌનતક રીતે શેર ધરાવતા સભ્યોએ નનગમમાં નોંધાયેલ ફોલીયો નંબર દાખલ કરવો.
અથવા
અન્ય નવકલ્્, જો તમો CDSL ની EASI / EASIEST ની સેવામાં નોંધાયલ
હોય તો http://www.cdslindia.com ની સાઇિ ર્પર લોગીગ થઇ Myeasy લોગીગમાં
લોગીગની પ્રટક્રયા ર્પણા કરી સફળતા ર્પૂણા લોગીગ થયા બાદ CDSLની EASI / EASIEST
ની ઇ સેવાથી ઇ વોિીંગ ર્પસંદ કરી ઇલેકિર ોનીકલી આર્પનં મતદાન કરો.

(vi)

ત્યારબાદ સ્ક્રીન ર્પરનો ઇમેજ વેરીફીકે શન દાખલ કરો અને લોગ-ઇન ર્પર ક્લીક કરો.

(vii)

જો તમારા શેર ટિમેિ ફોમામાં હોય તો અને અગાઉ તમે વોિ કરવા માિે www.evotingindia.com ર્પર
લોગ ઇન કયું હોય તેવા સભ્યો પ્રવતામાન લોગીન અને ર્પાસવિા નો ઉર્પયોગ કરે .

(viii) જો તમે ર્પહે લી વખત ઇ-વોિીંગનો ઉર્પયોગ કરતા હો તો, નીચેની સૂચનાઓને અનસરો:
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ટિમેિ ફોમામાં અને ભૌનતક રીતે શેર ધારણ કરતા સભ્યો માિે

•
PAN

•

આવકવેરા નવભાગ તરફથી આર્પવામાં આવેલ તમારો ૧૦ ટિજીિનો આલ્ફ-ન્યમરીક
PAN એન્િર કરો. (ટિમેિ ફોમામાં અને ભૌનતક રીતે શેર ધારણ કરતા બંને પ્રકારના
સભ્યોને લાગ ર્પિે છે .)
જે સભ્યોએ ર્પોતાના PAN નંબર નનગમ/ટિર્પોઝીિરી ર્પાિીસીર્પન્િ સાથે નોંધાવ્યા ન હોય
તેમને નવનંતી કરવામાં આવે છે કે , તેમણે દસ િીજીિના નસક્વન્સ નંબર PAN ટફલ્િમાં
ઉર્પયોગ કરવો. નસક્વન્સ નંબર ઇ-મેઇલમાં દશાાવેલ છે .

લોગીન કરવા માિે તમારા ટિનવિંિ બેંક ખાતાની નવગત અથવા જન્મ તારીખ (dd/mm/yyyy)
ટિવીિન્િ
જે તમારા ટિમેિ એકાઉન્િ અથવા નનગમમાં નોંધાયેલ મજબ એન્િર કરો.
બેંકની
નવગતો અથવા જો આ બંને નવગતો નનગમ કે ટિર્પોઝીિરીના રે કોિા માં ન હોય તો, ટિનવિન્િ બેન્ક ટિિે ઇલ
ટફલ્િમાં મેમ્બર આઇિી/ફોનલયો નંબર દાખલ કરો.
DOB
(ix)

આ નવગતો યોગ્ય રીતે એન્િર કયાા બાદ, “SUBMIT” tab ર્પર ક્લીક કરવ.ં

(x)

ભૌનતક રીતે શેર ધરાવતા હોય, તેવા સભાસદો સીધા કંર્પની નસલેક્શન સ્ક્રીન ર્પર ર્પહોંચશે. આમ
છતાં, જે સભ્યો ટિમેિ ફોમામાં શેર ધરાવતા હશે, તેઓ હવે “Password Creation” મેન ર્પર ર્પહોંચશે
જ્યાં તેમણે ફરજીયાત રીતે તેમનો લોગ ઇન ર્પાસવિા નવા ર્પાસવિા ફીલ્િમાં એન્િર કરવાનો રહે શે.
કૃ ર્પયા એ વાતની નોંધ લેશો કે આજ ર્પાસવિા નો ઉર્પયોગ ટિમેિ એકાઉન્િ ધરાવનારાઓ એ અન્ય
કોઇ કંર્પનીના વોિીંગ માિે જ્યાં તેઓ વોિીંગ અનધકાર ધરાવતા હોય ત્યાં ર્પણ મત આર્પવા માિે કરી
શકશે. અહીં શરત એ છે કે જે તે કંર્પની ર્પણ CDSL પ્લેિફોમા મારફતે ઇ-વોિીંગનો નવકલ્ર્પ આર્પતી
હોવી જોઇએ. આર્પને એવી આગ્રહ ભરી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે આર્પનો આવો ર્પાસવિા કોઇ
ર્પણ અન્ય વ્યનક્તને જણાવશો નહીં અને તમારો ર્પાસવિા ખાનગી રાખવા માિે વધમાં વધ કાળજી
લેશો.

(xi)

ભૌનતક રીતે શેસા ધરાવનાર સભ્યો આ નવગતોનો ઉર્પયોગ ફ્ક્ત આ નોિીસમાં જણાવેલ ઠરાવો ર્પર
મતદાન કરવા માિે જ કરી શકશે.

(xii)

વોિ કરવા માિે GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION ના EVSN ર્પર ક્લીક
કરો.

(xiii) વોિીંગ ર્પેજ ર્પર, તમને RESOLUTION DESCRIPTION દેખાશે અને તેજ નવકલ્ર્પ સામે
“YES/NO” વોિીંગ માિે દેખાશે. તમારી ઇચ્છા મજબ YES અથવા NO નો નવકલ્ર્પ ર્પસંદ કરો.
નવકલ્ર્પ YES નો અથા છે તમે ઠરાવ સાથે સંમત છો, અને નવકલ્ર્પ NO નો અથા છે , તમે ઠરાવ સાથે

સંમત નથી.
(xiv)

જો તમે ઠરાવની સંર્પૂણા નવગતો જાણવા ઇચ્છતા હો તો “RESOLUTION FILE LINK” ર્પર ક્લીક
કરો.

(xv)

ઠરાવ સીલેક્િ કયાા ર્પછી તમે વોિ આર્પવાનો નનણાય લીધો છે , તો “SUBMIT” ર્પર ક્લીક કરો. એક
કન્ફમેશન બોક્સ સ્ક્રીન ર્પર આવશે. જો તમે તમારો મત કન્ફમા કરવા ઇચ્છતા હો તો, “OK” ર્પર
ક્લીક કરો, જો તમે તમારો મત બદલવા ઇચ્છતા હો તો, “CANCEL” ર્પર ક્લીક કરો અને એ મજબ
તમારા મતમાં સધારો કરો.
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(xvi)



એક વખત ઠરાવ ર્પર તમે તમારો વોિ “CONFIRM” કયો તો, તમે ર્પછી તેમાં ફે રફાર કરી શકશો
નહીં.

(xvii) તમે જે વોિ આપ્યો હોય, તેની પ્રીન્િ ર્પણ કાઢી શકો છો. તે માિે તમારે વોિીંગ ર્પેજના “Click here
to print” નવકલ્ર્પ ર્પર ક્લીક કરવાની રહે શે.
(xviii) જો ટિમેિ એકાઉન્િ ધારક લોગીન ર્પાસવિા ભૂલી ગયો હોય તો યઝર આઇિી અને ઇમેજ વેટરફીકે શન

કોિ એન્િર કરી ’’ફગોિ ર્પાસવિા ’’ ર્પર ક્લીક કરો અને નસસ્િમ દ્વારા ર્પૂછવામાં આવતી નવગતો ભરો.
(xix)

શેરધારકો ઇ-વોિીંગ માિે મોબાઇલ એર્પ m-voting નો ઉર્પયોગ કરી શકશે. m-voting એર્પ જે તે
સ્િોર ર્પરથી િાઉનલોિ કરી શકાશે. રીમોિ ઇ વોિીંગ માિે મોબાઇલ દ્વારા અર્પાતી સચનાઓ
અનસરવા નવનંતી.

(xx)

નબન-વ્યનક્તગત અને કસ્ટોરડયન શેર ધારકો માટે નોંધઃ


નબન-વ્યનક્તગત શેરહોલ્િસા (એિલે કે વ્યનક્તગત, HUF, NRI નવગેરે નસવાયના) એ
www.evotingindia.com ર્પર લોગ ઓન કરવ,ં અને કોર્પોરે િ મોિયલમાં ઇનોંધણી કરાવવી.



કંર્પનીના સહી
helpdesk.evoting@cdslindia.com ર્પર રજ કરવી.



લોગ ઇન નવગતો મેળવ્યા બાદ, તેમણે એક એિમીન લોગઇન અને ર્પાસવિા ની મદદથી
User Create કરવાનં રહે શે, જે તેઓ વોિ કરવા ઇચ્છતા હોય તેવા એકાઉન્િસને જોિી દેવામાં
આવશે.



એકાઉન્િસના લીસ્િ helpdesk.evoting@cdslindia.com ને મેઇલથી મોકલવાના રહે શે,
અને એકાઉન્િને મંજરી મળતા, તેઓ ર્પોતાનો વોિ આર્પી શકશે.



તેમણે બોિા ના ઠરાવ અને ર્પાવર ઓફ એિની (POA) કસ્િોિીયનની તરફે ણમાં આર્પી હોય
તો તેની સ્કે ન્િ કોર્પી, જે તેમણે PDF ફોમેિમાં અર્પલોિ કરવી, જેથી સ્કિીનાઈઝર નસસ્િમમાં
તેની ચકાસણી કરી શકે .



વૈકનલ્ર્પક રીતે નબન-વ્યનક્તગત શેરધારકોએ મત આર્પવા માિે હકદાર હોય તે વ્યનક્ત
એિે સ્િે િ સ્ર્પેનસમેન નસગ્નેચર સાથે સંબંનધત બોિા ટરઝોલ્યશન કે ઓથોટરિી લેિર વગેરે sec-cellgsfc@gujarat.gov.in ર્પર સ્ક્રૂટિનાઇઝર અને નનગમને મોકલવી આર્પવાના રહે શે, જો તેમણે
વ્યનક્તગત િે બથી મત આપ્યો હોય અને તેની સ્ક્રૂટિનાઇઝર દ્વારા ચકાસણી માિે સીિીએસએલ
ઇ-વોટિંગ નસસ્િમમાં અર્પલોિ કયો ન હોય.

તેમણે

રજીસ્િરે શન

ફોમાની

5

નસક્કા

સાથેની

સ્કે ન્િ

કોર્પી



૯.



સામાન્દ્ય વાનષાક સભાના રદવસે ઇ-વોરટાંગ પદ્ધનતથી સભ્યોને ઇ-વોરટાંગ કરવા અાંગેની સૂચનાઓ:
(a)

સભાના ટદવસે ઇ-વોિીંગ કરવા માિે ની ર્પદ્ધનત ઉક્ત દશાાવેલ ટરમોિ ઇ-વોટિંગ માિે આર્પવામાં
આવેલ સૂચનાઓને સમાન છે .

(b)

સભામાં VC/OAVM સવલત દ્વારા ઉર્પનસ્થત રહે નાર સભ્યો અને ટરમોિ ઇ-વોિીંગથી ઠારવ ર્પર
ર્પોતાનો મત આપ્યો ન હોય તેવા સભ્યો જ સભા દરનમયાન ઇ-વોિીંગ ર્પદ્ધનતથી મત આર્પવા માિે
લાયક ગણાશે.

(c)

સભા દરનમયાન પ્રાપ્ય ઇ-વોિીંગથી સભ્યએ મત આપ્યો હશે અને તે સભ્યએ VC/OAVM
સવલતના માધ્યમથી સભામાં ભાગ લીધો નહીં હોય તો તેના મતને અયોગ્ય ગણવામાં આવશે કે મકે
ઇ-વોટિંગની સવલત બેઠકમાં ભાગ લે તેવા સભ્યો માિે જ પ્રાપ્ય છે .

(d)

૧૦.

જે સભ્યોએ ટરમોિ ઇ-વોટિંગથી મત આપ્યો હશે તેઓ વાનષાક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઇ શકશે
ર્પરંત સભા દરનમયાન તેઓ મત આર્પી શકશે નહીં.

VC/OAVM ના માધ્યમથી વાનષાક સામાન્દ્ય સભામાાં જોડાવાની િરક્રયા
-

શેરધારકોને સીિીએસએલ ઇ-વોટિંગના માધ્યમથી VC/OAVM દ્વારા વાનષાક સામાન્ય સભામાં
જોિાવાની સવલત ર્પૂરી ર્પાિવામાં આવશે. સભ્ય ટરમોિ ઇ-વોટિંગના આઇિી ર્પાસવિા નો ઉર્પયોગ
કરીને https://www.evotinginda.com ર્પર જઇ લોગ-ઇન કરી શકશે. નનગમનં EVSN જ્યાં ટિસ્પ્લે
થશે ત્યાં શેરધારકો-સભ્યના લોગઇન સાથે VC/OAVM ની નલન્ક ર્પણ પ્રાપ્ય હશે.

-

બેઠકના શ્રેષ્ઠ અનભવ માિે શેરધારકોને લેર્પિોર્પ / આઇર્પેિ દ્વારા બેઠકમાં જોિવવા આગ્રહ કરવામાં
આવે છે .

-

વધમાં શેરધારકોએ કે મેરાના ઉર્પયોગને મંજરી આર્પી સારી ઝિર્પ ધરાવતા ઇન્િરનેિથી જોિાણ
કરવાનં રહે શે કે જેથી સભા દરનમયાન કોઇ નવક્ષેર્પ ઉભો ન થાય.

-

અહીં એ નોંધવાનં રહે શે કે મોબાઇલ હોિસ્ર્પોિનો ઉર્પયોગથી મોબાઇલ ટિવાઇસ અથવા િે બ્લેિ
અથવા લેર્પિોર્પમાં ઇન્િરનેિનં જોિાણ કરી જોિાયેલા સભ્યોને નેિવકા માં ખલેલને કારણે અવાજ કે
દ્રશ્યમાં સમસ્યા ઉભી થઇ શકે છે . આથી, આ પ્રકારના નવક્ષેર્પ ઉભા ન થાય તે હે તથી વાઇ-ફાઇ કે
લેન કનેક્શનના ઉર્પયોગની ભલામણ કરવામાં આવે છે .

-

VC/OAVMના માધ્યમથી વાનષાક સામાન્ય સભામાં ભાગ લેતાં સભ્યોની ગણતરી કોરમની ર્પૂતાતા

માિે કરવામાં આવશે.
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-

વાનષાક સામાન્ય સભા દરનમયાન તેમનો અનભપ્રાય વ્યક્ત કરવા માગતા કે કોઇ પ્રશ્ન ર્પૂછવા માગતા
હોય તેવા સભ્યોએ મોિામાં મોિં બધવાર તા. 16મી સપ્િે મ્બર, 2020ના રોજ સાંજ ે 5 વાગ્યા સધીમાં
ર્પોતાના રનજસ્િિા ઇ-મેલ એિરે સથી ર્પોતાનં નામ, ટિમેિ એકાઉન્િ નંબર, ફોનલયો નંબર, મોબાઇલ
નંબર સાથે તેમના પ્રશ્નો sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in ર્પર મોકલી એક વક્તા તરીકે નોંધણી
કરાવવાની રહે શે. આર્પેલ સમય સધીમાં નનગમને મળેલ પ્રશ્નોને ધ્યાને લેવામાં આવશે તેમજ સભા
દરનમયાન તેના ઉત્તર આર્પવામાં આવશે. સભાનં અનકૂ ળ સંચાલન માિે નનગમ પ્રશ્નો કે વકતાઓની
સંખ્યા ઉર્પર કાર્પ મકવાનો હકક ધરાવે છે .

-

વક્તા તરીકે નોંધાયેલ હશે તેવા શેરધારકોને જ સભા દરનમયાન ર્પોતાનં મંતવ્ય વ્યક્ત કરવાનો કે પ્રશ્ન
ર્પૂછવાની ર્પરવાનગી આર્પવામાં આવશે.
જો વાનષાક સામાન્ય સભા કે ઇવોિીંગ બાબતે કોઇ પ્રશ્ન કે સ્ર્પષ્ટતાની જરુર હોય તો
( FAQ ) Frequently Asked Questions અને ઇવોિીંગ મેન્યઅલ www.evotinginda.com ર્પર
મદદ કરવા માિે ઉર્પલબ્ધ છે . અન્યથા helpdesk.evoting@cdslindia.com ર્પર ઇમેઇલ કરો અથવા
શ્રી નીનતન કં દર (૦૨૨-૨૩૦ર્પ૮૭૩૮) અથવા શ્રી મહે બબ લખાની (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૫૪૩)
અથવા શ્રી રાકે શ દલવી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪ર) નો સંર્પકા કરવો.
ઇલેક્િર ોનનક વોટિંગ સાથે સંબંનધત કોઇ ર્પણ પ્રકારની ફટરયાદ માિે શ્રી રાકે શ દલવી,
મેનેજર, સેન્િર લ ટિર્પોઝીિરી સનવાસીઝ (ઇનન્િયા) નલનમિે િ, એ વીંગ, 25મો માળ, મેરેથોન ફ્યચરે ક્ષ,
મફતલાલ નમલ કમ્ર્પાઉન્્સ, એન એમ જોષી માગા, લોઅર ર્પરે લ (ઇસ્િ), મંબઇ 400013 નો સંર્પકા
કરો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ર્પર ઇમેલ અથવા 022-23058542 / 43 ર્પર ફોન
સંર્પકા કરો.

૧૧. શ્રી નકરણ કમાર ર્પિે લ, મે. કે . કે . ર્પિે લ એન્િ અસોનસએ્સ, ગાંધીનગરના પ્રેક્િીસીંગ કંર્પની સેક્રેિરી (સભ્ય
નં.FCS 6384 અને પ્રેકિીસ પ્રમાણર્પત્ર 6352) ને સ્ક્રિીનાઈઝર તરીકે ટરમોિ ઇ-વોટિંગ, અને સ્થળ ર્પર
ઈ-વોિીંગ ના મતદાનની પ્રટક્રયા યોગ્ય અને ર્પારદનશાતાથી થાય તે માિે નનમવામાં આવ્યા છે .
૧૨. સમગ્ર ઇ-વોટિંગ ર્પટરણામ સ્ક્રૂટિનાઇઝરના અહે વાલની સાથે નનગમની વાનષાક સામાન્ય સભા ર્પરી થયાના બે
ટદવસમાં નનગમ દ્વારા તેની વેબ સાઈિ www.gsfc.gujarat.gov.in ર્પર અને સેન્િર લ િીર્પોઝીિરી સનવાસ
(ઇન્િીયા) ની www.evotingindia.com ર્પર જાહે ર કરવામાં આવશે અને તે અંગે સાથેસાથે BSE Ltdને ર્પણ
જાણ કરવામાં આવશે.
૧૩. સભાસ્થળે વોટિંગ અને ટરમોિ ઇ-વોટિંગ કરીને જરૂરી બહમતીથી ર્પસાર કરે લ ઠરાવને વાનષાક સામાન્ય
સભામાં ર્પસાર કરે લ ઠરાવ ગણવામાં આવશે.
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ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ,
નનયામકનો અહે વાલ
માનનીય સભાસદો,
આર્પના નનગમના ટિરે ક્િરો ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતા વષાનો ૬૦મો વાનષાક અહે વાલ, તર્પાસ
સરવૈયં, નફા-નકશાનના ર્પત્રક, રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રક આર્પની સમક્ષ રજ કરતા આનંદ અનભવે છે .
૧. આનથાક નચત્ર:
ભારતન અથાતંત્ર સૌથી ઝિર્પથી નવકસી રહે લં અથાતંત્ર છે , અને આગામી દસ-ર્પંદર વષામા મજબત લોકશાહી
અને ભાગીદારીના બળે નવશ્વની ત્રણ અગ્રણી આનથાક સત્તા ર્પૈકીની બનવાની અર્પેક્ષા છે . અન્ય દેશો કરતાં
ભારતીય અથાતંત્ર વધ સારી નસ્થનતમા હોવા છતાં વષાની શરૂઆતથી જ મંદી દેખાઈ રહી હતી. મે-૨૦૨૦ ના
અંનતમ સપ્તાહમા રાષ્ટર ીય આંકિાશાસ્ત્ર દ્વારા આર્પવામાં આવેલ કામ ચલાઉ અંદાજ મજબ ૨૦૧૯-૨૦મા
ગ્રોસ િોમેસ્િીક પ્રોિકિ (જી.િી.ર્પી.) ૪.૨% વધ્યો, જે સરકારની ૨૦૧૮-૧૯ ની ૬.૦૧% ની ધારણા સામે
૫% થી નીચે હતો. ગત નાણાકીય વષાની ૫.૭% ની સરખામણીએ વષા ૨૦૧૯-૨૦ મા ઉત્ર્પાદન મા૫
૫.૦% નો નજીવો આંકિાકીય વધારો થયો, ત્યારે બાંધકામ પ્રવૃનત્તમા૧.૩% ની સરખામણીએ ૬.૦૧% નો
ઘિાિો જણાયો. સેવા ક્ષેત્રમા હોિલમા અને નાણાકીય સેવામાં ૨.૬% અને ૨.૪ % નો ઘિાિો થયો, ગત
૯.૮% ની નાણાકીય વૃનદ્ધ સામે વષા ૨૦૧૯-૨૦ મા રોકાણ પ્રવૃનત્ત, સારી નમલકત ઊભી કરવાની દનષ્ટર એ
૨.૮% નીચે રહી. ગ્રોસ િોમેસ્િીક પ્રોિકિ (જી.િી.ર્પી.) મા રોકાણનો ફાળો ૨૬.૯% નીચે રહ્યો ,અથાતંત્રને
તરત રાખનાર સરકારી ખચા ગત નાણાકીય વષાના ૧૦.૧% ની સામે ૧૧.૮% વધ્યો વષા ૨૦૧૮-૧૯ ના
૪.૩% થી વષા ૨૦૧૯-૨૦ મા WPI ફગાવો ૧.૭% ઘિયો. વષા ૨૦૧૮-૧૯ ના ૩.૪% ની સરખામણી વષા
૨૦૧૯-૨૦ મા વાનષાક ગ્રાહક મૂલ્ય ફગાવો ૪.૮% વધ્યો.
નાણાકીય વષાને અંતે વૃનદ્ધના મંદીના લાંબાગાળા ના હમલા બાદ આનથાક સધારાના કે િલાંક સારા
ર્પટરણામોની આશા હતી તેવા સમયે ભારતીય અથાતંત્ર કોરોનાની વૈનશ્વક મહામારી માસર્પિાયં. નવશ્વના નવા
કોરોના વાયરસના ઓછાયામા વૃનદ્ધમા મંદી અંગેની નચંતાઓ વધી છે . નાણાકીય વષામા અથાતંત્રમા ધીમો
સધારો દેખાયો હતો તેને મહામારી એ ઢાંકી દીધો હતો. આ અસર દૂર કરવા ભારત સરકાર દ્વારા જીવનના દરે ક
ર્પાસાને સ્ર્પશે તેવા આત્મનનભાર ભારત ર્પૅકેજ સાથે કે િલાક ઉત્તેજક ર્પગલાં જાહે ર કયાા છે . તાજેતરની
ઉથલર્પાથલ ને કારણે જ્યારે નાણાકીય વષા ૨૦૨૦-૨૧ નો પ્રથમ નત્રમાનસક ગાળાને અવળી અસર થનાર
છે . ત્યારે વષાના ર્પાછળના ભાગમા વૃનદ્ધના ર્પનેઃ ઉત્થાનની આશા રાખી શકાય.
(૨)

નાણાકીય દેખાવ :
સંદભા હે ઠળના વષા દરમ્યાન ગત વષાની હાંસલ કરે લ રૂ. ૨.૪૨ કરોિની સરખામણીએ નધરાણ અને
ર્પેશગીઓ ર્પરન નનગમન વ્યાજ ૧૧.૯૮% ઘિયં અને રૂા. ૨.૧૩ કરોિ રહ્યં. વષા ર્પહે લાના રૂા.૯.૪૨ કરોિ
સામે સંદભા હે ઠળના વષા માિે થાર્પણૉ ર્પરના વ્યાજમા ૧૭.૦૯% થી રૂા. ૧૧.૦૩ કરોિની વૃનદ્ધ નોંધાઈ
ગત વષામા માંિીવાળેલ રૂા. ૯.૨૦ કરોિ સામે વષા દરમ્યાન રૂા. ૫.૯૭ કરોિની એન.ર્પી.એ. સામે જોગવાઈ
માંિી વાળી ગત વષાની રૂા. ૦.૭૦ કરોિની અન્ય આવક સામે રૂા. ૦.૩૧ કરોિ ઘિી સંદભા હે ઠળના વષા
દરમ્યાન નનગમની કલ આવક ગત વષાની સરખામણીએ રૂા.૨૧.૭૬ કરોિની સામે રૂા.૧૯.૪૩ કરોિ રહી.
રૂા.૧૨૮.૦૫ કરોિ સામે સંદભા હે ઠળના વષા દરમ્યાન ઉછીના લેણાં ર્પર વ્યાજની રકમ રૂા. ૧૨૯.૯૯ કરોિ
રહી. ગત વષાની રૂા. ૩.૦૦ કરોિની સરખામણી એ કમાચારીઓ ર્પરના ખચા વષા દરમ્યાન રૂા. ૨.૯૯ કરોિ
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જેિલા નસ્થર રહયા. છે લ્ાં વષામા નોંધાયેલ રૂા. ૪.૫૯ કરોિ સામે અન્ય ખચા રૂા. ૨.૭૩ કરોિ ઓછા થયા.
અહે વાલ હે ઠળના વષામા કલ ખચા એક વષા અગાઉના ૧૩૬.૬૨ કરોિ સામે લગભગ સરખં રૂા. ૧૩૬.૮૭
કરોિ રહ્યં. અગાઉના ગત વષામા નોંધાયેલ ૧૧૪.૮૭ કરોિ માંથી સહે જ વધીને સંદભાતળેના વષા દરમ્યાન
ખોિની રકમ રૂા. ૧૧૭.૪૪ કરોિ રહી. તા.૩૧મી માચા,૨૦૨૦ ની તારીખે રૂા. ૨૮૦૪.૭૪ કરોિની એકનત્રત
ખોિ સરવૈયામાં આગળ ખેચવામાં આવી, નનગમે કરે લ ખોિને ધ્યાનમા લેતાં સંદભા હે ઠળના વષા માિે
ટિનવિન્િની ભલામણ કરવામાં આવી નથી.
(૩)

ઋણ :
અહે વાલ હે ઠળના વષા દરમ્યાન નનગમે કોઇ ઋણ લીધં નથી. નનગમન ગજરાત સરકાર ર્પાસેથી લીધેલ ઋણ
રૂા.૬૬૧.૬૮ કરોિ ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ની નસ્થનતએ નસ્થર રહે લ છે .

(૪)

વસુલાત :
છે લ્ાં ૧૮ વષા માિે બાકી લેણાની વસલાત એ નનગમ માિે ની જીવાદોરી છે . સમય જતાં નનગમના સ્થનગત
ખાતાની સંખ્યા વધ હોવાથી તેમાંથી વસલાત કરવાન કામ ખબ અધરું છે . નનગમે એક સમય ની ર્પતાવિ
યોજના ચાલ રાખવાન જાળવી રાખ્યં છે . જેથી નવનવધ લોન લેનાર આગળ આવે અને ટહસાબૉ વ્યવનસ્થત
કરે પ્રનતકળતા હોવા છતાં ગત વષાની રૂનર્પયા ૧૧.૭૧ કરોિની સરખામણીએ સંદભા હે ઠળના વષા દરમ્યાન
નનગમે રૂા. ૭.૯૫ કરોિની રકમ વસલાત કરી.

(૫)

માનવ સાંસાધનો:
અહે વાલના વષા દરમ્યાન નનગમમા વય નનવૃનત્તને કારણે ગત વષાના ૪૭ માંથી સ્િાફન સંખ્યા બળ ઘિીને ૪૨
રહ્યં. કમાચારીઓની સંખ્યા બળની નવગત નીચે મજબ છે .
ક્રમ

કક્ષા

કુ લ

૧

એ ગ્રેિ અનધકારીઓ

૩

૨

બી ગ્રેિ કમાચારીઓ

૩૨

૩

સી ગ્રેિ કમાચારીઓ

૦૭
કુ લ

૪૨

ઉક્ત કલ-૪૨ કમાચારીઓમાંથી ૨-કમાચારીઓ લોન સનવાસના છે અને ૧૪ કમાચારીઓ અન્ય
સરકારી નવભાગમા પ્રનતનનયનકત ર્પર છે . આમ નનગમન વાસ્તનવક સંખ્યા બળ મખ્ય કચેરી અને ત્રણ પ્રાદેનશક
કચેરીઓ મળીને કલ ૨૬ ન છે .
(૬) કોપોરે ટ ગવનાન્દ્સ:
નનગમ હાલમા ઉધોગમાં પ્રવતામાન ગવાનન્સની ર્પધ્ધનત મજબ ગવાનન્સન ર્પાલન કરતં આવ્યં છે .
કોર્પોરે િ ગવાનન્સના ર્પાલન અંગેન સટિા ટફકે િ આ વાનષાક ટહસાબનો એક ભાગ છે . વહીવિી તંત્રની ચચાા અને
નવશ્ર્લેનષત અહે વાલ, કોર્પોરે િ ગવાનન્સના નનયમોના ર્પાલન કયાાન પ્રમાણર્પત્ર અને નનયામક મંિળના બધા જ
નનયામક અને વટરષ્ઠ અનધકારીઓને આચારસંટહતાનો અમલ કરે લ છે તેવં મેનેનજગ ટિરે ક્િરન કબૂલાત નામ
વગેરે આ અહે વાલનો એક ભાગ છે .
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(૭) ઓરડટર :
તારીખ ૨૦મી સપ્િે મ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલી વાનષાક સામાન્ય સભામા સભ્યોએ
એસ.એફ.સી. એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭ (૧) મજબ ૫૯મી વાનષાક સામાન્ય સભા ર્પૂણા થાય ત્યારથી
આગામી વાનષાક સામાન્ય સભા સધી મેસસા નપ્રયમ એમ શાહ એન્િ એસોસીએિસ, ચાિા િા એકાઉન્િન્િ
(એફ.આર.એન/સભ્ય ક્રમાંક : ૧૧૮૪૨૧W) ની નનગમના સ્િે ચ્યિરી ઓટિિસા તરીકે ફે ર નનમણૂંક કરવામાં
આવી હતી. ટરઝવા બેંક ઓફ ઇનન્િયાની સૂચના મજબ ઓટિિર ૪વષા માિે ચાલ રહી શકે છે , તેથી ટરઝવા બેંક
ઓફ ઇનન્િયા દ્વારા યોગ્યતા અને ર્પાત્રતા અંગેના સમથાનને આધીન વાનષાક ધોરણે નનમણૂંક કરવામાં આવે
છે . મેસસા. નપ્રયમ આર શાહ એન્િ એસોસીએિસ, ચાિા િા એકાઉન્િન્િ આગામી વાનષાક સામાન્ય સભા ર્પૂણા
થયે વૈધાનનક તર્પાસના બે વષા ર્પૂણા કરે છે . તેઓ ર્પનેઃ નનમણૂંક માિે લાયક હોવાથી તેમજ ટરઝવા બેંક ઓફ
ઇનન્િયાએ તેની યોગ્યતાને બહાલી આર્પી હોવાથી આ ઓટિિરની ત્રીજી અવનધ માિે ની ર્પનેઃ નનમણૂંક માિે ની
દરખાસ્ત આગામી વાનષાક સામાન્ય સભામા શેરધારકોની નવચારણા માિે મૂકવામાં આવી રહી છે . સ્િે ચ્યિરી
ઓટિિસા ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ મા ર્પૂણા થયેલા વષા માિે ના નનગમના નાણાકીય ર્પત્રકો ઉર્પરનો સ્વતંત્ર
ઓટિિરનો અહે વાલ રજ કયો છે , જેમા લાયકાતોનો સમાવેશ થાય છે . લાયકાતો અંગે સંચાલક મંિળના
નનરીક્ષણ આ અહે વાલના જોિાણ મા આર્પવામાં આવ્યા છે તેમજ તે વાનષાક અહે વાલના એક ભાગ છે .
(૮) નનયામક માંડળ :
સંદભાતળેના વષા દરમ્યાન શ્રીકે .આર.બાલાસબ્રમન્યમ નસનનયર ટિનવઝનલ મેનેજર, ગાંધીનગરની
જીવન વીમા નનગમની પ્રાદેનશક કચેરી, ગાંધીનગર નનગમના નનયામક મંિળમા તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૯ થી
નનયામક તરીકે જોિાયા સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ િે વલર્પમેન્િના બેંક ઓફ ઇનન્િયા એ તેના તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯
ના ર્પત્રથી શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રાને સ્થાને શ્રી રવીન્દ્ર એ.એલ., ટરનજયોનલ મેનેજર, અમદાવાદ, ટરનજયોનલ કચેરીને
નનગમના નનયામક મંિળમા નનયામક તરીકે નનયક્ત કયાા ગજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવિી નવભાગે
તા. ૩૦/૦૮/૨૦૧૯ ના જાહે રનામાથી શ્રીમતી મમતા વમાા (આઇ.એ.એસ.), ઉધોગ કનમશ્નરશ્રીની બદલી
થતા અને તેણીના સ્થાને િાા. રાહલ બી.ગપ્તા (આઇ.એ.એસ) ને મકયા. સામાન્ય વહીવિ નવભાગના
તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ ના હકમ ક્રમાંક : એ.આઇ.એસ/૩૫-૨૦૦૯-૩-જી મજબ ઉધોગકનમશ્નરશ્રી,
ગાંધીનગરને હોદ્દાની રૂએ નનગમના મેનેજીંગ ટિરે ક્િર તરીકે ર્પણ કામ કરવાન રહશે. તદ્દઅનસાર શ્રીમતી
મમતા વમાા (I.A.S.) હોદ્દાની રૂએ તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૭ થી નનગમના મેનેજીંગ ટિરે ક્િરન ર્પદ સંભાળતા
હતાં. તેણીએ તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ થી હોદ્દાની રુએ ર્પદ છોડ્યં ર્પરંત ઉધોગ અને ખાણ નવભાગની
તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૫ ની અનધસચના અનસાર નનગમના નનયામક મંિળ ર્પર નનયામક તરીકે ચાલ રહયા.
િાા. રાહલ બી. ગપ્તા (I.A.S.) દ્વારા મેનેજીંગ ટિરે ક્િરનો હવાલો તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ સંભાળવામાં
આવ્યો. આ અહે વાલ સાથે જોિે લ કોર્પોરે િ ગવાનન્સ ટરર્પોિા મા સેબી નનયમના ૨૦૧૫ અનસાર નનયામક
મંિળમા જોિાનાર નનયામકોની િં કી નવગતો આર્પવામાં આવી છે .
(૯) નનયામકોની જવાબદારી દશાાવતુાં નનવેદન નનયામકો, કાયાકારી નવભાગમાાંથી મળેલી મારહતી તેમજ તેમના
જ્ઞાન અને ક્ષમતાને આધારે નીચેની બાબતોને સમથાન આપે છે .
(૧) વાનષાક ટહસાબ તૈયાર કરવામાં મિીરીયલ ટિર્પાચાર/મોિા ફે રફાર સંબંનધત યોગ્ય સ્ર્પષ્ટતા સટહત લાગ
ર્પિતા ટહસાબી ધોરણનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે .
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(૨) તેઓએ ટહસાબ નીનતને ર્પસંદ કરી તેને સતત અમલીકૃ ત કરે લ છે , અને નનણાયો તથા અંદાજ એવી રીતે
કરે લ છે કે જે વાજબી અને િહાર્પણ ભયાા હોય કે જેથી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતા
નાણાકીય વષાના અંતે નનગમની સાચી ર્પટરનસ્થતી અને નનગમના વષાના નફા-નકશાન નો સાચો
નચતાર મળી શકશે.
(૩) નનગમના ટહસાબના રે કિા જાળવણી કરવા માિે યોગ્ય અને ર્પરતી કાળજી રાખવામાં આવેલ છે . જેથી
નનગમની નમલકતો ન રક્ષણ થઇ શકે અને છે તરર્પીંિી અને અન્ય અનનયનમતતા રોકવા અને શોધી
કાઢવા માિે ર્પરતી કાળજી લેવામાં આવેલ છે .
(૪) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતા નાણાકીય વષાના વાનષાક ટહસાબ, રોજબરોજના ટહસાબોના
આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે .
(૫) નનગમ દ્વારા અમલ કરવાના આંતટરક નાણાકીય નનયંત્રણ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે , અને આ આંતટરક
નાણાકીય નનયંત્રણ ર્પરતા છે અને તા. ૩૧મી માચા,૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતા નાણાકીય વષામા તેનો
અસરકારક રીતે અમલ કરવામાં આવેલ છે .
(૬) લાગ ર્પિતા બધા કાયદાની ર્પૂતાતા કરવામાં આવે તે માિે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને એ
વ્યવસ્થા ર્પરતી હતી અને તા. ૩૧મી માચા,૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતાં નાણાકીય વષામા તેનો અસરકારક
અમલ કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦) આભાર દશાન :
ગજરાત સરકાર અને તેના નવનવધ નવભાગો તરફથી મળેલ સતત માગાદશાન, સલાહ અને િે કા માિે નનગમન
નનયામક મંિળ અત્યંત આભારી છે . નનગમન બોિા સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ બેંક ઓફ ઇનન્િયાની, મંબઈ અને
અમદાવાદ ઓટફસનો ર્પણ તેમણે આર્પેલ સહકાર બદલ આભાર વ્યક્ત કરે છે . શ્રીમતી મમતા વમાા
(આઇ.એ.એસ.) ની તેમના મેનેજીંગ ટિરે કિર તરીકે ના હોદ્દાની રુએ હવાલો સંભાળવાની મદ્દત દરમ્યાન
આર્પેલ સેવાઓ અને ઓટિિ કનમિી અને ટહસ્સેદારોની ફટરયાદ સનમનતના સભ્ય તરીકે આર્પેલ સેવાઓ બદલ
આભાર વ્યક્ત કરે છે . શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રાએ નનયામક ઉર્પરાંત ઓટિિ કનમિીના અધ્યક્ષ તરીકે અને ટહસ્સેદારોની
ફટરયાદ અંગેની સનમનતના સભ્ય તરીકે આર્પેલ સેવાઓ માિે ર્પણ આભાર વ્યક્ત કરે છે .
નનગમ તેના ટહસ્સેદારોનો મૂલ્યવાન ગ્રાહકો અને ટહતેચ્છઓનો તેમજ સેબી અને બી.એસ.ઇ
નલનમિે િનો તેઓએ આર્પેલ સહકાર અને શભેચ્છા માિે આભાર વ્યક્ત કરે છે . અંતે બોિા , નનગમના સવે કક્ષાના
કમાચારીઓનો તેમણે ધગસથી કરે લ કામગીરી બદલ ર્પણ આભાર વ્યકત કરે છે .
સ્થળ : ગાંધીનગર
તારીખ : ૨૯-૦૬-૨૦૨૦

