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ચેરમેન ુ ંસબંોધન 
 

હાલા શરે હો ડરો, 

ુ ં તમારા બધા ુ ંઆ નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશનની નાણાં કય વષ ૨૦૧૭-૧૮ માટની ૨  વાિષક 

સામા ય સભામા ંઉમળકા વૂક તથા દય વૂક વાગત ક ુ .ં 

 
આ થાપના પછ ુ ં કંપની ુ ંબી  વષ ુ ં કામકાજ છે.સમી ા હઠળના વષ દર યાનઆપની કંપનીએ ુબંઈ 

અમદાવાદ હાઈ પીડ રઈલ (MAHSR) ો ટ ુ ં બધે મોરચે એટલકે ટકનીકલ, પયાવરણ, જમીન સપંાદન 

અને સામા જક મોરચે ખતં વૂક કામ શ  ક  ુછે. 

 
કંપનીએ જ ર  ક સ ટ ટોની િનમ ુકં કર  છે. િતમ લોકશન સવ અને ઓટકનીકલ ઈ વે ટ ગેશન હાથ પર 

લી ુ ંછે. ટકનીકલ ટા ડડને િતમ વ પ આપી દ ુ ંછે.HSR તાલીમ સં થા ુ ંઆયોજન થઈ ુ  ુછે. 

 
જમીન સપંાદન મોરચે,કંપનીએ  – દશા મક અ ભગમ અપનાવેલ છે એટલે ક જમીનના વળતર ઉપરાતં તેણ ે

ો ટથી અસર પામેલા લોકો (PAP) માટ નૂ:વસન યોજના તયૈાર કર  છે. આ ફ ત જમીન મા લકોને જ 

સમાવશે એ ુ ંનથી પરં  ુભા ુઆતો,અવેધ વ તીઓ િવ. ને સમાવશે નો વન િનવાહ ાથિમક ર તે સપંાદન 

કરવાની થતી તાિવત જમીન પર આધા રત છે. આપની કંપની દરક PAPને એક એ ટાઈટલમે ટ કાડ ઓફર 

કરશ ે મા ં બધી આઈટમો, ની સામે આવા PAP વળતર મેળવવાના છે, તેની યાદ  બનાવવામા ંઆવશે. 

વળતરની યાની દખરખ પણ બુ જ યાન વૂક કરવામા ંઆવશે. 

 
પયાવરણની દશામા,ંઆપની કંપની ો કાપી નાખંવાને બદલે િતરોપણની તરરા ય તકનીક અપનાવી 

રહ  છે. આ ટકનીક ૃ  ફર  ુજમીનમા ંખોદકામ સમાવ ેછે તથા ૃ ને ઉખેડ  નાખંવામા ંઆવે છે અને અ ય 

અ ુ ુળ થળે વહન કર ને િતરોપણ કરવામા ંઆવે છે. આ ટ નીક “ - પેડ” નામ ુ ંમશીન ને હાઈ ોલીક 

લી ટર તથા એ સકાવાટસ કહવાય છે તેનો ઉપયોગ કર છે. ૃ  થાનાતંરના થમ તબ ે ૨૫૦૦ ૃ ુ ં

િતરોપણ કરવામા ંઆવશે. આવી ટકનીકનો ઉપયોગ પયાવરણ પર ઓછામા ંઓછો ુ ભાવ પાડવામા ંમદદ 

કર છે. 

સામા જક ે ે,આપની કંપનીએ થાિનક લોકોએ ઊભી કરલી િવિવધ માગંો વીક િશ ણ, પીવા ુ ં પાણી, 

આરો ય, વ છતા િવ. ની ન ધ લીધી છે. આપની કંપની ો ટ િવ તાર આસપાસના થાિનકો ુ ં વન ઘોરણ 

 ુ લાવવા માટ આ બુ માગં ધરાવતી સામા ક સબંિંધત પ રયોજનાઓ હાથ પર લઈને પગલા લેવા 

િતબ  છે. 

 
નાણંા કય 

આપની કંપની જોઈ ટ સે ટરમા ંભારત સરકાર(GoI), જુરાત સરકાર(GoG), અને મહારા  સરકાર (GoM) ારા 

ઈ વીટ  પાટ સીપેશન સાથે  ુએક પેશીયલ પરપઝ હ કલ છે. 
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૩૧મી માચ ૨૦૧૮ના રોજ ભરપાઈ થયેલી શેર ડૂ (ભારત સરકાર અન ે જુરાત સરકાર ારા ફાળવાયેલી) 

.૬૫૫ કરોડ પહ ચી છે. વષના તે પઈેડ અપ શેર કિપટલ િત ભારત સરકાર અને જુરાત સરકાર ૬૫૦ 

કરોડ અને ૧૦૦ કરોડ અ ુ મે ફાળ યા છે. 

 

સમી ાના વષ દર યાન કંપનીને કોઈ કામકા  આવક થઈ નથી કારણક વા ણજયક કામકાજ હ ુ થયા નથી. 

 

માનક સશંાધન 

આપની કંપની કમચાર ઓની તાલીમ પર બૂ ભાર યાન ક ીત કર છે. આપની કંપની શ આતી તબ ે 

પાનમા ં૫૬ લેુટ ઈન ાઈવર અન ે૫૦ ટશન મા ટરને અ ય કટગર ના કમચાર ઓ વાક મેઈ ટનનસ, 

સી નલ મેઈ ટનસ િવ. સાથે ભરતી કરશે તથા તાલીમ આપશે. 

 

પછ ના તબ ે વડોદરા ખાતે તાિવત તાલીમ સં થા, ભાિવ HSR તાલીમ માટની જ રયાત ુ ંક  બનશ.ે 

 

આપની કંપનીએ તેના કમચાર ઓન ે પાનના િતિનિધ/ િતિનિધ મડંળના કનો ટસ અને HSR િન ણાતં 

સાથે ાથિમક પ પાર પા રક કામકાજ કરવા માટ પાની ભાષામા ંપાયાની તાલીમ આપવા ુ ંપણ શ  ક  ુછે.  

 

ઋણ વ િૃત 

હ રો માઈલની યા ા થમ પગલાથી શ  થાય છે. આપની કંપનીએ તેની યા ાનો આરંભ કર  દ ધો છે અને 

અ ગામી પગલા લેવાઈ ર ા છે. ુ ંઈ   ંકંપનીને અને બધા કમચાર ઓને સતંોષ ણૂ અને ભાિવ સફળતા 

ચુક કંપની ુ ંસં થા કય લ ય ા ત કર. 

 

ુ,ં બોડ ઓફ ડ ર ટર અને કંપની વતી બધા સાથ ેજોડાયેલા ર વે મીની , મહારા  રાજય સરકાર, જુરાત 

રા ય સરકારઅને પાન સરકાર, JICA, JETRO, JR East, DIPP, નીતી આયોગ અને બધા શેર હો ડરોનો 

ુ યવાન ટકો અને સહકાર આપવા માટ દય વૂક આભાર મા ુ ં .ં ુ ં તમેનો ભિવ યમા ંટકો મળશે તેવી 

અપે ા રા  ુ .ં 

            

સહ /- 

 (અ ની લોહાની) 

તાર ખ : ૨૪ સ ટ બર ૨૦૧૮              ચેરમેન 

થળ :  ુ દ હ  



 

 

 

 

 

 

રપો ્સ 
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ડાયરેક્ટરનો રીપોટટ  
 

સન્માનનીય શેરહોલ્ડરો 
આપની કંપનીના ડાયરેક્ટરોને નાણાકંકય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે કંપનીના કામકાજનો ૨ જો રીપોટષ રજુ કરતા ખબૂજ 
આનદં થાય છે. 
 

નેશનલ હાઈસ્પીડ રેઈલ કોપોરેશન લીમીટેડ (NHSRCL)કલમ ૨(૪૫) કંપની ધારો ૨૦૧૩ની જોગવાઈના અથષમા ં
સરકારી કંપની છે અન ેભારત સરકાર, ગજુરાત સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર વચ્ચે 50:25:25 ના ઈક્વીટી રેશીયો 
સાથેનુ ંએક સયંકુ્ત સાહસ છે. 

 

NHSRCLભારતમા ંજાપાનની શીકાએન ટેકનોલોજી આધાકરત સૌ પ્રથમ હાઈ સ્પીડ રેઈલ પ્રોજેક્ટ એટલે કે મુબંઈ- 
અમદાવાદ હાઈસ્પીડ રેઈલ પ્રોજેક્ટ (MAHSR પ્રોજેક્ટ) અમલમા ંમકૂી રહી છે જેને માટે મેમોરેન્ડમ ઓફ કોપોરેશન 
પર ભારત અને જાપાન વચ્ચે તા. ૧૨મી કડસેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ સહી-સસક્કા કરવામા ંઆવ્યા હતા. MAHSR પ્રોજેક્ટ 
મસુાફર વહનમા ંઉત્તમોતમ ટેકનોલોજી હશે. જે ફક્ત રોજગારીની તકો ઊભી નકહિં કરે પરંત ુદેશની આસથિક વધૃ્ધધને 
પણ વેગ આપશે. 
 

 

પ્રોજેક્ટન ું સ્ટેટસ 
A. ઓવરવ્ય  

MAHSR પ્રોજેક્ટ મુબંઈના બાદં્રા કુલાષ કોમ્પલકે્સથી શરૂ થાય છે અને સાબરમતી રેલ્વે સ્ટેશન અમદાવાદ 
ખાતે સમાપ્ત થાય છે. 508.09 કક.મીની માગષરેખા ગજુરાત (૮ જીલ્લાના 349.03 k.m.), દાદરા અને નગર 
હવેલી (4.30 Km) અને મહારાષ્ટ્ર (૩ જીલ્લાના 154.76 Km)માથંી પસાર થાય છે.ઉક્ત હાઈસ્પીડ રેઈલ 
કોરીડોરને ૧૨ સ્ટેશનો એટલે કે મુબંઈ, થાણે, સવરાર, બોઈસર, વાપી, બીલીમોરા, સરુત, ભરુચ, વડોદરા, 
આણદં, અમદાવાદ અન ેસાબરમતી હશે. ઉપરાતં ત્રણ ડપેોનો પ્રસ્તાવ છે એટલે કે એક ડપેો થાણે,  બીજો 
ડપેો અને વકષશોપ સાબરમતી અને ત્રીજો કામચલાઉ ડપેો સરુત ખાતે હશે. પ્રોજેક્ટ પણૂષ કરવાનો અંદાજીત 
ખચષરૂ. 1,08,000 કરોડ (લગભગ) હશ.ે 

 

પ્રોજેક્ટની ભસૂમપજૂન સવસધ ભારતના માનનીય પ્રધાનમતં્રી દ્વારા તા. ૧૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ 
સાબરમતી,ગજુરાત ખાતે કરવામા ંઆવી હતી. 
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HSR પ્રાસ્તાવવત સ્ટેશન વાપી 

 

B. કન્સલટન્ટસની વનમણ ુંક 
 

વર્ષ દરમ્યાન આપની કંપનીએ નીચે મજુબ કન્સલટન્ટસ સનમ્યા છે. 
i) સામાજીક પ્રભાવ આંકલન અને જમીન સપંાદન (જુન ૨૦૧૭ મા)ં. 
ii) તાલીમ સસં્થા માટે સપુરસવઝન કન્સલટન્ટસ (સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭મા)ં. 
iii) પાવર સોસીંગ એરેન્જમેન્ટ સ્ટડીઝ (ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૭મા)ં 

 

C. ફાઈનલ લોકેશન સવે અને જીઓટેક્નીકલ તપાસ 
 

માગષરેખા માટે ફાઈનલ લોકેશન સવે (FLS) સળંગ પણૂષ થઈ ગયો છે. માગષરેખા માટે જીઓટેકનીકલ તપાસ 
(GI)મોટા ભાગની પણૂષ થઈ ચકુી છે. 
 

વર્ષ દરમ્યાન પણૂષ થયેલ મખુ્ય સવે વકષની હાઈલાઈટ (સવસશષ્ટ્તાઓ) 
i) લાઈટ ડીટેક્શન અને રેન્જીંગ(LiDAR) સવે,જે માગષરેખા આકૃસત માટે અગત્યનો છે તે પણૂષ કરેલ છે અને 

જનરલ કન્સલટન્ટસને એટલે કે જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કન્સલટન્ટસ કન્સોકટિયમ (JICC)નેએસપ્રલ 
૨૦૧૭મા ંડટેા મોકલવામા ંઆવ્યો છે. 

 

ii) ડીફરન્ટ ગ્લોબલ પોઝીશનીંગ સીસ્ટમ (DGPS)સવે–પણૂષ કરેલ છે અને ડટેા JICCને એસપ્રલ ૨૦૧૭મા ં
મોકલવામા ંઆવ્યો છે. 

 

iii) જીઓટેકનીકલ તપાસ–પણૂષ કરી છે અને ડટેા JICC ને ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮મા ંમોકલવામા ંઆવ્યો છે. 

 

iv) હાઈડ્રોલોજીકલ સવે ઓફ મજેર બ્રિજીસ–પણૂષ કરેલ છે અને ડટેા JICCને કડસેમ્બર ૨૦૧૭મા ંમોકલવામા ં
આવ્યો છે. 

 

v) ઓન ગ્રાઉન્ડ અન ેઅન્ડર ગ્રાઉન્ડ યટુીલીટી મેપીંગ–પણૂષ કરી છે અને ડટેા JICC ને જાન્યઆુરી ૨૦૧૮મા ં
મોકલવામા ંઆવ્યો છે. 
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vi) સ્ટેટીક રીફે્રક્શન ટેસ્ટ ઓફ અન્ડરસી ટનલ (થાણ ેક્રીક)–પણૂષ કરેલ છે (કડસેમ્બર ૨૦૧૭મા)ં અને ડ્રાફ્ટ 
રીપોટષ જનરલ કન્સલટન્ટસને (ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮મા)ંમોકલવામા ંઆવ્યો છે. 

 

viii) MAHSR પ્રોજેક્ટના સલામત કામકાજ માટે રેડીયો ફ્રીકવન્સી માટેનુ ંલાઇસન્સ મેળવેલ છે. 
 

 

D. ટેક્નીકલ સ્ટાન્ડડટઝન ું અંવતમ સ્વરૂપ 
 

જેવા કે રેક, સ્ટેશન, અથષ સ્રક્ચર, વાયાડક્ટ, ઓપરેશન કંરોલ સેંટર(OCC), રોલીંગ સ્ટોક, પાવર સપ્લાય 
સીસ્ટમ,સીગ્નલીંગ અને ટેલી-કોમ્યનુીકેશન જેવા પ્રકરણને સમાવતા મેન્યઅુલ ફોર સ્પેસીફીકેશનઅને સ્ટાન્ડડષ 
(MSS)ને અંસતમ સ્વરૂપ અપાઇ ગયુ ંછે અન ેએક્સપટષ કમીટી જાપાન દ્વારા ૨૦૧૭-૧૮મા ંમજુંર થઈ ગયલે 
છે. 

 

E. જમીન સુંપાદન 
 

વર્ષ દરમ્યાન, જમીન સપંાદન યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને જીલ્લા વકહવટી કચેરીને, ઉપરોક્ત 
બધા જ ૧૨ જીલ્લાઓ માટે, જયાથંી માગષરેખા પસાર થાય છે, તેમને રજુ કરી દીધી છે.  હાલના અંદાજ મજુબ 
કુલ જમીન (અંદાજે)1434.28 હ.ે/ 8878 પ્લોટસ (એટલે કે .411.91 હ ે/ 1915 પ્લોટસ–વન/રેલ્વે/રાજય સરકાર 
અન ે1022.37 હ ે/ 6963 પ્લોટસ - ખાનગી) ની જરૂર પડશ.ે  

 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન, જમીન સપંાદન પ્રકક્રયામા ંસખં્યાબધં પગલા લેવામા ંઆવ્યા હતા. હાલની સ્સ્થસત નીચે 
મજુબ છે. 
 

i) મુબંઈ મેરોપોલીશન રીજઅન ડવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી (MMRDA), મુબંઈ, મહારાષ્ટ્ર સરકાર, ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૯ મા ંબાદં્રા કુલાષ કોમ્પલેક્સ (BKC) માટે ૦૯ હ.ે જમીન સોંપી દેવા કબલુ થયેલ છે. 

 

ii) મહારાષ્ટ્રમા ંજમીન સપંાદન કરવાના ઈરાદા માટે જાહરેનામ ુબહાર પાડવાની અરજી, ૮૯ ગામ માટે 
(કુલ ૯૪ ગામમાથંી) કરી દીધી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારના તા. ૧૨મી મે ૨૦૧૫ અને તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૫ ના સનણષયના અથષમા ંમહારાષ્ટ્ર સરકારે ૮૯ ગામો  માટે ઉપરોકત ઈરાદો (નમનુા પત્રક-1) 
પ્રસસદ્ધ કરી દીધેલ છે. 

 

iii) ૧૯૪ ગામો માટે(કુલ ૧૯૬ ગામોમાથંી) સોસીયલ ઈમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ (SIA) મજુંર થઈ ગયેલ છે 
અને ગજુરાત સરકાર દ્વારા રાજયપત્રમા ંજાહરે કરવામા ંઆવી છે.  

 

iv) ગજુરાતમા,ંજમીન સપંાદન કરવાના ઈરાદા માટે જાહરેનામ ુબહાર પાડવાની અરજી ૧૮૭ગામ માટે 

(કુલ ૧૯૬ ગામમાથંી) કરી દીધી છે.કલમ 11 રાઈટ ટુ ફેર કોમ્પેનશેશન એન્ડ રાન્સપેરન્સી ઈન લેન્ડ 
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એક્વીઝીશન, રીહબેીલીટેશન એન્ડ રીસેટલમેન્ટ (RFCTLARR) એક્ટ,2013.રાજય સરકારે ૧૭૭ ગામો 
માટે ઉક્ત ઈરાદો પ્રસસધધ કરી દીધો છે. 

 

v) JICA દ્વારા જરૂરી એનવાઈરમેન્ટ રીવ્ય ુ(અપ્રાઈઝલ) માટેનો અંસતમ રીપોટષ જેવો કે સોસીયલ ઈમ્પેક્ટ 
એસેસમેન્ટ (SIA), ઈન્ડીજીનીયસ પીપલ પ્લાન (IPP), અન ેસપ્લીમેન્ટરી એનવાઈરમેન્ટલ ઈમ્પેક્ટ 
એસેસમેન્ટ (EIA) રીપોટષ , સવ. JICA ને ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૮મા ંરજૂ કરી દીધેલ છે. 

 

 

જમીન સપંાદન માટેની મીટીંગ અને R & R પાલધર, મહારાષ્ટ્ર 

 

F. પયાટવરણીય આંકલન 
 

એક સપ્લીમેન્ટરી એનવાઈરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસસેમેન્ટ(S-EIA) નો મસુદારૂપ અહવેાલ પ્રોજેક્ટની સભંસવત 
પયાષવરણીય કુઅસરો, હવા, પાણી, જમીન, અવાજ, ઈકો-સેન્સીટીવ ઝોન જેવા કે વન, વન્યજીવન સરંક્ષણ 
રાષ્ટ્ષ્ટ્રય ઉદ્યાન, કોસ્ટલ રેગ્યલુેશન ઝોન(CRZ),સવ.સકહત, ઓળખીને તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

રાષ્ટ્ષ્ટ્રય સ્તરે પ્રસતષ્ટ્ષ્ટ્િત સસં્થાઓ અને સનષ્ટ્ણાતંો દ્વારા સવસવધ અભ્યાસો હાથ ધરવામા ંઆવ્યા છે એટલે કે (a) 

ઝૂઑલોજીકલ સવે ઓફ ઈષ્ટ્ન્ડયા, મીનીસ્રી ઓફ એનવાઈરમેન્ટ, વન અને ક્લાઈમેટ ચેંજ,ભારત સરકાર દ્વારા 
મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ અન ેથાણ ેક્રીક ફ્લેમીંગો સકંચ્યુઅંરી (TCFS); અન ે(b) મનેગ્રોવ સોસાયટી ઓફ ઈન્ડીયા, 
ગોવાએ પ્રોજેક્ટ કોરીડોરમા ંઆવતા મનેગ્રોવ (સદાબહાર)ના સરંક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન માટે અભ્યાસ હાથ 
ધરેલ છે. આ અભ્યાસ સદાબહારન ુવનીકરણ કાયષક્રમ પણ સમાવે છે. 
 

આ અભ્યાસો પ્રોજેક્ટની સલંગ્ન કુઅસરો નક્કી કરવા હાથ ધરવામા ંઆવ્યો છે તથા કુઅસરોને પહોંચી 
વળવાના પગલાઓ એનવાઈરમેન્ટ મેનેજમેન્ટપ્લાનમા ંસમાવાય રહ્યો છે. 
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G. રીહબેીટેશન એક્શન પ્લાન (RAP) 

 

પ્રોજેક્ટ માટે કુલ 1434.28 હકે્ટર જમીન સપંાદન પ્રસ્તાસવત છે જેમાથંી 1022.37 હકે્ટર ખાનગી  જમીન અન ે
બાકીની સરકારી કે વન સવભાગની છે. પ્રોજેક્ટ માટેનુ ંજમીન સપંાદન રીહબેીલીટેશન એન્ડ રીસેટલમેન્ટ 
એક્ટ૨૦૧૩,(RFCTLARR ધારો, 2013)ની જોગવાઈ મજુબ પાર પાડવામા ંઆવશે.આ ધારો જમીન,બાધંકામ 
માળખ,ુ અન્ય સધુારા-વધારા, પનૂ:સ્થાપના અને પનૂ:વસન હક્કો, માત્ર જમીન માબ્રલકો માટે જ મયાષકદત 
નથી. પરંત ુઅસરપામેલા કુટંુબો માટે પણ, જેનો જીવન સનવાષહ પ્રાથસમક રીતે પ્રસ્તાસવત સપંાકદત જમીન 
ઉપર આધાકરત છે.અસતક્રમણ કરનારા, અવેધ વસ્તી, ભાડઆૂતો સવ.ને સેન્સસ સવમેા ંઆવરી લેવાયા છે અન ે
પ્રોજેક્ટ માટે સવકસસત કરેલી હક્ક ગણતરી મજુબ પનૂ:વસન અને પનૂ:સ્થાપન સહાય આપવામા ંઆવશે. આ 
પ્રોજેક્ટ માટે હક્ક ગણતરી ફક્ત લાગ ુપડતા કાયદાઓ,માગષદસશિકા, સરકારી હકુમો, સનતીઓ પર આધાકરત 
નથી પણ બહારની નાણાકીય સહાય પકરયોજનામા ંઅનસુરાતી સુદંર કાયષપ્રથા પણ આવરી લ ે છે.નોન-
ટાઈટલ હોલ્ડસષ (અસતક્રમણ અને અવેધ વસ્તીઓ) ઓળખવામા ં આવી છે અને હક્ક ગણતરી મજુબ 
પનૂ:સ્થાપન/પનૂ:વસન સહાય માટે સવચારણામા ંલેવામા ંઆવી છે. વળતર અને પનૂ:વસન તથા પનૂ:સ્થાપન 
(R&R)સહાય માટે અસરકૃત સમલક્ત, માલીકી હક્ક અને અન્ય પાસાઓને આધારે અસરકૃત કુટંુબો લાયક 
બનશ.ે  

 

આ પ્રોજેક્ટ માટે પ્રોજેક્ટના કુપ્રભાવનુ ંઆંકલન કરવા, પ્રોજેકટ અફેકટેડ પીપલ (PAP)ને મદદ કરવામા ંતથા 
પકરયોજનાના અસરકૃત લોકોને વળતર મેળવવામા ંR&R સહાય મેળવવામા ં તેમના સામાજજક- આસથિક 
ઘોરણ અન ેસનવાષહ શસ્ક્ત સધુારવા સાથે મદદ કરવામા ંપહોંચી વળવાના પગલા લવેા માટે એક રીસેટલમેન્ટ 
એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. NHSRCL માત્ર નકુ્શાન માટેનુ ંવળતર આપવાની જવાબદારી 
સ્વીકારે છે એવુ ંનથી,પરંત ુPAHs લોકોન(ેઅન ેખાસકરીને નબળા ગહૃ ધારકોને) તમેનો જીવન સનવાષહ અન ે
જીવન ધોરણ પનૂ:સ્થાસપત કરવામા ંમદદ કરે છે. પ્રોજેક્ટથી અસર પામેલા કુટંુબોને તેમની હાલની પ્રવસૃતને 
વેગ આપવા ઘડલેા સવસવધ સવકલ્પોમાથંી પસદંગીની તક હશે. એવી ખાત્રી આપવા માટે સઘન જોડાણ હાથ 
ધરવામા ંઆવશ ેકે પ્રોજેક્ટથી અસર પામેલા લોકો (PAPs)ને ઉપલબ્ધ બધા સવકલ્પો સવશ ેમાકહતગાર છે 
અને સહભાગીતામા ંપરૂતી તક આપવામા ંઆવી છે. 
 

 

પ્રાસ્તાસવત HSR સ્ટેશન આણદં 
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H. ડીઝાઈન 
 

સપંણૂષ MAHSR પ્રોજેક્ટ જેને અમલમા ંમકૂવાની યોજના છે, તેનુ ં26 કોન્રાક્ટ પેકેજ દ્વારા આયોજન કરવામા ં
આવ્યુ ંછે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન સવસવધ ડીઝાઈન કામકાજના જુદા જુદા ટેન્ડર કોન્રાક્ટ પેકેજ હાથ ધરવામા ં
આવ્યા હતા. ડીઝાઈન કામ પરૂજોશમા ંચાલ ુછે અને ૨૦૧૭-૧૮મા ંમખુ્યત્વ પણૂષ કરેલ ડીઝાઈન કામકાજ 
નીચે મજુબ છે. 
 

i) કુલ 59 જનરલ એરેન્જમેન્ટ ડ્રોઈંગ (GAD)માથંી, 53GAD તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને મજૂંરી માટે 
કહતધારકોને મોકલવામા ંઆવી છે.તેમાના 19 GAD કહતધારકો દ્વારા મજૂંર થઈ ગયા છે. 

 

ii) પ્રોજેક્ટની આડી માગષરેખા માટેની ડીઝાઈનની પણૂષતા (કડસેમ્બર 2017)મા ંઅને ઊભી માગષરેખાની 
પણૂષતા (જાન્યઆુરી 2018)મા ંથઈ ગઈ છે. 

 

iii) સાબરમતી, અમદાવાદ તથા વડોદરા સ્ટેશન માટે મલ્ટીમોડલ રાન્સપોટષ ઈન્ટેગ્રશેન પ્લાન તૈયાર 
કરેલ છે અને કહતધારકોને (માચષ 2018)મા ંમોકલી દીધલે છે.  

 

iv) આખરી સ્વરૂપ આપલે છે તવેા પ્લાન: 

a) રેઈનીંગ ઈનસ્ટીટયટુ બીલ્ડીંગ પ્લાન (ફેબ્રઆુરી 2018મા)ં;  

b) વેસ્ટનષ રેલ્વે સ્ટેશન્સ સાથે એકીકરણનો HSR સ્ટેશન ડ્રાફ્ટ કન્સેપ્ટ પ્લાન 
(સાબરમતી,અમદાવાદ અને વડોદરા માટે) (માચષ2018મા)ં; અન ે

c) સાબરમતી પેસેન્જર ટમીનલ કંસેપ્ટ પ્લાન (માચષ 2018મા)ં.  
 

v) JICC અને અન્ય ડીઝાઈન અંગેના પ્રયત્નો મારફત રેલ્વે ટેકનીકલ રીસચષ ઈન્સ્ટીટયટુ (RTRI) 
પકરણામ આધાકરત સીમ્યલુેશન સ્ટડી રેક્શન અને OHE સીસ્ટમના પેકેજ ભાવ મગંાવવા માટેના 
ટેન્ડસષને અંસતમ સ્વરૂપ આપી દીધુ ંછે. 

 

vi) ઈલેક્રીક પાવર મેળવવાના સ્ત્રોતોની વ્યવસ્થાન ેઆખરી સ્વરૂપ આપી દીધુ ંછે અને ગજુરાત અને 
મહારાષ્ટ્રની ઈલેક્રીક પાવર આપનારી કંપનીઓને અરજી આપી દીધી છે. 
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આણદં HSRની પ્રસ્તાસવત આંતકરક રચના 
 

I. હાલના રેલ્વે સ્ટેશનોની સ વવધાઓ અને ઉપયોગીતાઓ બદલવી: 
હાલની યટુીલીટીઓ અને ફેસીલીટીઓ જેને HSR માગષરેખાને કારણે અસર થવાની છે તેને બીજી જગ્યાએ 
સ્થાસપત કરવામા ંઆવી રહી છે. એટલે કે 

 

i) એંજીસનયકરિંગ વકષ શોપ પ્લાન, સ્ટૉસષ ડપેો,સેન્રલ પીરીયોડીક ઓવરહોવલીંગ વકષશોપ(CPOH), 

CONCOR ઈન્ડલેન્ડ કન્ટેઈનર ડપેો તૈયાર થઈ ગયેલ છે અને કહતધારકોને એટલે કે વેસ્ટનષ રેલ્વે / 

CONCORને મોકલી દીધેલ છે.  

 

ii) ઓવરહડે ઈલકે્રીકલ લાઈનની લગભગ 1580 યટુીલીટીઓ અન ે1600 અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ,પાણીની 
પાઈપ લાઈનો,ગટરો,ગેસ અને પેરોલીયમની પ્રોડક્ટ પાઈપ લાઈન્સ, OFC કેબલ સવ.ના નકશાકાયષ 
(ફેબ્રઆુરી 2018)મા ંપણૂષ કરવામા ંઆવ્યા છે. 

 
પ્રસ્તાસવત HSRસ્ટેશન,સાબરમતી 
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J. HSR તાલીમ સુંસ્થા 
વડોદરામા ંએક સમપીત હાઈ સ્પીડ રેઈલ રેનીંગ ઈન્સ્ટીટયટુનો સવકાસ થઈ રહ્યો છે. સસં્થાને બધીજ સસુવધાઓ 
જે હાઈ સ્પીડ રેઈનીંગ ઈન્સ્ટીટયટુ જાપાન રેલ્વે કંપની(JR-East) શીરાકાવા જાપાન,જેવી કે ડ્રાઈવર સીમ્યલુેટર, 
રેક સકીટ, OHE, પાવર સપ્લાય, સેમ્પલ રેક સવ. સકહત.  હાઈ સ્પીડ રેઈલ રેઈનીંગ ઈન્સ્ટીટયટુ વડોદરા 
ભારતના અન્ય હાઈ સ્પીડ કોકરડોસષનો સવકાસ કરવા બેક બોન કોરીડોર તકરકે કામ કરશે.  
 

NAIR (નેશનલ એકેડમી ઓફ ઈન્ડીયન રેલ્વેઝ) કેમ્પસ, વડોદરા, ગજુરાત ખાત ેHSR રેઈનીંગ ઈન્સ્ટીટયટુ 
માટેની આધાર સશલા 14મી સપ્ટેમ્બર 2017ના રોજ રાખવામા ંઆવી હતી.રેઈનીંગ ઈન્સ્ટીટયટુનુ ંબાધંકામ શરૂ 
થઈ ગયુ ંછે અને ડીસેમ્બર 2020મા ંપણૂષ થવાની અપેક્ષા છે.છતા ંસ્ટાફ માટે‘કન્સ્રક્શન એસપકે્ટ’(હોસ્ટેલની 
એક શાખામા)ં 2019નજીક શરૂ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

 

તાલીમ સસં્થાનુ ં આખુ ં કામકાજ ૩ વકષ પેકેજ(TI-1, TI-2,અન ે TI-3) અન ે એક કોન્રાક્ટ સપુરસવઝન 
કન્સલટન્સીમા ંવહેંચેલ છે. આ બધામાથંી ત્રણ કોન્રાક્ટસ, હોસ્ટેલ બીલ્ડીંગ(TI-3) રેઈનીંગ લાઈન સાથેની 
સ્લેબ રેક(TI-2) અને સપુરસવઝન કન્સલન્ટસી, 2017-18 દરમ્યાન આપી દીધેલ છે અને સાઈટ પર કામ શરૂ 
કરી દીધેલ છે. 

 
પ્રસ્તાસવત HSR તાલીમ સસં્થા 

K. સુંભવવત ગણેલી રેલ્વે 

2017-18દરમ્યાન રેલ્વે ખાતાએ સદેંશો આપેલ કે, NSHRCL “બ્રબન-સરકારી રેલ્વે”તકરકે અનકુ્રમે કલમ -2 

(25) અન ે2(32) રેલ્વે ધારો 1989 મજુબ પદનાસમત કરવામા ંયોગ્ય બનેલ છે. ત ેમજુબ આપની કંપનીને પાવર 
સપ્લાય એપ્લીકેશન સસ્તા દરે (ઈકોનોમીકલ)પાવર પ્રોક્યરુમેન્ટમા ં છૂટછાટ સાથે “ડીમ્ડ લાયસન્સી” 
(પરવાનેદારમા ંગણતરી ) તકરકે વ્યવહાર કરવામા ંઆવશે. 
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તાિવત HSR ટમ નલ સાબરમતી, જુરાત ુ ંએક ઉપરથી ય 

નાણાં કય પ રખા 

A. નાણાં કય સં ે ત સાર ક િવિશ તા 

આપની કંપનીને હ ુ  વા ણ યક કામકાજ શ  કરવા  ુબાક  છે તેથી વષ દર યાન જરા પણ કામકા  આવક 

થઈ નથી.  જો ક, કંપનીએ યાજની રકમ કમાવી . વષ દરિમયાન 29.64 કરોડ.  

નાણાં કય કાય દશન (ફાઈના સીઅલ પરફોરમ સ) ના ં ચુક કો: 

( . કરોડમા)ં 

અ .ુ ન.ં િવગત 2017-18* 12.02.2016 થી 31.03.2017* 

1. ઓપરટ ગ આવક 

 

િનલ િનલ 

2. અ ય આવક 

 

29.64 12.48 

3. કરવેરા પહલાનંો નફો 

 

29.56 9.72 

4. કરવેરા પછ નો નફો  

 

21.15 6.42 

5. ચો ખી સપંિત 

 

681.91 506.22 

6. રુ ત કમાણી ખાતે લઈ જવી 

 

26.91 6.22 

  * કડા Ind.AS . જુબ 
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B. વવદેશી હ ુંકડયામણ પ્રાપ્ત આવક અને ખર્ટ 
આપની કંપનીએવર્ટ 2017-18 દરમ્યાન સવદેશી હુકંડયામણની કમાણી કરેલ નથી સસવાય કે તા. 31 મી માચષ 
2018 ના રોજ સવદેશી હુકંડયામણ ખચષ રૂ. 208.01 લાખ. 
 

C.  કડવવડન્ડ 

આપની કંપની બાધંકામ તબકે્ક હોવાથી અને વાબ્રણજયક કામકાજ શરૂ કરવાનુ ંબાકી છે તેથી 2017-18 માટે 
શેર હોલ્ડરો માટે કોઈ કડસવન્ડની ભલામણ કરવામા ંઆવી નથી. 
 