નનયામક મંિળ દ્વારા અને તેમના વતી
(શ્રી રાહુલ ગુપ્તા, આઇ.એ.એસ.),
મેનેજીંગ રડરે કટર.
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નનયામક નાાં અહે વાલની પુરવણી
વૈધાનનક અન્દ્વેષકોના લાયક તારણો અાંગે નનયામક માંડળનુાં નનવેદન
મુદ્દા નાં.(એ):
નનગમના નાણાકીય ર્પત્રક, ર્પેઢી ચાલ હોય તે આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે ,જોકે એ હકીકત છે કે તેની
બધી મૂિી સંર્પૂણા રીતે ધોવાઈ ગયેલ છે અને તેની જવાબદારીઓ ર્પરી કરવામાં નાણાકીય પ્રવાટહતાની
સમસ્યાના કારણે ચકી ગયેલ ટિફોલ્િર છે . આ ટહસાબ નનયત ધોરણ (AS-૧) "ટિસ્કલોઝર ઓફ એકાઉન્િીંગ
ર્પોનલસી" મજબ નથી. નાણાંકીય ર્પત્રકો ર્પર તેની અસર આંકી શકાય તેમ નથી.
બંધારણની કે ન્દ્રીય યાટદની એન્િર ી નં-૪૩ અન્વયે ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમની રચના સંસદ
દ્વારા ખાસ અનધનનયમ તરીકે કરવામાં આવેલ છે . આથી ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ. વૈધાનનક નનગમ
છે . નનગમની સ્થાર્પનાનો મખ્ય હે ત રાજ્યમા માઇક્રો એન્િ સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝની સ્થાર્પના માિે પ્રથમ ર્પેઢીના
ઉધોગ સાહનસકોને નાણાંકીય સહાય આર્પી ક્ષેનત્રય વૃનદ્ધને પ્રોત્સાહન આર્પવાનો અને રોજગારી ઉભી કરવાનો
છે . અત્યાર સધી નનગમે ઘણી ખોિ કરી છે . જો કે વસલાતની કામગીરી ચાલ રાખવામાં આવેલ છે . નનગમ
વૈધાનનક સંસ્થા હોવાથી ટહસાબો "ચાલ ર્પેઢીના ધોરણે" તૈયાર કરે છે અને ઉર્પરના સંજોગોમા તે ઉનચત છે .
મુદ્દા નાં. (બી)
ગજરાત સરકારને ચકવવાર્પાત્ર દેવા (જો કોઇ હોય તો) ર્પૂનષ્ટ અને ગોઠવણને આનધન હોય છે . ર્પનષ્ટ મળવાની
બાકી હોવાથી તેની અસરની વ્યાજ અને દંિનીય વ્યાજની ખાતરી કરી શકાય નહીં.
ગજરાત સરકારના બજેિમાજોગવાઈ અને નનગમનો નાણાંકીય બોજ દૂર થાય તે માિે સમયાંતરે જારી
થયેલા સરકારી ઠરાવને ર્પટરણામે સરકારી લોન મંજર કરવામાં આવે છે . નનગમ તેની મખ્ય પ્રવૃનત્ત બંધ કરી છે ,
અને ફકત બાકી લેણાં ર્પર જ નનભાર હોવાથી નનગમ ગજરાત સરકાર પ્રત્યેની તેની જવાબદારી અદા કરવાની
નસ્થનતમા નથી. તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૨ થી નનગમમા આર્પવામાં આવતી લોન વ્યાજ મક્ત કરવા અંગે દરખાસ્ત
કરવામાં આવેલ છે . જે હજી સધી નવચારણા હે ઠળ છે . સરકારનો નનણાય બાકી હોવાથી વ્યાજ અને દંિનીય
વ્યાજ નફા અને નકશાનના ર્પત્રકમાં બતાવવામાં આવે છે . બાકી રકમ અંગેની નવગતો નત્રમાનસક ધોરણે
વહીવિી નવભાગને સર્પરત કરવામાં આવે છે . લોન ખાતાને સમયાંતરે અન્ય સંસ્થા સાથે ર્પણ સસંગત કરવામાં
આવ્યા છે . આથી અલગ થી ર્પનષ્ટ મેળવવામાં આવેલ નથી.
મુદ્દા નાં (સી) :
નનગમ દ્વારા અર્પનાવવામાં આવેલ ટહસાબી નીનતમાં ફે રફાર ને ર્પટરણામે ચાલ નાણાંકીય વષા ૨૦૧૮-૧૯
શરૂઆતથી ર્પક્ષકાર ર્પાસેથી થનારી વસલાતને કારણે લોન અને આગોતરી ચકવણી ર્પરના વ્યાજની આવકને
વાસ્તનવક મળેલ રકમ તરીકે દશાાવવામાં આવેલ છે . આમ છતાં, તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ અગાઉ મળેલ રકમ
માિે તે સમયે લાગ નીનત જાળવી રાખવામાં આવી હતી. આથી માંિીવાળેલ NPA શકમંદ દેવાની જોગવાઈ કે
અન્ય નાણાંકીય ર્પત્રકોની અન્ય બાબતોની માટહતી મેળવી શકાય તેમ નથી.
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તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સધી OTS યોજના હે ઠળ મળતાં હપ્તાને દંિ, વ્યાજ અને અન્ય ચાનજસ અને
છે લ્ે મૂિી ખાતે એ રીતે નવભાનજત કરવામાં આવ્યો છે . કોઇ ખાતાની વન િાઇમ સેિલમેન્િ (OTS) હે ઠળ
સમય ર્પર મળેલ રકમને ઉર્પર બતાવ્યા મજબ નવભાનજત કરવામાં આવેલ છે . ર્પરી રીતે ભરર્પાઈ થયા તરીકે
રકમ મળી ગયા બાદ દંિનીય વ્યાજ અને વ્યાજની રકમને તેમજ બાકી રહે તી રકમને મૂળ લોનની રકમમા જમા
કરાવવામાં આવે છે , અને અન્ય રકમને માંિી વાળવામાં આવે છે . આથી નફા-નકસાન ખાતામાં દશાવવામાં
આવેલી વ્યાજની આવક અને માંિી વાળેલ રકમ તે ચોક્કસ વષાની ન ર્પણ હોય. િૂં કમાવ્યાજની આવક જે કોઇ
એક વષામા મળે તેની અસર તે ર્પછીના વષામા દેખાય છે . આ નીનતમાતા. ૧લી એનપ્રલ,૨૦૧૮ થી ફે રફાર
કરવામાં આવેલ છે અને હવે આવકને પ્રથમ મૂળ રકમ તરીકે ર્પછી મૂિી કૃ ત ખચા તરીકે ત્યારબાદ વ્યાજ, દંિ
અને અન્ય ચાજીસ તરીકે દશાાવવામાં આવેલ છે . ઉકત ટહસાબી નીનત અર્પનાવવાના ર્પટરણામે વ્યાજની
આવકમા ઘિાિો થયેલ છે અને તા. ૧લી એનપ્રલ,૨૦૧૮ થી NPA એકાઉન્િસના સેિલમેન્િમા NPA ની
માંિવાળની જોગવાઇમા વધારો થયેલ છે . તા. ૧લી એનપ્રલ,૨૦૧૮ અગાઉના વન િાઇમ સેિલમેન્િ ખાતા
સેિલ થઇ ગયા બાદ કોઇ ત્રટિ જોવા નહીં મળે.
મુદ્દા નાં-ડી:
ગૌણ ખાતાવહીમા ર્પક્ષકારોના ખાતાના બેલેન્સને લોન અને આગોતરી ચકવણીની સામાન્ય ખાતાવહી સાથે
સરખાવવામાં આવેલ નથી. આથી, લોન અને આગોતરી ચૂકવણીનો ક્યાસ કાઢી શકાય તેમ નથી.
અકસ્યામતો અને જવાબદારીની મેળવણી એ ચાલ પ્રટક્રયા છે અને જ્યારે ર્પણ તેમા કોઇ ર્પણ ખામી
જણાય તો જરૂરી સધારા કરવામાં આવે છે . નનગમે નધરાણ લેનારાઓના સરવૈયાની ર્પનષ્ટ મેળવવાની પ્રથા
અર્પનાવી નથી. ખાતાની મેળવણી માિે ના પ્રયત્નો હજ ચાલ છે .
મુદ્દા નાં (ઇ) ઋણ :
અન્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઈઓ અન્ય અસ્કયામ્તો અને લોન તથા આગોતરી ચકવણી ર્પનષ્ટ
અને ગોઠવણને આનધન છે તેની નાણાંકીય ર્પત્રકો ર્પરની અસર નવષે માટહતી મેળવી શકાય તેમ નથી.
મોિા ભાગના ખાતા ઘણા જના છે અને તેમા લેવિ દેવિની નવગતો તેમજ એકમોના સરનામા ર્પણ
ઉર્પલબ્ધ નથી. આથી વ્યનક્તગત ર્પક્ષકાર ર્પાસેથી સરવૈયાની ર્પનષ્ટ મેળવવી ખબ મશ્કે લ છે . ઋણ ર્પર
સરકારના ઠરાવન સમથાન પ્રાપ્ત હોય છે અને એજન્સીઓ દ્વારા સમયાંતરે ર્પનષ્ટ કરવામાં આવે છે .
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વહીવટી ચચાા અને નવશ્લેષણ
(૧) (એ) ઔધોનગક માળખુાં અને નવકાસ
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમની સ્થાર્પના સ્િે િ ફાઇનાનન્સયલ કોર્પોરે શન એક્િ, ૧૯૫૧ હે ઠળ
ગજરાત રાજ્ય તથા દાદરા અને નગર હવેલીના કે ન્દ્ર શાનસત પ્રદેશને નાના અને મધ્યમ કક્ષાના ઉધોગોને
િૂં કા અને લાંબાગાળાન નધરાણ ર્પરૂ ર્પાિવા માિે કરવામાં આવી હતી. સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ કક્ષાના
ઉધોગો (MSME) ને આનથાક વૃનદ્ધના એન્જીન તરીકે અને સાવાનત્રક નવકાસના પ્રોત્સાહક તરીકે
સ્વીકારવામાં આવ્યા છે . MSIA દેશના ઔધોનગક અથાતંત્રની એકંદર વૃનદ્ધમા ખબ મહત્વનો ભાગ
ભજવ્યો છે . અન્ય નાણાંકીય સંસ્થાનો જ્યારે પ્રથમ ર્પેઢીના ઉધોગ સાહનસકોને લાંબાગાળાની લોન
સહાય આર્પતા ખચકાતી હતી, ત્યારે નનગમે MSIA ને ભંિોળ પ્રાપ્ત કરાવી આર્પવામાં અગત્યની ભૂનમકા
ભજવી હતી. અથાતંત્ર મક્ત બન્યા બાદ મોિી રકમ એન.ર્પી.એ. મા ફસાઈ હોવાથી અને બેંક તથા અન્ય
નાણાંકીય સંસ્થાઓ સાથે સ્ર્પધાામા િકી ન શકવાને કારણે મોિા ભાગની એસ.એફ.સી. ની કામગીરીમા
ઉતરોત્તર ઘિાિો થયો હતો. આથી ર્પટરણામે નનગમન ભનવષ્ય ર્પણ િામાિોળ થયં હતં. જેથી નાણાંકીય
વષા ૨૦૦૧-૦૨ ભંિોળ ર્પરું ર્પાિવાની મખ્ય કામગીરી બંધ કરવાની ફરજ ર્પિી હતી, અને ત્યારબાદ ફક્ત
વસલાતની કામગીરી ર્પર ધ્યાન કે નન્દ્રત કરવામાં આવેલ છે .
(બી)

તકો અને પડકારો:
MSME આનથાક વૃનદ્ધને દોરનાર અને સમતોલ નવકાસમા વૃનદ્ધ કરનાર છે . MSME દેશના ઔધોનગક

અથાતંત્રની સમગ્રતયા વૃનદ્ધમા મહત્વની ભૂનમકા ભજવે છે . મહામારીના ર્પગલે MSME માિે જાહે ર
કરવામાં આવેલ ૩.૫ ટિર લીયનન આત્મ નનભાર ભારત ર્પૅકેજ અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ આ ક્ષેત્રમા
MSME ની શાખામા ૧૮ થી ૧૯ િકાનો સંભનવત વધારો કરી શકે . આમ ધંધાકીય નવશાળ તક અનસ્તત્વ
ધરાવે છે . આમ છતાં છે લ્ે ૧૮ વષામા ર્પરવાનગી અને વહેં ચણીની મૂળ પ્રવૃનત્ત બંધ થતાં નનગમ તકોનો
લાભ લઇ શકે તેવી ર્પટરનસ્થનતમા નથી. લાંબાગાળાની ભૂનમકા બાકી અથવા તેવી લોનોની ચકવણી થઇ
ગઈ છે , લેણાની વસલાત ર્પરતી જ રહી છે .
(સી) કામગીરી મુજબ દેખાવ :
નનગમ છે લ્ા ૧૮ વષાથી વસલાત ર્પર ધ્યાન કે નન્દ્રત કરી રહ્યં છે . સમય સાથે બધી લોનની સારી
નમલકતોન નનકાલ કરવામાં આવેલ છે , અથવા તેના લેણાની ચકવણી થઈ હવે બાકી રહે લા ર્પોિા ફોલી
ઓની વસલાત ખબજ કઠીન કાયા છે , કારણકે મોિા ભાગના ખાતામા જામીન તરીકે કોઈ અસક્યામતો
નથી, એકમો મળી આવતા નથી અથવા ઉર્પલબ્ધ નથી. નવર્પરીત સંજોગોમા નનગમની રૂ.૭.૫ કરોિની
વસલાત બાકી છે , જે ગયા વષે ૧૧.૭૧ કરોિ રૂનર્પયા હતી.
(ડી) ભનવષ્ય:
મહામારી ને કારણે થયેલ આનથાક નકસાન ખૂબ નવશાળ પ્રમાણમાછે . અથાતંત્રન નકસાન GDS વૃનદ્ધના
એક નત્રમાનસક ગાળા જેિલં છે . જેથી માની શકાય તે નાણાંકીય વષા ૨૦૨૦-૨૧ ના પ્રથમ બે માસ માિે
અથાતંત્ર સંર્પૂણા સ્થનગત નસ્થનતમા રહ્યં છે . સ્થળાંતર કરનાર મજરોન નવસ્થાર્પન અંગે ઘરે લં વાહન
વ્યવહારમા અવ્યવસ્થા દ્વારા ખેતી ઔધોનગક એકમ, ર્પરવઠો ર્પરો ર્પાિનારાઓ અને નનકાસ કરનારાઓ
ઉર્પર અવળી અસર ઉભી થઇ છે . નાણાંકીય વષા ૨૦૨૦-૨૧ ના પ્રથમ અધા ભાગ સધી તો નનગમની
વસલાતની કામગીરીને અવળી અસર થશે જ.
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(ઇ) જોખમો અને નચાંતાઓ:
નનગમ ઉધોગો સાથે સંકનલત જોખમોથી ર્પર નથી. સામાન્ય જોખમો ઉર્પરાંત તાજેતરની કોવીિ-૧૯
મહામારીએ અથાતંત્ર ર્પર ગંભીર અસરો ર્પેદા કરીને નનગમની કામગીરીમા પ્રનતનબંનબત થશે. એન.ર્પી.એ.
ર્પોિા ફોલીયો માંથી સો િકા વસલાત માિે સઘન પ્રયત્નો જરૂરી બનશે. હાલની લોકિાઉન માંથી ઉભી
થયેલી ર્પટરનસ્થતી અને તેના પ્રત્યાઘાતો નનગમના બાકી લેણાં ર્પરત લેવામાં મશ્કે લી ઉભી કરશે.
(એફ) આાંતરરક નનયાંત્રણ વ્યવસ્થા અને તેની પૂતત
ા ા:
નનગમની આંતટરક નનયંત્રણ પ્રણાલી, અંદાજર્પત્રીય નનયમન અને મૂલ્ય દેખરે ખ ર્પધ્ધનત ર્પરી ર્પાિે છે .
વ્યવસ્થાર્પનને સમયસર માટહતી ર્પરી ર્પાિવા નનગમને બહારની ચાિા િા એકાઉિન્િની ર્પેઢીની સેવાઓ
આંતટરક તર્પાસણીની ર્પેઢીની સેવાઓ આંતટરક તર્પાસણી માિે રોકે લી છે . લક્ષ્યાંક સાથેની સસંગતતા
સનનનિત કરવા નનયનમત વહીવિી સમીક્ષાએ હાથ ધરવામાં આવે છે . કદ પ્રમાણે નનગમની આંતટરક
નનયમન પ્રણાલી ર્પરતી છે .
(જી) નાણાાંકીય કામગીરી :
(રકમ રૂનર્પયા કરોિમાં)

નવગતો
કલ આવક
વ્યાજ ખચા
અન્ય ખચાા
ઘસારો અને કરવેરા અગાઉની ખોિ ઘસારો
ઘસારો
કરવેરાઅગાઉની ખોિ
ઘસારો અને કરવેરા/ર્પછીની ખોિ
ર્પાકા સરવૈયામા લઇ જવામાં આવેલ બૅલેન્સ

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦
વષાાંતે
૧૯.૪૩
૧૨૯.૯૯
૬.૫૧
૧૧૭.૦૮
૦.૩૬
૧૧૭.૪૪
૧૧૭.૪૪
(૨૮૦૪.૭૪)

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯
વષાાંતે
૨૧.૭૬
૧૨૮.૦૫
૮.૧૬
૧૧૪.૪૬
૦.૪૧
૧૧૪.૮૭
૧૧૪.૮૭
(૨૬૮૭.૩૦)

(એચ) માનવ સાંસાધનો માભૌનતક નવકાસ:
સંદનભાત વષા દરમ્યાન માનવ સંસાધનમાં ઔધોનગક સંબંધો ક્ષેત્રે કોઇ ભૌનતક નવકાસ જોવા મળેલ નથી.
તા. ૩૧મી માચા,૨૦૨૦ ના રોજ નનગમન મહે કમ ર્પાછલા વષાના ૪૯ ને બદલે ૪૨ થઇ ગયં છે .
(આઇ) ચાવી રૂપ નાણાાંકીય ગુણોત્તર માનોંધપાત્ર ફે રફાર:
ર્પાછલા નાણાંકીય વષાની સરખામણી ચાવી રૂર્પ ગણોત્તરમા ૨૫% કે તેથી વધનો નોંધર્પાત્ર ફે રફાર
નોંધાયો નથી.
(૨) રહસાબી િરક્રયાનુ નનદશાન :
સંદભા હે ઠળના વષા દરમ્યાન ગત વષાની સરખામણીએ ટહસાબી નીનતમાફે રફાર નથી.
(૩) ચેતવણી દશાક નનવેદન :
નનગમનો હે ત, આયોજન, અંદાજ અને અર્પેક્ષાઓ દશાાવતા વહીવિી ખચાા અને નવશ્ર્લેષણ નવભાગમા
આર્પવામાં આવેલા નનવેદનો લાગ ર્પિતા કાયદા અને નનયંત્રણ હે ઠળ ભનવષ્યને ધ્યાનમા રાખીને આર્પવામાં
આવેલા હોઇ શકે . વાસ્તનવક ર્પટરણામ તેની અલગ આવે તેવી સંભાવના રહે લી છે .
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કોપોરે ટ ગવનાન્દ્સ પરનો અહે વાલ
કોપોરે ટ ગવનાન્દ્સની રફલસૂફી :
(૧) નનગમની કોપોરે ટ ગવનાન્દ્સની રફલસૂફી
આત્મનવશ્વાસ અને નવશ્વાસના સજાન માિે ખબ મહત્વની બાબત છે . જે નનગમ અને તેના ટહસ્સેદારો, ગ્રાહકો,
અને તેની સાથે જોિાયેલા અન્ય લોકો સાથે મજબૂત અને નસ્થર ભાગીદારી તરફ દોરી જાય છે . નનગમની
કોર્પોરે િ ગવનાન્સ ર્પોલીસી આંતટરક તેમજ નનગમની બહાર ગ્રાહકો, કમાચારીઓ, રોકાણકારો, સ્ર્પધાકો,
સરકાર અને સમાજ સાથેના વ્યવહારમા સજાનાત્મક, સહકાર, નવશ્વસનીયતા, પ્રમાનણકતા અને નનયમ
ર્પાલનની ભાવના ઉભી કરે છે .
(૨) નનયામક માંડળ
બોડા ની રચના :
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમની સ્થાર્પના સ્િે િ ફાઇનાન્સીયલ કોર્પોરે શન એક્િ, ૧૯૫૧ હે ઠળ થઇ હોવાથી
આ એકિની કલમ-૧૦ મજબ અને કલમ-૧૫ અને ૧૭ વંચાણે લેતાં નનયામક મંિળની રચના કરવામાં
આવી છે . ઉકત કલમ નવનવધ વગાના શેરધારકોના પ્રનતનનનધત્વ દ્વારા નનયામક મંિળની રચના દશાાવે છે . તા.
૩૧મી માચા, ૨૦20 ના રોજ નનયામક મંિળમાં ૦૬ નનયામકો, જેમા સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ િે વલર્પમેન્િના બેંક
ઓફ ઇનન્િયા તરફથી નામાંનકત અધ્યક્ષ, ગજરાત સરકાર દ્વારા નનયક્ત એક મેનેજીંગ ટિરે કિર, ગજરાત
સરકાર દ્વારા નનયક્ત બે નનયામક, ગજરાત સરકાર દ્વારા નનયક્ત અને સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ િે વલર્પમેન્િ બેંક
ઓફ ઇનન્િયા અને જીવન વીમા નનગમ દ્વારા નનયક્ત એક-એક નનયામક.
સમગ્ર વષા દરનમયાન નનયામક મંિળ ની રચના વષા દરનમયાન અન્ય કંર્પનીમા ટિરે કિરશીર્પ
સનમનતમાં સ્થાન, યોજેલ બેઠકની સંખ્યા વગેરેની નવગતો નીચે મજબ છે .
બેઠકોની સાંખ્યા
ક્રમ

નનયામકનુ નામ અને કક્ષા
કાયાકાલ
છે લ્લા વાનષાક
દરનમયાન હાજરી સાધારણ
યોજાયેલ બેઠકો
સભામાાં હાજરી

અન્દ્યત્ર
રડરે કટરશીપ

અન્દ્ય કાં પનીમાાં
બોડા ની
સનમનતના
સભ્યપદ $
સભ્ય અધ્યક્ષ

શ્રી મનોજ કમાર દાસ IAS.)
(તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ થી ) એસ.એફ.સી એક્િ,
૧ ૧૯૫૧ ની કલમ-૧૫ મજબ તેમજ ૧૦(એ) ને
વંચાણે લેતાં SIDBI દ્વારા નામાંનકત નોનએકઝીકયિીવ નૉનમની ટિરે કિર અધ્યક્ષ

૪

૪

ગેરહાજર

૧૧#

૧

શૂન્ય

શ્રીમતી મમતા વમાા (IAS.)
(તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૫ થી નનયામક તરીકે )
(તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૭ થી તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
૨
સધી હોદ્દાની રૂએ મેનેજીંગ ટિરે કિર) એસ.એફ.સી
એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૧૦(બી) હે ઠળ ગજરાત
સરકાર દ્વારા નોન-એકઝીકયિીવ નનયક્ત નનયામક

૪

૨

ગેરહાજર

૧૦ $

૧

શૂન્ય
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બેઠકોની સાંખ્યા
ક્રમ

નનયામકનુ નામ અને કક્ષા
કાયાકાલ
છે લ્લા વાનષાક
દરનમયાન હાજરી સાધારણ
યોજાયેલ બેઠકો
સભામાાં હાજરી

અન્દ્યત્ર
રડરે કટરશીપ

અન્દ્ય કાં પનીમાાં
બોડા ની
સનમનતના
સભ્યપદ $
સભ્ય અધ્યક્ષ

શ્રી રાહલ બી. ગપ્તા (IAS.)
તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ થી ગજરાત સરકારના
૩ સામાન્ય વહીવિ નવભાગના તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૭
ના હકમ ક્રમાંક : એઆઇએસ૩૫/૨૦૦૯/૩/જી
અનસાર નનયક્ત એકઝીકયિીવ ટિરે કિર

૨

૨

ગેરહાજર

૭

૨

શૂન્ય

શ્રી કમલેશભાઇ કે .ર્પિે લ
(તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૮ થી)
૪ એસ.એફ.સી એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૧૦(બી)
હે ઠળ ગજરાત સરકાર દ્વારા નોન-એકઝીકયિીવ
નૉનમની ટિરે કિર

૪

૪

હાજર

૩

૧

૧

શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રા
તા. ૦૮/૦૫/૨૦૧૮ થી તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯)
૫ એસ.એફ.સી એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૧૦ (સી)
હે ઠળ SIDBI દ્વારા નનયક્ત નોન-એકઝીકયિીવ
ટિરે ક્િર નૉનમની ટિરે કિર

૧

૧

લાગ ર્પિતં
નથી

-

-

-

શ્રી રનવન્દ્ર એ.એલ.
(તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી)
૬ એસ.એફ.સી એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ૧૦ (સી)
હે ઠળ SIDBI દ્વારા નનયક્ત નોન-એકઝીકયિીવ
ટિરે ક્િર નોનમની ટિરે કિર

૩

૨

ગેરહાજર

૨

૧

૧

શ્રી કે .આર.બાલસબ્રમણ્યમ
(તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૯ થી)
એસ.એફ.સી એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૧૦ (િી)
હે ઠળ LIC દ્વારા નનયકત નોન-એકઝીકયિીવ
ટિરે ક્િર નૉનમની ટિરે કિર

૩

૩

હાજર

-

-

-

૭

*વષા દરમ્યાન મેનેજીંગ ટિરે કિર અને ટિરે કિર તરીકે રહે લ નથી.
# ગજરાત આનલ્કનલઝ એન્િ કે નમકલ્સ નલનમિે િની નલસ્િે િ કંર્પનીઓના બોિા મા ટિરે કિર તરીકે અને ગજરાત

નમનરલ્સ િે વલર્પમેન્િના કોર્પોરે શન નલનમિે િ ના ચૅરમૅન તરીકે નોન-એકઝીકયિીવ નોન ઇનન્િર્પેન્િન્િ ટિરે કિર
સટહત & ગજરાત નમાદા વેલી ફટિા લાઇઝસા એન્િ કે નમકલ્સ નલનમિે િની નલસ્િે િ કંર્પનીના બોિા ર્પર નોન-એકઝીકયિીવ
નોન ઇનન્િર્પેન્િન્િ ટિરે કિર સટહત
રડરે કટરો વચ્ચે આાંતરરક સાંબાંધો અાંગેનુ નનદશાન :
કોઇ ર્પણ નનયામકો એક બીજા સાથે કે નનગમમા ચાવીરૂર્પ ર્પદ ધરાવતા વ્યનકત સાથે કોઇ સંબંધ ધરાવતા નથી.
નોન એનકઝકયિીવ ટિરે ક્િર ર્પાસે રહે લ શેસા અને કન્વટિા બલ ઇન્સ્િુ મેન્િસની સંખ્યા - શૂન્ય
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નનયામક માંડળના બાંધારણમા ફે રફાર
૧

રાજ્ય ફાઇનાન્સીયલ કોર્પોરે શન એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૧૦ (િી) હે ઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ
તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૯ ના ર્પત્રથી જીવન વીમા નનગમ, મંબઈ દ્વારા શ્રી કે .આર.બાલાશબ્રમણ્યમ, નસનનયર
ટિવીઝનલ મેનેજર, જીવન વીમા નનગમ, ગાંધીનગર નવભાગીય કચેરીને નનગમના નનયામક મંિળમા નનયામક
તરીકે નીચે મજબ નનમણૂંક કરવામાં આવી.
શ્રી કે .આર.બાલાશબ્રમણ્યમ, ઉંમર-૫૮ વષા, ગનણત શાસ્ત્રમા અનસ્નાતક ર્પદવી ધરાવે છે . તેમણે
સીધી ભરતીના ૧૮ મી બેચના અનધકારી તરીકે ૧૯૯૦ માજીવન વીમા નનગમ, ભારત સરકારમા તેમની
કારનકદી શરૂ કરી તેઓ જીવન વીમા નનગમના નવનવધ નવભાગૉમા નવનવધ ક્ષમતા ઓમા ર૯ વષાનો અનભવ
ધરાવે છે . ભારત સરકારની જીવન વીમા નનગમની, ગાંધીનગર ખાતેની કચેરીના નસનનયર ટિવીઝનલ મેનેજર
તરીકે જોિાતા ર્પહે લા તેઓ જબલર્પર ખાતે જીવન વીમા નનગમમા સમકક્ષ હોદ્દો ધરાવતાં હતાં. તેઓ ભોર્પાલમા
ટરનજયોનલ મેનેજર (બેંક અસ્યોરન્સ) તરીકે ર્પણ હતા. તેઓ અન્ય કોઇ કંર્પની કે સત્તામા િાયરે ક્િર ર્પદ
સંભાળતા નથી કે તેમની અંગત રીતે નનગમમા કોઇ શેર ધરાવતાં નથી. તેઓ નનગમના કોઇ નનયામક કે ચાવી
રૂર્પ વહીવિી વ્યનકત સાથે ર્પણ સંબંધ ધરાવતાં નથી.

૨

સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ બેંક ઓફ ઇનન્િયા, મંબઈ દ્વારા તેના તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ના ર્પત્રથી જનરલ મેનેજર
SIDBI અમદાવાદ પ્રાદેનશક કચેરીના જનરલ મેનેજર સી. રનવન્દ્ર એ લક્ષ્મણની શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રાને સ્થાને
નનગમના નનયામક મંિળમા િાયરે ક્િર તરીકે નનમણૂંક કરવામાં આવી. તદ્દઅનસાર શ્રી રનવન્દ્ર એ એલ
તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી નનગમના નનયામક મંિળમા િાયરે ક્િર બન્યા. ઉર્પરોક્ત ટિરે ક્િરનો િૂં કો ર્પટરચય
નીચે મજબ છે .
શ્રી રનવન્દ્ર એ એલ, ૫૧ વષા મંબઈ યનનવનસિીની કોમસા અને લો ની ર્પદવી ધરાવે છે . તેઓ
મેનેજમેન્િ અને ફાઇનાન્સીયલ મેનેજમેન્િ ઉર્પરાંત CA IIB નો અનસ્નાતક ટિપ્લોમા ની ર્પદવી ર્પણ ધરાવે
છે . તેમને બેંક નવકાસના ક્ષેત્રનો લગભગ બે દશકોનો અનભવ છે . આ સમય દરમ્યાન તેમણે આસીસ્િન્િ
મેનેજરથી જનરલ મેનેજર તરીકે સ્મોલ ઇન્િસ્િર ીઝ િે વલર્પમેન્િ બેંક ઓફ ઇનન્િયામા નવનવધ જગ્યા ર્પર કામ
કયું, તેમની તજજ્ઞતાના ક્ષેત્રોમા શાખાનો વહીવિ, શાખાન સંચાલન, યોજનાને નાણાં આર્પવા શાખાના
ટહસાબ, નાણાં, બીલ, ફોરે કસ નબઝનેસ િે વલર્પમેન્િ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . તેમના સમયગાળા દરમ્યાન
માઇક્રો ફાઇનાન્સ અંગે નબલ્િર ઇન્સ્િીિયિ ઓફ માઇક્રો ફાઇનાન્સ ICTILO તરીન ઇિાલીની ત્રણ
અઠવાટિયાની મલાકાત અને માઇક્રો ફાઇનાન્સ ર્પરની નસંગાર્પર અને ઇન્િોનેનશયાની મલાકાતો તે તેમની
નસધ્ધીઓ છે . નનગમના નનયામક મંિળમા જોિાતા તેઓ ઓટિિ કનમિીના અધ્યક્ષ તરીકે નો હોદ્દો અને
ટહસ્સેદારોની ફટરયાદ સનમનતનો સભ્યર્પદનો હોદ્દો ધારણ કરે છે . તેઓ ગજરાત ઇન્િસ્િર ીયલ એન્િ િે કનનકલ
કનસલ્િન્સી ઓગેનાઇઝેશન નલનમિે િ (GITCO) અને ટફનકે રસ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક નલનમિે િના મંિળ ઉર્પર
નનયક્ત ટિરે કિર તરીકે છે . તેઓ કસ્િમર કે ર સનમનતના અધ્યક્ષ ટરસ્ક મેનેજમેન્િ કનમિી અને ટફનકે રસ્મોલ
ફાઇનાન્સ બેંક નલનમિે િની કોર્પોરે િ સોશીયલ ટરસ્ર્પોન્સીબીલીિીના સભ્ય ર્પણ છે . તેઓ તેમની વ્યનકગત
ક્ષમતામા નનગમના કોઇ શેર ધરાવતાં નથી અને નનગમના કોઇ ચાવીરૂર્પ વહીવિી વ્યનક્તઓ કે ટિરે કિર સાથે
સંબંધ ધરાવતાં નથી.

૩

સ્િે િ ફાઇનાન્સીયલ કોર્પોરે શન એક્િ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૧૭(૧) સાથે કલમ-૧૦(એફ) એ રાજ્ય સરકારને
સ્મોલ ઇન્િસ્િર ી બેંકના ર્પરામશામા મેનેજીંગ ટિરે કિર તરીકે નનમવાની રાજ્ય સરકારને સત્તા આર્પે છે . ગજરાત
સરકારના સામાન્ય વહીવિ નવભાગે તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ ના હકમ ક્રમાંક : એ.આઇ.એસ/
૩૫/૨૦૦૯/૩/જી થી હકમ કયાા હતા કે ઉધોગ કનમશનર, ગાંધીનગર ર્પણ હોદ્દાની રૂ એ ગજરાત રાજ્ય
નાણાંકીય નનગમના મેનેજીંગ ટિરે કિર તરીકે કાયા કરવાન રહે શે. તદ્દઅનસાર શ્રીમતી મમતા વમાા,
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આઇ.એ.એસ. ઉધોગ કનમશ્નરશ્રી અને નનગમના મંિળ ર્પર નનયામક મેનેજીંગ ટિરે કિર તરીકે
તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૭ થી તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ સધી કામ કરતા હતા. તેણી તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ થી ઉધોગ
કનમશનર તરીકે નો હોદ્દો સંભાળતા હતા ત્યારબાદ િાા. રાહલ બી. ગપ્તા, આઇ.એ.એસ. નનગમના મેનેજીંગ
ટિરે કિર તરીકે કામગીરી કરે છે . િાા. રાહલ બી.ગપ્તા, IAS મેનેજીંગ ટિરે ક્િરનો િૂં કો ર્પટરચય નીચે મજબ છે .
િાા. રાહલ બી.ગપ્તા, IAS., ઉંમર ૪૦ વષા ઉધોગ કનમશનર, ગજરાત સરકાર નનગમના નનયામક
મંિળમા તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ થી હકમ ક્રમાંક : AIS/૩૫/૨૦૦૯/૩/જી, તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ સાથે
ગજરાત સરકારી સામાન્ય વહીવિ નવભાગની અનધસચના ક્રમાંક : એ.આઇ.એસ/૩૫/૨૦૧૯/ ૩૦/જી,
તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૯ સાથે વાંચતા તેને અનસરીને હોદ્દાની રૂએ મેનેજીંગ ટિરે કિર તરીકે જોિાયા તેઓ
વાનણજ્ય સ્નાતક અને ભારતની ચાિા િા એકાઉન્િન્િની સંસ્થાના સભ્ય છે અને હ્યમન િે વલર્પમેન્િ ઇન્િકે સની
િોક્િરની ર્પદવી ધરાવે છે . તેઓ ગજરાત સંવગામાતા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૪ ના રોજ ભારતીય સનદી સેવામાં
જોિાયા તેમણે આસીસ્િન્િ કલેક્િર,દાહોદ જીલ્ા નવકાસ અનધકારી, આણંદ અને અમદાવાદ કલેક્િર, આણંદ,
નમાદા, જૂ નાગઢ અને રાજકોિ અને સંયક્ત સનચવ (કાયદો અને વ્યવસ્થા), ગૃહ નવભાગ જેવી નવનવધ જગ્યા
ઉર્પર કામ કયું. ગજરાત સરકારમા ઉધોગ કનમશનર તરીકે જોિાતા ર્પહે લાં તેઓ રાજકોિના જીલ્ા મેજીસ્િરે િે
અને કલેક્િર હતા. તેઓ ઓટિિ કનમિી અને નનગમની ટહસ્સેદારીની ફટરયાદ સનમનતના સભ્ય છે . તેઓ તેમની
અંગત ક્ષમતામા નનગમના કોઇ શેર ધરાવતાં નથી અને નનગમની ચાવીરૂર્પ વહીવિી વ્યનક્તઓ છે ટિરે કિર
સાથે સંબંધ ધરાવતાં નથી.
નનયામક માંડળની બેઠકો :
૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ ર્પૂણા થયેલા નાણાંકીય વષા દરમ્યાન બોિા ની ચાર બેઠકો તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૯,
તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૯, તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૯ અને તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાઇ હતી.
(૩) ઓરડટ સનમનત :
(એ) કામગીરીની શરતો
નનગમની ઓટિિ સનમનતની કામગીરીની શરતોમા સેબી (નલસ્િીંગ ઓનબલગેશન એન્િ ટિસ્કલોઝર
ટરકવાયરમેન્િસ) રે ગ્યલેશન્સ, ૨૦૧૫ના ર્પટરનશષ્ટ-II ના ભાગ-સી સાથેના રે ગ્યલેશન ૧૮
(નલસ્િીંગ ઓનબ્લગેશસન્સ એન્િ ટિસ્કલોઝર ટરકવાયરમેન્િ)મા નનયત કરાયેલી બાબતોને ર્પણ
આવરી લેવામાં આવી છે . જેમા આંતટરક રીતે (i) બોિા ને સર્પરત કયાા ર્પહે લાં નત્રમાનસક અને વાનષાક
ટહસાબી ર્પત્રકોની સંચાલનમંિળ સાથે સમીક્ષા (ii) ઇન્િનાલ ઓટિિ તેમજ સ્િે ચ્યિરી ઓટિિરની
નનમણૂંક વળતર અને તેની શરતો બોલીઓ અંગે ભલામણ જેવી બાબતનો સમાવેશ થાય છે .
(બી) બાંધારણ સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામ :
ઓટિિ સનમનતન બંધારણ સભ્યોના નામ અને બેઠકોમા હાજરી અંગેની નવગતો નીચે મજબ છે .
નામ
શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રા*૧
શ્રી રનવન્દ્ર એ.એલ
શ્રી કમલેશભાઇ કે .ર્પિે લ
શ્રીમતી મમતા વમાા*૨ (IAS)
િાા. રાહલ બી. ગપ્તા (IAS)

બેઠકની સાંખ્યા
યોજાયેલ
૧
૩
૪
૨
૨

હોદ્દો
અધ્યક્ષ
અધ્યક્ષ
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
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હાજરી
૧
૨
૪
૨
૨





*૧ શ્રી રનવનદ્ર એ. એલ, જનરલ મેનેજર, SIDBI અમદાવાદ રીજીઓનલ ઓટફસ તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯

થી નનગમના નનયામક મંિળમા નનયામક તરીકે નનયક્ત થતા શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રા તે તારીખથી નનયામક
તરીકે રહયા ન હતા. ર્પટરણામે ઓટિિ કનમિીના અધ્યક્ષ તરીકે નો હોદ્દો ર્પણ છોડ્યો હતો. શ્રી રનવન્દ્ર
એ.એલ, નનયામક ,ઓટિિ કનમિીના અધ્યક્ષનો હવાલો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી સાંભળ્યો.
*૨ શ્રીમતી મમતા વમાા, IAS. ની બદલી થતાં અને તેમણે ઉધોગ કનમશનર અને હોદ્દાની રૂએ નનગમના