D. શેર કેપીટલન ું માળખ  
 કંપનીની અસધકૃત શેર મડુી 20,000 કરોડની છે,જે ભારત સરકાર (GOI), ગજુરાત સરકાર (GOG), અનેમહારાષ્ટ્ર 

સરકાર (GOM) અનકુ્રમે 50:25:25 ના પ્રમાણમા ંફાળવવાની છે. તા. 31 મી માચષ 2018 ના રોજ પેઈડ અપ 
શેર કેપીટલ 655 કરોડ છે જે ભારત સરકાર /GOI દ્વારા (એટલે કે 650 કરોડ) અને ગજુરાત સરકાર દ્વારા 
(એટલે કે 5 કરોડ)ફાળવેલી છે.  

 

બાદં્રા કુલાાં કોમ્પ્લેક્સમા ં0.9 હકે્ટર જમીન સોંપવાની કબલુાત વખતે મહારાષ્ટ્ર સરકારે જણાવ્યુ ંછે કે ઉપરોક્ત 
જમીનની કકમતં  રાજય સરકારની  પ્રોજેક્ટ માટેની કુલ ઈક્વીટી ફાળાની જરૂકરયાત સામે એડજસ્ટ કરવામા ં
આવે અને ખરી કકમતં અલગથી જણાવંવામા ંઆવે 

વર્ષને અંતે ગજુરાત સરકારે વધ ુ100 કરોડ ઈકવીટી શેર કેપીટલ માટે ફાળવ્યા છે. 

 
કાયદાન ું અન પાલન 

 

A. કુંપની ધારો 2013 હઠેળ 

i) કડપોઝીટ્સ 

વર્ષ દરમ્યાન આપની કંપનીએ લોકો પાસેથી કોઈ કડપોઝીટ સ્વીકારી નથી. 
 

ii) ઈન્ટર-કોપોરેટ લોનની વવગત, ગેરેંટી અને રોકાણ 

આપની કંપનીએ વર્ષ દરમ્યાન કલમ – 186,કંપની ધારો 2013 ની જોગવાઈ મજુબ કોઈ પણ ઈન્ટર 
કોપોરેટ લોન કે રોકાણ, સીક્યડુષ કે અનસીક્યડુષ લોન મજુંર કરી નથી. 
આપની કંપનીને આ પ્રોજેક્ટને ફાઈનાન્સ કરવા માટે ભારત સરકાર મારફત JICA ની 88,000 કરોડ 

લોનની (હપ્ત ેહપ્તે) જરૂર પડશે.આ રકમનો વ્યાજ દર 0.1% છે અને પરત ચકુવણી 50 વર્ષની છે 
જેમા ંપ્રથમ 15 વર્ષ સધુી છૂટનો સમય રહશેે. કંપની તેના શેરહોલ્ડસષની આ લોનનો રૂ. 15,000 કરોડના 
પ્રથમ હપ્તાની મજૂંરી (આવતી વાસર્િક સાધારણ સભામા)ં શેર હોલ્ડરો પાસેથી  માગંી રહી છે, જેની 
જરૂકરયાત મજુબ કંપનીને વહેંચણી કરવામા ંઆવશે. 
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iii) સુંબુંધીત પક્ષો સાથે વ્યવહારનો ખ લાસો 
કંપની દ્વારા કે તેના ડાયરેક્ટ કે સગા સબસંધત પક્ષ દ્વારા વ્યવહાર કરાયેલા નથી ખલુાસા નથી જેથી 
કંપનીના કહત સામે સભંસવત ઘર્ષણ ઊભ ુથાય. 
 

iv) ઊર્જટ સુંરક્ષણ 

એનજી કન્ઝરવેશન બીલ્ડીંગ કોડ  (ECBC) પર આધાકરત અને ઈન્ડીયન ગ્રીન બ્રબલ્ડીંગ 
કાઉન્સીલ (IGBC) સનયમો મજુબ  ઊજાષ સરંક્ષણની જોગવાઈ તાલીમ સસં્થાના સનસવદા સ્પેસીફીકેશનમા ં
રુફ ટોપ સોલાર પેનલ સાથે સમાવવામા ંઆવી છે. ડપેોના બાધંકામની કડઝાઈન સોલાર પેનલની 
જોગવાઈ થવા દેશે. 
 

 v) ટેકનોલોજી એબ્સોબટન 

‘ટેકનોલોજી રાન્સફર’ અન ે‘મેઈક ઈન ઈષ્ટ્ન્ડયા’ MAHSR પ્રોજેક્ટના અબ્રભન્ન ઉદે્દશો છે.ગાઈડન્સ ફ્રોમ 
ડીપાટષમેન્ટ ઓફ ઈન્ડ્રસ્રીયલ પોલીસી એન્ડ પ્રમોશન (DIPP) અને જાપનીઝ એકસટનષલ રેડ 
ઓગેનાઈઝેશન (JETRO) નુ ંઆ ઉદે્દશો પણૂષ કરવા પગલા લેવા માટે માગષદશષન મેળવવામા ંઆવી 
રહ્ુ ંછે. દાખલા તકરકે,ચાર સબ ગપૃ એટલે કે રેક; સસસવલ; ઈલકે્રીકલ અને S&T; અનેરોલીંગ સ્ટોક 
ઈષ્ટ્ન્ડયન ઈન્ડસ્રી,જાપાન ઈન્ડસ્રી, DIPP, NHSRCLઅને  JETRO નાપ્રસતસનસધઓ સાથ ેચચાષ કરવા 
તથા આઈટમો ઓળખી કાઢવા અને પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી સબ સીસ્ટમ કે જે “મેઈક ઈન ઈન્ડીયા”હિેળ 
આવરી શકાય તે રચવામા ંઆવેલ છે. 
 

ભારતીય અને જાપાની ઈન્ડસ્રી વચ્ચે, કેટલીય સેક્ટર કેંદ્રીત મીટીંગો,વીડીયો કોન્ફરન્સીંગઝ, વકષ શોપ, 
સવ.(કદલ્હી તથા ટોકકયામા)ંસઘન ચચાષ કયાષ પછી, સવસવધ આઈટમો “મેઈક ઈન ઈષ્ટ્ન્ડયા” હિેળ આવરી 
લેવા ઓળખી કાઢવામા ંઆવી છે અને આવી આઈટમોન ેયોગ્યરીતે સનસવદામા ંસમાવવા પગલા લેવાઈ 
રહ્યા છે. 

 

vi) જોખમ વ્યવસ્થા 
આપની કંપની પ્રોજેક્ટના શરૂઆતી તબકે્ક હોવાથી, એક જોખમ વ્યવસ્થાપન નીસત ઘડવાની પ્રકક્રયામા ં
છે. સમલક્તો અને ચોક્ક્સ જવાબદારીઓને લગતા જોખમો વીમા કંપની પાસેથી પરુતી રકમનુ ંવીમા 
કવચ લઈને તથા આવા અન્ય પગલા જે સમલ્કતની સરુક્ષા માટે જરૂરી છે તે લઈને ઓછ ંકરવાનો 
પ્રસ્તાવ છે. 
 

નાણાકંકય જોખમો સબધં ેકંપની દ્વારા પરુતા આંતકરક સનયતં્રણોના પગલા બહારની ઈન્ટરનલ ઓડીટર 
તકરકે ચાટષડષ એકાઉન્ટસ વ્યવસાસયક પઢેીને; કંપનીનુ ં સ્ટેટયટુરી ઓડીટસષ તથા કમપ્રોલર એન્ડ 
ઓડીટર જનરલ ઓફ ઈન્ડીયા દ્વારા રેગ્યલુર ઓડીટ કરાવવા ઉપરાતં, રોકી છે. 
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vii) સમીક્ષા હિેળના વર્ષ દરમ્યાન કોઈ મહત્વપણૂટ અને અગત્યના હ કમો વનયમનકારો કે અદાલત દ્વારા 
પસાર કરવામાું આવ્યા નથી જે ચાલ ુપેઢીની સ્સ્થસતને અને કંપનીના કામકાજ પર ભસવષ્ટ્યમા ંપ્રભાવ 
પાડ.ે 

 

viii) સમીક્ષા હિેળના વર્ષ દરમ્યાન આપની કંપનીના કામકાજના પ્રકારમાું કોઈ ફેરફાર કરેલ નથી. 
 

ix) આપની કંપનીની નાણાકંકય સ્સ્થસતને કુઅસર કરે તેવા કોઈ અગત્યના ફેરફારો અને વર્નો આપેલ 
નથી કે જે નાણાકંકય વર્ષના અંત સધુીમા ંઆપ્યા હોય જેને નાણાકંકય પત્રકો અને આ રીપોટષની 
તારીખ સાથે સબધં હોય. 

 

x) સમીક્ષા હિેળના વર્ષ દરમ્યાન, કલમ – 148(1) કંપની ધારો 2013ની જોગવાઈના અથષમા ંકોસ્ટ 
રેકડટની ર્જળવણી જરૂરી નથી કારણકે કંપનીએ હજુ વાબ્રણજયક કામકાજ શરૂ કરવાન ુછે અને તે મજુબ 
વર્ષ 2017-18 દરમ્યાન કોઈ કામકાજી ટનષઓવર નથી. 

 

B. 2017-18 દરમ્યાન કલમ 151 કંપનીના આટીકલ ઓફ એસોસીએશન હિેળ આપની કંપની દ્વારા રાષ્રપવતના 
કોઈ વનદેશો મેળવ્યા નથી. 

 

 

C. માકહતી મેળવવાનો અવધકાર (RTI)  

RTI ધારો 2005ની જરૂકરયાત મજુબ જરૂરી અપડટે કરેલી માકહતી, એપેલેટ ઓથોરીટીના નામ,જાહરે માકહતી, 
અસધકારી અને મદદનીશ માકહતી અસધકારી સકહત ,ધારો 2005 ના સબધંે જરૂરી હોય તે કંપનીની વેબ સાઈટ 
ઉપર પોસ્ટ કરેલ છે. 

 

વર્ષ દરમ્યાન, બધી 38 અરજીઓનો સનકાલ કરવામા ંઆવ્યો છે. પ્રશ્નોતરી સામાન્યરીતે પ્રોજેક્ટ સ્ટેટસ,અને 
ફાઈનાન્સીંગ, સસવિસ મેટર, પ્રોજેક્ટના ફાયદા સવ. ન ેલગતી હતી. 

 

સુંર્ાલક મુંડળ સવમતી 
 

A. નૈગવમક સામાજજક જવાબદારી સવમતી: 
સચંાલક મડંળ સ્તરની “નગૈસમક સામાજજક જવાબદારી સસમતી” જેન ે‘CSR’ કહવેાય છે તેની રચના CSR 
કામકાજ હાથ પર લેવા કુમારી નસમતા મેહરોત્રા, નોમીની ડાયરેક્ટર, શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ડાયરેક્ટર પ્રોજેક્ટ,  
અને સભ્યો તકરકે શ્રી અરુણ બીજલવાન,ડાયરેક્ટર ફાઈનાન્સ સાથે તથા કુ. સમુીતા શમાષ, કંપની સેકે્રટરી, 
સસમસતના સેકે્રટરી તકરકે માચષ 2018 મા ંરચવામા ંઆવી છે. 

  ઉક્ત CSRનો સરેંખીત સદંભષ નીચ ેમજુબ છે: 

 

i) ઉક્ત CSR પોલીસીની રચના અને ભલામણ સાથે સાથે CSR પોલીસીમા ં અમલીકરણ 
દેખરેખ/સનગહબાની રાખવી 
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ii)     કંપની ધારો 2013ના શેડયલુ – vii મા ંદશાષવ્યા મજુબના સવસ્તારો કે સવર્યોમા ંકંપની (સમયાતંરે 
સધુારો દાખલ કરેલ છે તે) દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવનારી CSR પ્રવસૃતની ભલામણ કરવી. 

 

iii)     ઉક્ત CSR પ્રવસૃત પર કરવામા ંઆવનાર ખચષની ભલામણ કરવી. 
 

iv) કંપની દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલી CSR પ્રવસૃતની સમીક્ષા (અધષ વાસર્િક) કરવી. 
 

v) આવી અન્ય નીસતઓ અને વ્યહુરચનના ઘડવા બોડષ ઓફ ડીરેક્ટસષને મદદ કરવી જેથી કંપનીનો 
CSR એજન્ડા ઈધ્ચ્છત કદશામા ંલઈ જઈ શકાય. 

  

આપની કંપની તેની CSR નીસત,કંપની ધારો 2005 ની જોગવાઈ મજુબ, ઘડવાની પ્રકક્રયામા ંછે. 
 

કંપનીએ કામકાજી નફો કમાઈ નથી. આ ઉપરાતં CSR પ્રવસૃત પ્રત્યે ખચષ તરુતના આગલા 3 વર્ષના સરેરાશ 
ચોખ્ખા નફાની ઉપલબ્ધતા પર લાગ ુપડ ેછે. આમ, કંપની સ્થાપના પછીના આગળના 3 નાણાકંકય વર્ષના 
નફાની પ્રાધ્પ્તના પાય ેCSR નુ ંબજેટ ફાળવીને CSR ઉપર ખચષ કરવા 2019-20 મા ંસક્ષમ બનશે.  
 

B. રોકાણ સવમવત 

આપની કંપનીએ પણૂષ સમયના ડાયરેક્ટસષની સનમણુકં પહલેા ં એક બ ે ડાયરેક્ટરો, DF સકહતના 
અસધકારીઓની, પાટષ ટાઈમ ડાયરેક્ટર સાથેની રોકાણ સસમસત ઘડલેી. પણૂષ સમયના ડાયરેક્ટરની સનમણુકં 
પછી ઉક્ત સસમસત વર્ષના અંતે સવખેરી નાખંવામા ંઆવી છે અન ેરોકાણના પ્રસ્તાવોની ભલામણો કરવાના 
હતે ુમાટે એક આંતકરક સસમસતની રચના કરવામા ંઆવી છે જેથી આવી ભલામણો પર સવચારણા કરી શકાય 
અને રોકાણ અંગેનો યોગ્ય સનણષયો લઈ શકાય.  

 

C. અન્ય સવમવતઓ 

NHSRCL સયંકુ્ત સાહસની અન-લીસ્ટેડ જાહરે કંપની, કંપની ધારો 2013 કલમ 149(4) ના અથષમા,ં સાથ ે
વાચંો (ડાયરેક્ટસષની સનમણુકં અને યોગ્યતા) કંપનીને સનયમ – 4 (સધુારેલો,  વાચંો MCA જાહરેનામ ુતા. 
05.07.2017) હોવાથી બોડષ પર સ્વતતં્ર ડાયરેક્ટરો રાખવાની જરૂર નથી. 
 

આ મજુબ ઓડીટ કમીટીનુ ંગિન, નોમીનેશન અને મહનેતાણા સસમસત તથા સ્ટોક હોલ્ડસષ રીલેશનશીપ કમીટી 
પણ કંપની ધારો 2013 ની કલમ 177 અન ે178 સાથ ેવાચંો કંપનીઓના સનયમ-6 (બોડષ મીટીંગ અને તેની 
સતા) સનયમો 2014ના અથષમા ંલાગ ુપડતુ ંનથી. 

 

આંતકરક નાણાુંકકય વનયુંત્રણોની પયાટપ્તતા 
બોડે તેના બીઝનેસની સવુ્યવસ્સ્થત અને કાયષક્ષમ નીસતઓ અપનાવી છે. તેમજ સમલ્કતોની સરુક્ષા, છેતરપીંડી અને 
ભલૂો રોકવી તથા શોધવી સકહત, જેથી કહસાબી રેકડષઝની ચોક્ક્સતા તથા સપંણૂષતા  અને સમયસર સવશ્વાસનીય 
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નાણાકંકય ખલુાસા તૈયાર કરવાની ચોક્ક્સાઈ રહ.ે કંપનીની ઈન્ટરનલ કંરોલ સીસ્ટમ, સ્કેલ અને કામકાજની જટીલતા 
પ્રમાણે રાખેલ છે. 
 

માનવ સુંસાધન 

આપની કંપની તેના માનવ સસંાધનને અત્યાસધક મહત્વ આપ ેછે.કંપનીની HR નીસતનો ઉદેશ બેસ્ટ અવેલેબલ ટેલન્ટને 
આકર્ષવાનો અને ટકાવી રાખવાનો છે.કમષચારીઓ કા ંતો PSU, મેરો કંપનીઓ,ખાનગી ક્ષેત્રો, અથવા તો કેંદ્ર સરકાર/ 
રાજય સરકાર અને સ્ટેટ PSU,સવ.માથંી 52 પ્રસતસનયસુ્ક્ત લાવવામા ંઆવે છે. 
 

કંપનીની માનવ શસ્ક્ત છેલ્લા એક વર્ષમા ંસતંબુ્રલત રીતે વઘી છે. તા. 31મી માચષ 2018 ના રોજ  માનવ શસ્ક્ત 35 
પ્રસતસનયસુ્ક્ત સકહત કુલ 96 ની હતી. 
 

આપની કંપનીએ કમષચારી કલ્યાણકારી પગલાઓ જેવા કે કમષચારી પકરસ્સ્થસત સવજ્ઞાન મજુબ ડીઝાઈન કરેલા વકષ 
સ્ટેશનો,તથા સ્ટાફની પીિને ટેકો મળે તેવી ખરુશીઓ, જેથી કચેરીમા ંવઘારાના સમય માટે આરોગ્યપ્રદ બેિક આપી 
શકાય; ઘટાડલે ુ ધવસન પ્રદુર્ણ તથા કાયષ સ્થળ પર રજકણમકુ્ત વાતાવરણ; સ્ટાફ માટે પલૂ રાન્સપોટષ (વાહન 
વ્યવસ્થા);સ્ટાફ માટે ચોક્ક્સ વય પછીની સનયસમત રોગ પ્રસતરોધક આરોગ્ય ચકાસણીની સસુવધા; આપની કંપની 
મકહલા કમષચારીઓને સોહાદષપણૂષ અને સલામત કામકાજી વાતાવરણ પરુુ પાડ ે છે. વર્ષ દરમ્યાન કાયષ સ્થળે કોઈ 
જાસતય સતામણીની ફકરયાદ કંપનીને મળી નથી. 
 

કંપની તેના કમષચારીઓના કાયષપ્રદશષનની કાળજી રાખ ેછે અને આદર કરે છે અને સર્જનાત્મકતા તથા ઉત્કૃષ્ટ્ટતાને 
પ્રોત્સાહન આપ ે છે. ટીમ વકષને કદરના પ્રસતકરૂપ નાનો પરુસ્કાર આપવામા ંઆવે છે. કંપની તેના સનયસમત રીતે 
વ્યાવસાસયક સવકાસ માટે, રાષ્ટ્ષ્ટ્રય/આંતર રાષ્ટ્ષ્ટ્રય તાલીમ આપ ેછે. વર્ષ 2017-18 દરમ્યાન 14 કમષચારીઓએ જાપાન 
ખાતે તાલીમમા ંહાજરી આપી અને 28 કમષચારીઓએ ભારતમા ંતાલીમમા ંહાજરી આપી. (FIDIC પર તાલીમ સકહત) 

 
સાવધાની 
વર્ષના અંત ેકંપનીમા ંCVO નુ ંપદ ઊભ ુકરવા જરૂરી પગલા લેવાનુ ંશરૂ કયુષ છે.આવા પદની ઉભ ુકરવાની તથા યોગ્ય 
અસધકારીની સનમણુકંની પડતર બાબતમા ંરેલ્વે બોડષને NHSRCL ના વકરષ્ટ્િ અસધકારીને ખડં-સમયના CVO તકરકે 
વતષમાન માગષદસશિકા રેખા મજુબ સનમવા સવનતંી કરી છે. 
 
કોપોરેટ ગવનટન્સ 
કંપની કોપોરેટ ગવનષન્સને અને સૌથી શે્રષ્ટ્િ ગવનષન્સ પે્રક્ટીસ અમલમા ં મકૂવા માટે પારદસશિતા, ઉતરદાયીત્વ, 
કામકાજની નૈસતક પ્રણાલી અને વ્યાવસાસયક વ્યવસ્થાપન પર ધયાન કેષ્ટ્ન્દ્રત કરીને ખરી ભાવનાને વળગી રહ ેછે. 
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બોડટ ઓફ ડાયરેક્ટસટ 
 

A. બોડટની રર્ના 
તા. 31 મી માચષ 2018 ના રોજ આપની કંપની સાત (7) ભારત સરકાર દ્વારા (રેલ્વે મતં્રાલય મારફત) 
નામાકંન થયેલા, એટલે કે ત્રણ (3) કાયષકારી ડાયરેક્ટસષ (એટલેકે મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર, ડાયરેક્ટર પ્રોજેક્ટ 
અને ડાયરેક્ટર ફાઈનાન્સ) અને ચાર (4) ખડં-સમયના/નોમીની ડાયરેક્ટર (ખડં-સમયના ચેરમેન 
સકહત)ધરાવે છે. 
 

વર્ષના અંતે શ્રી અબ્રભજીત નરેન્દ્રની ખડં-સમયના બોડષના ડાયરેક્ટર તકરકેની અવસધ સમાપ્ત થઈ (તા. 16 
મી એસપ્રલ 2018 ની અસરથી) અને બીજા ખડં-સમયના ડાયરેક્ટર (એટલેકે શ્રી પી. આર. પટેલીયા) ગજુરાત 
સરકાર દ્વારા નોમીનેટ થયા છે. શ્રી પટેલીયા ઈકવીટી શેર ફાળવણીના ફળ સ્વરૂપે બોડષમા ંતા. 15  મી જુન 
ની અસરથી જોડાયા છે. 
 

B. ર્ાવીરૂપ (મ ખ્ય) વ્યવસ્થાપન અવધકારી 
મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર, ડાયરેક્ટર પ્રોજેક્ટ, ડાયરેક્ટર ફાઈનાન્સ,અને કંપની સેકે્રટરીને મખુ્ય વ્યવસ્થાપન 
અસધકારી તકરકે બોડષ જાહરે કરે છે. 
 
બોડે શ્રી એસ.કે. મધ્લ્લક્ને ચીફ ફાઈનાન્સ ઓકફસર(CFO) તકરકે તા. 22 મી નવેમ્બર 2017 થી 2 જી 
જાન્યઆુરી 2018 સધુી (ડાયરેક્ટર ફાઈનાન્સની પેઈન્ડીંગ એપોઈન્ટમેન્ટ) સનમેલ છે. .ડાયરેક્ટર ફાઈનાન્સ 
2 જી જાન્યઆુરી 2018 થી CFO છે એટલે કે તેની સનમણુકંની તારીખથી. 
 

C. ડાયરેક્ટરોના મહનેતાણા 
સરકારી કંપની હોવાથી આપની કંપનીના પણૂષ સમયના ડાયરેક્ટરો ભારત સરકાર સનમે છે. આપની કંપનીના 
પણૂષ સમયના ડાયરેક્ટરો, ઈન્ડ્રસ્ટીઅલ ડીઅરનેસ એલાઉન્સ (IDA)સેન્રલ ડીઅરનેસ એલાઉન્સ(CDA)પગાર 
ધોરણ મજુબ ભારત સરકારની સનમણુકંની શરતો તથા સનયમો અનસુાર મહનેતાણ ુલ ે છે.દરેક સહભાગી 
રાજય સરકારન ેકંપનીના બોડષ ઓફ ડાયરેક્ટસષમા ંએક ખડં-સમયના ડાયરેકટર પદનાસમત કરવાનો અસધકાર 
છે, જો કંપનીમા ંતમેની પેઈડ અપ શેર કેપીટલમા ંભાગ હોય તેવા કકસ્સામા.ં  આ અનસુાર, વતષમાન ખડં-
સમયના ડાયરેક્ટર/રો રેલ્વે મતં્રાલય અને ગજુરાત સરકાર દ્વારા નોમીનેટ થયા છે. ખડં-સમયના ડાયરેક્ટરો 
કંપનીમાથંી તેમની ડાયરેક્ટર તકરકેની ભસૂમકા માટે કોઈ મહનેતાણ ુમેળવતા નથી પરંત ુતેમનુ ંમહનેતાણ ુ
સેન્રલ ડીઅરનેસ એલાઉન્સ (CDA) પગાર ધોરણ હિેળ સરકારમાથંી સરકારી અસધકારી તકરકે મેળવે છે. 
 

D. બોડટ મીટીંગો અને હાજરી 
આપની કંપનીના બોડષ ઓફ ડાયરેક્ટસષ નાણાકંકય વર્ષ દરમ્યાન ચાર (4) વખત મીટીંગ કરી હતી. એટલેકે 
તા. 5 મી મે 2017, 25 મી ઓગષ્ટ્ટ 2017, 22 મી નવેમ્બર 2017 અને 15 મી માચષ 2018. 
 

2017-18 દરમ્યાન, બોલાવેલી બોડષ મીટીંગ અને વાસર્િક સામાન્ય સભા (AGM)મા ંહાજરીની સવગતો નીચ ે
મજુબ છે. 
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અ  ુ.

ન.ં. 
 

ડાયરકટર ુ ંનામ  હો ો બોડ મી ટગની સં યા છે લી એ એમમા ં

હાજર  (4th  

ડસે બર 2017) 

ડર ટરના કાયકાળ 

દરિમયાન યો યેલી 

હાજર  

આપી  

1. ી અ ની લોહાની 
(DIN -01023747)  
ચેરમેન ર વે બોડ, રલવે મં ાલય 

 (25મી ઓગ ટ 2017ની અસરથી) 
 

પાટ ટાઈમ ચેરમેન 

(ભારત સરકાર ારા 

નામાકંન)   

3 3 હા ં 

2.  ી અચલ ખર 

(DIN- 07576351)  
(15મી સ ટ બર 2016 ની અસરથી) 
 

મેને જગ ડાયર ટર* 

( ણૂ-સમયના 

ડાયર ટર) 

4  4  હા 

3. ી રા  સાદ 

(DIN- 08006234)  
(29મી નવે બર 2017 ની અસરથી) 
 

ડાયર ટર ો કટ 

( ણૂ-સામના 

ડાયર ટર) 

1 1  હા 

4. ી એ.ક. બીજલવાન 

(DIN- 08012372)  
(2  આુર  2018 ની અસરથી) 
 

ડાયર ટર ફાઇન સ  

ણુ-સમયના 

ડાયર ટર  
 

1  1  લા  ુનથી 

પડ ુ ં 

5. ી શુાતં ુમાર િમ ા 
(DIN- 07869414), 
િ સપલ એ ઝે ુ ટવ ડાયર ટર/ 

ઇ ા/  ર વે બોડ, ર વે મં ાલય 

(25મી ઓગસત 2017 ની અસરથી) 

 

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

3 3  હા 

6. ૂ. નિમતા મ હો ા 

(DIN- 07916304), એ ઝે ુ ટવ 

ડાયર ટર 

 (F)/RM, ર વે બોડ, ર વે મં ાલય 

(25 ઓગ ટ 2017ની અસરથી) 

 

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

3 3 હા  

7. ી પી આર પટલીયા  
(DIN- 06480313) 
ચીફ એ જિનયર (નેશનલ હાઇવેઝ) 

અને વધારાના સે ટર , રો ઝ અને 

બ ડ ગ ડપાટમટ , જુરાત સરકાર 

(15મી ૂન 2018 ની અસરથી) 

 

 

 

 

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

લા  ુનથી 

પડ ુ ં 

લા  ુ

નથી 

પડ ુ ં 

લા  ુનથી 

પડ ુ ં 
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અ  ુ.

ન.ં. 
 

ડાયરકટર ુ ંનામ હો ો બોડ મી ટગની સં યા છે લી 

એ એમમા ં

હાજર  (4th  

ડસે બર 2017) 

ડર ટરના કાયકાળ 

દરિમયાન યો યેલી 

હાજર  

આપી  

8. ી ુ ુક સરન મા રુ  

(DIN- 07361718) મા  એ ઝે ુ ટવ 

ડાયર ટર 

 / ા ફક/ PPP, ર વે બોડ, ર વે 

મં ાલય (કચરે  ધારણ કર  12 મી 

ફ આુર  2016 થી 14મી ૂન 2017)  

  

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

1 1 લા  ુનથી 

પડ ુ ં

9.  ી સજંય ઉપરતી 
(DIN- 06498752)   
મા  એ ઝે ુ ટવ ડાયર ટર 

/FC ર વે બોડ, ર વે મં ાલય (કચરે  

ધારણ કર  31 મી માચ 2017 થી 31 

મી .ુ2018) 

 

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

3 3 હા 

10. ી અ ભ જત નર   
(DIN – 07851224) 
એ ઝે ુ ટવ ડાયર ટર 

/ ા ફક/ PPP, ર વે બોડ, ર વે 

મં ાલય (કચરે  ધારણ કર  15 મી 
ૂન 2017 થી 15મી એિ લ 2018) 

 

ખડં- સમયના 

ડાયર ટર  

(ભારત સરકાર 

ારા નોિમનેટ) 

3 3  હા 

* ી અચલ ખરએ મેનેજ ગ ડ ર ટર પદ પર ર વે બોડમા ંતા. 20 મી એિ લ 2017 ના રોજના પ ના સબધેં 

ચા  ધારણ કય . આની પહલા ંતે કંપનીમા ંકો-ઓડ નેટ ગ ડ ર ટર (નોમીની ડ ર ટર) 15મી સ ટ બર 

2016 થી 20મી એિ લ 2017 ધુી હતા. 

** એન. એ. એટલકે લા  ુનથી પડ ુ.ં 

 
ુ . િુમતા શમા, કંપની સે ટર  બઘી બોડ મીટ ગમા ંહાજર  આપી છે,કંપનીની થમ AGM મીટ ગમા ંપણ. 

 

આચાર સં હતા અને નૈિતકતા 

આપની કંપનીએ તેના કમચાર ઓ, વ ર ટ યવ થાપક મડંળ અને બોડ ઓફ ડાયર ટર માટ આચાર સં હતા તા. 1 

લી ુન 2018 ની અસરથી કૂ  છે  કામ સબધંી સમ યાઓ અને ફરજ બ વવામા ં ુ િવધાઓ ગે માગદશન 

િત થાિપત કર છે. 
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જનરલ બોડી મીટીંગ 

A. કંપનીની તા. 12 ફે્રબ્રઆુરી 2016 થી 31મી માચષ 2017 ના શરૂ થતા સમયની પ્રથમ વાસર્િક સાધારણ સભા 
તા. 4 થી ડીસેમ્બર 10.30 વાગ્યે મીટીંગ હોલ,બીજા માળે, રેલ્વે મતં્રાલય, રેલ્વે બોડષ, નવી કદલ્હી ખાત ેયોજાઈ 
હતી જેમા ંબે ખાસ િરાવો પસાર કરવામા ંઆવ્યા હતા એટલે કે (i) કંપનીના આટીકલ ઓફ એશોસીયેશનમા ં
બદલાવ તથા (ii) કંપનીના ઈકવીટી પાટષનર તકરકે ગજુરાત સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકારને સમાવવા. 

 

B. કંપની 2017-18 માટેની પ્રસ્તાસવત 2 જી AGM મીટીંગ યોજવા માટે નીચેની સવગતે સનધાષકરત કરવામા ંઆવી 
છે. 
કદવસ -સોમવાર 

તારીખ -24મી સપ્ટેમ્બર 2018 

સમય -11.00 વાગ્યે 
સ્થળ -રેલ્વે મતં્રાલય, રેલ્વે બોડષ,નવી કદલ્હી 110001 

 

કુંપનીની વેબસાઈટ: 

કંપનીની વેબસાઈટ www.nhsrcl.in.છે.કંપની સવશેની અને લગતી બધી મખુ્યમાકહતીઓ, ફીઝીબીલીટી રીપોટષ , 
પ્રોજેક્ટની ટેકનીકલ ડીટેઈલ્સ, સનસવદા (ટેન્ડર), નોકરી માટેની ખાલી જગ્યાઓ,અને આવી ભરતીના 
પકરણામો,મહારાષ્ટ્ર, ગજુરાત, અને દાદરા-નગર હવલેીને જમીન સપંાદન વળતર સવ. કંપનીની વબેસાઈટ પર 
આપવામા ંઆવી છે. 
 
ઓડીટસટ 
 
A. સુંવૈધાવનક ઓડીટસટ 

વર્ષ 2017-18 માટે M/s. સહગલ મહતેા એન્ડ કં., ચાટષડષ એકાઉન્ટન્સને સવૈંધાસનક ઓડીટસષ તકરકે કમપ્રોલર 
અને ઓડીટર જનરલ ભારત દ્વારા કંપની ધારો 2013 ના સબધંે સનમવવામા ંઆવ્યા છે. 
 

B. સેકે્રટરીઅલ ઓડીટર 

કંપનીએM/s.જતીન ગપુ્તા એન્ડ એસોસીએશન, કંપની સેકે્રટરીઝ જેઓ પે્રક્ટીસમા ંછે તેમને કંપની ધારો 2013 
ના સબધં ેકંપનીના સેકે્રટરીઅલ વર્ષ 2017-18ના ઓડીટ હાથ ધરવા સનમ્યા છે. 

 

C. આંતકરક ઓડીટસટ 
કંપનીએ મેસસષ ભરૂ્ણ બસંલ જૈન એસોસીએટસ, ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટસ જેઓ પ્રેક્ટીસમા ંછે તેમને ઈન્ટરનલ 
ઓડીટનુ ં સચંાલન કરવા સનમ્યા છે. 

  

http://www.nhsrcl.in/
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ડાયરેક્ટરોની જવાબદારીન ું વનવેદન  

બોડષ ઓફ ડાયરેક્ટસષ કન્ફમષ કહ ેછે કે: 

 

i) વાસર્િક કહસાબો તૈયાર કરવામા/ંલાગ ુપડતુ ં કહસાબી ધારા-ધોરણ કોઈ ચોક્ક્સ ભલૂ અંગ ેયોગ્ય ખલુાસાઓ 
સાથે અનસુરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

 

ii) આવી કહસાબી નીસત સાતત્યપણૂષ રીતે પસદં કરવામા ંઆવી છે તથા લાગ ુકરવામા ંઆવી છે અને તેના 
ન્યાસયક સનણષયો કરવામા ંઆવ્યા છે અને અંદાજવામા ંઆવ્યા છે જે વ્યાજબી અને ડહાપણભયાષ હતા જેથી 
કંપનીના કામકાજનો વર્ષના અંત ેસમય તથા જે ત ેસામના નફા અન ેતોટાની ખરી અને ન્યાયયકુ્ત સવગતોનુ ં
દશષન થઈ શકે. 

 

iii) આ ધારાની જોગવાઈ મજુબ પરુતો કહસાબી રેકડષ જાળવવાની યોગ્ય અને પરુતી કાળજી, કંપનીની સમલ્કતની 
સરુક્ષા માટે તથા છેતરપીંડી અને અન્ય અસનયસમતતાઓ અટકાવવા અને શોધવા માટે લેવામા ંઆવી છે; 

 

iv) વાસર્િક કહસાબો એક સચંાલનમા ંહોય તેવી પેઢી મજુબ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યા છે; અન ે

 

v) લાગ ુપડતા બધા કાયદાનુ ંઅનપુાલનની ખાત્રી રાખવા યોગ્ય સીસ્ટમ સાધનકૃત કરવામા ંઆવી છે. તેમજ 
આ સીસ્ટમ પરુતી છે અને અસરકારક રીતે ચાલે છે. 

 

 

અન્ય સબુંવધત દસ્તાવેજો/ડોક્ય મેન્ટસ 

નીચેના રીપોટષસ સબસંધત પકરસશષ્ટ્િ સાથેના ડોક્યમેુન્ટસ આ રીપોટષન ુ ંએક અબ્રભન્ન અંગ બનાવે છે અને એક જોડાણ 
તકરકે મકુવામા ંઆવ્યા છે. 