મેનેજીંગ ટિરે ક્િરન ર્પદ છોિતા તેઓ તા. ૦૪/૦૯/૨૦૧૯ થી ઓટિિ કનમિીના સભ્યો રહે તા નથી.
િાા. રાહલ બી. ગપ્તા, IAS મેનેજીંગ ટિરે કિર તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ થી ઓટિિ કનમિીના સભ્ય બન્યા.
(સી) બેઠકની સાંખ્યા અને તેની તારીખો:
સંદભા હે ઠળના વષા દરનમયાન, ઓટિિ કનમિી તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૯, તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૯,
તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૯ અને તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૦ એમ કલ ચાર વખત મળી હતી.
(૪) નામાાંકન અને મહે નતાણા સનમનત:
ટિરે ક્િરનો વળતરની બાબત SFCACT 1951 ની કલમ-૧૬ સાથે ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ સામાન્ય
નનયામકોની કલમ૪૦ ને વંચાણે લેતાં મેનેજીંગ ટિરે કિર નસવાયના ટિરે ક્િર કે જેઓ સરકારના કમાચારીઓ
નથી તેમને બોિા ની બેઠકમા ભાગ લેવા બદલ અને જો તેઓ નાણાંકીય નનગમ દ્વારા રચવામાં આવેલી
સનમનતના સભ્ય કે એનકઝકયિીવ કનમિીનો સભ્ય હોય તો સૂનચત ફી ચકવવામાં આવશે. હાલમા નનગમના
નનયામક મંિળ જીવન વીમા નનગમન પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામક બેઠકમા હાજરી આર્પવા માિે બેઠક દીઠ
રૂા. ૧,૦૦૦/- મેળવવા ર્પાત્ર છે . કમાચારીઓના ર્પગાર અને ભથ્થા એસ.એફ.સી. એક્િ, ૧૯૫૧ની કલમ૨૩
હે ઠળ નનયનમત થાય છે , અને રાજ્ય સરકારના કમાચારીઓને મળવા ર્પાત્ર લાભ સાથે જોિાયેલા છે , અને રાજ્ય
સરકારની ર્પૂવા મંજરી અને સીિબી સાથે ર્પરામશા બાદ સ્વીકારવામાં આવ્યા છે . એસ.એફ.સી. એક્િ, ૧૯૫૧
ની કલમ-૧૦ અનસાર નનયામકોની નનયનક્ત કરવામાં આવે છે , આ જોતાં નનગમે નનયનક્ત અને વળતર
સનમનતની રચના કરી નથી.
(૫) રડરે ક્ટરોને વળતર :
(એ) કોઇ ર્પણ ટિરે ક્િરને નનગમ સાથે કોઇ ખાસ સંબંધો કે વ્યવહાર નથી, સંદભા હે ઠળના વષા દરમ્યાન
જીવન વીમા નનગમન પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામકને બેઠકોમા હાજરી આર્પવા માિે રૂા. ૩૦૦૦/- ની
ફી આર્પવામાં આવી હતી.
(બી) એસ.એફ.સી. એક્િ, ૧૯૫૧ અથવા ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમના સામાન્ય નનયમો હે ઠળ નોન
એનકઝકયિીવ ટિરે ક્િરને ચકવણી કરવાની સત્તા આર્પતા નથી, તેથી કોઇ માર્પદંિ નક્કી કરવાની જરૂર
નથી.
(૬) રહતધારકોની ફરરયાદ સનમનત :
(એ) સનમનતના આગેવાની કરતા નોન એરકઝકયુટીવ રડરે ક્ટરનુ નામ :
રોકાણકારોની ફટરયાદો ર્પર દેખરે ખની અને તેની સમીક્ષા માિે ટહતધારકોની ફટરયાદ સનમનતની રચના
કરવામાં આવી છે . નનગમના તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ ના નનણાય અનસાર છે લ્ે કનમિીની રચના કરવામાં
આવી હતી, તે અત્યારે ત્રણ નનયામકોની બનેલી છે . જેમા ગજરાત સરકારના નાણાં નવભાગન
પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામક અધ્યક્ષ તરીકે , સીિબીન પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામક અને મેનેજીંગ
ટિરે કિર સભ્ય તરીકે છે . સંદભા તળેના વષા દરમ્યાન નીચે જણાવેલ નનયામકોની કનમટિ રચવામાં આવી
છે .
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ક્રમ
૧
૨

૩



નનયામકનુ નામ
શ્રી કમલેશભાઇ કે . ર્પિે લ
(નાણાં નવભાગન પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામક)
શ્રી ર્પષ્કર નમશ્રા
(તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી સભ્ય તરીકે રહયા નથી).
શ્રી રનવન્દ્ર એ.એલ
(તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી સભ્ય સીિબીન પ્રનતનનનધત્વ કરતા નનયામક )
શ્રીમતી મમતા વમાા, (IAS)
(તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ સધી સભ્ય અને હોદ્દાની રૂએ મેનેજીંગ ટિરે કિર)
િાા. રાહલ બી. ગપ્તા (IAS)
(તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ થી સભ્ય અને મેનેજીંગ ટિરે કિર)

હોદ્દો
અધ્યક્ષ
સભ્ય

સભ્ય

સંદભા તળેના વષા દરમ્યાન સનમનતની બેઠકો બે વાર તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૯ અને
તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ મળી હતી. તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ મંિળના નનયામકોની બેઠકમા
સેક્રેિરી (બોિા ) અધ્યક્ષ અને એનકઝકયિીવ ઓટફસર (ટહસાબ) તરીકે ની બનેલી ર્પેિા સનમનતને
નસકયોરીિી સંબંધમા દરે ક કાયા કરવા માિે સત્તાની સોંર્પણી કરવામાં આવી અને સૂચના આર્પવામાં
આવી કે કરે લ કાયાવાહીની જાણ નનયામક મંિળને દરે ક મીટિંગમા કરવામાં આવશે અને વખતોવખત
આ બાબત ટહસ્સેદારોની ફટરયાદ સનમનત સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. સંદભા તળેના વષા દરમ્યાન ર્પેિા
સનમનત ૨૧ વખત મળી અને કલ ૨૭૨૦૦ શેરન ટિમિીરીયલાઇઝેશન મંજર કયું. ૧૨૦૦ શેર તબદીલ
થયા અને ૧૧૦૦ શેરની ટિમિીરીયલાઇઝેશન માિે ની નવનંતી નવનવધ કારણોસર નકારવામાં આવી.
(બી) ર્પૂતાતા કરનાર અનધકારી ન નામ અને હોદ્દો - રનવન્દ્રન નાયર સેક્રેિરી (બોિા )
(સી) અત્યાર સધીમા શેરધારકો તરફથી મળેલ ફરીયાદોની સંખ્યા : ૦૧
(િી) શેર ધારકને સંતોષ થાય તે રીતે નનરાકરણ આવ્યં હોય તેવી ફરીયાદોની સંખ્યા- શૂન્ય.
(ઇ) બાકી ફરીયાદોની સંખ્યા.- શૂન્ય
(૭) સામાન્દ્ય સભાની બેઠક
(એ) છે લ્ા ત્રણ વષા દરનમયાન મળેલ નનગમની વાનષાક સાઘારણ સભાના સ્થળ અને સમયની નવગતો નીચે
મજબ છે .
વષા
૨૦૧૬-૧૭

તારીખ
૧૯/૦૯/૨૦૧૭

સમય
૩.૦૦ pm

૨૦૧૭-૧૮

૧૪/૦૯/૨૦૧૯

૧૧.૩૦ am

૨૦૧૮-૧૯

૨૦/૦૯/૨૦૧૯

૧૧.૩૦ am

વાનષાક સાધારણ સભાની બેઠકોનુ સ્થળ
અધ્યક્ષની ઓટફસ, મખ્ય કચેરી, ઉધોગ ભવન, બ્લૉક
નંબર-૧૦, ર્પહે લો માળ, સેકિર-૧૧, ગાંધીનગર
અધ્યક્ષની ઓટફસ મખ્ય કચેરી, ઉધોગ ભવન, બ્લૉક
નંબર-૧૦, ર્પહે લો માળ, સેકિર-૧૧, ગાંધીનગર
અધ્યક્ષની ઓટફસ મખ્ય કચેરી, ઉધોગ ભવન, બ્લૉક
નંબર-૧૦, ર્પહે લો માળ, સેકિર-૧૧, ગાંધીનગર

(બી) છે લ્ી ત્રણ વાનષાક સાધારણ સભામા કોઇ નવશેષ ઠરાવ ર્પસાર કરવામાં આવેલ નથી.
(સી) છે લ્ી વાનષાક સાધારણ સભા દરનમયાન િર્પાલ મતર્પત્રથી કોઇ નવશેષ ઠરાવ ર્પસાર કરવામાં આવેલ નથી.
(િી) સંદનભાત વષા દરનમયાન, િર્પાલ મતર્પત્રથી કોઇ ખાસ ઠરાવ ર્પસાર કરવાની દરખાસ્ત થયેલ નથી.
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(૮) સાંદેશા વ્યવહારનુ માધ્યમ
(એ) SEBI (નલસ્િીંગ ઓનબ્લગેશન્સ એન્િ ટિસ્કલોઝર ટરકવાયરમેન્િસ) રે ગ્યલેશન્સ, ૨૦૧૫ મજબની
તારીખે અથવા તે ર્પહે લાં નત્રમાનસક/અધા વાનષાક અને વાનષાક ર્પટરણામો પ્રકાનશત કરવામાં આવ્યા છે .
(બી) નત્રમાનસક, અધા વાનષાક અને વાનષાક ર્પટરણામો સામાન્ય રીતે ફાઇનાન્સીય્લ એક્ષપ્રેસની અમદાવાદની
અંગ્રેજી અને ગજરાતી નકલમા પ્રકાનશત કરવામાં આવે છે .
(સી) આ ર્પટરણામો કંર્પનીની વેબસાઇિ www.gsfc.gujarat.gov.in ર્પર ઇન્વેસ્િર ટરલેશન્સ ફાઇનાન્સીયલ
ટરઝલ્િ હે ઠળ અર્પલોિ કરવામાં આવેલ છે .
(િી) અનધકૃ ત ન્ય ટરનલઝ કરાય છે કે નહી - લાગ ર્પિતં નથી.
(ઇ) સંદનભાત વષા દરનમયાન, નનગમે સંસ્થાકીય રોકાણકાર કે નવશ્ર્લેષકો સમક્ષ કોઇ પ્રેઝન્િે શન કરે લ નથી.
(૯) શેરધારકો માટે સામાન્દ્ય મારહતી:
(એ) વાનષાક સાધારણ સભાની તારીખ, સમય અને સ્થળ :
૨૫ સપ્િે મ્બર, ૨૦૨૦ ને શક્રવારના રોજ ઉધોગ ભવન, બ્લૉક નંબર-૧૦, ર્પહે લો માળ, સેકિર-૧૧,
ગાંધીનગર ખાતે આવેલ અધયક્ષના કાયાાલયમાં
(બી) નાણાાંકીય વષા : ૧લી એનપ્રલ થી ૩૧મી માચા
(સી) રડનવડન્દ્ડચુકવ્યા તારીખ : લાગ ર્પિતં નથી.
(ડી) સ્ટૉક એક્ષચેન્દ્જ પર લીસ્ટીંગ : બી.એસ.ઇ. નલનમિે િ, ૨૫મો માળ, ટફરોજ જીજીભોય િાવર, દલાલ
સ્િર ીિ ફોિા , મબ
ં ઇ-૪૦૦૦૦૧ નાણાંકીય વષા ૨૦૨૦-૨૧ માિે ની લીસ્િીંગ ફી બી.એસ.ઇ. નલનમિે િને
ચૂકવવામાં આવેલ છે .
(ઇ) સ્ટૉક કોડ : ૫૩૨૧૬૦
(એફ) બજાર રકાં મતની નવગતો :
નાણાંકીય વષા ૨૦૧૯-૨૦ દરનમયાન િરે િ થયેલા શેરની ઉર્પર અને નીચેની સર્પાિી નીચે મજબ હતી.
મરહનો
એનપ્રલ - ૨૦૧૯
મે - ૨૦૧૯
જન - ૨૦૧૯
જલાઇ - ૨૦૧૯
ઓગસ્િ - ૨૦૧૯
સપ્િે મ્બર - ૨૦૧૯
ઓકિોમ્બર - ૨૦૧૯
નવેમ્બર - ૨૦૧૯
ટિસેમ્બર - ૨૦૧૯
જાન્યઆરી - ૨૦૨૦
ફે બ્રઆરી - ૨૦૨૦
માચા - ૨૦૨૦

ઉપર (રૂા.)
૧.૩૮
૧.૨૪
૧.૨૪
૧.૨૩
૧.૨૪
૧.૦૫
૦.૭૪
૦.૮૩
૦.૮૬
૦.૮૨
૦.૮૧
૧.૩૯

નીચે (રૂા.)
૧.૦૭
૧.૦૩
૧.૧૮
૧.૧૦
૧.૦૦
૦.૭૪
૦.૫૭
૦.૬૯
૦.૭૩
૦.૬૨
૦.૬૫
૦.૮૫
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સાંખ્યા
૭૧,૨૩૧
૯,૦૫૧
૧૧,૦૦૦
૯,૪૪૮
૧૯,૫૭૨
૧,૧૩,૧૧૪
૪૦,૦૨૦
૨૦,૭૬૯
૧,૭૩,૭૯૫
૭૫,૬૩૩
૧૪,૯૨૫
૪૦,૭૫૩





(જી) BSE સેન્દ્સેકસની સરખામણીમા દેખાવની તુલના કરવામાાં આવી નથી.
(એચ) વષા દરનમયાન નનગમના શેરને ટરે ડીંગમાથી સસ્પેન્દ્ડ કરવામાાં આવ્યા નથી.
(આઇ) રનજસ્ટર ાર અને ટર ાન્દ્સફર એજન્દ્ટસ
મે. MCS શેર િર ાન્સફર એજન્િ નલનમિે િ,
૨૦૧, શતદલ કોમ્પ્લેક્ષ, બીજો માળ, બાિા શોરૂમની સામે, આશ્રમ રોિ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯
ફોન નંબરેઃ- (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૪૬/૨/૩
ફે કસ નંબરેઃ- (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૨૯૬
ઇ-મેલેઃ- mcsslaahmd@gmail.com
(જ)ે શેર ટર ાન્દ્સફરની પદ્ધનત
સવે શૅરહોલ્િર/રોકાણકારની બાબતો જેવી કે િર ાન્સફર, િર ાન્સમીશન, ટિમિીરયલાઇઝેશન તેમજ
રોકાણકારોના પ્રશ્નો વગેરે નનયામક મંિળ દ્વારા રચવામાં આવેલ ટહતધારકોની ફટરયાદ સનમનતની ર્પેિા
સનમનતએ ધ્યાને લીધા છે . સંદભા તળેના વષા દરમ્યાન આ સનમનત ૨૨ વખત મળી હતી.
સેબી(LODR) રે ગ્યલેસન્સ ૨૦૧૫ ના નનયમન ૪૦(૯) હે ઠળ નનગમ પ્રેનક્િસ કરતા કંર્પની સેક્રેિરી
ર્પાસેથી શેરની તબદીલી અંગેન અધાવાનષાક સટિા ટફકે િ મેળવેલ છે , અને આ સટિા ટફકે િ બી.એસ.ઇ.
નલનમિે િને સર્પરત કરે છે .
(કે ) ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંખ્યા િમાણે શેર હોલ્ડીંગની ફાળવણી.
ધારણ કરે લ શેરની સાંખ્યા ફોનલયોની સાંખ્યા
૧-૫૦૦
૬૫૯૫
૫૦૧-૧૦૦૦
૮૬૪
૧૦૦૧-૨૦૦૦
૩૯૪
૨૦૦૧-૩૦૦૦
૧૪૦
૩૦૦૧-૪૦૦૦
૫૪
૪૦૦૧-૫૦૦૦
૧૧૨
૫૦૦૧-૧૦૦૦૦
૯૪
૧૦૦૦૧-૫૦૦૦૦
૧૧૪
૫૦૦૦૧-૧૦૦૦૦૦
૧૧
૧૦૦૦૦૧ અને ઉર્પર
૧૭
કુ લ
૮૩૯૫

% ધારક
૭૮.૫૫૮૭
૧૦.૨૯૧૮
૪.૬૯૩૩
૧.૬૬૭૭
૦.૬૪૩૨
૧.૩૩૪૧
૧.૧૧૯૭
૧.૩૫૮૦
૦.૧૩૧૦
૦.૨૦૨૫
૧૦૦.૦૦

ધારણ કરે લ શેરની સાંખ્યા
૧૪,૫૯,૪૭૭
૮,૦૬,૫૩૮
૬,૫૮,૯૭૯
૩,૬૨,૫૭૫
૧,૯૮,૨૩૦
૫,૪૨,૨૭૦
૭,૧૨,૩૧૪
૨૪,૩૨,૨૩૪
૭,૭૩,૨૩૩
૮,૧૧,૬૮,૧૫૦
૮,૯૧,૧૪,૦૦૦

% શેર
૧.૬૩૭૮
૦.૯૦૫૧
૦.૭૩૯૫
૦.૪૦૬૯
૦.૨૨૨૪
૦.૬૦૮૫
૦.૭૯૯૩
૨.૭૨૯૩
૦.૮૬૭૭
૯૧.૦૮૩૫
૧૦૦.૦૦

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ માનલકી પ્રમાણે શેર હોલ્િીંગની ફાળવણી.
(SFCS એકિ ૧૯૫૧ ની કલમ - ૪ અને ૪ (એ) મજબ)
ધારણ કરે લ શેરની સાંખ્યા
(િનત રૂ ૧૦/-)

ક્રમ

શેરહોલ્ડીંગની નવગત

૧

ગુજરાત સરકાર
"એ" શ્રેણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (એ) મજબ જારી)
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૪,૭૨,૬૦,૦૦૦/-

શેરની
ટકાવારી
૫૩.૦૩



ક્રમ



શેરહોલ્ડીંગની નવગત
"સી"શ્રે ણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (સી) મજબ જારી)
"િી" શ્રેણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (િી) મજબ જારી)

૨

૩

૪

શેરની નવશેષ શ્રેણી
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (એ) મજબ જારી)
સ્મોલ ઇન્દ્ડસ્ટર ીઝ ડે વલપમેન્દ્ટ બેંક ઓફ ઇનન્દ્ડયા
"બી" શ્રેણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (બી) મજબ જારી)
શેરની નવશેષ શ્રેણી
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (એ) મજબ જારી)
નશડયુલ્ડ બેંક સહકારી બેંક વીમા કાં પનીઓ
"સી" શ્રેણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (સી) મજબ જારી)
અન્દ્ય (જાહે ર શેરધારકો)
"િી" શ્રેણીના શેર
(SFC એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) (િી) મજબ જારી)
કુ લ

ધારણ કરે લ શેરની સાંખ્યા
(િનત રૂ ૧૦/-)
૨૫૦/-

શેરની
ટકાવારી
--

૩૦,૧૫૦/-

૦.૦૩

૧૮૦૦૦૦૦

૨.૦૨

૨,૪૬,૨૦,૦૦૦

૨૭.૬૩

૭૦૦૦૦૦

૦.૭૯

૪૦૦૦૦૦

૦.૪૫

૧,૪૩,૦૩,૬૦૦

૧૬.૦૫

૮,૯૧,૧૪,૦૦૦ ૧૦૦.૦૦

(એલ) રડમટીરીયલાઇઝેશન અને તરલતા
એસ.એફ.સી.એકિ, ૧૯૫૧ ના નનયંત્રણૉને કારણે ફકત ૧,૪૩,૦૩,૬૦૦ "િી" શ્રેણીના શેર કે જે
એસ.એફ.સી. એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૪ (૩) િી મજબ જારી કરવામાં આવ્યા છે . તે શેર સ્િૉક
એક્ષચેન્જ ર્પર િરે ટિંગ માિે નલસ્િે િ છે . ૧,૦૨,૩૭,૧૪૦ શેર તા. ૩૧ મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ
ઇલેકિર ોનનક મોિમા છે . જેમા૭૧.૫૭ % "િી" શ્રેણીના શેર છે . નેશનલ નસકયોરીિીઝ ટિર્પોઝીિરી
નલનમિે િ અને સેન્િર લ ટિર્પોઝીિરી સનવાસીસ (ઇનન્િયા) નલનમિે િ એમ બંને ટિર્પોઝીિરીઝમા
ટિમિીરીયલાઇઝેશન માિે "િી" શ્રેણી શેર ઉર્પલબ્ધ છે . કોર્પોરે શનને ફાળવવામાં આવેલ ISIN કોિ
INE૯૪૪AO૧૦૧૧છે .
(એમ) બાકી GDRS/ADRS/વોિા અથવા કન્વેટિા બલ ઇન્સ્િુ મેન્િ રૂર્પાંતરની તારીખ અને ઇનકવિી ર્પર
શકય અસર લાગ ર્પિતં નથી.
(એન) કોમોટિિીના ભાવન જોખમ કે નવદેશી નવનીમયન જોખમ : લાગ ર્પિતં નથી.
(ઓ) પ્લાન્િન સરનામં : લાગ ર્પિતં નથી.
(ર્પી) ર્પત્રવ્યવહારન સરનામં
ધી કમ્પ્લાયન્સ ઓટફસર
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ
સેક્રેિટરયલ સેલ,
ઉધોગ ભવન, બ્લૉક નંબર-૧૦, સેકિર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નંબર : (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૭૬૬, ફે કસ નંબર : (૦૭૯) ૨૩૨૫૨૨૦૪
ઇ-મેલેઃ- sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in
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(ક્ય) સમીક્ષા હે ઠળના વષા દરનમયાન નનગમે કોઇ ક્રેટિિ રે ટિંગ મેળવેલ નથી.
(૧૦) અન્દ્ય સ્પષ્ટતા કે જાહે રાતો:
(એ) નનગમના ટહત ધરાવતી હોય તેવી ર્પાિી સાથે કોઇ મહત્વની લેવિ-દેવિ કરવામાં આવી નથી.
(બી) નનગમને ૩૦મી, સપ્િે મબર, ૨૦૧૮ થી ૩૦મી, સપ્િે મબર, ૨૦૧૯ નારોજ ર્પરા થતા નત્રમાનસક
ગાળાઓ માિે સ્વતંત્ર ટિરે કિર બોિા ર્પર ન હોવાથી નનગમને ૨૦૧૫ના સેબી (એલ.ઓ.િી.આર.)
નનયમોના નનયમ ૧૭ (૧), ૧૮ (૧), ૧૯ (૧) / ૧૯ (૨) નં ર્પાલન નહીં કરવા બદલ દંિ માિે ના
ર્પત્ર મળી રહ્યા છે . નનગમ સ્િે િ ફાઇનાન્સીયલ કોર્પોરે શન એકિ, ૧૯૫૧ હે ઠળ સ્થાર્પવામાં આવેલ
કોર્પોરે િ બોિી છે અને તેને સેબી (એલ.ઓ.િી.આર) રે ગ્યલેશન, ૨૦૧૫ ના નનયમન ૧૫ (ર) (બી)
ની જોગવાઈ હે ઠળ મકતી આર્પવામાં આવી છે . સેબીના તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજના
જાહે રનામાના ર્પેરા ૭ મા નલસ્િીંગની જરૂટરયાતના ર્પાલનમાથી મનકત આર્પવામાં આવી હોય તેવા
ચોક્કસ નકસ્સામા નનણાયમા ફે રફાર કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવે છે . નનગમે નવનવધ ર્પત્રો હે ઠળ
દાવા અંગે રજૂ આત કરી છે . બીએસઇ. નલનમિે િ તેના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ ના ઇ-મેઇલમા માટહતી
આર્પતા જણાવ્યં કે તેઓ સેબી સમક્ષ રજૂ આત કરી રહ્યા છે અને તેમના તરફથી કોઇ જવાબ મળતા
માટહતી આર્પવામાં આવશે. ત્યારબાદ કોઇ પ્રકારનો સંદેશા વ્યવહાર કરવામાં આવેલ નથી.
(સી) નનગમે અનૈનતક વતાણંક, ચોક્કસ કે શંકાસ્ર્પદ છે તરર્પીંિી અથવા આચારસંટહતા ના ગેરર્પાલનને
લગતા અહે વાલ માિે ટિરે ક્િર અને કમાચારીઓ માિે ર્પોતાના તકે દારી વ્યવસ્થા તંત્રની સ્થાર્પના કરે
છે . વ્હીસલ બ્લોઅર ર્પોલીસી નનગમમા પ્રચનલત છે . વષા દરનમયાન કોઇ ર્પણ કમાચારીને ઓટિિ
કનમિીમા પ્રવેશ આર્પવાનો ઇન્કાર કરે લ નથી.
(િી) નનગમની આચાર સંટહતા નીનત અન્વયે નનયામકો અને વટરષ્ઠ અનધકારીઓ નાણાંકીય વષા ૨૦૧૯-૨૦
દરનમયાન આચાર સંટહતાનો અમલ કયો છે , તેવી ર્પૂતાતા મેનેજીંગ ટિરે કિરશ્રીએ ર્પોતાની સહી હે ઠળ
કરી છે , જેઆ અહે વાલનો એક ભાગ છે .
(ઇ)

ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ નનયમન કંર્પની ધારો ૨૦૧૩ દ્વારા થત ન હોઇ આ ધારાની કલમ
૧૬૪ની જોગવાઈ નનગમના ટિરે ક્િરને લાગ ર્પિતી નથી. આથી ટિરે ક્િરની ગેરલાયક સંબંનધત
સટિા ટફકે િ કંર્પની સેક્રેિરી ર્પાસેથી મેળવવં અનનવાાય નથી.

(એફ) સંદભા તળેનાં વષા દરમ્યાન નનગમે મે. પ્રીયમ આર શાહ એન્િ એસોસીયેિ, ચાિા િા એકાઉન્િન્િ
વૈધાનનક અનવેસકોને ઓટિિ ફી રૂર્પે નાણાંકીય વષા ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન રૂા. ૯૫,૫૮૦/આર્પવામાં આવ્યા, રૂા. ૪૫,૮૮૦/- મયાાટદત સમીક્ષા પ્રમાણર્પત્ર મેળવવા માિે આર્પવામાં આવ્યા
અને રૂા. ૬,૨૩૦/- િી.એ / એચ.એ. માિે મજરે આર્પવામાં આવ્યા.
(જી) એસ.એફ.સી. એકિ, ૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭ (એ) હે ઠળ સીિબી નનગમની કામગીરીની વખત તર્પાસ
કરે છે તેમજ ટરઝવા બેંક ઓફ ઇનન્િયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ યાદીમા ર્પસંદ કરવામાં આવેલ
ચાિા િા એકાઉન્િન્િ ર્પેઢી દ્વારા સ્િે ચ્યિરી ઓટિિ ઉર્પરાંત ચાિા િા એકાઉ્ન્િની ર્પેઢી દ્વારા કલમ-૩૭
હે ઠળ કમ્પ્લાયન્સ ઓટિિ ર્પણ કરવામાં આવે છે . એસ.એફ.સી. એકિ ૧૯૫૧ હે ઠળના નનયમમા
જોગવાઈ નથી, તે હકીકત ધ્યાને લઇ કામગીરીની તર્પાસણી અને નનરીક્ષણ ઉર્પરોક્ત સત્તા દ્વારા થઇ
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રહી છે અને મનકત/છૂિછાિ સેબી (એલ.ઓ.િી.આર) નનયમો ૨૦૧૫ ના નનયમ ૧૫-૨(બી) હે ઠળ
કોર્પોરે િ સત્તાને મળવા ર્પાત્ર હોવાથી નનગમને સેબી (એલ.ઓ.િી.આર) નનયમ, ૨૦૧૫ નનયમ
૨૪ (એ) ની જોગવાઈ હે ઠળ સેક્રેિરીયલ ઓટિિ માિે નવકલ્ર્પ આર્પેલ નથી.
(૧૧) નનગમે સેબી (એલ.ઓ.િી.આર) નનયમ, ૨૦૧૫ ની ફરનજયાત જરૂરીયાતોની ર્પૂતાતા તે હદ સધી
અને તે રીતે કરી છે કે તે સ્િે િ ફાઇનાન્સીયલ એકિ, ૧૯૫૧ અને તે હે ઠળના નનયમની જોગવાઇઓનો
ભંગ કરે નહીં.
(૧૨) નનગમે સેબી [એલ.ઓ.િી.આર.] નનયમન, ૨૦૧૫ ના નનયમ ૨૯ (૨) / ૨૯ (૩) ની જોગવાઈ
મજબ નનયામક બોિા ની આગોતરી જાણના નવલંબ માિે નનગમને બી.એસ.ઈ. નલનમિે િ તરફથી
રૂા. ૧૦,૦૦૦ +જી.એસ.િી. નો દંિ કરતો તા. ૧૦/૧૨/૨૦૧૯ નો ર્પત્ર બે ટદવસ માિે નો હતો.
તેથી કરવામાં આવેલ દંિ બી.એસ.ઈ. નલનમિે િને તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ચકવવામાં આવેલ છે .
(૧૩) મરનજયાત જરૂટરયાતોની અમલીકરણની મયાાદાની માટહતી નીચે મજબ છે .
જરૂરરયાત
એ.

પાલન

બોિા
નોન-એનકઝકયિીવ ચૅરર્પસાન નલસ્િે િ કંર્પનીના ખચે આ નનગમને લાગ ર્પિતં નથી.
ચૅરર્પસાન ઓટફસનો ઉર્પયોગ કરી શકે છે અને તેની
કામગીરી બજાવવા બદલ થતો ખચા ર્પણ મેળવી શકે છે .

બી. શેરધારકોના હક :છે લ્ાં છ મટહનામાબનેલી નોંધર્પાત્ર અધાવાનષાક નાણાંકીય ર્પટરણામો નનગમની
ઘિનાની નવગતો સાથે નાણાંકીય દેખાવન અધાવાનષાક વેબસાઇિ ર્પર અર્પલોિ કરવામાં આવ્યા છે
કબૂલાતનામં પ્રત્યેક શેરધારકના ઘેર મોકલવામાં આવે. તેમજ તેને બી.એસ.ઇ. નલનમિે િને સર્પરત
કરાયા છે તથા દૈનનકમાં પ્રકાનશત કરાયેલ છે .
સી. ઓટિિ ટરર્પોિા રમાફે રફાર કરાયેલ અનભપ્રાયો : નલસ્િે િ ઓિીિ અનભપ્રાય િે કનનકલ પ્રકારના છે .
કંર્પની ફે રફાર નવનાના ઓટિિ અનભપ્રાય સાથેની
નાણાંકીય નનવેદનની વ્યવસ્થા તરફ આગળ વધે.
િી.

ઇન્િનાલ ઓટિિરન રીર્પોિીંગ

ઇન્િનાલ ઓટિિરના અહે વાલો યોગ્ય માટહતી
અને નનદેશ માિે સમયાંતરે ઓટિિ સનમનત
સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે . સનમનત તરફથી મળતા
નનદેશન તરત જ ર્પાલન કરવામાં આવે છે .

(૧૪) બોિા ના સભ્યો અને નનગમના વટરષ્ઠ અનધકારીઓએ આચારસંટહતાનં ર્પાલન કરે લ છે તેવં મેનેજીંગ
ટિરે ક્િરન નનવેદન આ અહે વાલો નો એક ભાગ છે .
(૧ર્પ) કોર્પોરે િ ગવનાસના ર્પાલન અંગેન પ્રેકિીસીંગ કંર્પની સેક્રેિરી શ્રી નકશોર દધાત્રા તરફથી મળેલ
કંમ્ર્પલાયન્સ સટિા ટફકે િ ર્પણ આ અહે વાલોનો એક ભાગ છે . ર્પૂતાતા નહીં કરવા અંગેના કારણો ઉર્પર
મદ્દા નંબર-૧૦ (બી) માં આર્પવામાં આવેલ છે .
(૧૬) ટિમેિ સસ્ર્પેન્સ એકાઉન્િ/અનકલેઇમ્િ સસ્ર્પેન્સ એકાઉન્િ સંબનં ધત જાહે રાત: લાગ ર્પિતં નથી.
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નકશોર દૂધાત્રા,
કંર્પની સેક્રેિરી
બી.બી.એ. એફ.સી.એસ.
બી-૩૧૪, ગોર્પાલ ર્પેલેસ,
ઓનશયન ર્પાકા સામે,
શીરોમનણ કોમ્પ્લેક્ષ નજીક,
શીવરંજની નેહરૂનગર રોિ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫
ફોન (ઓ) ૪૦૦૪૧૪૫૧ (મો) ૯૮૨૫૦૧૨૯૬૦
ઇ-મેલ : ksdudhadtra@yahoo.com
નસકયોટરિીઝ એક્ષચેન્જ બોિા ઓફ ઇનન્િયા (નલસ્િીંગની જવાબદારી અને જાહે રાત કરવાની
આવશ્યકતા) રે ગ્યલેશન ૨૦૧૫ના રે ગ્યલેશન્સ ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪(એ), ૨૫, ૨૬,
૨૭ અને ર્પેિા રે ગ્યલેશન ૪૬ ના ક્લોઝ (બી) થી (આઇ) અને ર્પટરનશષ્ઠ-Vના ર્પારા સી, િી અને ઇ ની
શરતોના ર્પાલન અંગેની ર્પૂતાતા અંગેન પ્રમાણર્પત્ર.
પ્રનત,
માનનીય સભાસદ,
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ,
ગાંધીનગર.
(૧) અમે ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના રોજ ર્પૂણા થયેલ વષા માિે ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ દ્વારા SEBI (નલસ્િીંગ
જવાબદારી અને જાહે રાત કરવાની આવશ્યકતા) રે ગ્યલેશન્સ ૧૫ (ર) (બી), ૧૭, ૧૭(એ), ૧૮, ૧૯,
૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪(એ), ૨૫, ૨૬, ૨૭ અને ર્પેિા રે ગ્યલેશન ૪૬ ના ક્લોઝ (બી) થી (આઇ) અને
ર્પટરનશષ્ઠ-V ના ર્પારા સી, િી અને ઇ ની શરતન ર્પાલન કરવામાં આવેલ છે , તેની ચકાસણી કરે લ છે .
(૨) કંર્પનીના સંચાલનની શરતોન ર્પાલન કરવાની જવાબદારી સંચાલકની છે . અમારી ચકાસણી માત્ર નનગમના
સંચાલનની શરતોન ર્પાલન કરવા નનગમે યોગ્ય ર્પધ્ધનત અર્પનાવી છે કે કે મ અને તેનો અમલ કયો છે કે કે મ
તે જોવા ર્પરતી મયાાટદત છે , તે નનગમના નાણાંકીય નનવેદનન ઓટિિ નથી કે તેના ર્પરનો અમે વ્યકત કરે લ
અનભપ્રાય નથી, અમે નોંધ્યં છે કે ;
(અ) તા. ૩૧મી, ઓક્િોબર, ૨૦૧૮ ના રોજના ર્પત્રો: LIST/COMP/Reg.૨૭ (૨) & Reg ૧૭ to
૨૧/SEPT-૧૮/૫૩૨૧૬૦/૯૬૦/૨૦૧૮-૧૯, તા. ૩૧મી જાન્યઆરી ૨૦૧૯ ના રોજના ર્પત્રો:
LIST/COMP/Reg. ૨૭ (૨) & Reg ૧૭ to ૨૧/Dec-૧૮/૫૩૨૧૬૦/૧૦૯૩/૨૦૧૮-૧૯
અને તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજના ર્પત્રો: LIST/COMP/Reg.૨૭ (૨) & Reg૧૭ to
૨૧/DEC-૧૯/૫૩૨૧૬૦/૩૭/૨૦૧૯-૨૦ દ્વારા બી.એસ.ઇ. નલનમિે િે તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮
તથા તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ર્પૂણા થતાં પ્રત્યેક નત્રમાનસક ગાળા માિે રૂા. ૯,૫૫,૮૦૦ નો દંિ
ફિકારે લ છે . તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ અને તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ અંનતત પ્રત્યેક નત્રમાનસક સમયગાળા
માિે અનક્રમે રૂા. ૯,૬૬,૪૨૦, અને રૂા. ૩,૯૬,૪૮૦ નો દંિ ફિકારવામાં આવ્યો. ઉકત દંિ સેબી
(LODR) રે ગ્યલેશનના ૨૦૧૫ના નનયમન ર્પાલન ન કરવા બદલ કરવામાં આવે છે .
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(i)

રે ગ્યલેશન ૧૭ (૧): કંર્પનીના બોિા મા એક મટહલા ટિરે ક્િરની નનમણૂંક કરવા સટહત બોિા ની
સરચના અંગેની જરૂટરયાતન ગેરર્પાલન.

(ii)

રે ગ્યલેશન ૧૮ (૧): ઓટિિ કનમિીની રચના અંગે ગેરર્પાલન.

(iii) રે ગ્યલેશન ૧૯ (૧) / ૧૯(૨) : નૉનમનેશન અને રે મ્યનરે શન કનમિીની રચના અંગે ગેરર્પાલન.