 

1. વાસર્િક રીટનષ ફોમષ MGT-9નો સાર 

[કલમ134(3)(a) કંપની ધારો 2013વાચંો કંપની સનયમ12(1) (મનેેજમેન્ટ અને 
એડમીનીસ્રેશન) સનયમ, 2014]. 

 

જોડાણ – 1 

2. સેકે્રટરીઅલ ઓડીટ રીપોટષ ફોમષ MR-1 

[કલમ 204, કંપની ધારો 2013 વાચંો કંપની સનયમ 9 (એપોઈન્ટમેન્ટ અને રેમ્યનુરેશન ઓફ 
મેનેજીઅરલ પસોનલ) સનયમ, 2014]. 

જોડાણ – 2 

 

 

આભાર/સ્વીકાર 

અમે ભારત સરકાર, જાપાન સરકાર, રેલ્વે મીનીસ્રી, એક્સટનષલ અફેસષમીનીસ્રી અન ેઅન્ય મીનીસ્રી;મહારાષ્ટ્ર સરકાર, 

ગજુરાત સરકાર,ભારત અને જાપાનના એમ્બેસેડસષ અને એમ્બસીઝ; પાસપોટષ ઓથોરીટી; નીસત આયોગ, કડપાટષમેન્ટ 
ઓફ ઈન્ડસ્રીયલ પોલીસી અને પ્રમોશન (DIPP), અસધકારીઓ JETRO, જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કો-ઓપરેશનલ એજન્સી 
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(JICA), જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કન્સલટન્ટસ (JIC), JR ઈસ્ટ; રીઝવષ બેંક ઓફ ઈષ્ટ્ન્ડયા, અમારા બેંકસષ, તથા સવસવધ 
માધયમ ચનેલોની સાતત્યપણૂષ ટેકાનો અહીં સહૃદય આભાર નોંધીએ. 
 
અહીં અમે કંપનીનાબધા કમષચારીઓનો તેમના સમપણષ અને સનષ્ટ્િા માટે સહૃદય કદરની નોંધ કરીએ છીએ. 

 

 

બોડટ ઓફ ડાયરેક્ટસટ વતી 
 

સહી-   સહી/-        સહી/- 
(અર ણ બીજલવાન)      (રાજેન્ર પ્રસાદ)  (અર્લ ખરે) 

     ફાઈનાન્સ ડાયરેક્ટર    ડાયરેક્ટર પ્રોજેક્ટ         મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર 

તારીખ :  28મી ઓગષ્ટ 2018 

સ્થળ : નવી કદલ્હી 



I. 

1 કોપ રટે ઓળખ નંબર (CIN) :

2 ર ટેશન તારીખ :

3 કંપનીનું નામ :

4a) કંપનીની ેણી :

4b) કંપનીની પેટા ેણી

6 લી ટેડ કંપની છે? (હા/ના) :

7 ર ટાર અન ેટા સફર એજ ટન ુનામ, 
સરનામંુ અન ેસપંક િવગતો, જો હોય તો:

:

II.

અનુ
મ 

નંબ

મુ ય ોડ ટ/સિવસનું નામ અન ેવણન %  કંપનીનુ કુલ ટન 
ઓવર

1 બાંધકામ:

િસિવલ એ નીયરીગં
-- રોડ અને ર ે વેનું બાંધકામ
-- યુટીલીટી ોજે ટનું બાંધકામ

2 ટા સપોટશન અને સં હ:

જમીન ટા સપોટ અને પાઈપલાઈન 
ટા સપોટ
 -- ર ે વે ટા સપોટ
-- બી  જમીન ટા સપોટ
-- પાઈપલાઈન ટા સપોટ

* કંપની બાંધકામ તબ ે છે અન ેતેનુ ંવાિણ ક કામકાજ શ  થવાનું બાકી છે.

III.

જૂથ 422

િવભાગ H

જૂથ 491

લાગ ુનથી પડતું, કારણકે વષ દર યાન NHSRCL એ કોઈ પેટા-કંપની કે સહયોગી કંપની નથી બનાવી.

શેર હો ડીગં, પેટા-કંપની અને સહયોગી કંપની

જૂથ 492

કંપનીની મુ ય ધધંાકીય વૃિતઓ
કંપનીની યાપારી વૃિત જ ેકુલ ટન ઓવરનો 10% કે વઘુ ફાળો પૂરો પાડે છે તે નીચ ેમજુબ છે.

પ ક નંબર. MGT 9 - વાિષક રીટનનો સાર
[તારીખ 31.03.2018 ના રોજ]

[કંપની ધારો 2013, કલમ -  92 (3) તથા િનયમ 12(1) (મેનજેમે ટ અને એડમીની ટેશન) િનયમ, 2014]

ર ટેશન અને અ ય િવગતો

U60200DL2016GOI291002

5 ર ટડ ઓિફસનું સરનામંુ તથા સંપક 
િવગતો

:

સરકારી કંપની, મયાિદત શેસ, અને કંપની પાસે
શેર કેપીટલ

લાગ ુનથી પડતું

જોડાણ - 1

ના

િવભાગ F

ફે સ નં. : 011-28070150
ઈ-મેઈલ આઈડી: comp.sec@nhsrcl.in

12મી ફે ુઆરી 2016

ફોન નં.: 011-28070000/01

એસીયા ભવન, બીજો માળ, રોડ નં. 205, 
િવભાગ - 9, ારકા, નવી િદ હી - 110077

શૂ ય*

ડીવીઝન 42

િડિવઝન 49

જૂથ 493

જૂથ 421

ોડ ટ/સિવસનો NIC કોડ

નેશનલ હાઈ પીડ રઈેલ કોપ રશેન લીમીટેડ

હેર કંપની
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IV.

i) ેણી - શરે કેપીટલ

ડીમેટ1 ફીઝીકલ કુલ કંપનીના % 
કુલ શસે3

ડીમેટ1 ફીઝીકલ કુલ % કુલ શસે

A. મોટસ
(1) ભારતીય

b) સે ટલ સરકાર2 20,00,000 20,00,000 100 65,00,000 65,00,000 99.237 - 0.763

c) રાજય સરકાર/રો - - 50,000 50,000 0.763 0.763
સબ-ટોટલ(A) (1) 20,00,000 20,00,000 100 65,50,000 65,50,000 100 -

(2) ફોરઈેન
સબ-ટોટલ(A) (2) - - - -

 કુલ મોટર શરેહો ડીગં  (A) = (A)(1)+(A)(2) 20,00,000 20,00,000 100 65,50,000 65,50,000 100 -
B. પિ લક શરેહો ડીગં
(1) સં થા
(2) નોન-ઈ ટી ુશન

કુલ પિ લક શરેહો ડીગં (B)=(B)(1)+(B) (2)
C.   GDRs અને ADRs માટે ક ટોિડયન ારા રાખવામા ં

આવેલા શરે
શૂ ય 20,00,000 20,00,000 100 શૂ ય 65,50,000 65,50,000 100 -

1.
2.

3

ii) શરેહો ડીગં મોટસ

શસેની 
સં યા

% કંપનીના કુલ 
શસે

શસેની 
સં યા

% કંપનીના કુલ શસે

(A) ભારતના રા પિત અન ેતેના 12 નોમીની2 20,00,000 100 65,00,000 99.237 - 0.763

(B) ગુજરાતના રા પાલ - - 50,000 0.763 0.763
Total 20,00,000 100 65,50,000 100

વષ દરમને 
ફેરફાર %

વષના અંતમા ં શેરની સં યા 3

ા ડ ટોટલ (A + B + C)

શૂ ય

શૂ ય

વષના ારંભમા ં  શરેની સં યા

શરેહો ડસનુ નામઅનુ. 
નં. %શસેની કુલ શરેોમા ં

લજેડ/સીિમત

વષના અંતમા ંશરેહો ડીગં
%શસેની કુલ શરેોમા ં

લજેડ/સીિમત

શરે હો ડસની ેણી

શૂ ય શૂ ય

નોધં:
કંપનીના ઉપરો  બધા શેર ફીઝીકલ પમા ંધારણ કરલેા છે.

વષના ારંભમા ંશરેહો ડીગં

કંપનીની ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને મહારા  સરકાર વ ચે અનુ મ ે50:25:25 ની તાિવત સહભાગીતા સાથ ેસંયુ  સાહસ તિરકે કરવામાં આવી છે. કંપની શ આતી તબ ે હોવાથી JV પાટનર/
ોમોટસ ઈકવીટી ફાળો સમયાંતર ેમળી ર ો છે.

64,99,988 ઈકવીટી શેસ દરકે . 1000/- નો ભારતના રા પિતના નામ ે છે. અને એક શેર દરકે . 1000/- નો રા પિતના બાર નોમીની ારા ધારણ કરલેા છે.  (જમેા ંર ે વ ેમં ાલયના સરકારી અિધકારીઓ છે.)

% વષ 
દર યાન 

શરેહો ડીગં
મા ંથતો 
બદલાવ 3

--

શરે હોિ ડંગ પેટન (ઈકવીટી શરે કેપીટલ ેકઅપ કુલ ઈકવીટીના ટકાવારી તિરકે):

- -
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iii)

શસેની સં યા શસેની સં યા

(A)
(1) 20,00,000 -
(2) - -

(B)
(1) 30,00,000 50,00,000
(2) 15,00,000 65,00,000
(3) 50,000 50,000

(C) 
(1) - 65,00,000
(2) - 50,000

65,50,000

iv)

v)

4.

V. દેવાદારી

થાપણ

ગુજરાતના રાજયપાલ - 0.763

100
99.237
0.763

વષના અંતમા:ં

શેરહો ડીગંમા ંબદલાવ

-
-

100
-

વષના ારંભમાં:

ડાયર ે ટસ અને મુ ય યવ થાપન અિધકારીઓ (KMP): લાગુ નથી પડતંુ 4

ભારતના રા પિતન ેશેરની ફાળવણી તા. 15.03.2018
ગુજરાતના રા પાલન ેશેરની ફાળવણી તા. 15.03.2018

NHSRCL ના બધા જ શેસ કે  સરકાર ારા, રા પિતના નામ તથા 12 નોમીનીના નામ ેધરાવે છે (એટલેકે. 65,00,000 ઈકવીટી શેસ), તથા ગુજરાત સરકાર ારા રા પાલના નામ ે(એટલ ેકે 50,000
ઈકવીટી શેસ) છે.

ટોચના 10 શરે હો ડસની શરે હો ડીગં પેટન (ડાયર ે ટસ, મોટસ, અને GDR તથા ADR િસવાયના):  લાગુ નથી પડતંુ 4

િવગત

મોટસના શરેહો ડીગંમા ંબદલાવ  (જો કોઈ બદલાવ ન હોય તો કૃપા કરી પ  કરો)

વષના ારંભમા ંશરેહો ડીગં

Note:

% કંપનીના કુલ શસે3

વષ દર યાન ુ યુલેટીવ શરેહો ડીગં

% કંપનીના કુલ શસે3

અનુ. 
નં.

ભારતના રા પિતન ેશેરની ફાળવણી તા. 05.05.2017

બાકી યાજ / સંચિયત પણ  િબનચૂકવેલ યાજ સિહત કંપનીની દેવાદારી

100

- 99.237

0.763

100
99.237

ભારતના રા પિત
ગુજરાતના રા પાલ

ભારતના રા પિત

કુલ

i)   મુ ય રકમ
ii)    યાજ ચડત પરંત ુિબનચૂકવાયેલું
iii)   યાજ ભેગંુ થયંુ પરંત ુપા ું નથી

કુલ (i + ii + iii)

શૂ ય

નાણાંિકય વષ દર યાન દેવાદારીમા ંથતો ફેરફાર
 - વધારો
 - ધટાડો

ચો ખું પિરવતન
નાણાંિકય વષના અંતમા ંદેવાદારી
i)   મુ ય રકમ
ii)    યાજ ચડત પરંત ુિબનચૂકવાયેલું
iii)   યાજ ભેગંુ થયંુ પરંત ુપા ું નથી

કુલ (i + ii + iii)

સુરિ ત લોન, થાપણને બાદ કરતા અસુરિ ત લોન કુલ દેવાદારી
નાણાંિકય વષના ારંભમા ંદેવાદારી
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VI.

A. 
(in Rs.)

અચલ ખર, 
MD (તા. 

20.04.2017 
અસરમા)ં

રા  સાદ, 
DP  (તા. 

29.11.2017 
અસરમા)ં

અ ુન બીજલવાન , 
DF 

(તા. 02.01.2018 
અસરમા)ં

1 ોસ પગાર
a) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની
કલમ 17(1) મા ં સમાિવ ટ
જોગવાઈઓ જુબ પગાર

33,95,976 11,46,446 6,94,122 52,36,544

b) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની 
કલમ 17(2) હઠળની 
આવ ય તાઓ ુ ં ુ ય

6,24,939 1,40,945 93,573 8,59,457

c) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની 
કલમ 17 (3) હઠળ પગારના 
બદલામા ંનફો

0 0 0 0

2 ટોક ઓપરશન 0 0 0 0
3 વેટ ઈ વીટ 0 0 0 0
4 કમીશન 0 0 0 0
5 અ ય, ૃપા કર  પ ટ કરો: 0 0 0 0

ુલ (A) 40,20,915 12,87,391 7,87,695 60,96,001

B. 

અ ુ
મ 
નબં
ર

મહનતાણાની િવગત ( ુલ 
રકમ.)

1 વતં  સચંાલક
બોડ/સિમિતની બેઠકમા ંહાજર  
આપવાની ફ

0
2 અ ય બન કાયકાર  સચંાલક અિ ની 

લોહાની(તા. 
25.08.2017ની

 અસરથી)

એસ.ક. 
િમ ા(તા. 

25.08.2017ની  
અસરથી)

અભ ત નર  
(25.08.2017 થી 
16.04.2018 ધુી)

નિમતા 
મ હો ા(તા. 

25.08.2017 ની 
અસરથી)

બોડ/સિમિતની બેઠકમા ંહાજર  
આપવાની ફ

0
0

*

(in RS.)
િનદશકોના નામ

ુલ [B=  B1 + B2]

ધારા જુબ ુલ અિધકતમ મયાદા - લા  ુનથી પડતી 5

ૂ ય

ુલ(B2)

લા  ુનથી પડ ું

Total (B1)

ડર ટર અને ુ ય સચંાલક ય યવ થાપકો ુ ંમહનતા ુ

વહ વટ  સચંાલક, ણૂ - સમય સચંાલક, અને/અથવા મેનેજર ુ ંમહનતા ુ

મહનતાણાની િવગત

અ ય સચંાલકના મહનતાણા:

અ ુ
મ 
નબં
ર

ુલ રકમણૂ-સમય સચંાલકના નામ

અિધિનયમ અ સુાર અિધકતમ મયાદા-  કાયદા 
જુબ અિધકતમ મયાદા લા  ુનથી પડતી 5

વષના ણૂ થયા બાદ, ી પી.આર. પટલીયા નોમીની સચંાલક બોડમા ંજોડાયા છે તાર ખ 5મી ૂન 2018થી
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C.
(in Rs.)

CEO6 િુમતા શમા 
કંપની સે ટર

(તા. 
27.10.2017 
અસરમા)ં

1 ોસ સેલેર
a) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની
કલમ 17(1) મા ં સમાિવ ટ
જોગવાઈઓ જુબ પગાર

          8,34,476                 3,61,541           11,96,017 

b) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની 
કલમ 17(2) હઠળની 
આવ ય તાઓ ુ ં ુ ય

0 48,714 48,714 

c) આવકવેરા અિધિનયમ 1961ની 
કલમ 17 (3) હઠળ પગારના 
બદલામા ંનફો

0 0 0 

2 ટોક ઓપરશન 0 0 0 
3 વેટ ઈ વીટ 0 0 0 
4 કમીશન 0 0 0 
5 અ ય, ૃપા કર  પ ટ કરો: 0 0 0 

Total           8,34,476                 4,10,255           12,44,731 
          12,44,731 

5.

6.

7.

VII. 

સહ /-

તાર ખ :  28મી ઓગ ટ 2018
થળ :  નવી દ હ

બોડ ઓફ ડાયર ટસ વતી

(અચલ ખર)
    મેનેજ ગ ડાયર ટર

(રા  સાદ)
ડાયર ટર ો ટ

 (અ ુણ બજલવાન)
ડાયર ટર ફાઈના સ

સહ /-સહ /-

NHSRCLના મેનેજ ગ ડાયર ટરને CEO ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતે ુ ંમહનતા  ુઉપર Sl. No. VI (A) મા ંદશાવવામા ં
આ  ુછે.

ધારા જુબ ુલ અિધકતમ મયાદા - લા  ુનથી પડતી 5

ુ ય વહ વટ  સચંાલક

બોડ ઓફ ડાયર ટસ DF ને કંપનીનાCFO ત રક તાર ખ 2  યઆર  2018ની અસરથી િનમેલ છે એટલેક ી એસ.ક. 
મ લક, GM/ફાઈના સ/ NHSRCL.  DF ુ ંમહનતા  ુઉપર Sl. No. VI(A)મા ંદશાવવામા ંઆ  ુછે.

ુલ (C)

એસ.ક. મ લક, 

CFO7  
(22.11.2017 થી 
02.01.2018 ધુી)

કંપની ધારાની કલમ 197ને કોપ રટ અફસ મં ાલયના હરના  ુતાર ખ 5મી ૂન 2015 જુબ સરકાર  કંપનીઓને 
ુ ત આપવામા ંઆવી છે.

ન ધ:

દંડ / સ / ુ હા : કંપની / ડાયર ટર/ અ ય ક રુવાર અિધકાર

ૂ ય

વહ વટ  સચંાલક, ણૂ - સમય સચંાલક, અને/અથવા મેનેજર ુ ંમહનતા  ુએમડ /મેનેજર/WTO િસવાય

અ ુ
મ 
નબં
ર

મહનતાણાની િવગત ુલ રકમ

28
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એપે ડ સ - 2 

જતીન ુ તા એ ડ એસોસીએટસ 

કંપની સે ટર ઝ 

 
31-3-2018ના રોજ રુા થતા ંવષનો 

સે ટર અલ ઓડ ટ ર પોટ 

કંપની ધારો 2013, કલમ  204 (1)તથા કંપનીઓ આટ કલ  9  

(િનમ ુકં અન ેમહનતા નુા અિધકાર )િનયમ- 2014 

 
િત, 

ીમાન સ ય ીઓ, 
 
નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ 

(ભારત સરકાર (ર વે મં ાલય)અને સહભાગી રાજય સરકારો ુ ંસં ુ ત સાહસ) 

નવી દ હ  

 
CIN: U60200DL2016GOI291002 

 
અમ ેલા  ુપડતા સવંધૈાિનક જોગવાઈઓના પાલન તથા નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન 

લીમીટડ (કંપની) ારા કોપ રટ ે ટ સ ુ ં સે ટર અલ ઓડ ટ કરલ છે. અમ ે સે ટર અલ 

ઓડ ટ કોપ રટ ક ડ ટ/સવૈંધાિનક અ પુાલનો ુ ં ુ યાકંન કરવા યાજબી આધારો રુા 

પાડવામા ંઆ યા હતા તે ર ત ેકરલ છે અન ેતે જુબ તેની પર અમારો અ ભ ાય દશાવીએ 

છ એ. 
 
સે ટર અલ ઓડ ટ દર યાન કંપની ુ સ, પેપસ, ઠરાવ ન ધપોથી, પ કો અને ફાઈલ કરલા 

ર ટનસ તથા અ ય કંપની ારા ળવેલા અ ય રકડઝની ખરાઈ તથા તેના અિધકાર ઓ, 

એજ ટ અને અિધ ૃત િતિનિધઓ ારા રૂ  પાડવાની મા હતીને આધાર અમ ેર પોટ આપીએ 

છ એ ક અમારા અ ભ ાય જુબ કંપનીએ, નાણાં કય વષ 31મી માચ 2018ના રોજ રુા થતા 

ઓડ ટ િપ રયડ દર યાન નીચે આપેલા સવંધૈાિનક જોગવાઈઓ ુ ંઅ પુાલન કરલ છે અને 

અહ  ર પોટ કરલ ર પોટમા ં વણનને આિધન, યો ય બોડ- ોસેસ છે તથા કો લાય સ 

મીકનીઝમ બરાબર છે. 
 
અમ ેર ટરો, રકડઝ, ુ સ, પેપસ, મીનીટ ુ સ, પ કો, અન ેફાઈલ કરલા ર ટન અન ેઅ ય 

રકડઝ  તા. 31.3.2018 ના રોજ રૂા થતા વષ માટ કંપની ારા ફાઈલ કરલા/ ળવેલા છે 

તે નીચેની જોગવાઈ જુબ તપા યા છે. 

 
i. કંપની ધારો 2013 (ધારો) તથા તનેી નીચે બનાવેલા ધારા, િનયમો અન ેસબિંધત 

જોગવાઈઓ;  
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ii. કંપની ુ ંમમેોર ડમ, અને આટ કલ ઓફ એસોસીએશન;  

અમ ેનીચેના લા  ુપડતા અ ુ છેદ/િનયમોના અ પુાલનો તપા યા છે: 

a) ઈ ટ ટ ટુ ઓફ કંપની સે ટર અલ ઓફ ઈ ડ યા (ICSI) ારા બહાર પાડલા 

સે ટર અલ ધારા-ધોરણૉ. 

i. સમી ા હઠળના વષ દર યાન કંપનીએ ઉપર દશાવલેા ધારાઓ, િનયમો,િનયમનો, 
માગદશક રખાઓ,ધારા-ધોરણો િવ. તથા રપૉટમા ં વણા યાર તે અને જુબ તથા 
ઈ ટ ટ ટુ ઓફ કંપની સે ટર અલ ઓફ ઈ ડ યા(ICSI) એ બહાર પાડલા/લા  ુપાડલી 
કલમો ુ ંઅ પુાલન કરલ છે. અમારા અ ભ ાયમા ંયો ય બોડ-પ ક સ અન ેઅ પુલા ં 
િમકિનઝમ છે અને ઉપર દશાવેલ તથા કંપની એક 2013 હઠળ ઘડલા તથા તેને 
મેમોરડમ અને આટ કલ ઓફ આસોિસએશનના લા  ુ પડતા ં સવંધૈિનક જોગવાઇઓ, 
ધારા, િનયમો, િનયમનો, માગ દશક રખાઓ, ધોરણો, િવ. ુ ંપાલન કરલ છે   
 

તદઉપરાતં, અમ ેર પોટમા ંજણાવીએ છ એ ક કંપની એક સરકાર  કંપની છે અન:ે 
 
i. ડાયર ટરોએ હતો અને કો ા ટમા ં અન ે યવ થામા,ં શેરહો ડ ગમા ં તથા અ ય 

કંપનીઓમા ં ડ ર ટરશીપ તથા અ ય એકમોમા ં હતના જ ર  લુાસા ગનેી 
જ રયાત ુ ંઅ પુાલન કરલ છે. 

 
ii. કંપનીએ હ  કોમશ યલ ઓપરશન ચા  ુક  ુનથી. તથેી લા  ુપડતા ધારા હઠળ કોઈ 

મં ૂર  લવેાની રહતી નથી; 
 

iii. સમી ા હઠળના વષ દર યાન કંપની સામે કંપની ધારા તથા િનયમો, િનયમનો તથા 
માગદશકરખા હઠળ કોઈએ અદાલતી કાયવાહ  ઉગામી નથી ક કંપનીએ કોઈ શો કોઝ 
નોટ સ મેળવી નથી. 

 
આગળ ઉપર રપૉટમા ંજણાવીએ છ એ ક વષ દર યાન: 

 
કંપની  ુ ટટસ તા. 31મી માચ 2018 ના રોજ સરકાર  કંપની ુ ં રહ છે, ર વે મં ાલય 

(MoR) ારા પઈેડ-અપ શેર કપીટલ તથા સહભાગી રા યો ારા સં ણૂ ધારણ કયા જુબ ુ ંછે. 
ઉપરાતં, અમારો અ ભ ાય છે ક કંપની, કંપની ધારા 2013ના લા  ુ પડતા અ પુાલનોમા ં
િનયિમત છે તથા વા ણજયક કામકાજ હ ુ  ધુી થ ુ ં નથી. આવરલા રપૉટના સમય હઠળ 
ખાસ ધારાઓએ કંપની ુ ંસચંાલન કરલ નથી.(કંપનીએ અમદાવાદ ુબંઈ વ ચ ે લેુટ ઈન 
ચલાવવાના હ નુી સકં પના ધરાવે છે ુ ં ાથિમક કાય શ  થ ુ ંછે.) 

  
i. તે અસર ુ ંઅ પુાલન કરલ છે, આ હક ત, કંપની ારા િનભાવવામા ંઆવલેા િવિવધ 

રકડમાથંી વાચંન કર ને તપાસી છે; 

 
ii. કંપનીના બોડ ઓફ ડાયર ટસ  ુનોમીની અને ફં શનલ ડાયર ટસ સાથે યો ય ર ત ે

ગઠન કરવામા ંઆ ુ ંછે. સમી ા હઠળના વષ દર યાન બોડની રચનામા ંફરફાર ( -
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તે હતધારકોના િનદશોને કારણ)ે થયો હોય ત ેધારાની જોગવાઈ જુબ અ પુાલનમા ં
પણ કરવામા ંઆ યો હતો. અમને ણ કરવામા ંઆવી છે ક આ કપંની સરકાર  કંપની 
હોવાથી તેના બોડ ઉપર નોમીની ડાયર ટરો છે અને આમ કલમ- 149 ની જોગવાઈ, 
વાચંો તેની સાથેના િનયમો, અ પુાલન થયેલા રહ છે.  

iii. લા  ુ પડતી જ ર  જોગવાઈઓ સાથ ે ડાયર ટરોન ે મીટ ગ ગોઠવવા, એજ ડા, તથા 

એજ ડા ઉપર િવગતવાર ન ધ મોકલવામા ં આવી હતી તથા મીટ ગ પહલા ં અને 

િમ ટગની અથ ણૂ સહભા ગતા માટ એજ ડાઆઈટમ પર આગળની મા હતી અને 

પ ટતા માગંવાની તથા મળેવવાની સી ટમ ુ ંઅ ત વ છે. 
iv. કંપનીએ ફર યાત બાબતો ુ ંઅ પુાલન કરલ છે. 

 

અમે આગળ પર અહવાલ આપીએ છ એ ક, કંપનીમા ં દખરખ તથા લા  ુપડતા કાયદાઓ, 
િનયમો, િનયમનો અને માગદશકરખાઓ િવ. ના અ પુાલનની ખા ી માટ કદ અન ેકાજકાજ 
જુબ પયા ત પ ધિત અને યા છે.  

 
ઉપર સદં ભત કાયદાઓના અ સુરણમા ં એવા કોઈ ખાસ કાયદાઓના બનાવો/ ૃ યો નથી. 
મા ંકંપનીન ેતેના ંકામકાજમા ંકોઈ મહ વ ણૂ બાબત સહન કરવી પડ.  

 
 
 
થળ: નવી દ હ  જતીન ુ તા 

 
તાર ખ: 28મી ઓગ ટ 2018 મા લક 

 
સહ /-  

જતીન ુ તા એ ડ એસોસીએશન 

        કંપની સે ટર સ 

        CP ન.ં: 5236 ;FCSન.ં: 5651 

 
 
ન ધ: આ ર પોટ અમાર  આ જ તાર ખના પ  સાથ ેવાચંવો  એને સર – A અન ેપ કો,   
આ ર પોટના અ ભ  ગ, ત રક જોડલ છે. 
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          એને સર -  A 

 
િત, 

ીમાન સ ય ીઓ, 
નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ 

(ભારત સરકાર (ર વે મં ાલય) અને સહભાગી રાજય સરકારો ુ ંસં ુ ત સાહસ) 
નવી દ હ  

 
CIN: U60200DL2016GOI291002 

 
અમારો આ જ તાર ખમા ંર પોટ આ પ  સાથે વાચંવો. 
 
a. સે ટર અલ રકડઝ િનભાવવા ત ે કંપનીના મનેજેમે ટની જવાબદાર  છે. અમાર  

જવાબદાર  તેની પર તપાસણી આધા રત અમારા અ ભ ાય દશાવવા ત ેછે. 
 
b. અમ ેઓડ ટ ે ટ સ અને સે ટર અલ રકડઝના િવષય વ નુી સ ચાઈ િવશ ે યાજબી 

માણ મેળવવા યા ુ ં યો ય હોય તે ર તે અ સુરણ કરલ છે. ખરાઈ એવી 
ચો સાઈ માટ કરવામા ંઆવી હતી ક સે ટર અલ રકોડમા ં ખર  હક ત િત બ બત 
થાય, અમ ે માનીએ છ એ ક યા અન ે ણાલી  અમે અ સુર , ત ે અમારા 
અ ભ ાયનો યાજબી આધાર રૂો પાડ છે. 

 
c. અમ ે આ સવંધૈાિનક ઓડ ટસ ર પોટનો, ઓડ ટ/નાણાં કય પ કો અન ે હસાબી 

સા હ યની સ ચાઈ અને યથાયો યતા પર આધાર રાખીએ છ એ. 
 
d. કોપ રટ અને અ ય લા  ુપડતા કાયદા, િનયમ, િનયમનો અન ેધોરણોની જોગવાઈ ુ ં

અ પુાલન મેનજેમે ટની જવાબદાર  છે. અમાર  તપાસણી ફ ત પ ધિતની ખરાઈ 
રુતી મયા દત હતી. 

 
e. સે ટર અલ ઓડ ટ ર પોટ ન તો કંપનીની ભાિવ ય તા ક મતા ક ભાવકા રતા 

છે ના ારા મનેેજમે ટ કંપની ુ ંકામકાજ ચલાવવા ુ ંહોય. 
 

 
થળ: નવી દ હ        જતીન ુ તા 

તાર ખ: 28મી ઓગ ટ 2018         મા લક   

            સહ /-  

        જતીન ુ તા એ ડ એસોસીએશન 

                કંપની સે ટર સ 

           CP ન.ં: 5236 ; FCSન.ં: 5651 



 

 

 

 

 

 

 

નાણાક ય પ કો  
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        10173/2. લોક ન-ં 15, અબ ુ લાઝી રોડ, 

W E.A., કરોલ બાગ, નવી દ હ -110005 

          ફોન: 011-4506 4845 

         ઈમેઈલ : sehgalmehta@hotmail.com 

          sehgalmehta@gmail.com 
 

વતં  ઓડ ટ ર પોટ 

તાર ખ: 28/08/2018 

 

િત, સ ય ીઓ, 

M/s નશેનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ 

Ind-AS (ઈ ડ યન એકાઉ ટ ગ ટા ડડ) નાણાં કય પ કો 

 
અમ ેM/Sનેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ (“કંપની”)ના Ind-AS ના ટટમે ટ ઓડ ટ કરલ છે,  

તા.31મી માચ, 2018, ના રોજ ુ ં પા ુ સરવૈ  ુ તથા રુા થતા વષના નફા- ુ શાનના પ કો (અ ય 

કો ીહ ઝીવ આવક સ હત),ઈકવીટ મા ંફરફાર, કશ લો અન ે હસાબી નીિતનો અિતમહ વનો સં ત સાર 

અન ેઅ ય સમ ુ િત મા હતી ( નો હવ ેપછ  ઉ લેખ Ind-AS નાણાં કય પ કો ત રક થશ.ે) ુ ંબનલે છે.  
 

નાણાં કય ટટમે ટ માટ મેનેજમે ટની જવાબદાર  

કંપનીના બોડ ઓફ ડાયર ટસકલમ 134(5) કંપની ધારો 2013 (ધારો) મા ંજણા યા જુબ Ind-AS નાણાં કય 

પ કો તયૈાર કરવા  નાણાં કય થિત, નાણાં કય કાય દશન, અ ય કો ીહ ઝીવ આવક, રોકડ વાહ 

તથા કંપનીની ઈકવીટ મા ંફરફાર ુ ંખર  અને યાય ણૂ ય, વાચંો ધારાની કલમ 133, કંપનીઓ (ઈ ડ યન 

એકાઉ ટ ગ ટા ડડ (Ind-AS) હઠળ િનયત કરલ છે, ધુારા જુબ, તથા ભારતમા ંસામા યર તે વ ૃત અ ય 

હસાબી િસ ાતંો માટ જવાબદાર છે.  
 

આ જવાબદાર , કંપનીની િમ કતની ર ા કરવા ધારાની જોગવાઈ જુબ રુતા હસાબી રકોડઝ ળવવાનો 

તથા છેતરપ ડ  અન ેઅ ય અિનયિમતતાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવાનો; યો ય હસાબી નીિતની પસદંગી 

તથા લા  ુકરવાનો,િનણયો કરવા તથા દાજો લગાવવા  યાજબી અન ેડહાપણભયા હોય તથા નાણાં કય 

િનયં ણો રચવા, અમલમા ં કુવા તથા ત રક નાણાં કય િનયં ણોની ળવણી કરવી ક  હસાબી રકડની 

સચોટતા અન ે ણૂતાની ખા ી માટ અસરકારક ર ત ેકામ કરતા હોય, Ind-ASસબધંે નાણાં કય પ કો તયૈાર 

કરવા તથા ર ુ  કરવા ક  ખ  અન ેસા ુ ંદશન આપે અન ેઅ ુ ધ વણનોથી ુ ત હોય,  છેતરપ ડ ક 

લૂને કારણે હોય, ત ેપણ સમાવ ેછે. 
 

ઓડ ટરની જવાબદાર  

અમાર  જવાબદાર  અમારા ઓડ ટ ઉપર આધા રત Ind-AS નાણાં કય પ કો પર અ ભ ાય દશાવવાનો છે. 

અમા ું આ ઓડ ટકાય કરવામા ંઅન ેધારાની જોગવાઈ,  એકાઉ ટગ અને ઓડ ટ ગ ટા ડડ અને બાબતો 

ક  ઓડ ટ ર પોટમા ંધારાની કલમની જોગવાઈઓ તથા તનેી નીચે બનાવલેા િનયમો હઠળ તથા ધારાની 

સહગલ મહતા એ ડ કંપની. 
ચાટડ એકાઉ ટ ટસ 
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કલમ 143(11) બહાર પાડલા આદશો હઠળ સમાવવા જ ર  છે ત ેગણતર મા ંલીધી છે 
 

અમ ેઅમા ું Ind-AS નાણાં કય પ કો  ુઓડ ટકાય ધારાની કલમ 143(10) હઠળ દશાવેલા ટા ડડ ઓફ 

ઓડ ટ ગ જુબ કરલ છે. આ ટા ડડમા ં જ ર  છે ક અમ ેનૈિતક જ રયાતો ુ ં યાજબી ખા ી મળેવવા 

અ પુાલન કર એ અન ેઓડ ટ કર એ,ક Ind-AS નાણાં કય પ કો અ ુ ધ વણનોથી ુ ત છે ક ન હ. 
 