ઉકત દશાાવેલ નનયમના ભંગ અંગે નનગમને ઘણા ર્પત્રવ્યવહાર કરીને રે ગ્યલેશન ૧૫(૨) (બી) ની
જોગવાઈ મજબ મનકતની માંગ કરી હતી. જેના જવાબમાં બી.એસ.ઇ. લીનમિે િ એ તા. ૧૧મી ફે બ્રઆરી, ૨૦૧૯ ના
રોજ ઇ-મેલ દ્વારા જણાવેલ કે તેઓ સેબી સમક્ષ આ મદ્દે ચચાા કરી રહ્યા છે અને આ બાબતે યોગ્ય માગાદશાન
મળતા બી.એસ.ઇ. લીનમિે િ ગજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમને યોગ્ય જવાબ આર્પશે. બી.એસ.ઇ. લીનમિે િ
ર્પાસેથી કોઇ ચોક્કસ માગાદશાન ન મળતા અમે ઉકત બાબતે ટિપ્ર્પણી કરવા માિે અક્ષમ છીએ.
રે ગ્યલેશન ૨૯(૨)/૨૯(૩) મજબ બોિા ની બેઠક ની જાણ કરવામાં નવલંબ કરવામાં આવ્યં હતં.
તેથી બી.એસ.ઈ નલનમિે િના ર્પત્ર ક્રમાંક List/comp ૫૩૨૧૬૦/REG. ૨૯/૨-Nov.-૧૯/૨૪૪/
૨૦૧૯-૨૦ મજબ રૂ.૧૦,૦૦૦/- નો દંિ તા.૧૦મી ટિસેમ્બર,૨૦૧૯ ના રોજ નાખવામાં આવ્યો હતો.
અમારા મતે અને સેબી (નલસ્િીંગ ઓનબ્લગેશન્સ એન્િ ટિસ્કલોઝર ટરકવયામેન્િસ) રે ગ્યલેશન્સ,
૨૦૧૫ ના રે ગ્યલેશન ૧૫ (૨) (બી) ના સંદભામા અમને આર્પવામાં આવેલ માટહતી અને સ્ર્પષ્ટતા મજબ
નનગમે ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ અનધનનયમ, ૧૯૫૧ અને સંબંનધત સત્તાનધકારી દ્વારા જારી કરવામાં
આવેલ માગાદનશાકા અને નનદેશ નો ભંગ ન થાય તે મયાાદામા કોર્પોરે િ ગવનાન્સની શરતોન ર્પાલન કરે લ છે .
ઉકત નવધાનની શરતે અમે ખાતરી આર્પીએ છીએ કે નનગમે ઉકત દશાાવેલ નલસ્િીંગ રે ગ્યલેશન્સમાં દશાાવેલા
કોર્પોરે િ ગવનાન્સની શરતોન ર્પાલન કરે લ છે .
(૩) અમે વધમા જણાવીએ છીએ કે નનયમોના આ ર્પાલનનો અથા એવો નથી કે નનગમ ભનવષ્યમા કાયાક્ષમ બની
શકશે કે સંચાલક દ્વારા નનગમનો આ રીતે વહીવિ કરવાથી તેની કાયાક્ષમતા કે અસરકારકતા સધરશે તેની
બાંહેધરી મળતી નથી.
તારીખ : ૧૫/૦૬/૨૦૨૦
સ્થળ : અમદાવાદ

સહી/રકશોર દુધાત્રા
ર્પૂણા સમયના પ્રેકિીસીંગ કંર્પની સેક્રેિરી
એફસીએસ-૭૨૩૬ સી. ર્પી ક્રમ ૩૯૫૯
UDIN: F007236B000344551

આચારસાંરહતા અાંગેનુ ડે કલેરેશન
SEBI (લીસ્િીંગ ઓનબ્લગેશનસ એન્િ િીસ્કલોઝર રીક્વાયારમેન્િ) રે ગ્યલેશન, ૨૦૧૫ના

અનસૂનચ-ર્પ ની કલમ િી વચાણે લેતાં રે ગ્યલેશન ૩૪(૩)ના ર્પટરર્પેક્ષમા હં એવં જાહે ર કરું છં કે બોિા ના
સભ્યો અને સંચાલક મંિળના વટરષ્ઠ અનધકારીઓએ ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ ર્પરા થતા વષા માિે બોિા
ઓફ ટિરે ક્િસા અને વટરષ્ઠ અનધકારીઓની આચાર સંટહતાનં ર્પાલન કયું.
તારીખ : ૧૦/૦૬/૨૦૨૦
સ્થળ : ગાંધીનગર

(રાહુલ ગુપ્તા, IAS),

મેનેનજગ
ં ટિરે કિર.
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નપ્રયમ આર.શાહ એન્િ એસોનસયેિસ
ચાિા િા એકાઉન્િન્િ,
૨૦૨, ર્પેલીકે ન્, ગજરાત ચૅમ્બર ઓફ કોમસા કોમ્ર્પાઉન્િ, આશ્રમ રોિ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯
િે લીફોન નંબર- ૦૭૯-૪૦૦૪૨૭૦૦/૦૧-૦૨-૦૩
ઇમેલ: pmshah@pmshah.net

સ્વતાંત્ર ઓરડટરનો અહે વાલ.
પ્રનત,
માનનીય સભાસદ,
ગજરાત રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ,
નાણાાંકીય પત્રકો પરનો અહે વાલ.
અમે ગજરાત રાજય નાણાકીય નનગમના આ સાથે જોિે લા નાણાકીય ર્પત્રકોન ઓટિિ કયું છે . જેમાં તા.
૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ ના રોજ ર્પાકં સરવૈય,ં વષાુંતની નસ્થતી દશાાવતં નફા-નકશાનન ર્પત્રક અને રોકિ પ્રવાહ
ર્પત્રક તથા નોંધર્પાત્ર ટહસાબી નીનતઓ અને અન્ય સ્ર્પષ્ટતા દશાાવતી માટહતીનો સમાવેશ થાય છે .
નાણાકીય પત્રક માટે સાંચાલક માંડળની જવાબદારી
સંચાલક મંિળ આ નાણાંકીય ર્પત્રકો તૈયાર કરવા માિે જવાબદાર છે , જે ઇન્સ્િીિયિ ઓફ ચાિા િા
એકાઉન્િન્સ ઓફ ઇનન્િયા (ICAI) અને સ્િે િ ફાઇનાન્સીયલ કોર્પોરે શન એકિ, ૧૯૫૧ ની જોગવાઈ મજબ
નાણાકીય નસ્થતી, નાણાંકીય દેખાવ અને નનગમના રોકિ પ્રવાહની સાચી અને વાજબી નસ્થતી દશાાવતા હોય. આ
જવાબદારીમા નનગમની અસ્કયામતોની સરક્ષા માિે અને છે તરર્પીંિી તથા અન્ય ગેરરીતીઓથી બચવા તેમજ તેને
ઓળખ કાઢવા કાયદાની જોગવાઈ મજબ ર્પરતા ટહસાબી રે કિા ની જાળવણી, યોગ્ય ટહસાબી નીનતઓની ર્પસંદગી
અને તેન અમલીકરણ, વાજબી અને તાનકા ક હોય તેવા નનણાયો, અને અંદાજો કરવા અને ર્પરતા આંતટરક નાણાંકીય
નનયંત્રણન અમલીકરણ તથા જાળવણી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . જે ટહસાબી રે કિા ની ચોક્સાઇ અને ર્પણતા ની
ખાતરી આર્પે અને તે સાચં અને વાજબી નચત્ર રજ કરે તેમજ છે તરર્પીંિી કે ભૂલથી થતા નનવેદનોથી મક્ત હોય.
ઓરડટરની જવાબદારી :
અમારી જવાબદારી અમારા ઓટિિને આધારે આ નાણાંકીય ર્પત્રનો અંગે અમારો અનભપ્રાય વ્યકત
કરવાની છે અમે અમારૂ ઓટિિ ઇનન્સ્િટ્યૂિ ઓફ ચાિા િા એકાઉન્િન્િ ઓફ ઇનન્િયા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ
ઓટિિીંગના ધોરણો મજબ હાથ ધરે લ છે . આ ધોરણો સૂચવે છે કે અમે નૈનતક મૂલ્યોન ર્પાલન કરીએ અને ઓટિિન
આયોજન અને અમલીકરણ એવી રીતે કરીએ કે જેથી નાણાંકીય ર્પત્રકોમા કોઇ ભૂલ કે ખામીથી મકત છે તેની
વાજબી ખાતરી કરી શકાય.
ઓટિિમાં નાણાકીય ર્પત્રકમા દશાાવવામાં આવેલી રકમ અને તેના નનવેદન વષેના ર્પરાવા મેળવવા
માિે ની પ્રટક્રયા ર્પણ અનસરવામાં આવે છે . આ પ્રટક્રયાની ર્પસંદગી ઓટિિરના નનણાય ર્પર આધાટરત છે . જેમાં કોઇ
છે તરર્પીંિી કે ભૂલથી થયેલા નાણાકીય ર્પત્રકોના મટિરીયલ નમસ સ્િે િમેન્િના જોખમની ચકાસણીનો સમાવેશ
થાય છે . જોખમોના મૂલ્યાંકન સમયે, ઓટિિર નાણાંકીય ર્પત્રકો તૈયાર કરવાની નનગમની તૈયાર સાથે સંબંનધત
આંતટરક નાણાંકીય નનયંત્રણને ધ્યાને લે છે . જે સંજોગોને અનરૂર્પ ઓટિિ પ્રટક્રયા હાથ ધરવા માિે સાચં અને
વાજબી નચત્ર રજ કરે ર્પરંત તેનો હે ત એવો મત રજ કરવાનો નથી કે નનગમે નાણાકીય ટરર્પોિીંગ માિે ર્પરતી આંતટરક
નાણાંકીય નનયંત્રણની વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે અને આવા નનયંત્રણો કાયાકારી રીતે અસરકારક છે . આ ઓટિિમા
લાગ કરવામાં આવેલી ટહસાબી નીનતઓની યોગ્યતા અને નનગમના નનયામકો દ્વારા કરવામાં આવેલા ટહસાબી
અંદાજન મૂલ્યાંકન તેમજ નાણાકીય ર્પત્રકોની એકંદર રજઆતના મૂલ્યાંકનનો ર્પણ સમાવેશ થાય છે .
અમારા મતે નાણાકીય ર્પત્રક ર્પર અમારો અનભપ્રાય વ્યકત કરવા માિે અમે મેળવેલા ઓટિિને લગતા
ર્પરાવાઓ ર્પરતા અને યોગ્ય છે .
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યોગ્ય અનભિાયના આધારો :
(એ) નનગમના નાણાકીય ર્પત્રકો ચાલ ર્પેઢીને ધોરણે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે . જો કે , હકીકત એવી છે કે તેની ચોખ્ખી
સંર્પનત્તન સંર્પૂણાર્પણે ધોવાણ થઇ ગયં છે અને તરલતાની સમસ્યાને કારણે ચૂકવણા થઇ શકે લ નથી. આ ટહસાબો
ટહસાબી ધોરણો (એ એસ-૧) ટિસ્કલોઝર ઓફ એકાઉન્િીંગ ર્પોનલસીઝ મજબના નથી. નાણાંકીય ર્પત્રકો ર્પરની
તેની અસર આંકી શકાય તેમ નથી.
(બી) ગજરાત સરકારને ચકવવાર્પાત્ર દેવા જો કોઇ હોય તો તે ર્પનષ્ટ અને ગોઠવણ ર્પર આધાટરત છે આ ર્પનષ્ટ બાકી હોઇ
તેની વ્યાજ અને દંિનીય વ્યાજ ર્પર થનાર અસર આંકી શકાય તેમ નથી.
(સી) નનગમ દ્વારા અર્પનાવવામાં આવેલ ટહસાબી નીનતમા ફે રફારને ર્પગલે વષા ૨૦૧૮-૧૯ ના રોજ શરૂ થયેલ ચાલ
નાણાંકીય વષાની શરૂઆતથી ર્પક્ષકારો ર્પાસેથી થયેલી વસલાતને ર્પટરણામે થયેલ લોન ર્પર વ્યાજની આવક અને
આગોતરી ચકવણી વાસ્તનવક રકમને આધારે કરવામાં આવેલ છે . આમ છતાં, તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ર્પહે લા
મળેલી રકમ માિે તે સમયની નીનત અકબંધ રાખવામાં આવેલ છે . આથી એન.ર્પી.એ. ની માંિવાળ શંકાસ્ર્પદ
દેવાની જોગવાઇ અને નાણાંકીય ર્પત્રકની અન્ય બાબતો ર્પર તેની અસર આંકી શકાય તેમ નથી.
(િી) ર્પેિા ખાતાવહીમા ર્પક્ષકારોના બેલેન્સને લોન અને આગોતરી ચકવણીની સામાન્ય ખાતાવહી સાથે મેળવવામાં
આવ્યા નથી. આથી તેની લોન અને આગોતરી ચકવણી ર્પરની અસર જાણી શકાઇ નથી.
(ઇ) ઋણ, અન્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઈ અન્ય અકસ્યામતો અને લોન્સ તથા આગોતરી ચૂકવણીઓ ર્પનષ્ટ અને
ગોઠવણ ર્પર આધાટરત છે . જો એવં કંઇ હોય તો તેની નાણાંકીય ર્પત્રકો ર્પરની અસર આંકી શકાય તેમ નથી.
યોગ્ય અનભિાય:
અમારા મતે અને અમને મળેલ શ્રેષ્ઠ જાણકારી મજબ તેમજ અમે આર્પવામાં આવેલ ખલાસા મજબ
યોગ્ય અનભપ્રાયના આધારોના ફકરામાં આર્પવામાં આવેલી બાબતની શક્ય અસરો નસવાય ઉકત જણાવેલ
નાણાંકીય ર્પત્રકો કાયદાની જરૂરીયાત અને ર્પધ્ધનત મજબની માટહતી આર્પે છે અને નનગમની
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના રોજની કામગીરીન કે જે ભારતમા સામાન્ય રીતે સ્વીકૃ ત નસધ્ધાંતને ધ્યાનમા રાખી
એકમદ યોગ્ય અને વાજબી નચત્ર રજ કરે છે અને એ તારીખના રોજની ખોિ અને રોકિ પ્રવાહ ર્પણ દશાાવે છે .
અન્દ્ય કાનૂની અને નનયમનને લગતી જરૂરરયાતો.
(એ) અમે ઓટિિના હે ત માિે યોગ્ય અનભપ્રાયના આધારો ર્પર આધાટરત બાબતોને બાદ કરતાં બધી જ માટહતીઓ અને
ખલાસા મેળવ્યા છે , જે અમારી જાણ અને માન્યતા મજબ શ્રેષ્ઠ છે .
(બી) યોગ્ય અનભપ્રાયના આધારો ર્પર અધાટરત બાબતોની શકય અસરો નસવાય, ટહસાબી ચોર્પિાની તર્પાસ ર્પરથી એમ
જણાય છે કે નનગમ દ્વારા કાયદાની જરૂટરયાત મજબ યોગ્ય ટહસાબી ચોર્પિા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
(સી) આ અહે વાલ સાથે રજ કરાયેલ ર્પાકં સરવૈયં, નફા-નકસાનીન ર્પત્રક અને રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રક અન્ય ટહસાબી ચોર્પિા
સાથે સસંગત છે .
(િી) યોગ્ય અનભપ્રાયોના આધારો ર્પર આધાટરત બાબતોની શકય અસરોને બાદ કરતાં અમારા મતે ઉકત નાણાંકીય
ર્પત્રકો CAI/ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા ટહસાબી ધોરણોનં ર્પાલન કરે છે .
તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૦
સ્થળ : અમદાવાદ

નપ્રયામ આર. શાહ એન્િ એસોનસએિસ વતી
ચાિા િા એકાઉન્િન્િ
ર્પેઢીના નોંધણી ક્રમાંક
૧૧૮૪૨૧W
નમતેષ એમ. નાગર
ભાગીદાર
સભ્ય ક્રમાંક : ૧૭૩૭૮૭
UDIN : 20173787AAAAEE9079
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તા. ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના રોજનુાં પાકુાં સરવૈયુાં
(રકમ રૂા માાં )
નવગત
મૂડી અને જવાબદારીઓ
શેરમૂિી
જપ્ત કરે લા શેર
અનામત અને વધારો
ઋણ
અન્ય જવાબદારી અને જોગવાઈઓ

નોંધ
૧
૧-એ
૨
૩
૪
કુ લ

અસ્ક્યામતો
રોકિ અને બેન્ક નસલક
રોકાણો
ઋણ અને ર્પેશગી
સ્થાયી અસ્ક્યામતો
અન્ય અસ્ક્યામતો
નફા અને નકસાન ખાતં

૫
૬
૭
૮
૯
કુ લ રૂ.

રહસાબો અાંગેની નોંધ

૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ

૩૧/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ

૮,૯૧,૧૪૦,૦૦૦
૪૬,૦૪૮,૦૦૦
૨,૭૩૩,૬૬૬,૯૧૩
૬,૬૧૬,૮૪૨,૬૩૩
૧૯,૪૧,૨૨,૫૮,૨૦૨

૮,૯૧,૧૪૦,૦૦૦
૪૬,૦૪૮,૦૦૦
૨,૭૩૩,૬૬૬,૯૧૩
૬,૬૧૬,૮૪૨,૬૩૩
૧૮,૧૧૬,૭૮૪,૫૪૭

૨૯,૬૯,૯૯,૫૫,૭૪૮

૨૮,૪૦૪,૪૮૨,૦૯૩

૧,૧૭,૯૧,૩૨૧
૧,૫૩,૧૦,૪૮,૨૮૨
૩,૨૬,૩૩,૫૦૩
૭,૭૧,૨૬,૧૫૪
૨૮,૦૪,૭૩,૫૬,૪૮૮
૨૯,૬૯,૯૯,૫૫,૭૪૮

૧૨,૭૮૧,૩૩૨
૧,૪૧૦,૬૫૮,૦૯૧
૩૬,૨૫૮,૭૨૮
૭૧,૮૧૭,૮૯૫
૨૬,૮૭૨,૯૬૬,૦૪૮
૨૮,૪૦૪,૪૮૨,૦૯૩

૧૫

ઉર્પર દશાાવેલ નોંધો અને બીિે લી નોંધો નાણાકીય ર્પત્રકોના અનભન્ન અંગ સમાન છે .
નનયામક માંડળના નામે અને તેમના વતી,
(એમ.આર.માલપાની)
એનક્ઝક્યિીવ ઓટફસર

(રનવન્દ્રન નાયર)
સેક્રેિરી (બોિા )

(રવીન્દ્રન એ. એલ)
ટિરે ક્િર

(રાહુલ ગુપ્તા, આઈએએસ)
મેનેનજગ
ં ટિરે ક્િર

તે તારીખના અમારા અહે વાલ મજબ.
નપ્રયમ આર શાહ એન્િ અસોનસએ્સ
ચાિા િા એકાઉન્િન્્સ
આઇસીએઆઇ ફમા રનજ. નાં.૧૧૮૪૨૧W
નમતેષ નાગર, ભાગીદાર,
એમ. નાં. ૧૭૩૭૮૭
સ્થળ- અમદાવાદ
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦

સ્થળ- ગાાંધીનગર
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦
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તા.૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના રોજ પુરા થતા વષાનુાં નફા અને નુકસાન ખાતુાં

નવગત

નોંધ

આવક
લોન અને એિવાન્સીસ ર્પર વ્યાજ
થાર્પણ ર્પર વ્યાજ
અસ્ક્યામતોના વેચાણ ર્પર નફો
માંિવાળ થયેલ NPA સામે જોગવાઈ
અન્ય આવક

૧૦

કુ લ આવક
ખચા
બૉન્્સ, થાર્પણો અને અન્ય ઋણ ર્પર વ્યાજ
નાણાકીય ખચા અને કનમ્મેન્િ ચાજીસ
કમાચારી ખચા
અન્ય ખચા
ઘસારો
રોકાણના મૂલ્યમાં થયેલ ઘિાિા સામે જોગવાઈ
કુ લ ખચા
વષાના અંતે ચોખ્ખી ખોિ
વધારો : નફા-નકસાન ખાતાની ઉઘિતી નસલક
વધેલી નસલક આગળ લઈ ગયા
શેર દીઠ કમાણી (મૂળ અને િાઈલ્યંિેિ)
રહસાબો અાંગેની નોંધ

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૮

(રકમ રૂા.માાં )
૩૧ માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ પૂરા થતા વષા માટે

૩૧ માચા, ૨૦૨૦ના રોજ
પૂરા થતા વષા માટે
૨,૧૨,૮૭,૩૪૧
૧૧,૦૨,૫૧,૩૭૦
૫,૯૬,૮૪,૪૭૨
૩૦,૭૩,૨૯૬

૨૪,૨૪૯,૯૬૯
૯૪,૨૧૧,૮૬૮
૫૨,૯૦૩
૯૨,૦૪૭,૨૪૮
૬,૯૯૭,૮૭૫

૧૯,૪૨,૯૬,૪૭૯

૨૧૭,૫૫૯,૮૬૩

૧,૨૯,૯૯,૫૦,૯૪૧
૧,૨૮૦,૫૦૨,૧૬૨
૫,૨૧૪
૧૮,૨૭૯
૨,૯૮,૯૬,૨૩૧
૨૯,૯૮૯,૨૬૬
૨,૭૩,૧૧,૨૯૩
૪૫,૮૮૫,૧૬૨
૩૬,૪૬,૦૨૫
૪,૧૦૬,૪૪૦
૭૮,૭૭,૨૧૫
૫,૭૧૩,૧૯૫
૧,૩૬,૮૬,૮૬,૯૧૯
૧,૩૬૬,૨૧૪,૫૦૩
-૧,૧૭,૪૩,૯૦,૪૪૦ -૧,૧૪૮,૬૫૪,૬૪૦
-૨૬,૮૭,૨૯,૬૬,૦૪૮ -૨૫,૭૨૪,૩૧૧,૪૦૮
-૨૮,૦૪,૭૩,૫૬,૪૮૮ -૨૬,૮૭૨,૯૬૬,૦૪૮
-૧૨.૮૯
-૧૩.૧૮

૧૫

ઉર્પર દશાાવેલ નોંધો અને બીિે લી નોંધો નાણાકીય ર્પત્રકોના અનભન્ન અંગ સમાન છે .
નનયામક માંડળના નામે અને તેમના વતી,
(એમ.આર.માલપાની)
એનક્ઝક્યિીવ ઓટફસર

(રનવન્દ્રન નાયર)
સેક્રેિરી (બોિા )

(રવીન્દ્રન એ. એલ)
ટિરે ક્િર

(રાહુલ ગુપ્તા, આઈએએસ)
મેનેનજગ
ં ટિરે ક્િર

તે તારીખના અમારા અહે વાલ મજબ.
નપ્રયમ આર શાહ એન્િ અસોનસએ્સ
ચાિા િા એકાઉન્િન્્સ
આઇસીએઆઇ ફમા રનજ. નાં.૧૧૮૪૨૧W
નમતેષ નાગર, ભાગીદાર,
એમ. નાં. ૧૭૩૭૮૭
સ્થળ- અમદાવાદ
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦

સ્થળ- ગાાંધીનગર
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦
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ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ ના રોજ પૂરા થતા વષાનુાં રોકડ િવાહ પત્રક
૩૧મી માચા ૨૦૨૦ના રોજ
પૂરા થતા વષા માટે

નવગત
અ) કાયાકારી િવૃનત્તઓનો રોકડ િવાહ
નફા-નક્સાન ખાતા મજબ કરવેરા ર્પહે લાની ચોખ્ખી ખોિ
ગોઠવણ:
ઘસારો
એનર્પીએ માિે ની જોગવાઇ
રોકાણના મૂલ્યમાં ધોવાણ
રોકાણોના વેચાણ ર્પર નફો
અસ્ક્યામતોના વેચાણ ર્પર નફો
ટિનવિન્િની આવક
વ્યાજની આવક
નાણાકીય ખચા ર્પરનં વ્યાજ
કાયાશીલ મૂડી અગાઉનો કાયાકારી નફો
ફે રફાર
૧. અન્ય અસ્ક્યામતો
૨. અન્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઇઓ
કાયાકારી પ્રવૃનત્તઓમાંથી ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવેલી રોકિ (અ)
બ) રોકાણ પ્રવૃનત્તનો રોકિ પ્રવાહ
સ્થાયી અસ્ક્યામતોની ખરીદી (કાયાશીલ મૂિીના ફે રફાર બાદ)
સ્થાયી અસ્ક્યામતોનં વેચાણ
રોકાણોમાં ઘિાિો
ટિનવિન્િની આવક
વ્યાજની આવક
રોકાણની િવૃનત્તઓમાાંથી ઉપયોગમાાં લીધેલ ચોખ્ખી રોકડ (બ)
ક) નાણાકીય િવૃતીઓમાાંથી િાપ્ત રોકડ િવાહ
નાણાકીય િવૃનત્તઓમાાંથી િાપ્ત ચોખ્ખી રોકડ (ક)
રોકડ અને રોકડ સમાન રકમમાાં ચોખ્ખો વધારો (અ+બ+ક)
રોકિ અને રોકિ સમાન રકમની ઉઘિતી નસલક
રોકિ અને રોકિ સમાન રકમની બંધ નસલક

(રકમ રૂા.માાં)
૩૧મી માચા ૨૦૧૯ના રોજ
પૂરા થતા વષા માટે

-૧,૧૭,૪૩,૯૦,૪૪૦

-૧,૧૪૮,૬૫૪,૬૪૦

૩૬,૪૬,૦૨૫

૪,૧૦૬,૪૪૦

૭૮,૭૭,૨૧૫
૦
-૧૧,૦૦૦
-૧૧,૦૨,૮૬,૯૯૦
-૧,૨૭,૩૧,૬૫,૧૯૦

૫,૭૧૩,૧૯૫
-૫૨,૯૦૩
-૯૪,૨૭૩,૮૫૩
-૧,૨૩૩,૧૬૧,૭૬૧

-૫૩,૦૮,૨૫૯
૧,૨૯,૫૪,૭૩,૬૫૫
૧,૭૦,૦૦,૨૦૬

-૬,૯૮૯,૭૨૧
૧,૨૮૫,૫૦૮,૫૦૧
૪૫,૩૫૭,૦૧૯

-૨૦,૮૦૦
૦
-૧૨,૮૨,૬૭,૪૦૭
૧૧,૦૦૦
૧૧,૦૨,૮૬,૯૯૦
-૧,૭૯,૯૦,૨૧૭

-૧૨,૨૩૯
૬૯,૪૯૯
-૧,૫૯,૪૨૭,૨૯૨
૯૪,૨૭૩,૮૫૪
-૬૫,૦૯૬,૧૭૯
-૧૯,૭૩૯,૧૬૦
૩૨,૫૨૦,૪૯૨
૧૨,૭૮૧,૩૩૨

-૯,૯૦,૦૧૧
૧,૨૭,૮૧,૩૩૨
૧,૧૭,૯૧,૩૨૧

નોંધ: ઉક્ત રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રક ટહસાબી ધોરણ-૩ મજબ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે (ર્પરોક્ષ ર્પદ્ધનત)
નનયામક માંડળના નામે અને તેમના વતી,
(એમ.આર.માલપાની)
એનક્ઝક્યિીવ ઓટફસર

(રનવન્દ્રન નાયર)
સેક્રેિરી (બોિા )

(રવીન્દ્રન એ. એલ)
ટિરે ક્િર

(રાહુલ ગુપ્તા, આઈએએસ)
મેનેનજગ
ં ટિરે ક્િર

તે તારીખના અમારા અહે વાલ મજબ.
નપ્રયમ આર શાહ એન્િ અસોનસએ્સ
ચાિા િા એકાઉન્િન્્સ
આઇસીએઆઇ ફમા રનજ. નાં.૧૧૮૪૨૧W
નમતેષ નાગર, ભાગીદાર,
એમ. નાં. ૧૭૩૭૮૭
સ્થળ- અમદાવાદ
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦

સ્થળ- ગાાંધીનગર
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦
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ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમ
તા. ૩૧મી માચા, ર૦૨૦ના રોજ પૂરા થતા વષાના નાણાકીય પત્રકોની નોંધ
નોંધ ૧. શેરમૂડી
ક્રમ

નવગત

૧. અનધકૃ ત શેરમૂડી
પ્રનત રૂા.૧૦નો એક એવા ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ શેર
૨. બહાર પાડે લાાં, ભરાયેલા અને ભરપાઈ થયેલી મૂડી
એ) ૮,૬૬,૧૪,૦૦૦ શેર
(આગલા વષે પ્રત્યેક રૂા.૧૦નો એક એવા
૮૬૬૧૪૦૦૦ શેર)
બી) પ્રનત રૂ. ૧૦નો એક એવા ૨૫,૦૦,૦૦૦ શેર
નવશેષ મૂિી (અગાઉના વષે રૂા.૧૦નો એક એવા
૨૫,૦૦,૦૦૦ શેર) જે રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ
અનધનનયમ, ૧૯૫૧ની કલમ-૪ એ હે ઠળ ખાસ મૂિી
તરીકે બહાર ર્પાિે લ.)
કુ લ

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

રકમ (રૂમાં)
૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

૧,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦
૧,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦

૧,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦
૧,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦

૮૬૬,૧૪૦,૦૦૦

૮૬૬,૧૪૦,૦૦૦

૨૫,૦૦૦,૦૦૦

૨૫,૦૦૦,૦૦૦

૮૯૧,૧૪૦,૦૦૦

૮૯૧,૧૪૦,૦૦૦

નોંધ ૧-એઃ જપ્ત કરે લ શેર
ક્રમ
૧

નવગત

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના ૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ
રોજ
રૂા. ૧૦નો એક એવા ૯૨,૦૯,૬૦૦ જપ્ત કરે લ શેર
૪૬,૦૪૮,૦૦૦
૪૬,૦૪૮,૦૦૦
(અસલ ચૂકવેલ રકમ રૂા. ૫)
કુ લ
૪૬,૦૪૮,૦૦૦
૪૬,૦૪૮,૦૦૦

નોંધ ૨. અનામત અને વધારો
ક્રમ
એ
બી
સી
િી.
ઈ.

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના ૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ
રોજ
ખાસ અનામત (આવક વેરા અનધનનયમ – ૧૯૬૧ની
૬૪૩,૪૧૬,૭૨૨
૬૪૩,૪૧૬,૭૨૨
કલમ ૩૬(૧)(૮) હે ઠળ)
શકમંદ દેવા માિે અનામત
૪૭,૫૩૫,૦૦૬
૪૭,૫૩૫,૦૦૬
જામીનગીરી નપ્રનમયમ
૧૮૮,૯૮૮,૦૦૦
૧૮૮,૯૮૮,૦૦૦
અનામત મૂિી – મખ્ય દેવાના ર્પનગાઠનથી મળેલ
૧,૮૨૮,૭૨૭,૧૮૫
૧,૮૨૮,૭૨૭,૧૮૫
આવક
ખાસ અનામત (રાજ્ય નાણાકીય નનગમ
૨૫,૦૦૦,૦૦૦
૨૫,૦૦૦,૦૦૦
અનધનનયમ, ૧૯૫૧ની કલમ-૩૫-અ મજબ)
ગજરાત સરકાર અને આઇિીબીઆઇ દ્વારા ટિનવિન્િ
જત કરવામાં આવ્ય
કુ લ
૨,૭૩૩,૬૬૬,૯૧૩
૨,૭૩૩,૬૬૬,૯૧૩
નવગત
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નોંધ ૩. ઋણ ગ્રહણ
ક્રમ

નવગત

(એ) લાાંબાગાળાનુાં ઋણ (અસુરનક્ષત)
બાલીસણા ર્પટરયોજનામાિે સીમાવતી લોન
રાજ્ય સરકાર તરફથી વેચાણવેરા વ્યાજમક્ત લોન
વેચાણવેરા વ્યાજમક્ત િીમ્િ લોન (કોન્િર ા)
હે ટરિે જ હોિલ ફંિ માિે ગજરાત સરકાર તરફથી
(વ્યાજ ૫%).
ગજરાત સરકાર તરફથી સોફ્િ લોન
ગજરાત સરકાર તરફથી શેરમૂિીના બદલામાં લોન
(વ્યાજ ૩.૫% થી ૭.૫%)
કુ લ

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

૨૧૦,૦૦૦
૧૭,૬૮૬,૩૪૬
૩૧૪,૯૩૨,૩૨૦
૧૦,૦૦૦,૦૦૦

૨૧૦,૦૦૦
૧૭,૬૮૬,૩૪૬
૩૧૪,૯૩૨,૩૨૦
૧૦,૦૦૦,૦૦૦

૬,૨૧૩,૬૮૦,૦૦૦
૬૦,૩૩૩,૯૬૭

૬,૨૧૩,૬૮૦,૦૦૦
૬૦,૩૩૩,૯૬૭

૬,૬૧૬,૮૪૨,૬૩૩

૬,૬૧૬,૮૪૨,૬૩૩

નોંધ ૩:- (૧) ગજરાત સરકાર તરફથી જે સોફ્િ લોન (૨૧ ખાતા) વષા ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૧૧-૧૨ મળેલ છે .
આ લોન ૧૦ વષામાં લોન મળ્યા તારીખથી દર ત્રણ મટહનાના હર્પતે ચૂકવવાર્પાત્ર છે અને તેના ર્પર ૧૨% થી ૧૫%
વ્યાજ ચૂકવવાનં હોય છે .
૩ (૨) સતત ખોિ થતી હોવાને કારણે નનગમ ગજરાત સરકારના લાંબા ગાળાના ઋણ કે લોન ચૂકવવામાં કસૂરવાર
ઠરે લ છે .
નોંધ ૪. અન્દ્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઇઓ
નવગતો
ચૂકવવાર્પાત્ર કર
સીક્યરીિી િીર્પોઝીિ
ચૂકવવાર્પાત્ર જીએસિી
નહીં ચૂકવાયેલ ગેરંિી ફી
ઋણ ઉર્પર ચૂકવવાર્પાત્ર વ્યાજ
નસક્યોટરિી ટિર્પોઝીિ ર્પર ચૂકવવાર્પાત્ર વ્યાજ
દાવો નટહં કરાયેલ ટિનવિન્િ
સરકાર તરફથી સબસીિી (એજન્સી તરીકે )
બાદ: વષાના અંત સધીમાં ચૂકવણી કરી
અન્ય થાર્પણો
ર્પરચૂરણ (અન્ય જવાબદારીઓ)
બાદેઃ એસિીિી નો નલઅન એકાઉન્િ (કોન્િર ા નોિ-૯)
રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલ મદદ
છે લ્ા ર્પાકા સરવૈયા મજબની નસલક
બાદેઃ ટિનવિન્િ ખાધ ખાતં
કુ લ
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૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના ૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ
રોજ
૧,૨૪,૫૮૩
૧૫૩,૫૪૩
૧૪૫,૪૦૬
૧૪૫,૪૦૬
-૧૯૪૫૯૯
૧૬,૩૩૮.૦૦
૩૫૬,૦૩૯,૮૩૩
૩૫૬,૦૩૯,૮૩૩
૧૯,૦૦,૭૭,૦૪,૧૧૭ ૧૭,૭૦૭,૭૫૩,૧૭૬
૫૭,૪૯૧
૫૭,૪૯૧
૩,૫૧,૦૪૮
૩૫૧,૦૪૮
૨,૦૫૯,૭૩૬,૯૭૬
૨,૦૫૯,૭૩૬,૯૭૬
-૨,૦૪૨,૭૧૧,૧૮૦ -૨,૦૪૨,૭૧૧,૧૮૦
૬૯,૮૯,૧૧૬
૧૩,૨૭૦,૬૧૬
૨,૫૨,૮૬,૦૧૬
૨૩,૦૫૭,૯૪૪
-૩૬,૦૭,૫૧૮
-૩,૪૨૩,૫૫૭
૧૬૬,૯૫૬,૦૧૦
-૧૬૪,૬૧૯,૦૯૬
૧૯,૪૧,૨૨,૫૮,૨૦૨

૧૬૬,૯૫૬,૦૧૦
-૧૬૪,૬૧૯,૦૯૬
૧૮,૧૧૬,૭૮૪,૫૪૭





નોંધ ૫. રોકડ અને બેન્દ્ક નસલક
ક્રમ

નવગત

હાથ પર રોકડ
હાથ ર્પર રોકિ અને અગ્રદાય (ઇમ્પ્રેસ્િ) રોકિ
પેટા સરવાળો (એ)
બી. નશડ્યુલ્ડ બેન્દ્ક પાસે બેન્દ્ક નસલક
બેન્ક નસલક
(ચાલ ખાતામાં)
અન્દ્ય (જીએસએફસી પાસે થાપણો)
જીએસએફએસ ર્પાસે તરલ થાર્પણો
જીએસએફએસ ઇન્િર કોર્પોરે િ થાર્પણો
પેટા સરવાળો (બી)
કુ લ [એ + બી]

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

૯૧,૦૩૩
૯૧,૦૩૩

૧૦૩,૨૭૫
૧૦૩,૨૭૫

૬૨,૨૮,૮૮૭

૭,૬૦૬,૬૫૬

૫૪,૭૧,૪૦૧

૫,૦૭૧,૪૦૧

૧,૧૭,૦૦,૨૮૮
૧,૧૭,૯૧,૩૨૧

૧૨,૬૭૮,૦૫૭
૧,૨૭,૮૧,૩૩૨

એ.

નોંધ ૬. રોકાણો
ક્રમ

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

નવગત

(૧) રાજ્ય નાણાકીય નનગમ અનધનનયમ, ૧૯૫૧ની
કલમ-૨૫(૧)(સી) અન્દ્વયે બાાંહેધરી કરાર હે ઠળ
િાપ્ત થયેલાાં શેરો.
પ્રેફરન્સ શેરો ર્પૂરેર્પૂરા ભરર્પાઈ થયેલાં (નબનનોંધાયેલા)
(એ) ઇનક્વિી શેરો ર્પૂરેર્પૂરા ભરર્પાઈ થયેલાં
(નબન-નોંધાયેલા)
(બી) ઇનક્વિી શેરો આંનશક ભરર્પાઈ થયેલાં
(નબન-નોંધાયેલા)
(૨) નવશેષ મૂડી યોજના અન્દ્વયે િાપ્ત થયેલાાં િેફરન્દ્સ શેરો
(રૂા.૧૦૦નો એક એવા ર્પૂરેર્પૂરા ભરર્પાઈ થયેલાં
૨૦૦૦ શેરો) (નબન-નોંધાયેલા)
(૩) પૂરેપૂરા ભરપાઇ કરે લ ઇક્વીટી શેર (નોંધાયેલા)
૨૮૫૪૪૦(ગયા વષે ૨૮૫૪૪૦) ઈક્વીિી શેર
રૂા. ૧૦ના ર્પૂરેર્પૂરા IDBI બેંક નલનમિે િને ચૂકવાયેલા
૧૪૪૬૪૭૦ (ગયા વષે ૧૪૪૬૪૭૦) ઈક્વીિી શેર
રૂા.૧૦ના ર્પૂરેર્પૂરા JAGADIA કોર્પર નલનમિે િને
ચૂકવાયેલા
૫૦૦(ગયા વષે ૫૦૦) ઈક્વીિી શેર રૂા.૨ના ર્પૂરેર્પૂરા
કોર્પોરે શન બેંકને ચૂકવાયેલા
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૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

૭૪૦,૫૦૦

૭૪૦,૫૦૦

૧૧,૪૮૪,૦૦૦

૧૧,૪૮૪,૦૦૦

૩,૦૦,૦૦૦

૩,૦૦,૦૦૦

૨,૦૦,૦૦૦

૨,૦૦,૦૦૦

૨૩,૧૯૨,૦૦૦

૨૩,૧૯૨,૦૦૦

૧૪,૪૬૪,૭૦૦

૧૪,૪૬૪,૭૦૦

૮,૦૦૦

૮,૦૦૦



ક્રમ



૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

નવગત
૪૦૯૦૦૦(ગયા વષે ૪૦૯૦૦૦) ઈક્વીિી શેર
રૂા.૧૦ના ર્પૂરેર્પૂરા KUSH INDUSTRIES
(અગાઉની SNS TEXTILES) નલનમિે િમાં ચૂકવાયેલા
૨૨૦૪૧૭(ગયા વષે ૨૨૦૪૧૭) ઈક્વીિી શેર
રૂા.૧૦ના ર્પૂરેર્પૂરા SAR AUTO PRODUCTS
નલનમિે િને ચૂકવાયેલા

૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

૬,૧૩૫,૦૦૦

૬,૧૩૫,૦૦૦

૨,૨૦૪,૧૭૦

૨,૨૦૪,૧૭૦

૧૫૦૦૦૦(ગયા વષે ૧૫૦૦૦૦) ઈક્વીિી શેર રૂા.
૧૦ના ર્પૂરેર્પૂરા OMKAR PHARMA નલનમિે િને
ચૂકવાયેલા

૧,૫૦૦,૦૦૦

૧,૫૦૦,૦૦૦

(૪) જી.એસ.એફ.સી. સ્િાફ કો.ઓ.ક્રેટિિ સોસાયિી નલ.નો
રૂા.૧૦નો એક શેર (ગયા વષે એક શેર) (અનકોિે િ)

૧૦

૧૦

૧૧૦,૦૦૦

૧૧૦,૦૦૦

૧,૫૨,૧૪,૮૪,૪૪૧

૧,૩૯૩,૨૧૭,૦૩૫

-૫,૦૭,૭૪,૫૩૯.૦૦

-૪૨,૮૯૭,૩૨૪.૦૦

૧,૫૩,૧૦,૪૮,૨૮૨

૧,૪૧૦,૬૫૮,૦૯૧

(૫) ગજરાત ઔદ્યોનગક અને તાંનત્રક સલાહકારી સંસ્થાન
(જીિકો)ના ઇનક્વિી શેરો રૂા.૧૦૦નો એક એવા
ભરર્પાઈ થયેલા ૧૧૦૦ શેરો (ગયા વષે ૧૧૦૦)
(અનકોિે િ)
(૬) જીએસએફએસ ઇન્િર કોર્પોરે િ ટિર્પોઝીિ બાદ :
જોગવાઈ મજબ રોકાણ ઘસારો
કુ લ

નોંધાયેલ નસક્યોરીિીની કલ નકંમત

- રૂા.૪૭,૫૦૩,૮૭૦/-

નોંધાયેલ નસક્યોરીિીની બજાર નકંમત

- રૂા.૭૯,૮૮૦,૧૭૭/-

નબન-નોંધાયેલ નસક્યોરીિીની કલ નકંમત - રૂા.૧,૫૩૪,૩૧૮,૯૫૧/નોંધ ૭. લોન્દ્સ અને એડવાન્દ્સીસ
ક્રમ

૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ

નવગત

૩૧મી માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ

મળવાપાત્ર રકમ
મદ્દલ રકમ

૪,૦૯,૪૨,૩૫,૭૪૬

૪,૧૫૩,૯૨૦,૨૧૮

-૪,૦૯,૪૨,૩૫,૭૪૬

-૪,૧૫૩,૯૨૦,૨૧૮

-

-

(મદતી નધરાણ, ભાિા ખરીદ ર્પધ્ધનત અને લીઝ
નધરાણ)
બાદ: ૧) એનર્પીએ માિે જોગવાઈ
કુ લ

૭. (૧) નનગમના નનયામકો અને અનધકારીઓની કોઈ લોન કે એિવાન્સીસ બાકી નીકળતી નથી, જેમાં તેઓ
ભાગીદાર કે સભ્ય હોય.
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૩૨,૭૬૮,૬૩૦

38
-

કુ લ (એ+બી) ૧૦૯,૬૧૪,૧૭૫ ૨૦,૮૦૦

-

૧૫

કુ લ (બી)

-

-

૧૫

(૧) મશીનરી/સાધનો

બી. લીઝ અસ્ક્યામતો

-

કુ લ (એ) ૧૦૯,૬૧૪,૧૬૦ ૨૦,૮૦૦

-

૨૩,૨૪૬,૧૨૦

(૫) કમ્પ્યિસા

-

-

-

-

-

૩૯,૪૪૫,૧૧૬

(૪) જમીન અને મકાન

-

૪,૫૧૮,૦૧૪

અને

(૩) કચેરીના વાહનો

ફનનાચર
ટફક્ચસા

(૧)

૯,૬૩૬,૨૮૦ ૨૦,૮૦૦

માનલકી
અસ્ક્યામતો.

એ.

(૨) કચેરીના સાધનો

નવગત

ક્રમ

૧૦૯,૬૩૪,૯૭૫

૧૫

૧૫

૧૦૯,૬૩૪,૯૬૦

૨૩,૨૪૬,૧૨૦

૩૯,૪૪૫,૧૧૬

૪,૫૧૮,૦૧૪

૯,૬૫૭,૦૮૦

૩૨,૭૬૮,૬૩૦

38

૭૩,૩૫૫,૪૪૭

-

-

૭૩,૩૫૫,૪૪૭

૨૩,૨૨૪,૮૩૭

૨૬,૦૭૦,૩૭૩

૩,૦૫૭,૬૩૪

૫,૪૩૧,૪૦૮

૧૫,૫૭૧,૧૯૫

કુ લ અસ્ક્યામતો
વષા
વષા
૩૧/૦૩/૨૦૧૯
૦૧/૦૪/૧૯ના દરમ્યાન દરમ્યાન ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના
સુધીનુાં આપવામાાં
રોજ
ઉમેરો
ઘટાડો
રોજ બાંધ નસલક
આવ્યુાં
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૧૯-૨૦

નોંધ-૮ : સ્થાયી અસ્ક્યામતો

વષા દરમ્યાન
સરભર કયુાં
૨૦૧૯-૨૦

-

-

- ૩૬,૪૬,૦૨૫

-

-

- ૩૬,૪૬,૦૨૫

૮,૫૧૩

- ૧૦,૬૫,૮૮૩

- ૨,૧૯,૦૫૪

- ૬,૩૨,૮૩૧

- ૧૭,૧૯,૭૪૪

-

ચોખ્ખી અસ્ક્યામતો

૭,૭૦,૦૧,૪૭૨

૭,૭૦,૦૧,૪૭૨

૨,૩૨,૩૩,૩૫૦

૨,૭૧,૩૬,૨૫૬

૩૨,૭૬,૬૮૮

૬૦,૬૪,૨૩૯

૧,૭૨,૯૦,૯૩૯

૩,૨૬,૩૩,૫૦૩

૧૫

૧૫

૩,૨૬,૩૩,૪૮૮

૧૨,૭૭૦

૧,૨૩,૦૮,૮૬૦

૧૨,૪૧,૩૨૬

૩૫,૯૨,૮૪૧

૧,૫૪,૭૭,૬૯૧

૩૬,૨૫૮,૭૨૮

૧૫

૧૫

૩૬,૨૫૮,૭૧૩

૨૧,૨૮૩

૧૩,૩૭૪,૭૪૩

૧,૪૬૦,૩૮૦

૪,૨૦૪,૮૭૨

૧૭,૧૯૭,૪૩૫

વષા
૨૦૧૯-૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ના ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ના
દરમ્યાન
રોજ કુ લ ઘસારો
રોજ
રોજ
આપયુાં

ઘસારો

રકમ (રૂ.માાં)








નોંધ ૯. અન્દ્ય અસ્ક્યામતો

રકમ (રૂ.માં)

ક્રમ
૧

નવગતો
કમાચારીઓને લોન્સ અને એિવાન્સીસ
ઉમેરો: તેના ર્પરનં વ્યાજ

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના
રોજ

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ

૫,૦૦,૧૦૬

૬૭૫,૦૮૬

૨૩,૭૯,૬૨૭

૩,૫૬૧,૦૨૨

૫,૮૦,૯૭૧

૫૮૦,૯૭૧

૨

મળવાર્પાત્ર કે નર્પિલ સબસીિી

૩

ર્પરચૂરણ

૧,૧૪,૧૮,૧૮૧

૧૧,૨૦૩,૩૯૭

બાદ: સ્િાન્િિા ઓન લીઅન એકાઉન્િ (કોન્િર ા નોંધ-૪).

-૩૬,૦૭,૫૧૮

-૩,૪૨૩,૫૫૭

૪

િીિીએસ – રોકાણની આવકમાંથી કર

૬,૫૯,૭૪૭

૬૫૯,૭૪૭

૫

એિવાન્સ િે ક્ષ

૫,૩૮,૮૧૨

૫૧૪,૮૧૨

૬

મળવાર્પાત્ર ર્પરંત આઇસીિી અને એલક્યિીએસ ર્પર બાકી
નહીં તેવં વ્યાજ

૬,૩૩,૦૩,૪૦૪

૫૬,૬૯૦,૧૨૯

૭

વધારાનો ભરે લ િીિીએસ કે જે ખચા સામે માંિી વાળવામાં
આવશે

૫૭,૮૨૪

૬૧,૨૮૮

૮

લોન લેનારની ટિર્પોઝીિ

૧૨,૯૫,૦૦૦

૧,૨૯૫,૦૦૦

૭,૭૧,૨૬,૧૫૪

૭,૧૮,૧૭,૮૯૫

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના
રોજ

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ

કુ લ
નોંધ ૧૦. અન્દ્ય આવકો
ક્રમ

નવગતો

૧

શકમંદ લેણાની વસૂલાત

૨૪,૧૧,૬૬૩

૪,૮૮૭,૦૦૫

૨

કમાચારીઓને આર્પેલ લોનનં વ્યાજ

૩૫,૬૨૦

૬૧,૯૮૫

૩

ટિવ્નડ્

૧૧,૦૦૦

-

૪

ર્પરચરણ આવક

૬,૧૫,૦૧૩

૨,૦૪૮,૮૮૫

૩૦,૭૩,૨૯૬

૬,૯૯૭,૮૭૫

કુ લ
નોંધ ૧૧. બોન્દ્્સ, રડપોઝીટ્સ અને અન્દ્ય ઋણ પરનુાં વ્યાજ
ક્રમ

નવગત

૧

સરકારી નધરાણ ર્પર વ્યાજ

૨

હે ટરિે જ હોિલ ફંિ લોન ર્પર વ્યાજ

૩

શેર મૂિી ર્પરની લોન ર્પર વ્યાજ

૪

સરકારી લોનનૂ ચૂકવણીમાં નવલંબ ર્પર વ્યાજ

રકમ (રૂ.માાં)
૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના રોજ

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ

૯૨૯,૨૯૨,૦૦૪

૯૨૯,૨૯૨,૦૦૩

૫૦૦,૦૦૦

૫૦૦,૦૦૦

૪,૧૧૧,૬૮૯

૪,૧૧૧,૬૮૯

૩૬,૬૦,૪૭,૨૪૮

૩૪,૬૫,૯૮,૪૭૦

કુ લ ૧,૨૯,૯૯,૫૦,૯૪૧ ૧,૨૮,૦૫,૦૨,૧૬૨
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નોંધ ૧૨. નાણાકીય ખચા અને વાયદા શુલ્ક
ક્રમ
૧

રકમ (રૂ.માાં)

નવગતો
બેંક ચાજીસ અને કનમશન

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના
રોજ
૫,૨૧૪
કુ લ
૫,૨૧૪

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ
૧૮,૨૭૯
૧૮,૨૭૯

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના
રોજ
૨,૩૯,૩૪,૮૪૭
૩૪,૪૮,૭૫૮
૨૦,૯૬,૩૫૯
૨૪,૫૪૯
૩,૯૧,૭૧૮
કુ લ
૨,૯૮,૯૬,૨૩૧

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ
૨૪,૭૦૦,૫૪૬
૩,૫૭૭,૫૧૬
૧,૨૪૩,૨૨૦
૨૮,૦૪૪
૪૩૯,૯૪૦
૨૯,૯૮૯,૨૬૬

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના
રોજ
૫,૩૭,૯૪૦
૩૦૦૦
૧૩,૯૪,૭૭૭
૬,૧૧,૭૬૫
૬,૭૭,૦૫૨
૪૮,૪૧૬
૫,૫૮,૯૬૦
૭,૯૨,૫૭૨
૭,૦૩,૨૫૮
૪૮,૧૪,૭૮૧
૮૨,૨૯,૭૩૮
૨,૨૫,૮૨૨
૧૧,૬૩,૭૮૨
૧૮,૩૫,૪૮૧
૫૪,૯૩,૩૬૯
૨,૨૦,૫૮૦
કુ લ
૨,૭૩,૧૧,૨૯૩

૩૧.૦૩.૨૦૧૯ના
રોજ
૭૪૬,૩૩૩
૧,૪૨૯,૬૩૩
૬૨૮,૪૬૨
૫૭૮,૪૭૦
૧૨૮,૪૮૩
૯૮૭,૬૫૨
૧,૫૪૭,૫૩૭
૫૯૦,૯૮૫
૫,૭૩૧,૯૪૮
૨૩,૮૯૯,૭૩૫
૨૩૯,૭૩૪
૧,૬૩૦,૧૨૯
૨,૧૭૮,૪૩૧
૫,૩૫૭,૦૫૧
૨૧૦,૫૮૦
૪૫,૮૮૫, ૧૬૨

નોંધ ૧૩. મહે કમને લગતા ખચા
ક્રમ

નવગતો

૧
૨
૩
૪
૫

ર્પગાર, બોનસ અને ભથ્થા
કમાચારી ભનવષ્યનનનધમાં ફાળો
ગ્રેજ્યઇિી
રજાઓનં રોકિમાં રૂર્પાંતર
કમાચારી ક્લ્યાણ ખચા

નોંધ ૧૪. અન્દ્ય ખચાાઓ
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

નવગતો
મસાફરી અને અન્ય ભથ્થા
નીયામાકોની સીિીંગ ફી
ભાિં , દર, વેરો અને વીજળી
િર્પાલ ટિનકિો, તાર અને િે નલફોન
છાર્પકામ અને સ્િે શનરી
પ્રચાર અને નવજ્ઞાર્પન
સમારકામ અને નવીનીકરણ
કાનૂની ખચાાઓ
વાહન જાળવણી ખચાાઓ
અન્ય ખચાાઓ
માંિવાળ કરે લ શકમંદ લેણાં
કમ્પ્યિરાઇઝેશનના ખચાા
કન્વેયન્સ ખચા
આઉિસોનસુંગનો ખચા
સનવાસ િે ક્ષ અને જીએસિી ખચા
વ્યવસાયીક ફી
ઓટિિરનં મહે નતાણં
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નોંધ – ૧૫
૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના રોજના નફા-નુકસાન પત્રક અને પાકા સરવૈયાની નોંધો
અ. રહસાબી નીનતઓ અને રહસાબી પદ્ધનત:
(૦૧) સંસ્થાના ટહસાબો રાજ્ય નાણાંકીય નનગમ અનધનનયમ, ૧૯ર્પ૧ની જોગવાઈઓ અનસાર તેમજ કાયદા
હે ઠળ ઘિાયેલા નનયમો મજબ તથા સાધારણ રૂર્પ સવાસ્વીકૃ ત ટહસાબી નસદ્ધાંત અનસાર ઐનતહાનસક
અને ર્પરંર્પરાગત ખચા ર્પધ્ધનત મજબ અને ચાલ એકમ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે .
(૦૨) આવકની ઓળખ:
(અ) નનગમ દ્વારા જણાવ્યા મજબ, વ્યાજ, દંિ તથા બેન્કો દ્વારા ચેક સ્વીકારાયાની જાણ થયા
ર્પછીની અન્ય વસૂલાત તરીકે ની આવકને આવક ગણવામાં આવે છે . વ્યાજની આવકમાં મળેલા
દંિનીય વ્યાજનો ર્પણ સમાવેશ થાય છે .
(બ) નસિબી દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા નનયમોને ધ્યાને લઇને, એનર્પીએ સંબંનધત કોઇ આવકની
ઓળખ કરવામાં આવેલ નથી. આથી, અસ્ક્યામતોની આવક જ્યારે મળશે ત્યારે તેને માન્ય
ગણવામાં આવશે. નસિબી દ્વારા દશાાવવામાં આવેલા નનયમો મજબ એનર્પીએ માિે જોગવાઇ
કરવામાં આવી છે . વષા દરનમયાન, બધી જ અસ્ક્યામતોને ત્રણ વષા કે તેથી વધ સમય માિે
શંકાસ્ર્પદ તરીકે અથવા ખોિવાળી અસ્ક્યામત તરીકે વગીકૃ ત કરવામાં આવેલ છે અને તેની
૧૦૦ િકા જોગવાઇ ર્પણ કરવામાં આવેલ છે .
(ક) નધરાણ લેનાર લોકો ર્પાસેથી મળેલ રકમને ટહસાબોમાં નીચેના ક્રમમાં જમા લેવામાં આવે છે :
[૧] દંિ અને અન્ય ચાજીસ
[૨] વ્યાજ
[૩] મદ્દલ
(િ) જ્યારે લોન લેનારનં એકમ અથવા કોલેિરલ નસક્યોટરિી વેચવામાં આવે ત્યારે મળતી રકમને
પ્રથમ મદ્દલ તરીકે જમા લેવામાં આવે છે . આ ઉર્પરાંત જો કોઇ રકમ વધે તો તેને અન્ય લેણા
ર્પેિે જમા લેવાય છે . જો મળેલી રકમ અગાઉના વષોમાં માંિી વાળવામાં આવેલ હોય ર્પરંત
ર્પછીથી વેચાયેલ એકમો અંગેની હોય તો તે રકમ અન્ય આવકના જૂ થમાં શકમંદ લેણા વસૂલાત
શાખામાં જમા લેવામાં આવે છે .
(ઇ) ૧.૪.૨૦૧૮ અગાઉ, વન િાઇમ સેિલમેન્િ યોજના હે ઠળ જો નધરાણ મેળવનાર ર્પાસેથી
નધરાણની રકમ ર્પરત મળે તો સામાન્ય ર્પદ્ધનત મજબ નીચે પ્રમાણે તેનં નવભાજન થાય છે :
[૧] દંિ અને અન્ય ચાજીસ
[૨] વ્યાજ
[૩] મદ્દલ
નો ડ્યૂ સટિા ફીકે િ જારી કરતા સમયે, ઓિીએસ યોજનાના સમયગાળા દરનમયાન
વસૂલાતની રકમ વ્યાજ કે દંિ ર્પેિે જમા લેવામાં આવેલ છે તે ખરે ખર મદ્દલની વસૂલાત હતી તે
પ્રમાણેની અસર આર્પવામાં આવે છે , તેમજ મદ્દલ ખાતામાં ખૂિતી રકમ વ્યાજ ખાતામાંથી
લઇને સરભર કરવામાં આવે છે અને એ જ રકમ માંિી વાળવામાં આવે છે .
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બધી જ લોન અક્સ્યામતો એનર્પીએ છે અને તેની ૧૦૦ િકા જોગવાઇ કરવામાં
આવેલ છે તે વાસ્તનવકતા ધ્યાને લેતા ઉક્ત નીનતમાં ૧ એનપ્રલ, ૨૦૧૮થી નીચે મજબ ફે રફાર
કરવામાં આવેલ છે ેઃ
“જો લોન લેનાર ઓિીએસ યોજના ર્પસંદ કરે તો તેની ર્પાસેની મળતી રકમને નીચે
મજબના ક્રમમાં નવભાનજત કરવામાં આવે છે ેઃ૧.

મદ્દલ અને મૂિીકૃ ત ખચા

૨.

વ્યાજ

૩.

દંિ અને અન્ય ચાજીસ

નો ડ્યૂ સટિા ફીકે િ જારી કરતા સમયે મખ્ય રકમમાં જો ખાધ હોય તો તેિલી જ રકમને
માંિી વાળીને તેની ભરર્પાઇ કરવામાં આવે છે .”
ટહસાબી નીનતમાં ફે રફારને ર્પટરણામે, સંદભા તળેના વષા દરનમયાન ટરકવરી તરીકે મળેલ
રૂ.૯.૬૮ લાખની (અગાઉના વષા મા રૂ. ૪૩૪.૦૮ લાખ )ની વસલાત એક સમય ની ર્પતાવિ
યોજ્ના હે ઠળ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ સધી, ફક્ત રૂ.૫.૪૧ લાખ (અગાઉના વષા મા રૂ. ૨૪૨.૫૦
લાખ)ની રકમને વ્યાજની આવક તરીકે દશાાવવામાં આવેલ છે અને બાકીની રકમ રૂ.૪.૨૭
લાખ(અગાઉના વષા મા રૂ ૧૯૨.૫૮ લાખ) ને મદ્દલમાં જમા લેવામાં આવેલ છે . સંદભા તળેના
વષા દરનમયાન વ્યાજની આવક મા રૂ.૪.૨૭ લાખનો ઘિાિૉ (અગાઉના વષા મા રૂ ૨૪૨.૫૦
લાખ)નો અને એનર્પીએની જોગવાઇમાં સરખી રકમનો વધારો થયેલ છે .
(૦૩)

સ્થાયી અસ્ક્યામતો:
ભાિાર્પટ્ટે અર્પાયેલી અસ્ક્યામતો સટહતની સ્થાયી અસ્ક્યામતોન તેમના સંર્પાદન માિે
થયેલા આનષંનગક ખચા સટહત કલ સંર્પાદન ખચા તરીકે નોંધવામાં આવેલ છે . તમામ સ્થાયી
અસ્ક્યામતોનો ઉલ્ેખ ખચા બાદ ઘસારો ગણીને કરાય છે અને ભાિાર્પટ્ટે અર્પાયેલી અસ્ક્યામતોની
બાબતમાં ભાિાર્પટ્ટા સમાયોજન ખાતાને ધ્યાને લઇને કરાય છે .
બધી જ અસ્ક્યામતોની ભાિાર્પટ્ટાની મદત ર્પૂરી થઇ ગઇ હોવાથી તેમને રૂ. ૧ની બક વેલ્ય
તરીકે દશાાવવામાં આવેલ છે .

(૦૪)

ઘસારો:
[એ] તમામ અસ્ક્યામતો ર્પરના ઘસારાની જોગવાઇ આવકવેરા અનધનનયમ, ૧૯૬૧ હે ઠળ નનયત
કરવામાં આવેલ દરો મજબ માંિવાળ ર્પદ્ધનતથી નીચેના દરે કરવામાં આવેલ છે : ફનનાચર અને ટફક્સ્ચસા

: ૧૦%

ઓટફસના સાધનો

: ૧૫%

મોિર ગાિીઓ

: ૧૫%

ઓટફસ નબલ્િીંગ

: ૧૦%

રહે ણાંક નબલ્િીંગ

: ૫%

કોમ્પ્યિસા

: ૪૦%
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સ્થાયી અસ્ક્યામતોમાં જો કોઇ વધારો થાય તો ૩૦મી સપ્િે મ્બર સધીમાં કે તે
ર્પહે લાની તમામ નમલકતો માિે આખા વષાના ટહસાબે અને તે તારીખ ર્પછી પ્રાપ્ત થયેલ
અસ્ક્યામતો માિે ૫૦ િકાના ટહસાબે ઘસારાની જોગવાઇ કરવામાં આવે છે . સ્થાયી
અસ્ક્યામતોની બાબતોમા વેચાણ કે નનકાલના નકસ્સામાં ઘસારા માિે વષા દરનમયાન કોઇ
જોગવાઇ કરવામાં આવેલ નથી.
(૦૫)

કમાચારીઓના લાભો:
(એ) ચાલ વષે ર્પગાર અને નાણાં નસવાયના મળવાર્પાત્ર લાભો નનગમના કમાચારીઓને તેમણે
કરે લ કામગીરીના વષા દરનમયાન ઉર્પાનજાત થયા છે . કમાચારીઓના પ્રોનવિન્િ ફન્િમાં
ચૂકવવાની રકમને ખચા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે , અને તે રકમને નનગમના નફા-નક્સાન
ખાતે ઉધારવામાં આવેલ છે .
(બી) રૂ. ૧૦ લાખ સધીની ગ્રેજ્યઇિી અને રજાના રોકિમાં રૂર્પાંતર માિે નનગમે લાઇફ ઇન્સ્યરન્સ
કોર્પોરે શન ઓફ ઇનન્િયા (એલઆઇસી) ર્પાસેથી ર્પોનલસી લીધેલ છે જે બંને જવાબદારીનં
વહન કરે છે . એલઆઇસીને ચૂકવવામાં આવેલ સમગ્ર નપ્રમીયમ નફા-નક્સાન ખાતે
ઉધારવામાં આવેલ છે . ગ્રેજ્યઇિીની મહત્તમ ઉચ્ચ મયાાદા તા. ૨૯.૩.૨૦૧૮ના રોજથી
રૂ.૧૦ લાખની વધારીને રૂ.૨૦ લાખ કરવામાં આવી છે . જીએસએફસી (ર્પેમેન્િ ઓફ
ગ્રેજ્યઇિી િ એમ્પ્લોઇઝ) રે ગ્યલેશન્સ, ૧૯૬૪માં બાકી ફે રફારને આનધન, નનવૃત્ત
કમાચારીઓના નકસ્સામાં ચૂકવેલા ગ્રેજ્યઇિીની તફાવતની રકમને નનગમે નફા અને નક્સાનના
ર્પત્રકમાં દશાાવેલ છે સંદભા તળેના વષા દરનમયાન નનગમે ઉક્ત જવાબદારી ર્પાછળ
રૂ.૨૦,૪૮,૧૬૦ની (ગત વષે રૂ.૧૧,૮૦,૧૪૦)ની ચૂકવણી કરે લ છે .

(૦૬)

રોકાણો:
રોકાણોનં વગીકરણ ‘વેચાણ માિે ઉર્પલબ્ધ’ તરીકે મૂલ્યાંકન અને ચોખ્ખા ઘિાિાની
જોગવાઇ માિે કરવામાં આવેલ છે , જે નસિબી દ્વારા જાહે ર કરવામાં આવેલ નનયમો મજબ કરવામાં
આવેલ છે .

(૦૭)

ઋણ લેવાનો ખચા :
ઋણ લેવાની ર્પિતરને ખચા તરીકે નફા-નક્સાન ખાતામાં દશાાવવામાં આવેલ છે .

(૦૮)

માાંડવાળ:
લોન માંિવાળ કરતા સમયે નનગમ નીચેના મદ્દાઓ ધ્યાનમાં લે છે ેઃ

(૦૯)

એ]

લોન લેનારે અસ્ક્યામતો ગમાવી દીધેલ છે

બી]

લોન લેનારનં હાલ અનસ્તત્વ નથી

સી]

લોન લેનારની અસ્ક્યામતોના વેચાણ ર્પછી ર્પણ ખાધ રહે તી હોય ત્યાં સધી

િી]

એકમો બંધ હોય અને વસૂલાત થઇ શકે તેમ ન હોય

ઇ]

વન િાઇમ સેિલમેન્િ અથવા અન્ય યોજના હે ઠળ માફી કે ત્યાગ

કરવેરા:
નનગમ નજીકના ભનવષ્યમાં ર્પૂરતો નફો કરી શકે તેવી કોઇ વાસ્તનવક નસ્થતી ન હોવાથી
ટિફિા િે ક્સ એસે્સ દશાાવવામાં આવેલ નથી.
43



(૧૦)



અસ્ક્યામતોના મૂલ્યમાાં ઘટાડો:
નાણાકીય અસ્ક્યામતો કે જે નનગમની નમલકતનો નોંધર્પાત્ર ટહસ્સો ધરાવે છે તેને ટહસાબી
ધોરણ-૨૮ “અસ્ક્યામતોના મૂલ્યમાં ઘિાિો” લાગ ર્પિશે નહીં. વ્યવસ્થાર્પક મંિળની દ્રનષ્ટએ
આંતટરક કે બાહ્ય એવા કોઇ સંકેતો નથી કે જે ૩૧મી માચા, ૨૦૨૦ના રોજ અસ્ક્યામતોના મૂલ્યમાં
થતા ઘિાિા ર્પર અસર કરી શકે અને તેને આ ધોરણ મજબની અસર આર્પવી ર્પિે .

(૧૧)

પાકા સરવૈયા બાદની ઘટનાઓ:
ર્પાકા સરવૈયાની તારીખ બાદ બનેલી મટિરીયલ એ્જસ્િીંગ ઇવેન્્સ (જે ર્પાકા સરવૈયાની
તારીખની નસ્થતીના ર્પરાવા ર્પરા ર્પાિે છે ) નાણાકીય ર્પત્રકોમાં દશાાવવામાં આવેલ છે . ર્પાકા સરવૈયા
બાદની નોન-એ્જસ્િીંગ ઇવેન્્સ (જે ર્પાકા સરવૈયાની તારીખ બાદ બનેલી ઘિનાનો સંકેત આર્પે
છે ) કે જે મટિરીયલ ચેન્જ દશાાવે છે તેમજ નાણાકીય નસ્થતીને અસરકતાા હોય તેને બોિા ના
નનયામકોના અહે વાલમાં દશાાવવામાં આવેલ છે .

(૧૨)

જોગવાઇ:
ભૂતકાળમાં બનેલી ઘિનાઓને કારણે વતામાનમાં ઉભી થયેલી જવાબદારીઓ હોય ત્યારે
જોગવાઇ કરવામાં આવે છે જેમાં અંદાજોને નોંધર્પાત્ર સ્થાન આર્પવામાં આવેલ હોય છે . ચોક્કસ રકમ
નક્કી કરવા અક્ષમ હોવા છતાં સ્રોતોનો ઉર્પયોગ થવાની સંભાવના હોય છે અને તે પ્રાપ્ય માટહતીને
આધારે શ્રેષ્ઠ અંદાજો ર્પૂરા ર્પાિે છે . આકનસ્મક જવાબદારીઓને દશાાવવામાં આવેલ નથી, ર્પરંત
નોંધોમાં સ્થાન આર્પવામાં આવેલ છે . આકનસ્મક અસ્ક્યામતોને ગણતરીમાં લેવામાં આવેલ નથી કે
તેને નાણાકીય ર્પત્રકોમા જાહે ર કરવામાં આવેલ નથી.

બ.

રહસાબો અાંગેની નોંધો:
(૦૧)

બધા જ સરકારી ગેરંિેિ બોન્્સને ટરિીમ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને વહીવિી નવભાગને ગેરન્િીના
વેકેશન અંગેની દરખાસ્ત આર્પી દેવામાં આવી છે . ર્પાછલા વષે કોઇ સરકારી ગેરન્િે િ બોન્્સ ન
હોવાથી અહે વાલના વષા દરનમયાન કોઇ ગેરન્િી ફી ચૂકવવાની રહે તી નથી. આમ છતાં, નનગમે
રૂ.૩૫,૬૦,૩૯,૮૩૩ની ગેરન્િી ફીમાં કસૂર કરે લ છે (ર્પાછલા વષે રૂ. ૩૫,૬૦,૩૯,૮૩૩).

(૦૨)

કે િલાક નકસ્સામાં મદ્દલની રકમને શકમંદ લેણા તરીકે માંિવાળ કરતા સમયે પ્રાપ્ય જાનમનગીરીઓનં
મૂલ્ય મેળવવામાં આવેલ નથી અને તેને મદ્દલમાંથી બાદ કરવામાં આવેલ છે . જાનમનગીરીઓના
વેચાણથી મળેલ રકમને “અન્ય આવક”ના મથાળા હે ઠળ શંકાસ્ર્પદ દેવા સામે મળેલ રકમ તરીકે
દશાાવવામાં આવશે.
સમીક્ષા હે ઠળના વષા દરનમયાન, નનગમે માંિવાળ કરે લ શકમંદ લેણામાંથી
રૂ. ૨૪,૧૧,૬૬૩/- (ગત વષે રૂ. ૪૮,૮૭,૦૦૫) ની વસૂલાત કરે લ છે .

(૦૩)

આકનસ્મક જવાબદારીઓ :
અગાઉની ઘિનાઓને કારણે વતામાનમાં કોઇ જવાબદારી ઉભી થઇ ન હોવાથી આકનસ્મક
જવાબદારીઓને દશાાવવામાં આવેલ નથી અને સંભવતેઃ સ્રોતોને પ્રવાહ ચાલ રહે શે. આમ છતાં,
આકનસ્મક જવાબદારીઓને નીચે મજબ જાહે ર કરવામાં આવેલ છે :
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(૧) નનગમ સામેના ટદવાની કે સના દાવાઓની રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- લાખની રકમ કે જેને દેવા
તરીકે દશાાવવામાં આવેલ નથી (ર્પાછલા વષે રૂ.૨,૦૪,૩૫,૦૦૦ લાખ).
(૨) આવક વેરાને લગતા નવવાદો કે જેની સામે અનર્પલ કરવામાં આવેલ છે તે નીચે દશાાવવામાં
આવેલ છે . નવવાટદત કર જવાબદારીની રકમનો અંદાજ મેળવી શકાયો નથી.
(એ) આવક વેરા એપેલેટ રટર બ્યૂનલ પાસે પડતર અપીલ:
આકારણી વષા

નવગતો

૨૦૦૦-૦૧

ઓળખવામાં આવેલ શકમંદ દેવા

૨૦૦૬-૦૭

કે નર્પિલ ટરસીપ્િમાંથી મનક્ત

૨૦૧૩-૧૪

કલમ ૨(૨૪)(એક્સ) તથા કલમ ૩૬(૧)(વીએ) મજબ ઉમેરો

(બી) નામદાર હાઇ કોટા , ગુજરાત પાસે પડતર બાબતો:
સંદભા તળેના વષા દરનમયાન Tax અર્પીલ ન.૬૯૬/૨૦૧૯,ના મખ્ય આવક્વેરા
નવભાગે નનગમ સામે આવક્વેરા કાયદો,૧૯૬૧ની કલમ ૧૪(એ) હે ઠળ આકારણી
વષા ૨૦૧૨-૧૩ના (DISALLOW)નો કે સ નામદાર, ગજરાત હાઇકોિા સમક્ષ
દાખલ થવા માિે ર્પિતર છે .
(૦૪)

રહસાબોની મેળવણી બાકી હોય તેની નવગતો:
(૧) કે િલાક નકસ્સામાં સામાન્ય ખાતાવટહની રકમની મેળવણી સંબંનધત ગૌણ ખાતાવટહ સાથે
કરે લ નથી.
(૨) ઋણ, અન્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઇઓ તથા અન્ય અસ્ક્યામતોની બાકી નસલક બાકી
હોય તો તે સમાયોજનને આનધન છે .
(૩) વેચાણવેરાની ટિફરમેન્િ ટિમ્િ લોનની સામાન્ય ખાતાવટહ અને સંબંનધત ખાતાવટહ વચ્યેની
નસલકની મેળવણી કરવામાં આવેલ નથી.

(૦૫)

ર્પાછલા વષાના આંકિાઓની તલના ચાલ વષાના આંકિાઓ સાથે થઇ શકે તે માિે તેમને ર્પનગાટઠત
કરી ફરીથી ગોઠવવામાં આવ્યા છે .

(૦૬)

નસિબીએ નનયત કરે લા નવવકર્પૂણા નનયમોની જોગવાઇઓ પ્રમાણે, નનગમે બાકી મદ્દલ અને અન્ય
ખચા માિે જોગવાઇ કરે લ છે અને તેમને મળવાર્પાત્ર રકમ તરીકે દશાાવવામાં આવેલ છે . આ જોગવાઇ
ર્પેિા ખાતાવટહ મજબ સામાન્ય ખાતાવટહની રકમની મેળવણીને લગતી નોંધ ક્રમાંક બી-૪ને
આનધન છે . સંદનભાત વષા દરનમયાન, બધા જ લોન ખાતાઓને ત્રણ કે તેથી વધ વષા માિે શકમંદ
કે ખોિ અસ્ક્યામતો તરીકે દશાાવવામાં આવ્યા છે અને તે મજબ ૧૦૦ િકા જોગવાઇ કરવામાં આવેલ
છે . નનગમે ચાલ વષે રૂ.૫,૯૬,૮૪,૪૭૨/- ની જોગવાઇની માંિવાળ કરે લ છે અને તેને
નફા-નક્સાન ખાતામાં અલગથી દશાાવવામાં આવેલ છે (ગત વષે રૂ. ૯,૨૦,૪૭,૨૪૮/-).
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(૦૭)

નનગમની કામગીરી નાણાકીય સેવાઓ સટહત રોકાણ પ્રવૃનત્તને લગતી છે . નનગમની મોિા ભાગની
કમાણી વ્યાજની આવકથી થઇ હોવાથી ટહસાબી ધોરણ-૧૭ મજબ અહે વાલમાં અલગ નનદશાન
જરૂરી લાગ્ય નથી.

(૦૮)

નનયામક મંિળે તેમની તા. ૩.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ મળેલી બેઠકમાં રૂ.૬૨૧,૩૬,૮૦,૦૦૦ની
લોનને તા. ૧.૭.૨૦૧૨થી વ્યાજમક્ત કરવાની ગજરાત સરકારને ભલામણ કરવાનો નનણાય કયો
હતો. આ અંગેની દરખાસ્ત ઉદ્યોગ અને ખાણ નવભાગને તા.૧૭મી ઓકિૉબર,૨૦૧૨ દ્વારા સરકારને
સર્પરત કરવામાં આવેલ છે અને નનણાય ર્પિતર છે . આજ સધી, સરકારી લોન ર્પરનં વ્યાજ
૧.૭.૨૦૧૨ થી ગણી નફા અને નકસાન ખાતામાં દશાાવવામાં આવે છે .

(૦૯)

નાણાકીય નનગમોની સ્થાર્પના રાજ્યાના ઔદ્યોનગક નવકાસને ગનત આર્પવા મધ્યમ અને નાના
ઉદ્યોગોને ભંિોળ ર્પૂરુ ર્પાિવા માિે ક્ષેત્રીય નવકાસ બેન્ક તરીકે કરવામાં આવેલ છે . એસએફસીની
રચના સંસદ દ્વારા એક નવશેષ એક્િ તરીકે યનનયન નલસ્િની એન્િર ી ક્રમાંક ૪૩ મજબ કરવામાં
આવેલ છે . એસએફસી એક્િ, ૧૯૫૧ હે ઠલ સ્થર્પાયેલ સંસ્થા તરીકે , જીએસએફસી ર્પાસે
એસઆઇસીએ હે ઠળ ર્પનવાસન, ર્પનજીવન, સંચાલકમંિળ ર્પાસેથી વહીવિ લઇ લેવો જેવા માગો
પ્રાપ્ય નથી. નનગમે આજ ટદન સધી ખૂબ મોિી ખોિ સહન કરી છે . આમ છતાં, તેણે તેની ટરકવરીની
કામગીર ચાલ રાખી છે . સરકાર નનગમને આર્પવામાં આવેલ લોન એિવાન્સની રકમને વ્યાજમક્ત
બનાવવાનં નવચારી રહી છે , ર્પરંત હાલ તે નવચારણા હે ઠળ છે . નનગમે વૈધાનનક મંિળ હોવાથી તે
ચાલ ર્પેઢીને આધારે ટહસાબો તૈયાર કરે છે અને ઉક્ત ર્પટરનસ્થતીમાં તે યોગ્ય છે .

(૧૦)

શેરદીઠ કમાણી
મૂળભૂત અને નમશ્ર શેરદીઠ કમાણી
નવગતો

ઇનક્વિી શેરધારકોને આરોપ્ય કમાણી (એ)

૨૦૧૯-૨૦

૨૦૧૮-૧૯

રૂ.

રૂ.

-૧.૧૭.૪૩.૯૦.૪૪૦ -૧.૧૪.૮૬૫૪.૬૪૦

બાકી શેરોના સરે રાશ ભાવાંક (બી)
મૂળ અને નમશ્ર શેરદીઠ કમાણી (એ) અને (બી)

૮૯,૧૧૪,૦૦૦

૮૯,૧૧૪,૦૦૦

-૧૩.૧૮

-૧૨.૮૯

ઇનક્વિી શેરદીઠ બેઝીક અને િાઇલ્યિે િ આવકની ગણતરી ટહસાબી ધોરણ ૨૦ – શેરદીઠ
કમાણી મજબ કરવામાં આવી છે . બેઝીક અને િાઇલ્યિે િ શેરદીઠ કમાણીની ગણતરી વષાના
ઇનક્વિી શેરધારકોને લગતી ચોખ્ખી ખોિને વષા દરનમયાન ઇનક્વિી શેરની ભાટરત સરે રાશ સંખ્યા
વિે ભાગીને કરવામાં આવેલ છે .
સામાન્દ્ય નનદશાન:(i )

નામદાર હાઇકોિા , ગજરાત લેિસા ર્પેિન્િ અર્પીલ ક્રમાંક : ૨૦૦૦ ની ૫૧૭, નીતાબેન ચોકસી દ્વારા
ર્પીઓ ફાલ્ગનભાઇ ર્પિે લ નવ. જીએસએફસીના નકસ્સામાં ૨૫મી માચા, ૨૦૧૦ ના રોજના મૌનખક
ઓિા રમાં આદેશ આપ્યો હતો કે અરજદાર પ્રથમ ર્પક્ષકારને રૂા. ૨૦.૨૫ લાખ જમા કરાવે જેને પ્રથમ
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ર્પક્ષકારે અલગ વ્યાજ મળતા ખાતામાં રાખશે. આ મજબ, અરજદારે નનગમ ર્પાસે રૂા. ૨૦.૨૫ લાખ
જમા કરાવ્યા. જેને નનગમે ૧૯ મી એનપ્રલ, ૨૦૧૦ ના રોજ ફીકસિ ટિર્પોઝીિમાં મકયા. આ થાર્પણને
વખતોવખત ર્પાકતી મદ્દતે ટરન્ય કરવામાં આવતી હતી. આ રકમને ગજરાતની નામદાર હાઇકોિા ના
વધ આદેશ સધી ટફકસ્િ ટિર્પોઝીિમાં જ રાખવામાં આવશે. આ થાર્પણની રકમ અને મૂિીકૃ ત વ્યાજને
નોંધ-૯ માં અન્ય આવક હે ઠળ અને નોંધ-૪ હે ઠળ અન્ય જવાબદારીઓ અને જોગવાઇઓ તરીકે
દશાાવવામાં આવેલ છે .
(ii)

નનગમ તેની જીએસએફએસ નલનમિે િ ર્પાસે રહે લ ઇન્િર કોર્પોરે િ ટિર્પોઝીિ (આઇસીિી)ને રોકિ
અને બેન્ક નસલક તરીકે ગણતં હતં કે મકે તેનં રોકિમાં રૂર્પાંતર કરવં સહે લં હતં અને મૂલ્યમાં ફે રફાર
થવાનં નોંધર્પાત્ર જોખમ ન હત.ં ઓટફસ ઓફ એકાઉન્િ જનરલ (ઇએન્િઆરએસએ), ગજરાત
દ્વારા કરવામાં આવેલ અવલોકનોના ર્પાલન તરીકે સંદભા તળેના વષા માિે
રૂ.૧,૫૨,૧૪,૮૮,૪૪૧/- ની આઇસીિીને (ર્પાછલા વષે રૂ. ૧૩૯,૩૨,૧૭,૦૩૫) રોકાણ
પ્રવૃનત્તમાંથી મળતા રોકિ પ્રવાહ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે અને નોંધ ૫માં રોકિ અને બેન્ક
નસલકના દશાાવવાને બદલે નોંધ-૬– રોકાણોમાં સમાવવામાં આવેલ છે . ઉક્ત ફે રફારને ર્પટરણામે
નોંધ ૫માં રોકિ અને બેન્ક નસલક રૂ.૧,૧૭,૦૦,૨૮૮ (ર્પાછલા વષે રૂ. ૧,૨૬,૭૮,૦૫૭) અને
રોકાણ (ચોખ્ખ)ં રૂ.૧,૫૩,૧૦,૪૮,૨૮૨ (ર્પાછલા વષે રૂ. ૧,૪૧,૦૬,૫૮,૦૯૧) દશાાવવામાં
આવેલ છે .
નોંધ ૧ થી ૧૫ પર સહી કરનાર સક્ષમ અનધકારીઓ
નનયામક માંડળના નામે અને તેમના વતી,

(એમ.આર.માલપાની)
એનક્ઝક્યિીવ ઓટફસર

(રનવન્દ્રન નાયર)
સેક્રેિરી (બોિા )

(રવીન્દ્રન એ. એલ)
ટિરે ક્િર

(રાહુલ ગુપ્તા, આઈએએસ)
મેનેનજગ
ં ટિરે ક્િર

તે તારીખના અમારા અહે વાલ મજબ.
નપ્રયમ આર શાહ એન્િ અસોનસએ્સ
ચાિા િા એકાઉન્િન્્સ
આઇસીએઆઇ ફમા રનજ. નાં.૧૧૮૪૨૧W
નમતેષ નાગર, ભાગીદાર,
એમ. નાં. ૧૭૩૭૮૭
સ્થળ- અમદાવાદ
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦

સ્થળ- ગાાંધીનગર
તારીખ- ૨૯.૦૬.૨૦૨૦
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રાજ્ય નાણાકીય નનગમની જોગવાઇઓ મુજબ જાહે રાત
(નાણાકીય વષા ૨૦૧૯-૨૦)
(એ) મૂડી
(એ) મૂિી અને જોખમ ર્પાત્ર નમલકતોનો ગણોત્તર (સીઆરએઆર)
(બી) ટદ્વતીય વગાની મૂિી તરીકે ર્પૂરક દેવા તરીકે ઉભી કરે લી અને બાકી રકમિાયર
II કે નર્પિલ
(સી) જોખમકારક નમલકતો- ર્પાકા સરવૈયામાં સમાવાયેલ કે નહીં સમાવાયેલ રકમ

-૫૯૫.૩૯%
શૂન્ય
-

(બી) તા. ૩૧/૦૩/ર૦૨૦ના રોજ શેર-હોલ્ડીંગ પેટનાઃ
ક્રમ

શેરધારકોની નવગતો

૧
૨
૩
૪

ગજરાત સરકાર*
સીિબી*
બેંકો અને વીમા કંર્પની
અન્ય

ધારણ કરે લા શેર
(િત્યેક રૂા.૧૦નો)
૪૯,૦૯૦,૪૦૦
૨૫,૩૨૦,૦૦૦
૪૦૦,૦૦૦
૧૪,૩૦૩,૬૦૦
૮૯,૧૧૪,૦૦૦

કુ લ
*

શેર હોનલ્ડાંગની ટકાવારી
૫૫.૦૯ %
૨૮.૪૧ %
૦૦.૪૫ %
૧૬.૦૫ %
૧૦૦ %

ગજરાત સરકાર અને સીિબીએ અનક્રમે ધારણ કરે લા ખાસ વગાના શેરો ૧૮,૦૦,૦૦૦ અને ૭,૦૦,૦૦૦
સટહત.