ઓડ ટ, રકમો િવશનેી ઓડ ટની સાબતી ા ત કરવાની યા, Ind-AS નાણાં કય પ કોના લુાસાઓ સમાવે 

છે. પસદં કરલ યા ઓડ ટરના યાિયક િનણય પર િનભર છે,નાણાં કય પ કોના અિત મહ વના અ ુ ધ 

વણનોના જોખમો ુ ં કલન,  છેતરપ ડ  ક લૂને કારણે હોય. આવા જોખમો ુ ં કલન કરવામા ંઓડ ટર 

કંપનીના Ind-AS નાણાં કય પ કો તયૈાર કરવા સબિંધત ત રક નાણાં કય િનયં ણને યાનમા ંલ ેછે,ક  

ઓડ ટ યા રચવા ખ ું અન ેસા ુ ંદશન આપે છે,ક  સજંોગો જુબ યો ય છે. ઓડ ટ ઉપયોગમા ંલીધેલી 

એકાઉ ટ ગ પોલીસીની યો યતા ુ ં ુ યાકંન તથા કંપનીના ડાયર ટરોએ કરલ હસાબી દાજો પણ સમાવે 

છે. તેમજ Ind-ASનાણાં કય પ કો  ુએકંદર ર ુઆત ુ ં ુ યાકંન સમાવે છે. 
 

અમ ેમાનીએ છ એ ક ઓડ ટ એવીડ સ  અમે મેળવી છે ત ેInd-ASપરના અમારા ઓડ ટ અભ ાયના ંઆધાર 

આપવા રુતા અને યો ય છે. 
 

અ ભ ાય 

અમારા અ ભ ાયમા ંઅન ેઆપલેી મા હતી અને આપેલા લુાસાઓ જુબ ઉપરો ત Ind-AS નાણાં કય પ કો 

ધારાની જ રયાત જુબ  ર ત ેજ ર  છે ત ેર ત,ે મા હતી આપ ેછે અન ેભારતમા ં વ ૃત હસાબી િસ ધાતંો 

જુબ માચ 31, 2018 ની થિત તથા તનેો નફો, ુલ કો ીહ ઝીવ આવક, ઈકવીટ મા ંફરફાર તથા તનેા 

વષના તનો તે તાર ખના કશ લો ુ ંખ ું અન ેસા ુ ંદશન આપ ેછે. 
 

અ ય બાબતો 

31મી માચ, 2018ના રોજ રુા થતા વષ માટના આ Ind-AS નાણાં કય પ કોમા ંઅન ેતા. 12મી ફ આુર  

2016ની નાણાં કય મા હતી તથા ા ઝીટ ડટ (શ ુઆતી અવ થા) ુ ં સરવયૈામા ંસમાવલેી મા હતી  અગાઉ 

બહાર પાડલ ત ેકંપનીઓના (અકાઉ ટ ગ ટા ડડ) િનયમો 2006 જુબ તૈયાર કરલ અન ેઅમારા ારા ઓડ ટ 

થયેલ છે, ના નાણાં કય પ કો ઉપરના તા.25મી ઓગ ટ, 2017ના રપૉટ કંપની ારા ા ઝીશાન ુ Ind-AS 

પર અપનાવેલ એકાઉ ટ ગ િ સીપલ જુબ તફાવત માટ એક એડજ ટ કરલ રકમ તર ક અનમોડ ફાઈડ  

અ ભ ાય દશાવેલો છે,   અમે ઓડ ટ કરલ છે. 
 

આ બાબત ગે અમ ેઅમારો અભ ાય બદલાવલે નથી.. 
 

અ ય લીગલ અને ર લેુટર  જ રયાતો પરનો ર પોટ 

1. કમ ોલર અને ઓડ ટર જનરલ, ભારત ારા અપાયેલ િનદશોથી જ ર  બનલે ધારાની કલમ- 143, 

પેટા કલમ (5)ના અથમા ંઅમે “એનેક ર – A”મા ંઅ પુાલનની િવગતો આપીએ છ એ. 

2. કંપનીઓ (ઓડ ટરનો ર પોટ) આદશ, 2016 ("આદશ"), જુબ જ ર ,  ધુારલો છે તે, ક  સરકાર 

ધારાની કલમ 143, પેટા-કલમ (11)ના અથમા ંઆપલે છે તે  “એને સર-B” આદશના પરે ાફ 3 અન ે

આદશ 4 મા ંદશાવલેી બાબતો પર ુ ંએક પ ક અહ  આપીએ છ એ. 

3. ધારાની કલમ143(3) ની જ રયાત જુબ અમ ેર પોટ આપીએ છ એ ક: 

a) અમ ેબધી મા હતી માગંી છે અન ે લુાસા મેળ યા છે  અમાર  ણ તથા મા યતા માણ ે

અમારા ઓડ ટના હ  ુમાટ જ ર  હતા; 
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b) અમારા અભ ાયમા ં કંપની ારા કાયદાની જ ર જુબ યો ય હસાબી ચોપડાઓ અમાર  

તપાસન ેલાગે-વળગે છે યા ં ધુી રાખવામા ંઆ યા છે. 

c) સરવૈ ,ુ નફા- ુ શાન પ કો, અ ય કો ીહ ઝીવ આવક સ હત, ઈકવીટ મા ંફરફારના પ કો 

અન ેરોકડ વાહ પ કો નો આ ર પોટ સાથે સબધં છે ત ે કુ ઓફ એકાઉ ટ યા જુબ 

છે. 

d) અમારા અભ ાયમા,ં ઉપરો ત Ind-AS નાણાં કય પ કો િનયત કરલ ઈ ડ યન એકાઉ ટ ગ 

ટા ડડ જુબ છે,  ધારાની કલમ 133, હઠળ િનયત કરલા છે તે, વાચંો સબિંધત િનયમો 

સાથ ેબહાર પાડલા છે તે. 

e) તા.31મી માચ 2018ની તાર ખની થિતએ ડાયર ટર તરફથી મળેલ લેખીત ર ુઆતના 

આધાર તથા બોડ ઓફ ડ ર ટસ રકડ પર લીધા જુબ કોઈપણ ડાયર ટર તા. 31મી માચ 

2018ની થિતએ ધારાની કલમ 164(2) ના અથમા ંિનમ ુકં માટ અયો ય ઠરલ નથી. 

f) કંપનીના નાણાં કય ર પોટ ગ પરના ત રક નાણાં કય િનયં ણની પયા તતાના સબધં ેતથા 

આવા િનયં ણોન ેઅસરકારક ર તે ચલાવવા અમારો અલગ રપૉટનો સદંભ લો ”એને સર-

C”. અમારો ર પોટ ત રક નાણાં કય િનયં તા પર પયા તતા અને કંપનીની કામકા  

અસરકારકતા પરનો નાણાં કય ર પોટ હઠળ અનમોડ ફાઈડ ઓપીનીયન દશાવે છે,અને. 

g) ઓડ ટસ રપૉટમા ંસમાવવાની બાબત ગે કંપનીઓનો િનયમ 11 (ઓડ ટ અને ઓડ ટસ) 

િનયમ-2014મા ં સમાવવાનો છે ત ે  અમારા અ ભ ાય જુબ અન ેઅમાર  ણકાર  અન ે

આપલેા લુાસા જુબ: 

i. કંપનીએ તનેા Ind-AS નાણાં કય પ કો, ુઓ ન ધ-31, પડતર કા નુી કુદમાના 

ભાવનો લુાસો કરલ છે. 

ii. કંપની પાસ ેલાબંાગાળાના કો ા ટ નથી, ડર વાટ વ કો ા ટ સ હત, ને માટ કોઈ 

ખાસ મહ વ ુ ં વૂભાસી ુ શાન થઈ શક.  

iii. કંપનીન ેઈનવે ટ એજ કુશન અને ોટ શન ફ ડમા ંકોઈ રકમ ા સફર કરવાની જ ર  

નથી. 

    

થળ: નવી દ હ  સહગલ મહતા એ ડ કંપની. 

તાર ખ: 28મી ઓગ ટ 2018 ચાટડ એકાઉ ટટ સ 

 FRN - 003330N 
  

 સહ /- 

 (CA પકંજ ુમાર ગોયલ)    

 ભાગીદાર 

 મો. ન.ં 515717 
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        10173/2. લોક ન-ં 15, અબ ુ લાઝી રોડ, 

W E.A., કરોલ બાગ, નવી દ હ -110005 

          ફોન: 011-4506 4845 

         ઈમેઈલ :sehgalmehta@hotmail.com 

          sehgalmehta@gmail.com 
 

તાર ખ :28/08/2018 

 

વતં  ઓડ ટસ ર પોટ ુ ંએનકે ર "A"  
 

આજ તાર ખના પેર ાફ 6(I)મા ંસદં ભત વતં  ઓડ ટસ ર પોટ ુ ંનેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડના નાણાં કય પ કો 

પર ુ ંતા. 31મી માચ, 2018ના રોજ રુા થતા વષ માટ એને ર. 

અ .ુ ન.ં CAGનો િનદશ અમારો ર પોટ લીધેલા પગલા નાણાં કય પ કો 

પર ભાવ 

1. કંપની પાસે અ ુ મે ફ હો ડ અને 

લીઝહો ડ જમીન માટ ટાઈટલ 

લીઅર/લીઝ ડ ડ જમીન છે ક ન હ. 
 
જો ન હોય તો ૃપા કર  ફ  હો ડ અને 

લીઝહો ડ જમીન ુ ં ે ફળ જણાવો ુ ં

ટાઈટલ/લીઝ ડ ડ ઉપલ ધ નથી. 

કંપની પોતાની મા લક ની કોઈ જમીન 

મકાન ધરાવતી નથી, તથા ભાડાના 

મકાનમા ં કામકાજ કર છે ને માટ 

યો ય ભાડા કરાર ઉપલ ધ છે. 

કોઈ પગલા 

લેવાની જ ર 

રહતી નથી. 

Nil/ ૂ ય 

2 દવા/લોન/ યાજ િવ. જ ુ ંકરવા  ુ/માડં  

વાળવાના  ક સા, જો કોઈ હોય તો 

ર પોટ કરો, તેના કારણો અને રકમ 

જણાવો. 

દવા/લોન યાજ િવ. માડં  વાળવાના 

કોઈ મામલા નથી. 

કોઈ પગલા 

લેવાની જ ર 

રહતી નથી. 

Nil/ ૂ ય 

3 િૃતય પ  પાસે પડલા માલનો રકડ 

રાખેલ છે ક ન હ તથા સરકાર ક અ ય 

સ ા પાસેથી ભેટ તર ક મેળવેલી િમ કત. 

િૃતય પ  પાસે કોઈ માલ પડલ 

નથીઅને સરકાર ક અ ય સ ા 

પાસેથી કોઈ ભેટ મળેલ નથી. 

કોઈ પગલા 

લેવાની જ ર 

રહતી નથી. 

nil/ ૂ ય 

 

        સેહગલ મહતા એ ડ. 

        ચાટડએકાઉ ટ ટસ 

        (ફમ ર શન નબંર: 003330N) 

         
સહ /- 

        (CA પકંજ ુમાર ગોયલ) 

ભાગીદાર 

(M.ન.ં 515717) 

  સહગલમહતાએ ડકંપની. 
   ચાટડએકાઉ ટ ટસ 
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વતં  ઓડ ટસ ર પોટ  ુ"એને ર B" 

 

અમારા આ જ તાર ખના માચ 31, 2018 ના રોજ રુા થતા વષના કંપનીના નાણાં કય પ કો રપૉટમા ં“ર પોટ 

ઓન અધર લીગલ એ ડ ર લેુટર  ર કવાયરમે ટ”ના મથાળા હઠળ પરે ાફ 1 મા ંઉ લેખ કરલ છે: 

 

1) (a) કંપનીએ સં ણૂ િવગત દશાવતો, પ રમાણા મક િવગતો અન ે થર િમ કતોની થિત સ હતનો 

યો ય રકડ ળવલે છે.  

 (b) થર િમ કતોની ફ ઝીકલ ખરાઈ મેનજેમે ટ ારા તબ ાવાર બ ુ ંઆવર  લેવાની યોજના સાથ ે

કરલ છે  અમારા અભ ાયમા ં કંપનીના કદ અન ેધધંાના કાર સબધં ે યાજબી છે. કાય મ 

જુબ, થર િમ કતોના ભાગની ફ ઝીકલ ખરાઈ મેનજેમે ટ ારા વષ દર યાન કરવામા ંઆવી 

હતી અને કૂ, રકડ અન ેફ ઝીકલ થર િમ કતો વ ચે કોઈ મહ વની િવસંગતતા દખાઈ નથી.  

 (c) કંપનીના નામ ેકોઈ અચલ સપંિત નથી. 

 

2)  ઓડ ટ યા તથા મેનેજમે ટ ારા આપવામા ંઆવેલી મા હતી અને લુાસાઓને આધાર કંપની પાસ ે

સમી ા હઠળના વષ દર યાન કોઈ ઈ વે ટર  ન હતી. ત ે જુબ, આદશની કલમ 3(ii) ની જોગવાઈ 

કંપનીને લા  ુનથી પડતી તથેી તનેી પર કોઈ ટ પણી કરલ નથી. 

 

3)  ધારાની કલમ 189 હઠળ આવરલ ર ટર જુબ કંપનીએ કોઈ કંપનીને પઢે , મયા દત 

જવાબદાર વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  ક અ ય પ ન ે િસ ડુ ક અનિસ ડુ લોન આપી નથી. તે જુબ, 

આદશની કલમ 3 (iii) (એ) to (સી) ની જોગવાઈ કંપનીન ેલા  ુનથી પડતી તથેી તેની પર કોઈ ટ પણી 

કરલ નથી. 

 

4) અમારા અ ભ ાયમા ંઅને અમને આપલેી મા હતી અને લુાસા જુબ કંપનીએ ધારા 2013ની કલમ 185 

અન ે186 ુ ંલોન, રોકાણૉ, ગેરંટ  અન ેિસ રુ ટ મા ંપાલન ક  ુછે. 

 

5) કંપનીએ જનતા પાસેથી કોઈ ડ પોઝીટ લીધી નથી અને તથેી ર ઝવ બક ઓફ ઈ ડયા ારા અપાયલેા 

િનદશો તથા કલમ 73 થી 76 ક ધારાની કોઈ અ ય સબિંધત જોગવાઈ અન ેજનતા પાસેથી વકારલી 

ડ પોઝીટ સબધંે કંપનીઓ (ડ પોઝીટની વ ૃિત) િનયમ, 2015 લા  ુનથી પડતો. 

6) "અમ ેકંપની ારા ળવલેી ુ સ ઓફ એકાઉ ટસની કો ટ રકોડની ળવણી માટ ક  સરકાર ારા 

બનાવેલા િનયમ કલમ 148(1) કંપની ધારો,2013 જુબ િવશદ સમી ા કર  છે અન ેઅ ભ ાય આપીએ 

છ એ ક ય ત: થમ નજર િનયત હસાબો કરવામા ંઆ યા છે અન ે ળવવામા ંઆ યા છે.' ' 

 

7) (a) અમન ેઆપલેી મા હતી અને લુાસા અન ે હસાબી ચોપડાઓ, ન ધપોથીઓની તપાસને િવવાદર હત 

સવંધૈાિનક લેણાઓ જમા કરાવવામા,ં ોિવડ ડ ફંડ, કમચાર  વીમો,ઈ કમ ટ સ,સિવસ ટ સ, ડુઝ અન ે
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સિવસ ટ સ સ હત તથા અ ય યો ય સતામડંળના સવંૈધાિનક લેણાઓ જમા કરાવવામા ં જનરલી 

િનયિમત છે.અમન ેઆપલેી મા હતી અને લુાસા જુબ ઉપરો ત સબધેં કોઈ બનતકરાર  રકમ ક  

તા. 31મી માચ 2018ના રોજ છ મ હનાથી વ  ુસમય માટ અન ે યારથી તે કુવવા પા  બનતી હતી 

યારથી ચડત હોય. 

 

 b) અમન ેઆપેલી મા હતી અન ે લુાસા જુબ ઈ કમ ટ સ, સિવસ ટ સ, ડુઝ અને સિવસ ટ સ ુ ં

કોઈ લે  ુતકરારને કારણે બાક  નથી. 

 

8) કંપનીએ કોઈ નાણા સં થા ક સરકારમાથંી કોઈ લોન લીધી નથી તથા ડ બે ચર બહાર પાડ ા નથી. 

 

9) ઓડ ટ યા તથા મેનેજમે ટ ારા આપવામા ંઆવેલી મા હતી અને લુાસાઓને આધાર, કંપનીએ 

ાથિમક પ લક ઓફર ારા ક આગળની પ લક ઓફર ારા નાણા ઊભા કયા નથી, ઋણના સાધનો  

અન ેટમ લોન સ હત. તે જુબ, આદશની કલમ 3(ix) ની જોગવાઈ કંપનીને લા  ુનથી પડતી તથેી 

તેની પર કોઈ ટ પણી કરલ નથી. 

10) ઓડ ટ યા તથા મનેેજમે ટ ારા આપવામા ંઆવેલી મા હતી અન ે લુાસાઓને આધાર,અમ ેર પોટ 

આપીએ છ એ ક કંપની ારા ક કંપની ઉપર તનેા અિધકાર ઓ ક કમચાર ઓએ કયા  ુજોવામા ંઆ ુ ં

નથી ક ર પોટ થયેલો નથી. 

 

11) ઓડ ટ યા તથા મનેેજમે ટ ારા આપવામા ંઆવેલી મા હતી અને લુાસાઓન ેઆધાર, મનેજેર અલ 

મહનતા  ુ કલમ 197ની જોગવાઈથી આપેલ આદશ જુબ સાથ ે વાચંો કંપની ધારા  ુ શડે લુ V, 

કુવલે છે ક ૂ ું પાડલ છે. 

12) અમારા અભ ાયમા ં કંપની નીિધ કંપની નથી. તથેી કલમ 3 (xii) ની જોગવાઈ કંપનીને લા  ુનથી 

પડતી તેથી તનેી પર કોઈ ટ પણી કરલ નથી. 