(સી) અસ્કયામતોની ગુણવત્તા અને શાખનુાં કે ન્દ્રીકરણ
(એ) ચોખ્ખં નધરાણ અને ર્પેશગી સામે એનર્પીએની ચોખ્ખી િકાવારી– ૧૦૦ િકા.
નવગત

રકમ રૂા.કરોડમાાં
૪૦૯.૪૨
૦

ચોખ્ખી એનર્પીએ =
ચોખ્ખં નધરાણ અને ર્પેશગીઓ =

ટકાવારી
૧૦૦ %
૦

(બી ) અસ્કયામતોની નનનિત કક્ષામાં વગીકરણ હે ઠળ ચોખ્ખી એનર્પીએની રકમ અને િકાવારી.
નવગત
પ્રમાણભૂત અસ્ક્યામતો

રકમ રૂા.
૦

ટકાવારી
૦

(ડી) િમાણભૂત અસ્કયામતો/માાંડવાળ કરે લ, એનપીએ રોકાણો (પેશગી નસવાયના), આવકવેરા અાંગે વષા
દરમ્યાન જોગવાઈઓ કરવામાાં આવી.
અનુક્રમ અસ્ક્યામત
૧

એનર્પીએ

રકમ રૂા. એનપીએની જોગવાઈ
એનપીએની જોગવાઈ
જોગવાઇ/માાંડવાળ
(કરોડમાાં) નાણાાં વષા- ૨૦૧૮-૧૯ નાણાાં વષા-૨૦૧૯-૨૦
૪૧૫.૩૯
૪૦૯.૪૨
-૫.૯૭

(ઈ)

પુનગાઠન કરવામાાં આવેલા રહસાબોની નવગતો :

(એફ)

ચોખ્ખી એનપીએમાાં ફે રફાર

રકમ (રૂા.કરોડમાાં)

ચોખ્ખી એનર્પીએની પ્રારંનભક નસલક
ચોખ્ખી એનર્પીએની આખરની નસલક
ચોખ્ખી એનર્પીએમાં ફે રફાર

૪૧૫.૩૯
૪૦૯.૪૨
-૫.૯૭
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(જી) મૂડી ફાંડની ટકાવારી અને કુ લ અસ્કયામતોની ટકાવારીના સાંદભામાાં કુ લ નધરાણ
કુ લ નધરાણની ટકાવારી
સૌથી મોિા એકલઋણકતાા
સૌથી મોિં એકલ જૂ થ
સૌથી મોિા દસ એકલ કરજદારો

મૂડી ફાંડની ટકાવારી (રૂા. કરોડમાાં)
૨.૩૭
૫.૭૧
૩૧.૮૭

કુ લ અસ્કયામતોની ટકાવારી
૦.૦૮
૦.૧૯
૧.૦૭

(એચ) ટોચના પાાંચ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને કરવામાાં આવેલ નધરાણની, કુ લ નધરાણના સાંદભામાાં ઉદ્યોગ દીઠ ટકાવારી.
તા.૩૧/૦૩/ર૦૨૦ના રોજ ઉદ્યોગવાર કુ લ માંજૂર કરવામાાં આવેલ/ચુકવવામાાં આવેલ/બાકી રકમની
નવગતો.
(રૂા.કરોિમાં)
ઉદ્યોગ
રસાયણો અને
રાસાયનણક
ઉત્ર્પાદનો
કાર્પિ
ખાદ્યઉત્ર્પાદન
પ્લાનસ્િક ઉદ્યોગ
સેવાઓ
કુ લ

નાણાકીય વષા
૨૦૧૯-૨૦માાં માંજુરી
૦

નાણાકીય વષા
૨૦૧૯-૨૦માાં નધરાણ
૦

૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦
૦

૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના ઉદ્યોગવાર બાકી
રોજ બાકી મૂળ રકમ
ટકાવારી
૬૮.૧૮
૧૬.૬૫

૫૪.૦૧
૨૯.૫૫
૨૫.૧૬
૪.૧૨
૧૮૧.૦૨

૧૩.૧૯
૭.૨૨
૬.૦૬
૧.૦૧
૪૪.૧૩

(આઈ) તરલતા
નવગત

કલ
અસ્કયામતો
જવાબદારી
નવદેશી નાણં
જવાબદારીઓ

(જ)ે

(રૂા.કરોિમાં)
૧ વષા કે તેથી
ઓછી મુદત

૧ વષાથી
વધુ અને ૩
વષા સુધી

૩ વષાથી
વધુ અને ૫
વષા સુધી

૫ વષાથી
વધુ અને ૭
વષા સુધી

૭ વષાથી વધુ
અને ૧૦ વષા
સુધી

૧૦
વષાથી
વધુ

કુ લ

૪૦૯.૪૨

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦ ૪૦૯.૪૨

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૬૨૦.૧૨

૧.૨૫

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦ ૬૨૧.૩૭

૦.૦૦

કાયાકારી પરરણામો

૩૧ માચા, ૨૦૨૦ના
રોજ પૂરા થતા વષા માટે
(એ) કાયાકારી ભાંડોળની સરે રાશ ટકાવારી સરખામણીમાાં
૧.૪૯%
વ્યાજની આવક
(બી) સરે રાશ કાયાકારી ભાંડોળનો ટકાવારીમાાં વ્યાજ નસવાયની
૭.૯૪%
આવક
(સી) સરે રાશ કાયાકારી ભાંડોળની સરખામણીમાાં કાયાકારી
-૮૨.૦૨%
ખોટની ટકાવારી
(ડી) સરે રાશ અસ્કયામતોનુાં ઉપરનુાં વળતર
-૮૨.૨૭%
(ઈ) કમાચારીદીઠ ચોખ્ખી ખોટ (રૂા. કરોડમાાં)
૨.૮૦
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૩૧ માચા, ૨૦૧૯ના
રોજ પૂરા થતા વષા માટે
૧.૮૭ %
૭.૮૦ %
-૮૮.૧૫ %
-૮૮.૪૬ %
૨.૩૪

નવગત
૨
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જે. ર્પછાત નજલ્ા

આઈ. સ્મોલ સ્કે લ એકમો (એસ.એસ.આઈ.)

એચ. ફંિ આધાટરત મચુંિ બેંકીંગ કામગીરી

જી. એન.એચ.એફ.િી.સી.

એફ. કાયાકારી મિી અંગે મદતી લોન

ઈ. બીલ ટિસ્કાઉન્િ.

િી. લાઈન ઓફ ક્રેિીિ

સી. િૂં કી મદતનં નધરાણ

બી. લીઝ ફાઈનાન્સ.

૨. મંજર કરે લી લોન
એ. મદતી લોન

(એ) સહાય
૧. મદ્દતી લોનની અરજીનો પ્રવાહ

ક્રમ
૧

સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.

સંખ્યા
રૂા.

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

--

---

---

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

---

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૧૧-૧૨
૩
૪

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

---

૨૦૧૩-૧૪
૬
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---------------------

---

૨૦૧૨-૧૩
૫

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

--

---

---

---

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

--

---

---

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

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

---

૪૬૬૪૬.૦૦
૩૭૩૨.૧૦
૪૧
૨૮.૬૨
૨૯૯
૨૧૯.૪૮
૧૧
૮૦.૦૦
૧૩૦
૨૨૭.૯૬
૨૨૫
૧૭૪.૭૩
૧૧૧૩
૪.૩૬
૨૦
૨૬.૨૯
૪૫૧૭૦
૩૦૦૦.૫૯
૧૮૧૬૮
૧૪૮૨.૧૪

૬૧૭૫૬.૦૦
૫૩૮૫.૬૦

િારાં ભથી
૧૩

(રૂા.કરોિમાં)
૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નનગમના છે લ્લા દાયકાની કામગીરીનુાં નવહાંગાવલોકન

ગુજરાત રાજ્ય નાણાાંકીય નનગમ




એમ. આટદવાસી નવસ્તારો/તાલકા કે ન્દ્રો

એલ. ગ્રામ્ય નવસ્તારો

કે . ર્પછાત તાલકા

નવગત
૨

૩. ચૂકવણી.
એ. મદતી લોન
બી. લીઝ ફાઈનાન્સ
સી. િૂં કી મદતનં નધરાણ
િી. લાઈન ઓફ ક્રેિીિ
ઈ. બીલ ટિસ્કાઉન્િ.
એફ. કાયાકારી મિી અંગે મદતી લોન
જી. ફંિ આધાટરત મચુંિ બેંકીંગ કામગીરી
એચ. એન.એચ.એફ.િી.સી.
૪. વસુલાત
એ. મદતી લોન
બી. લીઝ ફાઈનાન્સ
સી. િૂં કી મદ્દતનં નધરાણ
િી. લાઈન ઓફ ક્રેિીિ
ઈ. બીલ ટિસ્કાઉન્િ
એફ. કાયાકારી મિી અંગે મદતી લોન
જી. ફંિ આધાટરત મચુંિ
એચ. એન.એચ.એફ.િી.સી.
૫. લોનની બાકી વસૂલાત (વષાના અાંતે)
બી. કાયાકારી પરરણામો.
૧. આવક
એ. વ્યાજ
બી. અન્ય આવક

ક્રમ
૧

૨૩.૫૭
૭.૫૯

રૂા.
રૂા.
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૨૬.૨૪
૩.૧૫

૨૮.૪૫
---૦.૦૨
૩.૨૧
૦.૦૧
---

૨૯.૭૨

૧.૨૮
-૧.૮૯
-૦.૦૨
--

---------

---

-----------

-----

-----

રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
સંખ્યા

સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.
સંખ્યા
રૂા.

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૧૧-૧૨
૩
૪

૧૮.૦૩
૬.૮૮

૨૧.૫૮
---૩.૨૯
૩.૨૫
----

---------

---

-----

૨૦૧૩-૧૪
૬
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૨૫.૦૬
૬.૩૫

૨૬.૧૪
---૩.૦૧
૫.૪૦
----

---------

---

-----

૨૦૧૨-૧૩
૫

૭.૯૭
૬.૮૪

૧૨.૫૧
---૦.૨૪
૦.૮૯
----

----------

---

-----

૧૧.૬૭
૧૨.૦૧

૧૨.૭૪
---૨.૩૧
૧.૭૯
-૦.૦૨
--

---------

---

-----

૩.૧૮
૯.૮૭

૬.૫૩
-----૦.૪૬
-૦.૦૩
--

---------

---

-----

૬.૪૬
૮.૫૮

૭.૬૧
----૧.૦૪
-૦.૦૧
--

---------

---

-----

૨.૪૨
૧૦.૧૨

૧૦.૮૬
-----૦.૫૪
-૦.૩૧

૨૭૪૮.૯૨
૨૩.૧૪
૧૮૭.૪૯
૬૫.૭૯
૨૦૦.૭૨
૧૫૪.૪૨
૧૧.૫૨
૧૨.૩૧

૯૭૫૯
૧૫૭૪.૪૭
૧૩૫૯૯
૧૯૩૫.૫૦
૪૪૭૯
૬૫૨.૩૦

િારાં ભથી
૧૩

૨.૧૩
૧૧.૩૩

---

૭.૯૨ ૩૪૯૬.૮૦
--૧૪.૬૪
-- ૨૦૮.૧૬
-૬૦.૫૩
-- ૨૦૯.૯૯
૦.૦૩ ૧૧૬.૪૨
-૦.૧૧
-૨.૧૬
--

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨




રૂા.
રૂા.

ઈ. ઘસારો

એફ. એનર્પીએની જોગવાઈ

૩.૯૦

૦.૨૩

૨૦.૬૦
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રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.
રૂા.

સી. સીિબી લોન.

િી. પ્રનતનધરાણ.

ઈ. મદતી થાર્પણો.

એફ. બેંકો ર્પાસેથી લાઈન ઓફ ક્રેિીિ

જી. અગ્રતા ક્ષેત્રના બોંિ

એચ. એન.એચ.એફ.િી.સી. ર્પાસેથી લોન

આઈ. જીઆઈિીસી િૂં કી મદ્દતની લોન

રૂા.

4. કરજ

બી. સરકારી લોન.

રૂા.

3. અનામતો
રૂા.

રૂા.

2. જપ્ત કરે લા શેરો

એ. માકે િ બોન્િસ.

રૂા.

1. ભરર્પાઈ થયેલી મૂિી

રૂા.
૪.૬૦

૮૯.૧૧

-૨૦૮.૯૨

-૨૦૮.૬૮

૪.૪૫

૦.૧૭

૩૨.૩૬

૧૨.૪૪

૦.૦૫

૨૨૦.૩૭

૪.૬૦

૮૯.૧૧

-૧૧૩.૧૬

-૧૧૩.૧૬

-૩૩.૦૪

૦.૨૦

૨૭.૩૭

૪.૩૩

૦.૦૦

૧૪૫.૭૧

૨૦૧૨-૧૩
૫

૪.૬૦

૮૯.૧૧

-૧૧૨.૭૯

-૧૧૨.૭૬

-૧૫.૯૦

૦.૩૧

૧૪.૭૧

૪.૫૩

૦.૦૦

૧૧૫.૨૧

૨૦૧૩-૧૪
૬

૦.૪૩

૧૪.૮૮

૪.૦૮

૦.૦૦

-૪.૮૫

૦.૫૨

૭.૧૦

૩.૯૫

૦.૦૧

-૨.૯૪

૦.૪૭

૩.૭૫

૩.૨૨

૦

-૯.૨૦

૦.૪૧

૫.૧૬

૩.૦૦

૦.૦૦૧

-૫.૯૭

૦.૩૬

૩.૫૨

૨.૯૯

૦.૦૦

૪.૬૦

૮૯.૧૧

૪.૬૦

૮૯.૧૧

૪.૬૦

૮૯.૧૧

૪.૬૦

૮૯.૧૧

૪.૬૦

૮૯.૧૧

૪.૬૦

૮૯.૧૧

-૧૨૧.૬૪ -૧૦૪.૯૯ -૧૧૭.૧૮ -૧૧૫.૫૩ -૧૧૪.૮૭ -૧૧૭.૪૪

-૧૨૧.૬૪ -૧૦૪.૯૯ -૧૧૭.૧૮ -૧૧૫.૫૩ -૧૧૪.૮૭ -૧૧૭.૪૪

-૮.૮૫ -૧૧.૮૧

૦.૪૨

૧૧.૮૮

૫.૧૦

૦.૦૦

૧૧૮.૨૬ ૧૨૧.૦૯ ૧૨૩.૬૬ ૧૨૫.૯૯ ૧૨૮.૦૫ ૧૨૯.૯૯

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

--

૦.૩૭

૩.૦૨

--

--

--

--

૬૧૭.૧૭

૪.૨૦

૬૬૫.૦૯

--

---

૧.૧૦

--

--

--

--

૬૨૧.૩૭

૧.૨૫

૬૬૧.૬૯
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--

--

૦.૦૦

--

--

--

--

૬૨૧.૩૭

૦.૦૦

૬૬૧.૬૯

--

--

---

--

--

--

--

૬૨૧.૩૭

૦.૦૦

૬૬૧.૬૯

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૬૨૧.૩૭ ૬૨૧.૩૭ ૬૨૧.૩૭ ૬૨૧.૩૭ ૬૨૧.૩૭ ૬૨૧.૩૭

૦.૦૦

૬૬૧.૬૮ ૬૬૧.૬૮ ૬૬૧.૬૮ ૬૬૧.૬૮ ૬૬૧.૬૮ ૬૬૧.૬૮

૨૭૩.૩૬ (૧૬૪૦.૬૦) (૧૭૫૩.૭૭) (૧૮૬૬.૫૫) (૧૯૬૧.૩૬) ૨૭૩.૩૭ ૨૭૩.૩૭ ૨૭૩.૩૭ ૨૭૩.૩૭ ૨૭૩.૩૭

૪.૬૦

૮૯.૧૧

રૂા. -૧૫૬.૯૧

રૂા.

િી. અન્ય ખચાાઓ

૮.૯૪

૪. કરવેરા પછીનો નફો (નુકસાન)

રૂા.

સી. મહે કમ ખચાાઓ

૦.૨૦

રૂા. -૧૫૬.૯૧

રૂા.

બી. નાણાકીય ખચા અને વાયદા શલ્ક

૧૮૭.૨૫

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૧૧-૧૨
૩
૪

૩. કરવેરા પહે લાની નફો (નુકસાન)

રૂા.

રૂા.

એ. બોંિ, થાર્પણ અને અન્ય ઋણ ર્પરનં
વ્યાજ

૨. ખચાાઓ

નવગત
૨

સી. મૂડી અને સાંસાધનો વષાના અાંતે

ક્રમ
૧

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

િારાં ભથી
૧૩








વડી કચેરી
ગુજરાત રાજય નાણાાંકીય નનગમ
બ્લોક નં. ૧૦, સેકિર-૧૧, ઘ-૪, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંધીનગર- ૩૮૨ ૦૧૦.
િે લીફોન નં. ૨૩૨ર્પ૬૭૬૧ થી ૬૬, ૨૩૨ર્પ૬૭૭૨-૭૪, ફે કસ નં. ૨૩૨ર્પ૨૨૦૪
Email : webmaster - gsfc@ gujarat.gov.in,

Web site : http://www.gsfc.gujarat.gov.in

ક્ષેત્રીય કચેરીઓ
અમદાવાદ િાદેનશક કચેરી
બ્લૉક નં. ૧૦, ર્પહે લો માળ,
ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
િે લીફોન નં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૨૧૫૯૪, ૨૩૨ ૫૨૨૦૯
ફે કસ નં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૨૧૬૨૫
સુરત િાદેનશક કચેરી.
બીજો માળ, મીરાંબીકા કોમ્ર્પલેક્ષ, ગાંધીબાગ સામે, ચોક બજાર, સરત.
િે લીફોન નં: (૦૨૬૧) ૨૪૬૦૫૪૬/૪૭
ફે કસ નં: (૦૨૬૧) ૨૪૬૦૫૪૩
રાજકોટ િાદેનશક કચેરી
રે સકોસા, રીંગ રોિ, લાઇફ નબલ્િીંગ ર્પાસે, રાજકોિ-૩૬૦ ૦૦૧.
ફોન નં. (૨૦૮૧) ૨૪૪૩૬૬૪, ૨૪૪૨૭૧ર્પ
ફે કસ નં. (૦૨૮૧) ૨૪૭૯૨૯૨
*************

સરકારી મધ્યસ્થ મદ્રણાલય, ગાંધીનગર.
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Gujarat State Financial Corporation
(Established under State Financial Corporations Act. 1951)
SECRETARIAL CELL

Block No.10, Udyog Bhavan, Sector-11, GH-4, Gandhinagar – 382 010
Phone: 23256766, Fax 23252204 Email: sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in

NOTICE
Notice under Regulation No. 23 of General Regulations of the Corporation is hereby given
that the 60th Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation will be held on
Friday, the 25th September, 2020 at 1.00 p.m. (IST) through Video Conferencing
(“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the following businesses:
The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Head Office of the
Corporation which shall be deemed venue of the AGM.
(i)

To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Corporation
for the Financial Year ended 31st March 2020 including the Balance Sheet as at March
31, 2020, Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the Reports
of the Board of Directors and Auditors thereon.

(ii) To re-appoint M/s. Priyam R Shah & Associates, Chartered Accountants, Ahmedabad,
as Statutory Auditors of the Corporation to hold office from the conclusion of this
Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General Meeting as
recommended by RBI and to fix their remuneration.
By order of the Board of Directors,
for Gujarat State Financial Corporation,
Place : Gandhinagar
Date : 10-08-2020

(Raveendran Nair)
Secretary (Board

NOTES:
1.

Pursuant to Regulation 28-B of GSFC General Regulations, a shareholder shall be entitled for
one vote for each share held by him/her for the whole period of six months prior to the date of
60th Annual General Meeting.

2.

No proxy facility: Since this AGM is being held through VC/OAVM, physical attendance of
Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the
Members will not be available for the e-AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip
are not annexed to this notice.

3.

Pursuant to Regulation 12 of the GSFC General Regulations, the Register of Members and
Share Transfer Books will remain closed from 23.09.2020 to 25.09.2020 (both days
inclusive).

4.

In accordance with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020
issued by Securities and Exchange Board of India, owing to the difficulties involved in
dispatching of physical copies of Annual Report, the same along with Notice of AGM are
being sent through electronic mode to Members whose e-mail address are registered with the
Corporation/R&TAgents/ Depository Participants.
1



5.



PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT
REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN
CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS
NOTICE:
a) For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of
shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self -attested
scanned copy of PAN card), AADHAR (self- attested scanned copy of Aadhar Card) by
email to Corporation/RTA through email sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in or
mcsstaahmd@gmail.com.
b) For Demat shareholders – Please provide demat account details (CDSL – 16 digit
beneficiary ID or NSDL 16 digit DP ID + CL ID), name, Client Master or copy of
Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and
Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar card) to the Corporation or RTA through
above mentioned email id.

6.

Disclosure under Regulation 36 (5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015:
M/s. Priyam R Shah & Associates, Chartered Accountants, Ahmedabad, Firm Registration
No. 118421W, were first appointed as statutory auditors of the Corporation by members in
the 58th Annual General Meeting for FY 2018-19 held on 14th September, 2018 at a fee of
Rs.81,000/- plus TA/HA plus taxes after complying with due procedures. Considering the
fact that Reserve Bank of India (RBI) allows appointment of auditors for a spell of four
years subject to appointment on yearly basis after obtaining eligibility and suitability from
RBI, they were re-appointed for the second term for FY 2019-20 by members in the AGM
held on 20th September, 2019 at the same fee and on existing terms and conditions. Their
present term is expiring on conclusion of ensuing AGM. Having considered confirmation of
eligibility and suitability by RBI vide letter dated 27th February, 2020 for re-appointment
for third term for FY 2020-21 and on recommendation of Audit Committee as well as
Board of Directors at their respective meetings held on 29th June, 2020, it is proposed to reappoint the said firm as statutory auditors for the year 2020-21 at a basic audit fee of
Rs.95,000/- plus taxes plus TA/HA and 12% of basic audit fee for obtaining certifications
so as to continue as statutory auditors till the conclusion of 61st AGM.

7.

Keeping in view the continuous restrictions due to outbreak of COVID-19 and pursuant to
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by
Securities and Exchange Board of India, the 60th AGM of the Corporation shall be held
through VC/OAVM. The Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) will be providing
the facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through
VC/OAVM facility and e-voting during the AGM. The procedure for participating in the
meeting through VC/OAVM is explained in Note No. 10.

8.

PROCEDURE FOR REMOTE E-VOTING:In compliance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, Corporation is pleased to provide e-voting facility
through M/s. Central Depository Services Ltd (CDSL) in respect of the business to be
transacted at the 60th Annual General Meeting to be held on 25.09.2020. The e-voting
facility is available at the link www.evotingindia.com. Pursuant to Regulation 28-B of
GSFC General Regulations, the cut-off date for the purpose of voting is 27th March,
2020.
2





In addition to remote e-voting, members attending the meeting who have not cast their vote
by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting through venue evoting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may
also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
(i)

The remote e- voting period begins on Tuesday, the 22nd September, 2020 at 9.00 a.m.
and ends on Thursday, the 24th September, 2020 at 5.00 p.m. During this period,
shareholders of the Corporation holding shares either in physical form or in dematerialized
form, as on the cut-off date (i.e., Friday, the 27th March, 2020) may cast their vote
electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii)

Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote
at the meeting venue.

(iii)

The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv)

Click on Shareholders.

(v)

Now Enter your User ID
a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 digits Client ID,
c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with
the Corporation.
OR
Alternatively, if you are registered for CDSL’s EASI/EASIEST e-services, you can log
in at https://www.cdslindia.com from Login – Myeasi using your login credentials.
Once you successfully log-in to CDSL’s EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting
option and proceed directly to cast your vote electronically.

(vi)

Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii)

If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and
voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii)

If you are a first time user follow the steps given below:
For Members holding shares in Demat Form and Physical Forms

PAN

Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department
(Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)


Members who have not updated their PAN with the Corporation/Depository
Participant are requested to use the Sequence Number in the PAN Field. The
Sequence Number is given in the email communication.

Dividend
Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as
Bank Details recorded in your demat account or in the Corporation records in order to login.
OR Date of
Birth (DOB)
 If both the details are not recorded with the depository or Corporation, please
enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field as
mentioned in instruction (v).
(ix) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
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(x)

Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection
screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password
Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the
new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders
for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided
that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to
share your password with any other person and take utmost care to keep your password
confidential.

(xi)

For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on
the resolutions contained in this Notice.

(xii)

Click on the EVSN of GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION to vote.

(xiii)

On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the
option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES
implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the
Resolution.

(xiv)

Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution etails.

(xv)

After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A
confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to
change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

(xvi)

Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your
vote.

(xvii)

You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the
Voting page.

(xviii)

If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and
the
image verification code and click on ‘Forgot Password’ & enter the details as prompted by
the system.

(xix)

Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app - “m-Voting” The m-Voting
app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by
the mobile app while Remote Voting on your mobile.

(xx)

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are
required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates”
module.





A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be
emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.



After receiving the login details, a Compliance User should be created using the admin login
and password. The Compliance User will be able to link the account(s) for which they wish
to vote on.



The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
and on approval of the accounts, they will be able to cast their vote.



A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have
issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system
for the scrutinizer to verify the same.
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Alternatively Non individual shareholders are required to send the relevant Board
Resolution/Authority letter etc., together with attested specimen signature of the duly
authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Corporation at
sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in if they have voted from individual tab & not uploaded the
same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

9.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE AGM:-

(a)

The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned
above for Remote e-voting.

(b)

Only those members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not
cast their vote on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through
e-voting system during the AGM.

(c)

If any votes are cast by the members through the e-voting available during the AGM and if
the same members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then
the votes cast by such members shall be considered invalid as the facility of e-voting during
the meeting is available only to the members participating in the meeting.

(d)

Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM.
However, they will not be eligible to vote at the AGM.

10.

PROCEDURE FOR JOINING THE AGM THROUGH VC/OAVM

-

Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/ OAVM
through the CDSL e-Voting system.
Shareholders may access the same at
www.evotinginda.com under shareholders/members login by using the remote e-voting
credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where
the EVSN of the Corporation will be displayed.

-

Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/IPads for better
experience.

-

Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to
avoid any disturbance during the meeting.

-

Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through
Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to
fluctuation in their respective network. It is, therefore, recommended to use stable Wi-Fi or
LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

-

Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of
reckoning the quorum.

-

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may
register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address
mentioning their name, Demat Account Number/Folio Number, mobile number along with
their queries to sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in latest by 5 p.m. on Wednesday, the 16th
September, 2020. Questions/queries received by the Corporation till this time shall only be
considered and responded during the AGM. The Corporation reserves the right to restrict
the number of questions and number of speakers, as appropriate, for the smooth conduct of
the AGM.

-

Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to
express their views/ask questions during the meeting.
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If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the e-Voting
System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual
available at www.evotingindia.com under help section or write an email to
helpdesk.evoting@cdslindia.com or Contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or
Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).
All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to
Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd, A Wing, 25th Floor,
Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai
400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.
11.

Mr. Kiran Kumar Patel, Practicing Company Secretary of M/s. K. K. Patel &
Associates, Gandhinagar, Gujarat (Membership No. FCS 6384 & Certificate of Practice No.
6352) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and venue evoting in the AGM in a fair and transparent manner.

12.

The results of entire e-voting along with Scrutinizer’s Report shall be placed on the
Corporation’s website and on the website of Central Depository Services (India) Ltd at
www.gsfc.gujarat.gov.in and www.evotingindia.com respectively within two days of passing
resolutions at the AGM of the Corporation and be simultaneously communicated to BSE Ltd.

13.

Resolutions assented to by the requisite majority of the members by means of venue voting
and remote e-voting shall be deemed to have been duly passed at the AGM.
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
DIRECTORS’ REPORT
To the Members,
The Board of Directors is pleased to place before you the 60th Annual Report of the Corporation
along with the audited Balance Sheet as at March 31, 2020, the Statement of Profit and Loss and the
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2020.
1. Economic Scenario:
India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be
one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its
strong democracy and partnerships. Notwithstanding the fact that Indian economy is better
positioned than other countries, slowdown was visible from the beginning of the year. As
per the provisional estimates released by National Statistical Organization in the last week
of May, 2020, Gross Domestic Product (GDP) in 2019-20 grew at 4.2 per cent, lower than
the Government’s projection of 5.0 per cent as against 6.1 per cent in 2018-19.
Manufacturing expanded by a statistically insignificant 0.03 per cent in 2019-20 compared
to 5.7 per cent in the previous fiscal year. Agriculture grew by 4 per cent, construction saw
growth fall to 1.3 per cent from 6.1 per cent in the previous year. In the services sector,
growth in the hotels and financial services sector fell to 2.6 per cent and 2.4 per cent
respectively. Investment activity, seen from gross fixed capital formation, declined by 2.8
per cent in 2019-20 in contrast to a 9.8 per cent expansion in the previous fiscal year. The
share of investment in GDP fell to 26.9 per cent. Government spending that kept the
economy afloat grew by 11.8 per cent as against 10.1 per cent in the previous fiscal. WPI
inflation declined to 1.7 per cent in 2019-20 from 4.3 per cent in 2018-19. The annual
consumer price inflation increased to 4.8 per cent in 2019-20 from 3.4 per cent in 2018-19.
At the close of the fiscal year, the Indian economy has been struck by the coronavirus
pandemic at a time when some green shoots of economic recovery were being forecasted
after a prolonged bout of growth slowdown. Worries about growth slowdown have suddenly
paled in the light of world’s black swan event – the novel corona virus. The pandemic has
eclipsed the anticipated mild economic recovery of the economy in fiscal 2021. To
overcome the impact, Government of India announced a slew of stimulus measures
including Atmanirbhar Bharat package touching every aspect of life. While the initial
quarters of the fiscal year 2020-21 will be adversely affected by the current upheaval,
growth revival can be expected the later part of the year.
2.

Financial results:
During the year under reference, earned by the Corporation interest on Loans and Advances
declined by 11.98 per cent and stood at Rs.2.13 crore compared to Rs.2.42 crore reported in
the previous year. Interest on deposits for the year under reference registered a growth of
17.09 per cent to Rs.11.03 crore as against Rs.9.42 crore a year ago. Corporation wrote back
provision against NPA of Rs.5.97 crore during the year as against Rs.9.20 crore wrote back
in the previous year. Other income reduced to Rs.0.31 crore as against Rs.0.70 crore
reported in the previous year. Total income of the Corporation for the year under reference
stood at Rs.19.43 crore as against Rs.21.76 crore reported in the previous year.
Interest on borrowings for the year under reference stood at Rs.129.99 crore as against
Rs.128.05 crore. Personnel expenses remained flat in the year and stood at Rs.2.99 crore
compared to Rs. Rs.3.00 crore reported in the previous year. Other expenses decreased to
Rs.2.73 crore compared to Rs.4.59 crore registered in the last year. Total expenditure for
the year under report remained almost same at Rs.136.87 crore as against Rs.136.62 crore
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reported a year ago. Loss for the year under reference increased marginally to Rs.117.44
crore from Rs.114.87 crore registered in the previous year. The accumulated loss of
Rs.2,804.74 crore as on March 31, 2020 was carried forward to Balance Sheet. Keeping in
view the loss incurred by the Corporation, no dividend is recommended for the year under
reference.
3.

Borrowings:
No external borrowing was resorted to by the Corporation during the year under reference.
Borrowings from Government of Gujarat remained static at Rs.661.68 crore as at March 31,
2020.

4. Recovery:
Recovery of dues is the lifeline of the Corporation for the last eighteen years. With the
passage of time, Corporation is left with sticky accounts, recovery from which is a herculean
task. Corporation continued to operate liberal One Time Settlement Schemes for various
loans to attract more loanees to come forward and settle the accounts. Inspite of adversities,
Corporation recovered an amount of Rs.7.95 crore during the year under reference as against
Rs.11.71 crore recovered in the previous year.
5. Human Resource:
During the year under report, the staff strength of the Corporation reduced to 42 from 47
reported in the previous year due to retirement on superannuation. The break-up of staff
strength is as under:Sr. No.
1
2
3

Category
‘A’ Grade officers
‘B’ Grade employees
‘C’ Grade employees
Total

Total
3
32
7
42

Of the total staff strength of 42, two employees are on loan service and 14 are on deputation
with other Government departments. The effective staff strength of the Corporation, thus,
stood at 26 spread over three Regional Offices and Head Office.
6.

Corporate Governance:
The Corporation has put in place governance practices as prevalent in the industry. The
Corporate Governance Report and the certificate regarding compliance of corporate
governance are made part of the Annual Report.
Management Discussion and Analysis Report and declaration by Managing Director that the
Board of Directors and Senior Management Personnel have complied with the Code of
Conduct are also form part of Annual Report.

7.

Auditors:
M/s. Priyam R. Shah & Associates, Chartered Accountants (FRN/Mem. No. 118421W),
were re-appointed as the statutory auditors of the Corporation to hold office from the
conclusion of 59th Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General
Meeting by the members at the AGM held on 20th September, 2019 in conformity with 37
(1) of SFCs Act, 1951. As per RBI stipulation, an auditor can continue for four years, the
appointment being made on yearly basis, subject to confirmation of eligibility and suitability
by RBI. M/s. Priyam R Shah & Associates, Chartered Accountants, are completing two
years of statutory audit on conclusion of ensuing Annual General Meeting. They being
eligible for re-appointment and Reserve Bank of India confirmed their eligibility and
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suitability for re-appointment, proposal to re-appoint the said auditors for the third term as
recommended by the Board is being placed before the shareholders at the ensuing Annual
General Meeting for consideration.
The statutory auditors have submitted their Independent Auditor’s Report on the financial
statements of the Corporation for the year ended 31st March, 2020 which contains
qualifications. The qualifications are technical in nature. Qualifications and Management’s
views on it are given in Addendum to this Report and also form part of the Annual Report.
8.

Board of Directors:
During the year under reference, Shri K.R. Balasubramanian, Senior Divisional Manager of
Gandhinagar Regional Office of Life Insurance Corporation of India joined as Director on
the Board of Directors of the Corporation with effect from 6th June, 2019. Small Industries
Development Bank of India, vide letter dated 17th July, 2019, nominated Shri Ravindran
A.L., Regional Manager of its Ahmedabad Regional Office as Director on the Board of the
Corporation in place of Shri Pushkar Mishra. Government of Gujarat in General
Administration Department, vide Notification dated 30th August, 2019, transferred Smt.
Mamta Verma, IAS, Industries Commissioner and in her place, Dr. Rahul B Gupta, IAS has
been posted. In compliance with GAD Order No. AIS/35-2009/3/G dated 29th April, 2017,
Industries Commissioner, Gandhinagar should also function as Ex-Officio Managing
Director of the Corporation. Accordingly, Smt. Mamta Verma, IAS was holding the exofficio position of Managing Director of the Corporation from 16th May, 2017. She
relinquished the ex-officio position on 3rd September, 2019 but continued as a Director on
the Board of the Corporation pursuant to Notification dated 29th June, 2015 of Industries &
Mines Department, Government of Gujarat. Dr. Rahul B Gupta, IAS took over the charge of
Managing Director on 5th September, 2019. Pursuant to SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, brief resume of Directors joined the Board of
Directors is furnished in the Corporate Governance Report attached to this Report.

9.

Directors’ Responsibility Statement
The Directors, based on the representations received from the Operations Departments and
to the best of their knowledge and ability, hereby confirm that:
1. in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been
followed along with proper explanation relating to material departures;
2. they 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 Corporation at the end of the financial year ended 31st
March, 2020 and of the profit and loss of the Corporation for that period;
3. they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting
records in accordance with the regulatory provisions for safeguarding the assets of the
Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
4. the annual accounts for the year ended 31st March 2020 has been prepared on a going
concern basis,
5. they have laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and
that such internal financial controls are adequate and were operating effectively during
the year ended 31st March, 2020; and
6. proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all
applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively during
the year ended 31st March, 2020.
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ADDENDUM TO THE DIRECTORS’ REPORT
EXPLANATORY NOTES OF THE BOARD OF DIRECTORS ON QUALIFIED OPINION
OF STATUTORY AUDITORS
Point No. (a)

The financial statements of the Corporation are prepared on a going concern
basis, notwithstanding the fact that its net worth is completely eroded and
defaulted in repayment obligations due to liquidity problems. This is not in
accordance with Accounting Standard (AS)-1 “Disclosure of Accounting
Policies”. The effect of the same on the financial statements is not
ascertainable.

Gujarat State Financial Corporation is established under State Financial Corporations Act, 1951 by
Parliament as a special Act pursuant to Entry No. 43 of the Union List. Corporation is, thus, a body
corporate and statutory Corporation. The main objective of establishment of the Corporation is
aimed at achieving balanced regional growth by extending financial assistance to first generation
entrepreneurs to establish micro and small scale units in the State and to generate employment.
Corporation has so far suffered immense loss and its net worth is already eroded but it is continuing
its recovery function. Corporation, being a statutory body, thus, prepares accounts on “going
concern” assumptions and it is appropriate under the aforesaid circumstances.
Point No. (b) Dues payable to Government of Gujarat is subject to confirmation and adjustment,
if any, required upon such confirmation. Pending such confirmation, the effect
thereof on interest and penal interest is not ascertainable.
Government loans are granted as a result of provision in the Budgets of Government of Gujarat
from time to time and subsequent issuance of Government Resolutions to overcome the financial
strain of the Corporation. Since Corporation has discontinued its main activities and dependent on
recovery of dues, Corporation is not in a position to service the liabilities towards Government of
Gujarat. Under the circumstances, Government has been moved to make the loan advanced to the
Corporation interest free from 1-7-2012 which is still under consideration. However, pending
decision, interest and interest on delayed payment on Government loan is charged to Statement of
Profit & Loss. The outstanding details are submitted to administrative department on quarterly
basis. The loan accounts are also reconciled with other authorities from time to time. In view of
this, separate confirmation is not obtained.
Point No. (c) Interest income on loans and advances on account of recovery from the parties are
made on actual receipt basis since beginning of financial year 2018-19, as a result
of change in accounting policy adopted by the Corporation. However, in respect of
receipts prior to 1-4-2018, the then prevailing policy is kept intact. Therefore, the
actual effect on write back of NPA, bad debt provision and any other items of
financial results could not be ascertained.
Till 31st March, 2018, the practice followed was that installments received under OTS Scheme is
apportioned in the order of penalty, interest and other charges and lastly in principal. OTS amount
received from time to time of an account is initially apportioned in the manner stated above. After
receiving settlement amount in full, interest and penalty already received is credited to principal
and the same amount of shortfall in principal and other account is written off. Therefore, interest
income reported in P&L A/c and write off may not be of that particular year. In short, interest
income already recognized in a particular year is affected in the subsequent year(s). This policy
has been discontinued with effect from 1st April, 2018 and now receipts are first accounted for
Principal and capitalized expenses and thereafter in the order of interest, penalty and other charges
resulting into interest income decreases and NPA provision written back increases. Once the
OTS accounts prior to 1st April, 2018 are settled, no discrepancy will arise.
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Point Nos. (d) The balances in parties’ accounts in subsidiary ledgers with general ledgers of loan
and advances are not reconciled. The effect thereof on loans and advances is not
ascertainable.
Reconciliation of assets and liabilities is an on-going process and wherever lacuna is found out,
necessary rectification is resorted to. Corporation has not adopted the practice of obtaining balance
confirmation from loanees.
Point No. (e)

Borrowings, Other Liabilities and Provisions, Other Assets and Loans and
Advances are subject to confirmation and adjustment, if any and the effect of the
same on the financial statements is not ascertainable.

Large number of accounts is too old and transaction details as well as address of the units are not
available. It is, therefore, practically difficult to obtain balance confirmation from individual parties.
Borrowings are from Government of Gujarat only which are supported by Government Resolutions
and periodic confirmation is resorted to.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
1. (a) Industry structure and developments:
Gujarat State Financial Corporation is established under the State Financial Corporations
Act, 1951 as a State level development financial institution to provide medium and long
term credit to small and medium scale industrial undertakings in the State of Gujarat and
Union Territories of Dadra and Nagar Haveli. Corporation acted as conduit for channelizing
funds to MSMEs at a time when banks and other financial institutions were hesitant to
extend long term assistance to first generation entrepreneurs. With the introduction of
reforms in financial sector, SFCs faced steep competition from Banks and NBFCs.
Maximum loan assets of many SFCs turned into NPA. Corporation’s inability to pool
concessional and adequate resources also led to its sufferings. Corporation defaulted in
repayment of debt and was compelled to withdraw from main activities of sanction and
disbursement of loan since Financial Year 2001-02 and concentrating only on recovery of
dues since then.
(b)

Opportunities and Threats
The micro, small and medium enterprises (MSMEs) has been accepted as the engine of
economic growth and for promoting equitable development. MSMEs play a vital role in the
overall growth of industrial economy of the country. The Rs.3.5 trillion Aatmanirbhar
Bharat package for MSMEs announced in the wake of pandemic can potentially increase
credit to MSMEs by 18-19 per cent given that banks and other financiers lent to this sector.
Thus, there exists huge opportunity to the business. However, due to its discontinuation of
main activities of sanction and disbursement for the last 18 years, Corporation is not in a
position to avail of the opportunities. Corporation’s role is restricted to recovery of dues for
long.

(c)

Segment-wise performance:
Corporation is concentrating on recovery of dues only since last eighteen years. With the
passage of time, almost all good loan assets have been disposed off or settled. Recovery
from left out portfolio is a herculean task for the reasons that most of the accounts are not
backed by assets or under dispute, units being not available or traceable etc. Even in the
adverse circumstances, Corporation’s recovery of dues stood at Rs.7.95 crore compared to
Rs.11.71 crore reported in the previous year.

(d)

Outlook:
The economic disruption caused by the pandemic is of gigantic proportions. The loss to
economy could be at least one quarter of GDS growth, given that the economy has been in a
lockdown mode for the first two months of FY 2020-21. The dislocation of migrant labour
and disruption in domestic transport has adversely impacted agriculture, business units,
suppliers and exporters. Due to lockdown and consequent slow-down in the economy,
Corporation’s recovery performance will be affected adversely at least during the first half
of FY 2020-21.

(e)

Risks and concerns:
Corporation is not free from various risks associated with the business. Over and above the
normal risks, the recent COVID-19 pandemic added more concern to the economy and that
will be reflected in the performance of the Corporation. Recovery from 100% NonPerforming Asset Portfolio requires strenuous efforts. The present situation emanated from
the lockdown and its consequences augurs difficult for the Corporation to recover its dues.
13


(f)



Internal control system and their adequacy:
Corporation’s internal control system provides for budgetary control and cost monitoring
system. Corporation engaged services of an external firm of Chartered Accountants for
internal audit so as to provide timely information to management. Regular management
reviews are undertaken to ensure conformity with targets. The internal control system of the
Corporation is adequate commensurate with the size of the Corporation.

(g)

Financial Performance:
(Rs. in Crore)
Year ended
31/03/2020
31/03/2019
19.43
21.76
129.99
128.05
6.51
8.16
117.08
114.46
0.36
0.41
117.44
114.87
117.44
114.87
(2,804.74)
(2,687.30)

Particulars
Total Income
Interest expenses
Other expenses
Loss before depreciation & tax
Depreciation
Loss before tax
Loss after depreciation & tax
Balance carried over to balance sheet
(h)

Material developments in Human Resources:
No material development in human resources took place during the year under reference.
Corporation’s staff strength reduced to 42 as on 31st March, 2020 as against 49 reported in
the previous year.

(i)

Details of significant changes in key financial ratios:
The key financial ratios have not changed significantly ie., 25% or more as compared to
immediately previous financial year.

2.

Disclosure of Accounting Treatment:
There is no change in accounting policies during the year under report compared to previous
year.

3.

Cautionary statement:
Statements in the Management Discussion and Analysis describing the Corporation’s
objective, projections, estimates and expectations may be “forward looking” within the
meaning of applicable laws or regulations. Actual results may differ from those expressed
or implied.
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REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
1: PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE
Gujarat State Financial Corporation believes that sound ethical practices, transparency in operations
and timely disclosures go a long way in enhancing long-term shareholder value while safeguarding
the interest of all the stakeholders. The policies, procedures and practices that are installed in the
organization ensure fairness, courtesy and dignity in all transactions within and outside the
Corporation with customers, employees, investors, competitors, the Government and the society.
2: BOARD OF DIRECTORS
Composition of Board
GSFC is a body corporate established under State Financial Corporations Act, 1951. The
composition of Board of Directors is governed by Section 10 read with Sections 15 and 17 of the
said Act. As on March 31, 2020, the Board comprises of six Directors viz. Chairman nominated by
Small Industries Development Bank of India, Managing Director appointed by Government of
Gujarat, two Directors nominated by Govt. of Gujarat and one Director each nominated by Small
Industries Development Bank of India and Life Insurance Corporation of India.
The composition and category of Directors, Directorships/Committee positions in other Companies
during the year, number of meetings held and attended during the year are as follows:

Sr.
No.

1

2

No. of meetings

Name of Director &
category

Shri Manoj Kumar Das,
IAS (From 31.5.2017)
Nominated by SIDBI
under Section 15 read
with Section 10 (a) of
SFCs Act, 1951
Non-executive –
Nominee Director
Chairperson
Smt. Mamta Verma,
IAS
(as Director from
29.6.2015 onwards) (exofficio Managing
Director from 16.5.2017
to 3-09-2019)
Nominated by Govt. of
Gujarat under Section
10 (b) of SFCs Act,
1951
Non-Executive –
Nominee Director

Held during
the tenure

Attended

Attendance
at last AGM

4

4

Not Present

4

2

Not Present

15

No. of
Directorship in
other
companies/
body
corporates

Number of
memberships/posts of
Chairperson in Audit/
Stakeholders Relationship
Committee held in listed
entities including this
listed entity
Member

Chairman

11#

1

Nil

10$

1

Nil



Sr.
No.

3

4

5

6

7

No. of meetings

Name of Director &
category

Dr. Rahul B Gupta, IAS
(From 05-09-2019
onwards)
Ex-officio Managing
Director pursuant to
Order No.
AIS/35.2009/3/G dated
29th April, 2017 of
GAD, Govt. of Gujarat
Executive Director
Shri Kamleshbhai K
Patel (From 26.12.2018
onwards)
Nominated by State
Government u/s 10 (b)
of SFCs Act, 1951
Non-Executive –
Nominee Director
Shri Pushkar Mishra*
(From 8.5.2018 to
16.7.2019)
Nominated by SIDBI
u/s 10 ( c) of SFCs Act,
1951
Non-Executive –
Nominee Director
Shri Ravindran A.L.
(From 17.7.2019
onwards)
Nominated by SIDBI
u/s 10 (c) of SFCs Act,
1951
Non-Executive –
Nominee Director
Shri KR
Balasubramaniyan
(From 6.6.2019
onwards)
Nominated by LIC of
India u/s 10 (d) of SFCs
Act, 1951
Non-Executive –
Nominee Director



Held during
the tenure

Attended

Attendance
at last AGM

2

2

Not
Present

4

4

1

No. of
Directorship in
other
companies/
body
corporates

Number of
memberships/posts of
Chairperson in Audit/
Stakeholders Relationship
Committee held in listed
entities including this
listed entity
Member

Chairman

7

2

Nil

Present

3

1

1

1

Not
applicable

-

-

-

3

2

Not Present

2

1

1

3

3

Present

-

-

-

* Ceased to be member of Board of Directors during the year.
# including Director on the Boards of other listed entities of Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd and
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd as Non-Executive Non-Independent Director
$ including Non-Executive Non Independent Director on the Board of listed entity of Gujarat
Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.
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Disclosure of relationships between directors inter-se
None of the Directors are related to each other or to any Key Managerial Personnel of the
Corporation.
Number of shares and convertible instruments held by non-executive Directors :

Nil

Change in composition of Board of Directors :
1.

In exercise of the powers vested under Section 10 (d) of the State Financial Corporations
Act, 1951, Life Insurance Corporation of India, Mumbai, vide letter dated 6th June, 2019
nominated Shri K.R. Balasubramaniyan, Sr. Divisional Manager, LIC of India, Gandhinagar
Divisional Office as a Director on the Board of the Corporation. Brief resume of Shri K.R.
Balasubramainyan, Director, is as under:

Shri KR Balasubramanian, aged 58 years, holds post graduate degree in Mathematics. He
started his career as a direct recruit officer of 18th batch with Life Insurance Corporation of India in
1990. He possesses of 29 years’ experience in various departments of LIC of India in different
capacities. Prior to joining as Senior Divisional Manager at Gandhinagar Divisional Office of LIC
of India, he was holding the same position at LIC, Jabalpur. He was also Regional Manager
(Bankassurance) at Bhopal. He is not holding Directorship in any other company or organization or
any shares of the Corporation in his individual capacity. He is not related to any Director or Key
Managerial Personnel of the Corporation.
2.

Small Industries Development Bank of India, Mumbai, vide letter dated July 17, 2019,
nominated Shri Ravindran A. Lakshmanan, General Manager, SIDBI, Ahmedabad Regional
Office as Director on the Board of the Corporation vice Shri Pushkar Mishra. Accordingly,
Shri Ravindran A.L., became Director on the Board of the Corporation w.e.f. July 17, 2019.
Brief resume of the said Director is as under:

Shri Ravindran A.L., aged 51 years, is holding degree of Bachelors in Commerce and Law
from University of Mumbai. He also holds Post Graduate Diploma in Management & Financial
Management and CAIIB. He has around two decades of experience in development banking.
During the period, he worked in various capacities from Assistant Manager to General Manager in
Small Industries Development Bank of India. His areas of expertise include Branch Administration,
Branch Operations, Project Finance, Branch Accounts, Bills Finance, Forex, Business Development
etc. Three weeks exposure visit on Micro Finance organized by Boulder Institute of Micro Finance
at ITC-ILO Turin, Italy, exposure visit on Micro Finance to Singapore and Indonesia are his
achievements during the tenure. On his joining the Board of Directors of the Corporation, he also
holds the Chairmanship of its Audit Committee and a member of Stakeholders Relationship
Committee. He is a nominee director on the Boards of Gujarat Industrial & Technical Consultancy
Organization Ltd (GITCO) and Fincare Small Finance Bank Ltd. He is also Chairman of Customer
Service Committee, member of Risk Management Committee and Corporate Social Responsibility
Committee of Fincare Small Finance Bank Ltd. He is not holding any shares of the Corporation in
his individual capacity and is not related to any Director or Key Managerial Personnel of the
Corporation.
3.

Section 10 (f) read with Section 17 (1) of the State Financial Corporations Act, 1951
empowers State Government to appoint Managing Director in consultation with Small
Industries Bank. State Government in General Administration Department, vide Order No.
AIS/35.2009/3/G dated 29th April, 2017, ordered that Industries Commissioner, Gandhinagar
should also function as Ex-Officio Managing Director of Gujarat State Financial
Corporation. Accordingly, Smt. Mamta Verma, IAS, Industries Commissioner and
Director on the Board of the Corporation was officiating as Managing Director from
16th May, 2017 till 3rd September, 2019. On his assuming charges as Industries
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Commissioner on 5th September, 2019, Dr. Rahul B Gupta, IAS is officiating as Managing
Director of the Corporation since then. Brief resume of Dr. Rahul B Gupta, IAS, Managing
Director, is as under:Dr. Rahul B Gupta, IAS, aged 40 years, Industries Commissioner, Government of Gujarat, joined
the Board of Directors of the Corporation with effect from 5th September, 2019 as ex-officio
Managing Director pursuant to Order No. AIS/35.2009/3/G dated 29th April, 2017 read with
Notification No. AIS/35.2019/30/G dated 30th August, 2019 of General Administration Department
of Government of Gujarat. He is a Commerce graduate, a member of The Institute of Chartered
Accountants of India and also holds Ph.D. in Human Development Index. He joined Indian
Administrative Service on 1st September, 2004 in Gujarat cadre. He worked in various capacities as
Assistant Collector, Dahod, DDO, Anand and Ahmedabad, Collector, Anand, Narmada, Junagadh
and Rajkot and Joint Secretary (Law & Order), Home Department. Prior to his joining as Industries
Commissioner, Government of Gujarat, he was the Collector and District Magistrate of Rajkot. He
is a Member of Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee of the Corporation. He
is not holding any shares of the Corporation in his individual capacity and is not related to any
Director or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Board Meetings
During the financial year ended 31st March, 2020, four Board meetings were held on 20th May,
2019, 9th August, 2019, 9th November, 2019 and 10th February, 2020.
3.

AUDIT COMMITTEE

a)

Terms of reference:

The terms of reference of the Audit Committee of the Corporation is in line with Regulation 18 read
with Part C of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 which inter alia include (i) review of quarterly and annual financial statements with the
management before submission to the Board for approval, (ii) recommendation for appointment,
remuneration and terms and conditions of Internal as well as Statutory Auditors etc.
b)

Composition, name of members and Chairperson:

Audit Committee of the Corporation consists of three Directors viz. Director representing Small
Industries Development Bank of India as Chairman, Director representing Finance Department of
Government of Gujarat and Managing Director as Members. Secretary (Board) is the Secretary to
the Committee. The names of members and Chairperson as well as the meetings held and attended
during the year under reference are as under:
Name

Designation

Shri Pushkar Mishra*1

Chairman

1

1

Shri Ravindran A.L.

Chairman

3

2

Member

4

4

Member

2

2

Member

2

2

Shri Kamleshbhai K Patel
Smt. Mamta Verma, IAS*
Dr. Rahul B Gupta, IAS
*1

No. of meetings
Held
Attended

2

Consequent to nomination of Shri Ravindran A.L., General Manager, SIDBI, Ahmedabad
Regional Office, as Director on the Board of the Corporation with effect from 17.7.2019, Shri
Pushkar Mishra ceased to be Director from that date resulting into his relinquishing the
position of Chairman of Audit Committee. Shri Ravindan AL, Director, took over as
Chairman of Audit Committee with effect from 17.7.2019.
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*2

Pursuant to transfer of Smt Mamta Verma, IAS and her relinquishing the position of Industries
Commissioner and ex-officio position of Managing Director of the Corporation, she ceased to
be a Member of the Audit Committee with effect from 4.9.2019. Dr. Rahul B Gupta,IAS,
Managing Director, became Member of Audit Committee with effect from 5.9.2019.

c)

Number of meetings and dates on which held:

During the year under reference, Audit Committee met four times on 20th May, 2019, 9th August,
2019, 9th November, 2019 and 10th February, 2020.
4.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration of Directors is governed by Section 16 of the SFCs Act, 1951 read with Regulation
40 of the GSFC General Regulations according to which Directors other than the Managing
Director and not being servants of the Government shall be paid such fees as may be prescribed for
attending meetings of the Board and if they are members of the Executive Committee or any other
committee appointed by the Financial Corporation for attending such committee meetings. At
present Director representing LIC of India on the Board of the Corporation is entitled to receive
sitting fee of Rs.1,000/- per sitting. Salary and allowances of employees are governed by Section
23 of the SFCs Act, 1951 and linked to such benefits as are available to the employees of the State
Government and adopted after consultation with Small Industries Bank and with previous sanction
of State Government. Directors are nominated in accordance with Section 10 of the SFCs Act,
1951. In view of this, Corporation has not constituted Nomination and Remuneration Committee.
5.

Remuneration of Directors:
a) None of the Directors have any pecuniary relationship or transactions with the
Corporation. During the year under reference, Director representing Life Insurance
Corporation of India was paid sitting fee of Rs.3,000/- for attending Board meetings.
b) SFCs Act, 1951 or the GSFC General Regulations does not provide for granting
remuneration to non-executive directors and hence no criteria is fixed for remuneration
to Directors.

6.

STAKEHOLDERS’ RELATIONSHIP COMMITTEE:

(a)

Name of non-executive director heading the Committee:

Stakeholders’ Relationship Committee has been constituted to monitor and review investors’
grievances. The Committee was last reconstituted vide Board decision dated 12th February, 2019. It
now consists of three Directors viz. Director representing Finance Department of Government of
Gujarat as Chairman, Director representing SIDBI and Managing Director as Members. The
Committee consisted of following Directors during the year under reference:Sr. No.
1
2

3

Name of Director
Shri Kamleshbhai K Patel
(Director representing Finance Department)
Shri Pushkar Mishra
(Ceased to be member with effect from 17th July, 2019)
Shri Ravindran AL
(Member with effect from 17th July, 2019)
(Director representing SIDBI)
Smt. Mamta Verma, IAS
(Ex-officio Managing Director and member till 3.9.2019)
Dr. Rahul B Gupta, IAS
Managing Director and member w.e.f. 5.9.2019

Designation
Chairman

Member

Member

Committee met twice during the year under reference on 20th May, 2019 and 10th February, 2020.
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Board of Directors at its meeting held on 12th February, 2019 delegated the powers to deal with all
functions related to securities to a sub-Committee consisting of Secretary (Board) as Chairman and
Executive Officer (Accounts) as member and directed that the action taken shall be reported to
Board of Directors in each meeting and place the matter before Stakeholders Relationship
Committee from time to time. The sub-Committee met 21 times during the year under reference and
in aggregate approved dematerialization of 27,200 shares, transfer of 1,200 shares and requests for
dematerialization of 1,100 shares were rejected for various reasons.
b)
c)
d)
e)

Name and designation of Compliance Officer
Number of shareholders’ complaints received so far
Number not solved to the satisfaction of shareholders
Number of pending complaints

7.

GENERAL BODY MEETING

: Raveendran Nair, Secretary (Board)
: 1
: 0
: Nil

a) Location and time where last three AGMs were held:Year
2016-17

Date
19-09-2017

Time
3.00 PM

2017-18
2018-19

14-09-2018
20-09-2019

11.30 AM
11.30 AM

Location of holding AGM
Office of Chairman at Head Office at Udyog Bhavan,
Block No. 10, 1st Floor, Sector-11, Gandhinagar
-do-do-

b) No special resolution was passed during the previous three AGMs.
c) No special resolution was passed through postal ballot during the last year.
d) No special resolution is proposed to be conducted through postal ballot during the year under
reference.
8.

MEANS OF COMMUNICATION
a) Quarterly and annual results are published on or before the dates stipulated under SEBI
(LODR) Regulations, 2015.
b) Quarterly/half yearly and yearly results are normally published in “Financial Express”, both
English and Gujarati editions of Ahmedabad.
c) The results are uploaded on the website of the Corporation viz. www.gsfc.gujarat.gov.in
under INVESTOR RELATIONS – FINANCIAL RESULTS.
d) Whether it also displays official news releases - Not applicable
e) During the year under reference, Corporation has made no presentation to institutional
investors or to analysts.

9.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

a)

Date, time & venue of the
Annual General Meeting:

:

b)

Financial year

:

c)
d)

Dividend payment date
:
Listing on Stock-Exchanges :

e)

Stock Code

f)

Market price data

:

September, 2020 at _____ in the Office of the Corporation
at Head Office, at Udyog Bhavan, Block No. 10, 1st Floor,
Sector 11, Gandhinagar - 382010
1st April to 31st March
Not applicable
BSE Ltd, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001
Listing fee for FY 2020-21remitted to BSE Ltd
532160
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Monthly high and low quotation of shares traded on BSE during Financial Year 2019-20 were as
under:
Month
April, 2019
May, 2019
June, 2019
July, 2019
August, 2019
September, 2019
October, 2019
November, 2019
December, 2019
January 2020
February 2020
March, 2020

High (Rs.)
1.38
1.24
1.24
1.23
1.24
1.05
0.74
0.83
0.86
0.82
0.81
1.39

Low (Rs.)
1.07
1.03
1.18
1.10
1.00
0.74
0.57
0.69
0.73
0.62
0.65
0.85

Volume
71,231
9,051
11,000
9,448
19,572
1,13,114
40,020
20,769
1,73,795
75,633
14,925
40,753

g)

Performance comparison in comparison to BSE Sensex is not attempted.

h)

During the year, the securities of the Corporation are not suspended from trading.

i)

Registrar & Transfer Agents
M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd.
201, Satdal Complex, 2nd Floor, Opp. Bata Show Room, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009.
Phone (079) 26580461/2/3 Fax (079) 26581296
E-mail : mcsstaahmd@gmail.com

j)

Share Transfer System

All shareholders/investors matters like transfer, transmission, dematerialization, investor grievances
etc., are dealt with sub-Committee of Stakeholders Relationship Committee constituted by the
Board of Directors. The Committee met 22 times during the year under reference. Corporation
obtains a half yearly certificate from a Company Secretary in Practice in respect of share transfers
as required under Regulation 40 (9) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and filed the said
certificate with BSE Ltd.
k)

Distribution of shareholding by size as on 31st March 2020
Shares held
No. of Folios % holders Number of shares held % shares
1 – 500
6595
78.5587
14,59,477
1.6378
501-1000
864
10.2918
8,06,538
0.9051
1001-2000
394
4.6933
6,58,979
0.7395
2001-3000
140
1.6677
3,62,575
0.4069
3001-4000
54
0.6432
1,98,230
0.2224
4001-5000
112
1.3341
5,42,270
0.6085
5001-10000
94
1.1197
7,12,314
0.7993
10001-50000
114
1.3580
24,32,234
2.7293
50001-100000
11
0.1310
7,73,233
0.8677
100001 and above
17
0.2025
8,11,68,150
91.0835
Total
8395
100.00
8,91,14,000
100.00
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Distribution of shareholding by ownership as on 31st March, 2020
(Pursuant to Sections 4 and 4A of SFCs Act, 1951)
Sr.
Particulars of shareholding
No.
1 Government of Gujarat
“a” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(a) of SFCs Act, 1951)
“c” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(c) of SFCs Act, 1951)
“d” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(d) of SFCs Act, 1951)
Special Class of shares
(issued pursuant to Section 4A of SFCs Act, 1951)
2 Small Industries Development Bank of India
“b” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(b) of SFCs Act, 1951)
Special Class of shares
(issued pursuant to Section 4A of SFCs Act, 1951)
3 Scheduled Banks, Co. Op. Banks, Insurance Cos.
“c” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(c) of SFCs Act, 1951)
4 Others (Public Shareholders)
“d” Class of shares
(issued pursuant to Section 4(3)(d) of SFCs Act, 1951)
TOTAL
l)

No. of shares held
(Rs.10/- each)

Percentage
share

4,72,60,000

53.03

250

-

30,150

0.03

18,00,000

2.02

2,46,20,000

27.63

7,00,000

0.79

4,00,000

0.45

1,43,03,600

16.05

8,91,14,000

100.00

Dematerialization of shares and Liquidity
Due to restrictions contained in the SFCs Act, 1951, only1,43,03,600 Class “d” shares issued
pursuant to Section 4 (3) (d) of the SFCs Act, 1951 are listed for trading on the floor of Stock
Exchange of which 1,02,37,140 shares are held in electronic mode as on 31st March, 2020
which consists of 71.57% of Class “d” shares. Class ‘d’ shares are available for
dematerialization with both depositories viz. National Securities Depository Ltd and Central
Depository Services (India) Ltd. The ISIN Code allotted to the Corporation is
INE944A01011.

m)

Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date
and likely impact on equity : Not applicable

n)

Commodity price risk or foreign exchange risk – Not applicable

o)

Plant Location : Not applicable

p)

Address for correspondence
The Compliance Officer
Gujarat State Financial Corporation, Secretarial Cell
Udyog Bhavan, Block No.10, Sector-11, GANDHINAGAR-382 010
Phone : 079-23256766
Fax: 079-23252204
E-mail : sec-cell-gsfc@gujarat.gov.in

q)

During the year under reference, no credit rating has been obtained by the Corporation.
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OTHER DISCLOSURES:

a)

No materially significant related party transaction has been entered with any of the related
parties in conflict with the interest of the Corporation.

b)

Corporation had been receiving letters imposing fine for non-compliance of Regulations 17
(1), 18(1) and 19(1)/19(2) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, more particularly when there is
no Independent Director on the Board, from the quarters ended 30th September, 2018 till 30th
September, 2019. Corporation being a body corporate established under State Financial
Corporations Act, 1951, exemptions/relaxations under the proviso to Regulation 15 (2) (b) of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available to it.
Para-7 of SEBI circular dated 3rd May, 2018 empowers Stock Exchange for keeping in
abeyance or withdraw the action in specific cases where specific exemptions from compliances
with the requirements under Listing Regulations etc., are given. Corporation contested the
claim vide various communications. BSE Ltd, vide email communication dated 11th February,
2019, informed that they are making representation to SEBI and once their guidance is sought
on the matter, they will revert to us. No further communication has been received till now.

c)

Corporation has established its own vigil mechanism for Directors and employees to report
concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud or violation of its code of
conduct. Whistle Blower Policy is in vogue in the Corporation. During the year, no personnel
have been denied access to the Audit Committee.

d)

Pursuant to Corporation’s Code of Conduct policy, Directors and senior management
personnel have affirmed their compliance with the Code for the Financial Year 2019-20, a
declaration to this effect signed by Managing Director forms part of this Report.

e)

Since provisions of Section 164 of Companies Act, 2013 are not attracted to the Directors of
the Corporation, certificate from Company Secretary in Practice is not obtained with regard to
disqualification of Directors.

f)

During the year under reference, Corporation remitted Rs.95,580/- to M/s. Priyam R Shah &
Associates, Chartered Accountants, statutory auditors towards audit fee for FY 2018-19,
Rs.45,880/- for obtaining Limited Review Certificates and reimbursed Rs.6,230/- on account
of TA/HA.

g)

The affairs of the Corporation are inspected by SIDBI under Section 37-A of the SFCs Act,
1951 from time to time, commercial as well as compliance audit by Comptroller and Auditor
General of India under Section 37 of the said Act besides statutory audit by a firm of Chartered
Accountants selected from the panel of list furnished by Reserve Bank of India and eligibility
and suitability are confirmed by RBI. Keeping in view the fact that there is no provision in
SFCs Act, 1951 or the Regulations made thereunder, the affairs are being audited and
inspected by the aforesaid authorities and exemption/relaxation is available to bodies corporate
under the proviso to Regulation 15 (2) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015,
Corporation has not opted for Secretarial Audit as provided under Regulation 24A of SEBI
(LODR) Regulations, 2015.

11. Corporation has complied with mandatory requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015
to the extent and in such a manner that it does not violate the provisions of State Financial
Corporations Act, 1951 and the Regulations made thereunder.
12. Corporation received letter dated December 10, 2019 from BSE Ltd imposing fine of
Rs.10,000/- plus GST for delay in furnishing prior intimation of meeting of Board of Directors
as per the provisions of Regulation 29(2)/29(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. There
was a delay of two days in providing prior intimation and hence the fine so imposed by BSE
Ltd was remitted on December 18, 2019.
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The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:Requirement

A

Compliance

The Board:
A non-executive chairperson may be entitled to maintain a Not applicable to the Corporation
chairperson’s office at the listed entity’s expense and also
allowed reimbursement of expenses incurred in performance of
his duties

B

Shareholder Rights:

Half yearly financial results are
uploaded on the website of the
A half-yearly declaration of financial performance including
Corporation, submitted to BSE Ltd
summary of the significant events in last six months, may be
and also published in the newspapers.
sent to each household of shareholders

C

Modified opinion(s) in audit report:
The listed entity may move towards a regime of financial
statements with unmodified audit opinion

D

Reporting of internal auditor

The audit opinions are of technical in
nature.

Internal Auditor’s Reports are
periodically placed before the Audit
Committee for suitable information
and directions. The directions of the
Committee are promptly complied
with.

14.

Declaration regarding compliance of Code of Conduct by the Board members and Senior
Management Personnel by the Managing Director forms part of this Report.

15.

Compliance certificate from Shri Kishor Dudhatra, Practicing Company Secretary, regarding
compliance of conditions of corporate governance also forms part of this Report. Reasons for
non-compliance is given in point No. 10 (b) above.

16.

Disclosure with respect to demat suspense account/unclaimed suspense account – Not
applicable.
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KISHOR DUDHATRA
Company Secretary
B.B.A., FCS
B-314, Gopal Palace, Opp. Ocean Park, Near Shiromani Complex, Shivranjani, Nehrunagar Road,
Ahmedabad-380015
Phone: (O) 40041451, (Mobile) 98250 12960
e-mail: ksdudhatra@yahoo.com
CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF REGULATIONS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24[A], 25, 26, 27 AND CLAUSE (B) TO (I) OF SUB -REGULATION (2) OF REGULATION 46 AND PARA C , D
AND E OF SCHEDULE V OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND
DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015
To,
The Members of
Gujarat State Financial Corporation,
Gandhinagar.
1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Gujarat State
Financial Corporation for the year ended on 31st March, 2020, as stipulated in Regulations (R.W.
Regulation 15 (2) (b)), 17, [17A,] 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, [24A,] 25, 26, 27 and clauses (b) to (i)
of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C , D and E of Schedule V of the Securities And
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 of the
said Corporation with stock exchanges in India.
2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management.
Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the
Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an
audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation. We report that;
a) Pursuant to BSE letters dated 31st October 2018 vide letter No. LIST/COMP/Reg. 27(2) & Reg. 17
to 21/ Sept- 18/532160/960/2018-19, dated 31st January 2019 vide letter No. LIST/COMP/Reg.
27(2) & Reg. 17 to 21/ Dec- 18/532160/1093/2018-19 & dated 2nd May 2019 vide letter No.
LIST/COMP/Reg. 27(2) & Reg. 17 to 21/ March- 19/532160/ 37/2019-20, vide letter No.
LIST/COMP/Reg. 27(2) & Reg. 17 to 21/June-19/ 532160/157/2019-20 dated 19th August, 2019
and vide letter No. LIST/COMP/Reg.27(2) & Reg. 17 to 21/Sep-19/532160/219/2019-20 dated
31st October, 2019, BSE Ltd had imposed penalty of Rs. 9,77,040/- for each quarter ended on
30.09.2018, 31.12.2018, , Rs.9,55,800/- for the quarter ended 31.03.2019, Rs.9,66,420/- for the
quarter ended 30.6.2019 and Rs.3,96,480/- for the quarter ended 30.9.2019 for noncompliance of following Regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015
i) Regulation 17(1) : Non-compliance with the requirements pertaining to the composition of
the Board including failure to appoint women director.
ii) Regulation 18(1) : Non-compliance with the constitution of Audit Committee.
iii) Regulation 19(1)/19(2) : Non-compliance with the constitution of Nomination and
Remuneration Committee.
Corporation has made several communications with respect to aforementioned violations and
sought for exemption/relaxation pursuant to Proviso of Regulation 15(2) (b) of SEBI (LODR)
Regulations, 2015 and in response to those communications Corporation has received a reply
vide BSE email dated February 11, 2019 that BSE is making representation to SEBI and once
their guidance is sought on this matter, BSE will revert to GSFC.
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In absence of specific guidance from BSE, we are unable to comment on the same.
Fine of Rs.10,000/- was also imposed for delay in furnishing prior intimation of meeting of Board of
Directors as required under Regulation 29(2)/29(3) vide BSE letter No. LIST/COMP/532160/
Reg.29(2)-Nov19/244/2019-20 dated 10th December, 2019.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us
and r.w. proviso to Regulation 15(2) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Corporation has complied with the conditions of
corporate governance to the extent that it is not violate the provisions of State Financial
Corporations Act, 1951 and the guidelines or directives issued by the relevant authorities and
subject to what is stated above, we certify that Corporation has complied with the conditions
of Corporate Governance, as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations.
3. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the
corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the
affairs of the Corporation.
Date: 15.06.2020

KISHOR DUDHATRA
PRACTICING COMPANY SECRETARY
FCS NO. 7236 C.P. No. 3959
UDIN:F007236B000344551

Place: Ahmedabad

CODE OF CONDUCT DECLARATION
In compliance with

Regulation 34 (3) read with Clause D of Schedule V of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, I hereby declare that members of
Board of Directors and senior management personnel have affirmed compliance with the Code of
Conduct of Board of Directors and senior management for the year ended 31st March, 2020.

Place : Gandhinagar
Dated : 10-06-2020

(Rahul Gupta, IAS)
Managing Director
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Independent Auditor’s Report
To,
The Members of
GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION (‘the
Corporation’) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Statement of Profit and Loss and the Cash
Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the
financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting
Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and in accordance with the State Financial
Corporations Act, 1951 (the Act). This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in
accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and
detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate 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 statements that give a true and fair
view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit
in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those
Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the
financial statements. 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. In making those risk assessments,
the auditor considers internal financial control relevant to the Corporation’s preparation of the financial statements
that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing an opinion on whether the Corporation has in place an adequate internal financial controls
system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the
appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the
Corporation’s Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
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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Basis for Qualified Opinion
a.

The financial statements of the corporation are prepared on a going concern basis, notwithstanding the fact
that its net worth is completely eroded and defaulted in repayment obligations due to liquidity problems.
This is not in accordance with Accounting Standard (AS) – 1 “Disclosure of Accounting Policies”. The effect of
the same on the financial statements is not ascertainable.

b.

Dues payable to Government of Gujarat is subject to confirmation and adjustment, if any, required upon such
confirmation. Pending such confirmation, the effect thereof on interest and penal interest is not
ascertainable.

c.

Interest income on loans and advances on account of recovery from the parties are made on actual receipt
basis since beginning of financial year 2018-19, as a result of change in accounting policy adopted by the
Corporation. However, in respect of receipts prior to 1-4-2018, the then prevailing policy is kept intact.
Therefore, the actual effect on write back of NPA, bad debt provision and any other items of financial results
could not be ascertained.

d.

The balances in parties’ accounts in subsidiary ledgers with general ledgers of loans and advances are not
reconciled. The effect thereof on loans and advances is not ascertainable.

e.

Borrowings, Other Liabilities and Provisions Other Assets and Loans and Advances are subject to confirmation
and adjustments, if any and the effect of the same on the financial statements is not ascertainable.
Qualified Opinion
In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the possible
effects of the matter described in Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid financial statement give the
information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting
principles generally accepted in India of the state of affairs of the corporation as at 31st March, 2019, and its loss and
its cash flow for the year ended on that date.
Reports on Other Legal & Regulatory Requirements
a.

We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph,
obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were
necessary for the purpose of our audit;

b.

Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph
above, in our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Corporation so
far as appears from our examination of those books.

c.

The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in
agreement with the books of account;

d.

Except the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our
opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards issued by ICAI.
For, Priyam R Shah & Assocites
Chartered Accountants
Firm Registration No. 118421W
Mitesh M Nagar
Partner
Membership No. 173787
UDIN:

Place: Ahmedabad
Date : 29-06-2020
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020
As at 31st March
2020
`

As at 31st March
2019
`

1

89,11,40,000

89,11,40,000

1-A

4,60,48,000

4,60,48,000

Note.
No.

Particulars
CAPITAL/LIABILITIES
SHARE CAPITAL
SHARE FORFEITED
RESERVES & SURPLUS

2

2,73,36,66,913

2,73,36,66,913

BORROWINGS

3

6,61,68,42,633

6,61,68,42,633

OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

4

19,41,22,58,202

18,11,67,84,547

29,69,99,55,748

28,40,44,82,093

`

`

Total Rs.
ASSETS
CASH & BANK BALANCES

5

1,17,91,321

1,27,81,332

INVESTMENTS

6

1,53,10,48,282

1,41,06,58,091

LOANS & ADVANCES

7

-

-

FIXED ASSETS

8

3,26,33,503

3,62,58,728

OTHER ASSETS

9

7,71,26,154

7,18,17,895

28,04,73,56,488

26,87,29,66,048

29,69,99,55,748

28,40,44,82,093

PROFIT & LOSS ACCOUNT
Total Rs.
NOTES TO ACCOUNTS

15

Notes referred to above and notes attached there to form an integral part of the Financial Statements
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD,
(M.R. Malpani)
Executive Officer(A/cs)

(Raveendran Nair)
Secretary (Board)

(Ravindran A.L.)
Director

(Rahul Gupta, IAS)
Managing Director

As per our Report of even date.
FOR PRIYAM R. SHAH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
ICAI Firm Reg. No. : 118421W
MITESH NAGAR
PARTNER
Membership No. : 173787
PLACE : AHMEDABAD
DATED : 29-06-2020

PLACE : GANDHINAGAR
DATED : 29-06-2020
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020
Note.
No.

Particulars

For the Year
Ended 31st
March, 2020
`

For the Year Ended
31st March, 2019
`

INCOME
INTEREST ON LOANS & ADVANCES
INTEREST ON DEPOSITS
PROFIT ON SALE OF ASSETS

2,12,87,341

2,42,49,969

11,02,51,370

9,42,11,868

-

PROVISION AGAINST NPA WRITTEN BACK
OTHER INCOME

10
TOTAL INCOME `

52,903

5,96,84,472

9,20,47,248

30,73,296

69,97,875

19,42,96,479

21,75,59,863

EXPENDITURE
INTEREST ON BONDS, DEPOSITS & OTHER BORROWINGS

11

1,29,99,50,941

1,28,05,02,162

FINANCIAL EXPENSES & COMMITMENT CHARGES

12

5,214

18,279

PERSONNEL EXPENSES

13

2,98,96,231

2,99,89,266

OTHER EXPENSES

14

2,73,11,293

4,58,85,162

DEPRECIATION

8

36,46,025

41,06,440

78,77,215

57,13,195

1,36,86,86,919

1,36,62,14,503

-1,17,43,90,440

-1,14,86,54,640

ADD: OPENING BALANCE OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

-26,87,29,66,048

-25,72,43,11,408

BALANCE CARRIED FORWARD TO BALANCE SHEET

-28,04,73,56,488

-26,87,29,66,048

-13.18

-12.89

PROVISION FOR DIMINUTION IN VALUE OF INVESTMENTS
TOTAL EXPENDITURE `
NET LOSS FOR THE YEAR

EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED)
NOTES TO ACCOUNTS

15

Notes referred to above and notes attached there to form an integral part of the Financial Statements
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD,
(M.R. Malpani)
Executive Officer(A/cs)

(Raveendran Nair)
Secretary (Board)

(Ravindran A.L.)
Director

(Rahul Gupta, IAS)
Managing Director

As per our Report of even date.
FOR PRIYAM R. SHAH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
ICAI Firm Reg. No.: 118421W
MITESH NAGAR
PARTNER
Membership No. :173787
PLACE: AHMEDABAD
DATED: 29-06-2020

PLACE: GANDHINAGAR
DATED: 29-06-2020
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

Particulars
A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Net Loss before tax as per Profit & Loss A/c
Adjustments :
Deprec iation
Provision for NPA written bac k
Diminution/(Reverse Diminution) in Value of Investments
Profit on sale of Investments
Profit on Sale of Assets
Dividend Inc ome
Interest Inc ome
Interest on Financ e Cost
Operating Loss before working capital
Adjusted for :
i) Other Assets
ii) Other Liabilites & Provisions
NET CASH USED FROM OPERATING ACTIVITES (A)
B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Purc ahse of Fixed Assets (After c hanges in Capital W-I-P)
Sale of Fixed Assets
Dec rease in Investments
Dividend Inc ome
Interest Inc ome
NET CAS USED FROM INVESTING ACTIVITES (B)

For the Year
Ended 31st
March, 2020
`

For the Year
Ended 31st
March, 2019
`

-1,17,43,90,440

-1,14,86,54,640

36,46,025

41,06,440

78,77,215
0
-11,000
-11,02,86,990
-1,27,31,65,190

57,13,195
-52,903
-9,42,73,853
-1,23,31,61,761

-53,08,259
1,29,54,73,655
1,70,00,206

-69,89,721
1,28,55,08,501
4,53,57,019

-20,800
0
-12,82,67,407
11,000
11,02,86,990
-1,79,90,217

-12,239
69,499
-15,94,27,292
9,42,73,854
-6,50,96,179
-

C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITES
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)

-

-

-9,90,011
1,27,81,332
1,17,91,321

Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)
Opening Balanc e of Cash & Cash Equivalents
Closing Balanc e of Cash & Cash Equivalents

-1,97,39,160
3,25,20,492
1,27,81,332

NOTE: The above Cash Flow is prepared in accordance with Accounting Standard - 3 (indirect method).
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD,
(M.R. Malpani)
Executive Officer(A/cs)

(Raveendran Nair)

(Ravindran A.L.)

Secretary (Board)

Director

(Rahul Gupta, IAS)
Managing Director

As per our Report of even date.
FOR PRIYAM R. SHAH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
ICAI Firm Reg. No.: 118421W

MITESH NAGAR
PARTNER
Membership No. :173787
PLACE: AHMEDABAD
DATED: 29-06-2020

PLACE: GANDHINAGAR
DATED: 29-06-2020
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Notes to the Financial Statements for the year ended on 31St March, 2020
Note : 1 Share Capital
Sr. No
1

2

Particulars
AUTHORIZED CAPITAL
10,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each.

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

1,00,00,00,000

1,00,00,00,000

1,00,00,00,000

1,00,00,00,000

86,61,40,000

86,61,40,000

2,50,00,000

2,50,00,000

89,11,40,000

89,11,40,000

ISSUED , SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL
A) 8,66,14,000 SHARES
(PREVIOUS YEAR 8,66,14.000 SHARES OF Rs.10/- EACH)
B) 25,00,000 SHARES OF Rs.10/- EACH
SPECIAL CAPITAL ( PREVIOUS YEAR 25,00,000 OF Rs.10/- EACH)
ISSUED U/S 4-A OF THE SFC'S ACT,1951
Total in `

Note : 1-A Share Forfeited
Sr. No
1

Particulars

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

SHARE FORFEITED 92,09,600 EACH OF Rs. 10/(ORIGINALLY PAID UP VALUE ` 5/-)

4,60,48,000

4,60,48,000

Total in `

4,60,48,000

4,60,48,000

Note : 2 Reserves & Surplus
Sr. No

Particulars

A

SPECIAL RESERVE (U/S 36(1)(VIII) OF THE I.T. ACT 1961

B

RESERVE FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS

C

SECURITIES PREMIUM

D

CAPITAL RESERVE - GAIN ON RESTRUCTURING OF PRINCIPAL DEBTS

E

SPECIAL RESERVE ( CREATED U/S.35 A OF THE SFC'S ACT,1951)
(DIVIDEND FOREGONE BY GOVT.OF GUJARAT & IDBI)
Total in `

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

64,34,16,722

64,34,16,722

4,75,35,006

4,75,35,006

18,89,88,000

18,89,88,000

1,82,87,27,185

1,82,87,27,185

2,50,00,000

2,50,00,000

2,73,36,66,913
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Notes to the Financial Statements for the year ended on 31St March, 2020
Note : 3 Borrowings
Sr. No

Particulars

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

(a)

LONG TERM BORROWINGS
UNSECURED
FROM STATE GOVT.FOR MARGIN LOAN TO BALISANA PROJECT
2,10,000
2,10,000
FROM STATE GOVT.SALES TAX INT.FREE LOAN
1,76,86,346
1,76,86,346
SALES TAX INT. FREE DEEMED LOAN (CONTRA)
31,49,32,320
31,49,32,320
FROM STATE GOVT.FOR HERITAGE HOTEL FUND (INTEREST 5%)
1,00,00,000
1,00,00,000
SOFT LOAN FROM GOVT.OF GUJARAT
6,21,36,80,000
6,21,36,80,000
LOAN IN LIEU OF SHARE CAPITAL FROM GOVT OF GUJARAT.
6,03,33,967
6,03,33,967
(INTEREST 3.5% & 7.5%)
Total in `
6,61,68,42,633
6,61,68,42,633
Note :3(i ) Soft loan received from Government of Gujarat (21 accounts) during the years from 2004-05 to 2011-12 are repayable in 10
years in quarterly installments from the date of disbursement carrying interest ranging from 12% to 15%.
3(i i ) On account of consistent operational losses, the Corporation has continuously defaulted in repayment of Government of

Gujarat's long term loans/borrowings.

Note : 4 Other Liabilities & Provisions
Sr. No

Particulars

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

TAX DEDUCTED AT SOURCE PAYABLE
SECURITY DEPOSIT
GST PAYABLE
UNPAID GUARANTEE FEE
INTEREST PAYABLE ON BORROWINGS
INTEREST PAYABLE ON SECURITY DEPOSITS
UNCLAIMED DIVIDEND

1,24,583
1,45,406
-1,94,599
35,60,39,833
19,00,77,04,117
57,491
3,51,048

1,53,543
1,45,406
16,338.00
35,60,39,833
17,70,77,53,176
57,491
3,51,048

SUBSIDY FROM GOVT.(AS AN AGENCY)
LESS :DISBURSED UPTO END OF THE YEAR

2,05,97,36,976
-2,04,27,11,180

2,05,97,36,976
-2,04,27,11,180

69,89,116

1,32,70,616

2,52,86,016
-36,07,518

2,30,57,944
-34,23,557

16,69,56,010
-16,46,19,096
19,41,22,58,202

16,69,56,010
-16,46,19,096
18,11,67,84,547

OTHER DEPOSITS
SUNDRIES (OTHER LIABILITIES)
LESS : STD NO LIEN A/C (CONTRA NOTE -9)

SUBVENTION FROM STATE GOVT
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET
LESS: DIVIDEND DEFICIT A/C
Total in `

Note : 5 Cash & Bank Balances
Sr. No
A

Particulars
Cash-on-Hand
Cash on hand and as Imprest

As at 31st March 2019

`

`
91,033
91,033

1,03,275
1,03,275

Bank Balance with Scheduled Banks
BALANCE WITH BANKS
(IN CURRENT ACCOUNTS )

62,28,887

76,06,656

Others (Deposits with GSFS)
LIQUID DEPOSIT WITH GSFS
GSFS INTER CORPORAT DEPOSIT

54,71,401

50,71,401

1,17,00,288

1,26,78,057

1,17,91,321

1,27,81,332

Sub Total (A)
B

As at 31st March 2020

Sub Total (B)
Total in ` [ A + B ]
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Notes to the Financial Statements for the year ended on 31St March, 2020
Note : 6 Investments (At Cost)
Sr. No

Particulars

(i)

SHARES ACQUIRED UNDER UNDERWRITING AGREEMENT U/S 25(1) ( C
) OF THE SFC'S ACT,1951
PREFERENCE SHARES,FULLY PAID-UP (UNQUOTED)
A EQUITY SHARES,FULLY PAID (UNQUOTED)
B EQUITY SHARES, PARTLY PAID (UNQUOTED)

2,00,000

2,00,000

285440(PREVIOUS YEAR 285440) EQUITY SHARES OF RS.10 EACH
FULLY PAIDUP IN IDBI BANK LTD.

2,31,92,000

2,31,92,000

1446470(PREVIOUS YEAR 1446470) EQUITY SHARES OF RS.10 EACH
FULLY PAIDUP IN JAGADIA COPPER LTD.

1,44,64,700

1,44,64,700

500(PREVIOUS YEAR 500) EQUITY SHARES OF RS.2 EACH FULLY PAIDUP
IN CORPORATION BANK

8,000

8,000

409000(PREVIOUS YEAR 409000) EQUITY SHARES OF RS.10 EACH
FULLY PAIDUP IN KUSH INDUSTRIES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS
SNS TETILES LTD)

61,35,000

61,35,000

220417(PREVIOUS YEAR 220417) EQUITY SHARES OF RS.10 EACH
FULLY PAIDUP IN SAR AUTO PRODUCTS LTD

22,04,170

22,04,170

150000 (PREVIOUS YEAR 150000) EQUITY SHARES OF RS.10 EACH
FULLY PAIDUP IN OMKAR PHARMA LTD

15,00,000

15,00,000

1(PREVIOUS YEAR 1) EQUITY SHARE OF G.S.F.C STAFF CO.OP CREDIT
SOCIETY LTD. OF Rs. 10/- (UNQUOTED)

10

10

1,10,000

1,10,000

1,52,14,84,441

1,39,32,17,035

(5,07,74,539.00)

(4,28,97,324.00)

1,53,10,48,282

1,41,06,58,091

(iii)

EQUITY SHARES FULLY PAID (QUOTED)

(vi)

`

7,40,500
1,14,84,000
3,00,000

PREFERENCE SHARES ACQUIRED UNDER SPECIAL CAPITAL SCHEME
(2000 Shares of Rs.100/- each fully paid up) (UNQUOTED)

(v)

As at 31st March 2019

`

7,40,500
1,14,84,000
3,00,000

(ii)

(iv)

As at 31st March 2020

1100 (PREVIOUS YEAR 1100) EQUITY
GUJARAT
INDUSTRIAL&
TECHNICAL
(UNQUOTED)

SHARES OF RS.100/- OF
CONSULTANCY
(GITCO)

GSFS INTER CORPORATE DEPOSIT
LESS :
INVESTMENT DEPRECIATION PROVIDED

Total in `

Aggregate cost of quoted securities - Rs.47,503,870/Market value of quoted securities Rs.79,880,177/-/Aggregate cost of unquoted securities - Rs.1,534,318,951/-

Note: 7 Loans and Advances
Sr. No

Particulars

PRINCIPAL AMOUNT
(TERM LOAN , HIRE PURCHASE & LEASE FINANCE )
LESS : PROVISION FOR NPA
Total in `
7 (i)

As at 31st March 2020

As at 31st March 2019

`

`

4,09,42,35,746

4,15,39,20,218

(4,09,42,35,746)

(4,15,39,20,218)

-

No loans and advances due to Directors or other officers of the Corporation in which they are partner or member

34

-

35

LEASE ASSETS
Machinery & Equipments
Total in ` [B]

B.
1

4
5
6
7
8

2
3

1

Sr. No

3,26,33,503

7,71,26,154

15

15

3,26,33,488

7,18,17,895

6,75,086
35,61,022
5,80,971
1,12,03,397
(34,23,557)
6,59,747
5,14,812
5,66,90,129
61,288
12,95,000

`

7,70,01,472

-

-

7,70,01,472

1,54,77,691
35,92,841
12,41,326
1,23,08,860
12,770

As at 31st March 2019

36,46,025

-

-

36,46,025

(in `)

3,62,58,728

15

15

3,62,58,713

1,71,97,435
42,04,872
14,60,380
1,33,74,743
21,283

As on
31-03-2019

Net Block
As on
31-03-2020

`

-

-

-

-

1,72,90,939
60,64,239
32,76,688
2,71,36,256
2,32,33,350

Total
Depriciation
as on
31-03-2020

As at 31st March 2020

7,33,55,447

-

-

7,33,55,447

17,19,744
6,32,831
2,19,054
10,65,883
8,513

Total in `

10,96,34,975

15

15

10,96,34,960

1,55,71,195
54,31,408
30,57,634
2,60,70,373
2,32,24,837

5,00,106
23,79,627
5,80,971
1,14,18,181
(36,07,518)
6,59,747
5,38,812
6,33,03,404
57,824
12,95,000

-

-

-

-

3,27,68,630
96,57,080
45,18,014
3,94,45,116
2,32,46,120

LOANS & ADVANCES TO EMPLOYEES
ADD : INTEREST ACCRUED THEREON
CAPITAL SUBSIDY RECEIVABLE
SUNDRIES
LESS : STD NO LIEN A/C (CONTRA NOTE.4)
TDS - FROM INVESTMENT INCOME
ADVANCE TAX
INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON ICD AND LQDS
EXCESS TDS DEPOSITED TO BE ADJUSTED AGAINST EXPENSES
DEPOSIT FROM LOANEES

Particulars

20,800

-

15
10,96,14,175

-

20,800

20,800

Depreciation

Writtenback Provided
Deduction
Closing Balance Provided upto
during 2019- during
during 2019-20 as on 31-03-2020 31-03-2019
20
2019-20

Gross Block
Addition
during
2019-20

15

10,96,14,160

3,27,68,630
96,36,280
45,18,014
3,94,45,116
2,32,46,120

As on
01-04-2019

Note : 9 Other Assets

Total in ` [A] + [B]

OWN ASSETS
Furniture & Fixtures
Office Equipments
Office Vehicles
Land & Building
Computers
Total in ` [A]

Particulars

A.
1
2
3
4
5

Sr.
No.

Note-8 Fixed Assets

Notes to the Financial Statements for the year ended on 31St March, 2020
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GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION
Notes to the Financial Statements for the year ended on 31st March, 2020

Note : 10 Other Income
Sr. No
1
2
3
4

Particulars
BAD DEBTS RECOVERED
INTEREST ON LOANS TO EMPLOYEES
DIVIDEND INCOME
MISCELLANEOUS INCOME
Total in `

For the Year Ended 31st
March 2020 `
24,11,663
35,620
11,000
6,13,463

For the Year Ended
31st March 2019 `
48,87,005
61,985
20,48,885

30,73,296

69,97,875

For the Year Ended 31st
March 2020 `
92,92,92,004
5,00,000
41,11,689
36,60,47,248

For the Year Ended
31st March 2019 `
92,92,92,003
5,00,000
41,11,689
34,65,98,470

1,29,99,50,941

1,28,05,02,162

For the Year Ended 31st
March 2020 `
5,214

For the Year Ended
31st March 2019 `
18,279

5,214

18,279

For the Year Ended 31st
March 2020 `
2,39,34,847
34,48,758
20,96,359
24,549
3,91,718

For the Year Ended
31st March 2019 `
2,47,00,546
35,77,516
12,43,220
28,044
4,39,940

2,98,96,231

2,99,89,266

For the Year Ended 31st
March 2020 `
5,37,940
3,000
13,94,777
6,11,765
6,77,052
48,416
5,58,960
7,92,572
7,03,258
48,14,781
82,29,738
2,25,822
11,63,782
18,35,481
54,93,369
2,20,580

For the Year Ended
31st March 2019 `
7,46,333

2,73,11,293

4,58,85,162

Note :11 Interest on Bonds Deposits & Other Borrowings
Sr. No
1
2
3
4

Particulars
INTEREST ON GOVT.LOAN
INTEREST ON HERITAGE HOTEL FUND LOAN
INTEREST ON LOAN TOWARDS SHARE CAPITAL
INTEREST ON DELAYED PAYMENT ON GOVT.LOANS
Total in `

Note :12 Financial Charges & Commitment Charges
Sr. No
1

Particulars
BANK CHARGES AND COMMISSION
Total in `

Note: 13 Personnel Expenses
Sr. No
1
2
3
4
5

Particulars
SALARY , BONUS & ALLOWANCES
CONTRIBUTION TO STAFF PROVIDEND FUND
GRATUITY
LEAVE ENCASHMENT
STAFF WELFARE EXPENSES
Total in `

Note : 14 Other Expenses
Sr. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Particulars
TRAVELLING & OTHER ALLOWANCES
DIRECTORS SITTING FEES
RENT,RATES,TAXES & ELECTRICITY
POSTAGE STAMP,TELEGRAMS & TELEPHONE
PRINTING & STATIONERY
PUBLICITY & ADVERTISEMENT
REPAIRS & RENEWALS
LEGAL CHARGES
VEHICLES MAINTENANCE EXPENSES
OTHER EXPENSES
BAD DEBT WRITTEN OFF
COMPUTERISATION EXPENSES
FUEL AND CONVEYANCE CHARGES
OUTSOURCING CHARGES
WEALTH TAX, SERVICE TAX & GST EXPENSES
PROFESSIONAL FEES
PAYMENT TO AUDITORS'
Total in `
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14,29,633
6,28,462
5,78,470
1,28,483
9,87,652
15,47,537
5,90,985
57,31,948
2,38,99,735
2,39,734
16,30,129
21,78,431
53,57,051
2,10,580





NOTE – 15
NOTES FORMING PART OF STATEMENT OF PROFIT & LOSS AND BALANCE
SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020
A

ACCOUNTING POLICIES AND METHOD OF ACCOUNTING:

(01)

These financial statements have been prepared on accrual basis, unless otherwise stated, as a
going concern under historic cost convention, in accordance with the requirements of the
State Financial Corporations Act, 1951; regulations framed thereunder and generally
accepted accounting principles.

(02)

REVENUE RECOGNITION:
(a) The Corporation recognizes income by way of interest, penalty and other charges after
realization of cheques as intimated by banks. Interest income includes penal interest
received. The said income recognition is applicable only to interest earned from
operational activities and not on interest income earned through investing or financing
activities.
(b) In view of the prudential norms prescribed by SIDBI, no income is recognized in respect
of Non-Performing Assets (NPA). Income on such assets shall be recognized as and
when received. Provision for NPA has been made as per the norms prescribed by SIDBI.
All assets have been classified as doubtful for more than three years or loss assets and
accordingly 100% provision has been made.
(c) Amount received from the loanees are credited in the books in the following order :
[1] Penalty & other charges
[2] Interest
[3] Principal
(d) Where the unit of the loanees or collateral security is sold, the amount realized is first
credited towards principal and if there is any surplus, it is credited towards other dues.
However, where the amount realized in respect of the units which were written off in
previous year/years and subsequently sold out, the amount is credited to Bad Debts
Recovery A/c. under the group of “Other Income”.
(e) Prior to 1.4.2018, in case loanees opted for OTS, amount received from the loanee is
first apportioned as per normal practice as under:
[1] Penalty & other charges
[2] Interest
[3] Principal
At the time of issuance of No Due Certificate, the effect of OTS scheme is
given whereby amount credited to interest/penalty account during recovery period of
OTS which otherwise was principal recovery as per OTS scheme is being given
effect. The shortfall in principal account is compensated by crediting interest income
and write off of the same amount.
Keeping in view the fact that all loan assets are NPAs and 100% provision is made, the
aforesaid policy has been changed with effect from 1st April, 2018 as under:
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“In case of loanees opted for OTS, amount received from the loanee is apportioned
in the following order:1.

Principal and capitalized expenses

2.

Interest

3.

Penalty and other charges

At the time of issuance of No Due Certificate, the shortfall in principal account, if
any, is compensated by write off of the same amount.”
As a result of adoption of the said accounting policy, during the year under
reference, out of an amount of Rs.9.68 lakh (previous year Rs.434.08 lakh) received as
recovery from OTS accounts pertaining to the period prior to 01-04-2018, only Rs.5.41 lakh
(previous year Rs.242.50 lakh) has been recognized as interest income and balance amount
of Rs. 4.27 lakh (previous year Rs.192.58 lakh) has been credited towards Principal.
Therefore, during the year under reference, interest income is reduced by Rs.4.27 lakh
(previous year Rs.242.50 lakh) and write back of NPA provision increased by the same
amount.
(03)

FIXED ASSETS
Fixed assets including the assets given on lease are recorded at the cost of acquisition
including incidental expenses in connection thereto. All fixed assets are stated at cost less
depreciation and in case of leased assets, after taking into consideration the lease
adjustments account.
All leased assets are shown at Re.1/- book value since lease terms of all the assets have
expired.

(04)

DEPRECIATION:
[a]

Depreciation on assets is provided under Written Down Value Method in accordance
with rates prescribed under Income Tax Act, 1961 as under:Furniture & Fixtures : 10%
Office Equipment

: 15%

Motor cars

: 15%

Office Building

: 10%

Residential building : 5%
Computers

: 40%

In case of additions to fixed assets, depreciation is provided for full year where
additions are made on or before 30th September and at 50% of the rates for assets
acquired after 30th September. In respect of sale/disposal of fixed assets, no
depreciation in provided in the year of sale/disposal.
(05)

EMPLOYEE BENEFITS:
(a) Salaries and non-monetary benefits are accrued in the year in which the services are
rendered by the employees. Contribution to employees’ provident fund are recognized
as an expense and charged to Statement of Profit and Loss.
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(b)

(06)

(07)
(08)

For gratuity up to Rs.10.00 lakh and leave encashment liabilities, Corporation took
policies with Life Insurance Corporation of India which takes care of liabilities on
both the counts. The entire premium paid to LIC is charged to Statement of Profit
and Loss. The ceiling limit of maximum amount of gratuity is increased from
Rs.10.00 lakh to Rs.20.00 lakh with effect from 29.3.2018. Pending amendment to
GSFC (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1964, Corporation provides
for differential amount of gratuity in respect of retired employees in the Statement of
Profit and Loss. During the year under reference, Corporation provided
Rs. 20,48,160/- (previous year Rs. 11,80,140/-) towards gratuity liability.

INVESTMENTS:
Investment is classified as “Available for sale” for the purpose of valuation and provision
for net diminution in value of investment is made as per the guidelines issued by SIDBI.
BORROWING COST :
Borrowing cost is recognized as expense and charged to Statement of Profit and Loss.
WRITE OFFS :
While writing off loans, the Corporation takes into consideration the following where
A]
B]
C]
D]
E]

(09)



Assets of the loanees are lost
Loanees are not in existence
To the extent of deficit on sale of loanee assets
The units are closed and no recovery is forthcoming
Waiver/sacrifice on account of One Time Settlement/any other settlement.

TAXATION :
Deferred Tax Asset is not recognized in view of Corporation not being virtually certain of
realizing adequate profits in the foreseeable future.

(10)

IMPAIRMENT OF ASSETS:
A substantial portion of Corporation’s assets comprise of `financial assets’ to which
Accounting Standard-28 “Impairment of assets” is not applicable. In respect of assets to
which Standard applies, in the opinion of the management, there are no indications, internal
or external, which could have the effect of impairing the value of the assets to any material
extent as at 31st March, 2020 requiring recognition in terms of the said standard.

(11)

EVENTS OCCURING AFTER THE BALANCE SHEET DATE :
Material adjusting events (that provides evidence of condition that existed at the balance
sheet date) occurring after the balance sheet date are recognized in the financial statements.
Non adjusting events (that are indicative of conditions that arose subsequent to the balance
sheet date) occurring after the balance sheet date that represents material change and
commitment affecting the financial position are disclosed in the report of the Board of
Directors.

(12)

PROVISION:
Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when
there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an
outflow of resources even though the amount cannot be determined with certainty and
represents only a best estimate in the light of available information. Contingent liabilities
are not recognized but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognized
nor disclosed in the financial statements.
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NOTES ON ACCOUNTS:
(01) All Government guaranteed bonds have been redeemed and proposals for vacation of
guarantees are submitted to administrative department. Since there was no
Government guaranteed bonds, no guarantee fee is payable during the year under
report. However, Corporation is in default of guarantee fee of Rs.35,60,39,833/(Previous year Rs.35,60,39,833/-).
(02) While writing off principal amount as bad debts in certain cases, the value of
securities available has not been ascertained and deducted from the principal amount.
The sale proceeds of the securities will be accounted as bad debts recovered under the
head “Other Income” as and when the amount is realized.
During the year under review, Corporation recovered an amount of Rs.24,11,663/(previous year Rs.48,87,005/-) from Bad Debts written off.
(03) CONTINGENT LAIBILITES :
Contingent liabilities are not recognized as there is no present obligation as a result of
past events and it is probable that there will be an outflow of resources. However,
contingent liabilities are disclosed as under:
(i)

Claims in Civil suits against Corporation not acknowledged as debt estimated to
Rs.1,50,000/- (previous year Rs.2,04,35,000/-).

(ii) Details of Income Tax disputes against which appeals have been preferred are
given below. The quantum of disputed tax liability is not ascertainable.
(a)

Appeals pending before Income Tax Appellate Tribunal:
Assessment Year
2000-01
2006-07
2013-14

( b)

Particulars
Ascertained bad debt
Waiver of Capital Receipt
Addition u/s 2 (24)(x) read with Section 36 (1)(va)

Pending before Hon’ble High Court of Gujarat:

Tax Appeal No. 696 of 2019 filed during the year under reference by Principal IT
against GSFC regarding disallowance under Section 14A of Income Tax Act, 1961
for Assessment Year 2012-13 is pending before Hon’ble High Court of Gujarat for
admission.
(04)

Details of pending reconciliation:
(i)

In some of the cases, the balances as per the General Ledger are not tallied
with the respective subsidiary ledgers.

(ii)

The outstanding balance of borrowings, other liabilities and provisions and
other assets are subject to confirmation and adjustment, if any.

(iii)

The difference in Sales Tax Deferment Deemed loan between Subsidiary
Ledger and General Ledger stands un-reconciled.

(05)

The figures of previous year have been regrouped and rearranged wherever
necessary to make them comparable with the figures of the current year.

(06)

Corporation has made provision as per the prudential norms prescribed by SIDBI on
the principal outstanding and other expenses incurred and shown as receivables. The
provision made is subject to the Note No. B-4 regarding non reconciliation of
general ledger balances as per the subsidiary ledger. During the year under reference,
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all loan accounts are treated as doubtful for more than three years or loss assets.
Accordingly, 100% provision has been made. Corporation has written back excess
provision of Rs.5,96,84,472/- in the current year and shown separately in the
Statement of Profit and Loss (Previous year Rs.9,20,47,248/-).

(10)

(07)

Corporation’s operations are solely in the Financial Service Industry including
Investment Operation. As majority of Corporation’s total revenue consists of
interest income, separate segment reporting as per Accounting Standard -17 is not
considered necessary.

(08)

Board of Directors at its meeting held on 3.10.2012 decided to recommend to
Government of Gujarat to make the loan of Rs.621,36,80,000/- as interest free from
1.7.2012. A proposal dated 17th October, 2012 has been submitted to Government
through Industries & Mines Department and decision is awaited. Till then, interest
on Government loan is charged to Statement of Profit & Loss on simple interest
basis from 1.7.2012.

(09)

Financial Corporations are established to financing medium and small scale
industries as Regional Development Banks for accelerating the industrial growth in
States. SFCs are created as statutory Corporations in pursuance to Entry No. 43 of
the Union List by Parliament as a special Act. GSFC being body corporate
established under SFCs Act, 1951, remedial measures available to companies are not
available to the Corporation. The Corporation has suffered immense losses till date.
However, it is continuing its recovery functions. The Government has been moved
to make the loan advanced to the Corporation interest-free, which is under
consideration. Corporation, being a statutory body, thus prepares accounts on “going
concern” assumption and it is appropriate under the aforesaid circumstances.

EARNINGS PER SHARE
Basic & diluted earnings per share
Particulars
Earning attributable to equity shareholders (Rs.) (A)
Weighted average number of shares outstanding (B)
Basic & Diluted EPS (Rs.)
[ (A) / (B) ]

2019-20
Rs.
(1,17,43,90,440)
89,114,000
(13.18)

2018-19
Rs.
(1,14,86,54,640)
89,114,000
(12.89)

Basic and diluted earnings per share are computed in accordance with Accounting
Standard 20 – Earnings per share. Basic and diluted earnings per share are calculated
by dividing the net loss for the year attributable to equity shareholders by the
weighted average number of equity shares outstanding during the year.
GENERAL DISCLOSURES:(i)
Corporation was directed by Oral Order dated 25th March, 2010 by Hon’ble
High Court of Gujarat in Letters Patent Appeal No. 517 of 2000 of Neetaben U
Chokshi, Through PO Falgunbhai Patel Versus GSFC that the appellant shall deposit
Rs.20.25 lakh with the first respondent which the first respondent will keep it in
separate interest bearing account. Accordingly, the appellant deposited Rs.20.25 with
the Corporation which was placed with Corporation Bank as Fixed Deposit on 19th
April, 2010 for a term of one year. The maturity sum of the deposit was renewed
from time to time. The amount shall be kept as fixed deposit till further orders from
Hon’ble High Court of Gujarat. The amount of deposit together with capitalized
interest is shown as “Other Assets” in Note-9 and as “Other Liabilities & Provisions”
under Note-4 as contra entries.
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(ii)
Corporation was considering Inter Corporate Deposit (ICD) with GSFS Ltd
as Cash & Bank Balances keeping in view the fact that it is readily convertible to a
known amount of cash and be subject to an insignificant risk of change in value. In
compliance with the observation of Office of the Accountant General (E&RSA),
Gujarat, ICD of Rs.1,52,14,84,441/- for the year under reference (previous year
Rs.139,32,17,035/-) has been considered as Cash flow from Investing Activity and
included in Note 6 – Investments (at cost) instead of Cash & Bank Balances in
Note 5. As a result of the said change, Bank Balances with Scheduled Banks in Note
5 has been shown at Rs.1,17,00,288/- (previous year Rs.1,26,78,057/-) and
Investments (net) at Rs.1,53,10,48,282/- (previous year Rs.1,41,06,58,091/- ).
Signatories to Notes “1” to “15”
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD,

(M.R. Malpani)
Executive Officer (A/cs.)

(Raveendran Nair)
Secretary (Board)

(Ravindran A.L.)
Director

(Rahul Gupta, IAS)
Managing Director

As per our Report of even date
FOR PRIYAM R SHAH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
ICAI Firm Reg. No. : 118421W
MITESH M NAGAR
PARTNER
Membership No. 173787
PLACE : AHMEDABAD

PLACE : GANDHINAGAR

DATED : 29/06/2020

DATED : 29/06/2020
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Disclosure requirement for SFCs
(Financial Year 2019-20)
A.

B.

CAPITAL
(a) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR)
(b) The Amount of subordinated debt raised and outstanding as
Tier -ll Capital
(c) Risk weighted assets- separately for on and off balance sheet items
Shareholding pattern as on 31-3-2020
SR NO.

-595.39%
Nil
-

No. of shares held ( of Percentage of
Shareholding
Rs.10 each)
4,90,90,400
55.09%
1
Govt. of Gujarat *
2,53,20,000
28.41%
2
SIDBI*
4,00,000
0.45%
3
Banks & Insurance Co.
1,43,03,600
16.05%
4
Others
8,91,14,000
TOTAL
100.00%
* Includes special class of shares of 18,00,000 & 7,00,000 held by Govt. of Gujarat & SIDBI
C.

Category

Assets quality and credit concentration
(a)

Percentage of net NPA's to net loans and advances - 100%

Amount (Rs. in crore)
Net NPA =
409.42
0
Net Loans & Advanc
(b)

Amount and percentage of net NPA's under the prescribed assets classification
categories

Standard assets

D.

Percentage
100%
0

Amount (Rs. in crore)
0

Percentage
0

Amount of provision made/written back during the year towards standard asstes, NPA's Investment
(other than those in the nature of an advance)
SR NO.
Assets
1

Amount (Rs.
in Crore)

NPAs

43

NPA Provision NPA Provision Provision (+)/
Required
Required
Write back (-)
FY 18-19
FY 19-20
415.39
409.42
-5.97





E.
F.

Particulars of accounts restructured: Nil
Movement in net NPA's
Opening Balance of Net Npa's
Closing Balance of Net NPA's
Movement in Net NPA's

G.

Credit Exposure as percentage to capital fund and as percentage to total assets in respect of

Amount (In crore)
415.39
409.42
-5.97

Capital Funds (Rs. in
crore)
2.37
5.71
31.87

credit exposure as a percentage of
The largest single borrower
The largest single group
The 10 largest single borrower
H.

Chem & Chemical P
Textiles
Food Mfg.
Plastic Ind.
Service
Total

Sanction FY
2019-20
0
0
0
0
0

Disb.
FY 2019-20
0
0
0
0
0
0

(Amount in Cr.)
Principal O/S
Ind. Wise O/S
as on 31.03.20 %
68.18
16.65
54.01
13.19
29.55
7.22
25.16
6.06
4.12
1.01
0
181.02
44.13

Liquidity
items

Less than
OR equal
1 Year

Total Assets
Liabilites
foreign currency
Liabilites

I.

0.08
0.19
1.07

Credit Exposure to the five largest industrial sector as percentage to total Loan Assets
Industriwise gross sanction/disbursement/outstanding as on 31.03.2020

Industry

I.

Total Assets %

More than
to 1 Year
Upto
3 Years

More than
to 3 Year
Upto
5 Years

More than
to 5 Year
Upto
7 Years

More thanTotal
10 years

409.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409.42

0.00
620.12

0.00
1.25

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
621.37

For the Year
Ended 31st
March, 2020

Operating results
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

More than
to 7 Year
Upto
10 Years

Interest income as a percentage to average working funds =
Non-Interest income as a percentage to average working funds =
Operating Loss as a percentage to average working funds =
Return on Average Assets Employed =
Net loss per employee (Rs. Crore)
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1.49%
7.94%
-82.02%
-82.27%
2.80

For the Year
Ended 31st
March, 2019
1.87%
7.80%
-88.15%
-88.46%
2.34

(A)

Sr.No.
1
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-------------------------------------

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

m. Trible Area/Talukas Pockets

l. Rural Areas

k. Backw ard Talukas

j. Backw ard District

i. Small Scale Units (SSI)

g. N.H.F.D.C.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

Rs.

Rs.

-------

-------

-------

h. Fund Based Merchant Banking Activity No.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

No.

-------

-------

-------

-------

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

Rs.

No.

-------

4

2011-12

-------

f. Working Capital Term Loan

e. Bill discounting

d. Line of Crefit

c. Short Term Finance

b. Lease Finance

a. Term Loan

2. Loan Sanctioned

Rs.

No.

3

2

1. Flow of Applications Term Loans

Assistance

2010-11

Particulars
5

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2012-13

PERFORMANCE OF THE CORPORATION AT A GLANCE DURING THE LAST DECADE

GUJARAT STATE FINANCIAL CORPORATION

6

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2013-14
7

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2014-15
8

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2015-16
9

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2016-17

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

10

2017-18

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

11

2018-19
12

2019-20

(Rs in Crore)

652.30

4479

1935.50

13599

1574.47

9759

1482.14

18168

3000.59

45170

26.29

20

4.36

1113

174.73

225

227.96

130

80.00

11

219.48

299

28.62

41

3732.10

46646.00

5385.60

61756.00

Since inception
13




(B)

Sr.No.
1

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

b. Lease Finance

c. Short Term Finance

d. Line of Crefit

e. Bill discounting

f. Working Capital Term Loan

g. Fund Based Merchant Banking Activity

h. N.H.F.D.C.
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Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
No.

b. Lease Finance

c. Short Term Finance

d. Line of Crefit

e. Bill discounting

f. Working Capital Term Loan

g. Fund Based Merchant Banking Activity

h. N.H.F.D.C.

5. Loan Outstanding(at year end)

Rs.
Rs.

a. Interest

b. Other Income

1. Earning

Working Results

Rs.

a. Term Loan

4. Recovery

Rs.

a. Term Loan

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

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

7.59

3.15

26.24

----

----

23.57

----

0.01

3.21

0.02

----

1.89

---0.02

6.35

25.06

----

----

----

5.40

3.01

----

----

1.28

----

----

----

----

----

26.14

----

----

----

----

----

----

----

----

5

2012-13

----

28.45

----

----

29.72

----

4

2011-12

----

3

2

3. Disbursement

2010-11

Particulars

6.88

18.03

----

----

----

3.25

3.29

----

----

----

21.58

----

----

----

----

----

----

----

----

6

2013-14

6.84

7.97

----

----

----

0.89

0.24

----

----

----

12.51

----

----

----

----

----

----

----

----

7

2014-15

12.01

11.67

----

0.02

----

1.79

2.31

----

----

----

12.74

----

----

----

----

----

----

----

----

8

2015-16

9.87

3.18

----

0.03

----

0.46

----

----

----

----

6.53

----

----

----

----

----

----

----

----

9

2016-17

8.58

6.46

----

0.01

----

1.04

----

----

----

----

7.61

----

----

----

----

----

----

----

----

10

2017-18

10.12

2.42

----

0.31

----

0.54

----

----

----

----

10.86

----

----

----

----

----

----

----

----

11

2018-19

11.33

2.13

----

----

----

0.03

----

----

----

----

7.92

----

----

----

----

----

----

----

----

12

----

2.16

0.11

116.42

209.99

60.53

208.16

14.64

3496.80

12.31

11.52

154.42

200.72

65.79

187.49

23.14

2748.92

13

Since Inception

(Rs in Crore)
2019-20




Rs.

Depreciation

Provision against NPA

3 Profit/(Loss) before tax

4 Profit/(Loss) after tax

e

f

47

Govt. Loan

SIDBI Loan

Refinance

Fixed Deposits

Line of Credit from Banks

Priority Sector Bond

Loan from NHFDC

Short Term Loan GIDC

b

c

d

e

f

g

h

i

Rs.

4 Borrowings

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

3 Reserves

Market Bonds

Rs.

2 Share Forfieted

a

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

1 Paid up capital

Capital & Resources ( as at the end of)

Rs.

Other expnses

d

( C)

Rs.

Personnel Expenses

c

Rs.

Financial Expenses & Commitment Charges

b

Rs.

3

Interest on bond,deposits & Other Borrowings

Expenditure

Particulars
2

a

2

Sr.No
1

---

0.37

3.02

---

---

---

---

617.17

4.20

665.09

273.36

4.60

89.11

-156.91

-156.91

3.90

0.23

20.60

8.94

0.20

187.25

2010-11
4

---

---

1.10

---

---

---

---

621.37

1.25

661.69

(1640.60)

4.60

89.11

-208.92

-208.68

4.45

0.17

32.36

12.44

0.05

220.37

2011-12
5

---

---

0.00

---

---

---

---

621.37

0.00

661.69

(1753.77)

4.60

89.11

-113.16

-113.16

-33.04

0.20

27.37

4.33

0.00

145.71

2012-13
6

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.69

(1866.55)

4.60

89.11

-112.79

-112.76

-15.90

0.31

14.71

4.53

0.00

115.21

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

(1961.36)

4.60

89.11

-121.64

-121.64

-8.85

0.42

11.88

5.10

0.00

118.26

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

273.37

4.60

89.11

-104.99

-104.99

-11.81

0.43

14.88

4.08

0.00

121.09

(Rs in Crore)
2013-14
2014-15
2015-16
7
8
9

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

273.37

4.60

89.11

-117.18

-117.18

-4.85

0.52

7.10

3.95

0.01

123.66

2016-17
10

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

273.37

4.60

89.11

-115.53

-115.53

-2.94

0.47

3.75

3.22

0

125.99

2017-18
11

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

273.37

4.60

89.11

-114.87

-114.87

-9.20

0.41

5.16

3.00

0.001

128.05

2018-19
12

---

---

---

---

---

---

---

621.37

0.00

661.68

273.37

4.60

89.11

-117.44

-117.44

-5.97

0.36

3.52

2.99

0.00

129.99

2019-20
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