 

13) ઓડ ટ યા તથા મેનજેમે ટ ારા આપવામા ં આવેલી મા હતી અન ે લુાસા અન ે રકડની તપાસ 

જુબ સબિંધત પ ો સાથનેા યવહારો, ધારાની કલમ 177 અન ે188 ુ ંઅ પુાલન જુબ છે. યા ંલા  ુ

પડતી હોય યા ંઅને આવા યવહારની િવગતો Ind-AS નાણાં કય પ કોમા ંજ ર  એકાઉ ટ ગ ટા ડડ 

જુબ ુ લા કરવામા ંઆ યા છે. 

 

14) ઓડ ટ યા તથા મનેજેમે ટ ારા આપવામા ં આવલેી મા હતી અન ે લુાસાઓને આધાર, સમી ા 

હઠળના વષ દર યાન કંપનીએ, નોન કશ, શરે ુ ંકોઈ ફેર શીઅલ અલોટમે ટ ાઈવટે લેસમે ટ ક 

લી ક પાટલી ક વટ બલ ડ બે ચસ એલોટમે ટ કરલ નથી. તે જુબ કલમ 3(xiv) ની જોગવાઈ 

કંપનીને લા  ુનથી પડતી તથેી તનેી પર કોઈ ટ પણી કરલ નથી. 
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15) ઓડ ટ યા તથા મનેેજમે ટ ારા આપવામા ંઆવેલી મા હતી અન ે લુાસાઓને આધાર,કંપની નોન 

કશ ા ઝે શન ડાયર ટર ક તેની સાથે જોડાયેલા ય તઓ સાથ ેકરલ નથી. તે જુબ,કલમ 3 (xv) ની 

જોગવાઈ કંપનીને લા  ુનથી પડતી તથેી તેની પર કોઈ ટ પણી કરલ નથી. 

 
 

16) અમારા અ ભ ાય જુબ કંપનીને ધારો 1934,ર ઝવ બક ઓફ ઈ ડ યા, કલમ 45 IA હઠળ ન ધાવાની 

જ ર નથી અને તે જુબ કલમ 3 (xvi) ની જોગવાઈ કંપનીને લા  ુનથી પડતી તથેી તનેી પર કોઈ 

ટ પણી કરલ નથી. 

 

 વતી 

થળ: નવી દ હ  સહેગલ મહતા એ ડ કંપની 

તાર ખ: 28મી ઓગ ટ 2018 ચાટડ એકાઉ ટટ ટ 

 FRN - 003330N 
  

 સહ /- 

 (CA પકંજ ુમાર ગોયલ)    

 ભાગીદાર 

 M.ન.ં 515717 
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ઓડ ટસ ર પોટ ુ ંએનેક ર - C 

(અમારા આજ તાર ખના કંપનીના નાણાં કય પ કો રપૉટમા ં “ર પોટ ઓન અધર લીગલ એ ડ ર લેુટર  

ર કવાયરમે ટ”ના મથાળા હઠળ પરે ાફ ર(f) મા ંઉ લેખ કરલ છે) 

 

 

કંપની ધારો 2013ની કલમ – 143,પેટાકલમ 3 અ ુ છેદ (i) હઠળ ઈ ટરનલ ફાઈના સ ક ોલનો ર પોટ: 

 

અમ ેM/s નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ ("કંપની") ુ ંફાઈના સ ર પોટ ગ પર ુ ંતા. 31મી માચ, 

2018ના રોજ ુ ં ઈ ટરનલ ફાઈના સ ક ોલ અમારા નાણાં કય પ કોના ઓડ ટ સબધં ેત ેતાર ખે રૂા થતા ં

વષ ુ ંઓ ડટ કરલ છે. 

 

ત રક નાણાં કય િનયં ણ માટ મેનેજમે ટની જવાબદાર  

કંપની ુ ં બોડ ઓફ ડાયર ટસ ઈ ટરનલ ફાઈના સ ક ોલ કંપની ારા થપાયલેા નાણાં કય ર પોટ ગ 

માપદંડન ે આધાર ઈ ટરનલ ક ોલ માટ, ઈ ટરનલ ક ોલના અિત મહ વના ભાગોને યાનમા ં લઈને,  

ઈન ટ ટ ટુ ઓફ ચાટડ એકાઉ ટ ટસ ઓફ ઈ ડ યા ારા બહાર પાડલા છે અને ગાઈડ સ નોટ ઓન ઓડ ટ 

ઓફ ઈ ટરનલ ફાઈના સ ગ કં ોલ ઓવર ફાઈના સીઅલ ર પોટ ગમા ં જણા યા છે તે જુબ થાપવા અન ે

ળવવા જવાબદાર છે. આ જવાબદાર  કંપની ધારો 2013 હઠળ યોજના, અમલીકરણ અન ેપયા ત ઈ ટરનલ 

ફાઈના સીઅલ ક ોલ,  તનેા ધધંાને ુ યવ થત અને કાયદ  સચંાલનની ખા ી, િમ કતની 

રુ ા,છેતરપ ડ  અન ે લૂો અટકાવવા તથા શોધવા હસાબી સા હ યની ચો સાઈ અન ે સં ણુતા તથા 

નાણાં કય મા હતી સમયસર તયૈાર કરવા માટ અસરકારક ર તે ચલાવતી હોય તે સમાવે છે. 

 

ઓડ ટરોની જવાબદાર  

અમાર  જવાબદાર  અમારા ઓડ ટના આધાર કંપનીના ફાઈના સીઅલ ર પોટ ગ પર ઈ ટરનલ ફાઈના સ 

ક ોલનો અ ભ ાય આપવાની છે. અમ ેઅમા ું ઓડ ટ ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પર ગાઈડ સ નોટ ઓન ઓડ ટ 

ઓફ ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ કં ોલ (ગાઈડ સ નોટ) તથા કંપની ધારો 2013ની કલમ 143(10) જુબ શ  

હોય યા ં ધુી ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ કં ોલને લા  ુપાડ ને કરલ છે. આ ટા ડડઝ અન ેગાઈડ સ નોટસમા ં

જ ર રહ છે ક અમ ેનૈિતક જ રયાતો અન ેયોજના  ુપાલન કર એ તથા ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ  થપાયેલો 

હતો અને ળવવામા ંઆ યો હતો ક ન હ તનેી પર પયા ત ઈ ટનલ ફાઈના સ ગ ક ોલ ુ ં યાજબી માણ 

મેળવવા અન ેઆવા કં ો સ અસરકારકર ત ેબધા મહ વના પાસાઓમા ંકામ કર છે ક ન હ ત ેમાટ ઓડ ટ કાય 

કર એ. 
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અમા ું ઓડ ટ પ ધિત જુબ કામગીર  ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પર ઈ ટનલ ક ોલ સી ટમની પયા તા િવશે 

ઓડ ટ એવીડ સ મળેવવી તથા તનેી કામકા  અસરકાર તા મેળવવી તે સમાવે છે. ફાઈના સીયલ ર પો ટગ 

પર ુ ંઅમા ું ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ુ,ં ફાઈના સીયલ ર પો ટગ પર ઈ ટનલ ફાઈના સના ક ો સની એક 

સમજણ મળેવવા, એ ુ ંજોખમ ક  મહ વની ખામી અ ત વ ધરાવે છે ત,ે તથા ઈ ટનલ ક ોલની યોજના 

તથા કામકા  અસરકાર તા;  કલન કર  ુજોખમ પર આધા રત છે,તે ુ ંપ ર ણ અન ે ુ યાકંન કર  ુત ે

સમાવે છે. અહ  પસદં કરલી યા ઓડ ટના જજમે ટ, Ind-ASનાણાં કય પ કોની  ન ર લુ સાથે  ુવણન 

હોય તેવા જોખમ ુ ં કલન,  િવ ાસધાત ક લૂને કારણે હોય તે સમાવ ુ ંહ ુ.ં 

 

અમ ેમાનીએ છ એ ક કંપનીના ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પરના ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ કં ો સ માટ અમારા 

અ ભ ાય માટ આધાર રુો પાડવા ઓડ ટ માટ જ ર  રુાવા મેળ યા છે ત ે રુતા અને યો ય છે. 

 

ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ ઉપરનો ઈ ટરનલ ફાઈના સીયલ ક ોલનો અથ 

કંપનીનો ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ક ોલ, ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ, બહારના હ  ુમાટ તથા નાણાં કય પ કો 

તૈયાર કરવાની આધાર તૂ યાજબી િવ ાસિનયતા આપવા િવશનેી સામા યત: વ ૃત હસાબી િસ ધાતંો અન ે

પ ધિતની એક યા છે. કંપની  ુ ફાઈનાસીયલ ર પોટ ગ પર ુ ં ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ક ો સ એવી 

િસ ધાતંો અન ેપ ધિત સમાવ ેછે ક : 

1) રકડ, મા ંઉચત િવગતો હોય, ચો સાઈ હોય, કંપનીના યવહારો યો યર તે તથા કંપનીની િમ કત 

યવ થત ર ત ે િત બબત કર; 

2) યાજબી િવ ાસિનયતા રૂ  પાડ ક ા ઝે શ સ સામા યત: વ ૃત હસાબી િસ ધાતંો જુબ Ind-ASના 

નાણાં કય પ કો તૈયાર કરવામા ંજ ર  ત રક રકોડ કયા છે તથા કંપનીની લેતી અને દતીની મેનેજમે ટ 

તથા કંપનીના ડાયર ટરોની અિધ ૃતતા જુબ કરવામા ંઆવ ેછે; અને 

3) રોકથામ ક સમયસર અનિધ ૃત અિધ હણની શોધ, ઉપયોગ,કંપનીની િમ કત અહ -તહ  કરવી, ક ની 

Ind-AS નાણાં કય પ કોન ેઉપર ન ર અસર હોઈ શક ત ેબાબત યાજબી િવ ાસિનયતા રૂ  પાડ. 

 

ફાઈના સ ગ ર પોટ ગ પરની ઈ ટનલ ફાઈના સ ગ ક ોલની વારસાગત મયાદાને કારણે 

સાઠં -ગાઠં ક ક ોલની અયો ય િવ ુ તા, લૂ ક છેતરપ ડ ન ેકારણે મહ વના દોષ ુ ત વણન સ હત થશે અને 

પકડાશ ેન હ તમેજ ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પરના ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ક ોલ ના ો શન ુ ંભિવ યના 

સમય માટ ુ,ં  જોખમને પા  છે ક ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પર ુ ં ઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ક ોલ 

પ ર થિતમા ંફરફારને કારણે અપયા ત બનશે ક નીિત ક પ ધિત ુ ંઅ પુાલન માણ મશ: નીચે જશે. 
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અ ભ ાય 

અમારા અ ભ ાયમા ં કંપનીમા ં બઘા ન ર પાસાઓમા,ં ફાઈના સીયલ ર પોટ ગ પર રૂતો ઈ ટનલ 

ફાઈના સીયલ ક ોલ સી ટમ છે તથા આ ુ ં ફાઈના સ ગ ર પોટ ગ પર ુ ંઈ ટનલ ફાઈના સીયલ ક ોલ તા. 

31 મી માચ 2018 ના સમય ેઅસરકારકર તે ચાલ  ુહ ુ.ંઈ ટરનલ ક ોલન ેઆધાર, ઈ ટરનલ ક ોલના અિત 

મહ વના ભાગોન ે યાનમા ંલઈન,ે નો ઈન ટ ટ ટુ ઓફ ચાટડ એકાઉ ટ ટસ ઓફ ઈ ડ યા ારા બહાર પાડલા 

અન ે ગાઈડ સ નોટ ઓન ઓડ ટ ઓફ ઈ ટરનલ ફાઈના સ ગ કં ોલ ઓવર ફાઈના સીઅલ ર પોટ ગમા ં

જણા યા છે ત ેકંપની ારા થાપેલ છે  અન ે ળવલે છે ત ેતેની પર આધાર ત  છે. 

 

 વતી  

થળ: નવી દ હ  સહેગલ મહતા એ ડ કંપની 

તાર ખ: 28મી ઓગ ટ 2018 ચાટડ એકાઉ ટટ ટ 

 FRN - 003330N 
  

 સહ /- 

 (CA પકંજ ુમાર ગોયલ)    

 ભાગીદાર 

 M.ન.ં 515717 

 



નેશનલ હાઇ પીડ રઇલ કોપ રશન લિમટડ
  

31 માચ 2018 ના રોજ રુા થતા  ંવષ ુ ંસરવૈ ુ ં
રકમ (₹ લાખમાં)

 ન ધ ના.  31 માચ 2018 ના રોજ  31 માચ 2017 ના રોજ
I. િમલકતો

1 લાબંા ગાળાની 
(a) ોપટ , લા ટ અને ઇ વપમે ટ 3 572.89                                      14.39                                 
(b) કિપટલ વક ઇન ો ેસ 4 8,936.66                                   1,185.94                            
(c) આદશિનક િમલકત 5 28.58                                        -                                    
(d) નાણાક ય િમલકતો 6

(i) લો સ 6.1 18.43                                        -                                    
(ii) અ ય 6.2 162.71                                      10.64                                 

(e) બન કૂવાયેલ ટ સ  (ચો ખો) 7 32.59                                        58.89                                 
(f) અ ય લાબંા ગાળાની િમલકતો 8 6,605.74                                   1.63                                   

16,357.60                                 1,271.49                            
2 ૂંકા ગાળાની િમલકતો 

(a) નાણાક ય િમલકતો 9
(i) રોકડ અને રોકડ સરખી 9.1 9,823.25                                   30,568.99                          

9.2 40,838.44                                 18,000.00                          
(iii) લો સ 9.3 2.55                                          -                                    
(iv) અ ય 9.4 2,334.15                                   1,044.37                            

(b) અ ય ણૂક ગાળાની િમલકતો 10 69.18                                        8.46                                   

53,067.57                                 49,621.82                          

ુલ િમલકતો 69,425.17                                 50,893.31                          

II.
1 ઇ વટ  અને જવાબદાર ઓ

(a) ઇ વટ  શેર કિપટલ 11 65,500.00                                 20,000.00                          
(b)  અ ય ઇ વટ 12 2,691.02                                   30,621.52                          

68,191.02                                 50,621.52                          
2 જવાબદાર ઓ 
(i)   ૂંકાગાળાની જવાબદાર ઓ 

(a) નાણાક ય જવાબદાર ઓ 13
     (i) અ ય 13.1 4.95                                          -                                    

(b) અ ય લાબંા ગાળાની જવાબદાર ઓ 14 0.02                                          -                                    
(c) જોગવાઇઓ 15 18.75                                        -                                    

23.72                                        -                                    
(ii)  ૂંકા ગાળાની જવાબદાર ઓ 

(a) નાણાક ય જવાબદાર ઓ 16
     (i) અ ય 16.1 872.04                                      204.17                               

(b) અ ય ૂંકા ગાળાની જવાબદાર ઓ 17 279.91                                      22.54                                 
(c) જોગવાઇઓ 18 1.42                                          -                                    
(d) ચા  ુટ સ જવાબદાર ઓ (ચો ખી) 19 57.07                                        45.08                                 

1,210.43                                   271.79                               
ુલ ઇ વટ  અને જવાબદાર ઓ 69,425.17                                 50,893.31                          

1
2

FRN: 003330N
સહ /- સહ /- સહ /-

પાટનર સી.એ. પકંજ ુમાર ગોયલ અચલ ખર એ.ક. બીજલવાન
M. No.: 515717  મેને જગ ડાયર ટર ડાયર ટર ફાઇના સ

DIN: 07576351 DIN: 08012372
થળ: નવી દ હ
તાર ખ : 28મી ઓગ ટ  2018

િવગત

બોડ ઓફ ડાયર ટસ વતી

િુમતા શમા 
કંપની સે ટર

M. No. : FCS5250

(ii) બે ક બલેે સ -ઉપર (i) િસવાય

સહ /-

ઇ વટ  

જનરલ મા હતી
એકાઉ ટગ પો લસીનો સં ત સાર

સેહગલ મેહતા એ ડ કંપની
ચાટડ એકાઉ ટ ટ
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રકમ (₹  લાખમાં
   િવગત  ન ધ નબંર.  31 માચ 2018 ના રોજ 

રુા થતા ંવષ ું
 12 ફ યુાર 2016 થી 31 માચ 

2018 ના સમયગાળા  માટ

I.   કામકાજમાથંી આવક
II  અ ય આવક 20                       2,964.24                                 1,248.38 
III        ુલ આવક (I+II)                       2,964.24                                 1,248.38 

 ખચ
 કમચાર  લાભાલાભ ખચ 21                                 -                                             -   
 ઘસારો અને એમોટાઈઝેશન ખચ 22                                 -                                             -   
 અ ય ખચા 23                             7.85                                    276.85 

IV        ુલ ખચ(IV)                             7.85                                    276.85 
V   િવિશ ટ આઇટમો  અને કરવેરા  પહલાનો નફો (III - IV)                       2,956.39                                    971.53 

VI  િવિશ ટ આઇટમો
VII  કરવેરા  પહલા નફો (V - VI)                       2,956.39                                    971.53 
VIII  કરવેરા ખચ:

 (1) ચા  ુકરવેરા 24                         815.10                                    388.81 
 (2) બન કૂવાયેલ કરવેરા                           26.29 (58.89)

IX                       2,115.00                                    641.61 

X   બધં કામકાજમાથંી નફો/( કુશાન)
XI  બધં કામકાજનો કરવેરા ખચ
XII  બધં કામકાજમાથંી નફો/( કુશાન)   (X - XI)

XIII   સમયગાળાનો  નફો/( કુશાન) (IX + XII)                       2,115.00                                    641.61 
XIV   અ ય યાપક  આવક

 A. (i) આઇટ સ  નફા કુશાનમા ં નુ:વગ કરણ કરવામા ંઆવશે                                 -                                             -   

     (ii)  આઇટ સ સબિંધત આવક વેરો  નફા કુશાનમા ં
નુ:વગ કરણ કરવામા ંઆવશે

                                -                                             -   

 B. (i) આઇટ સ  નફા કુશાનમા ં નુ:વગ કરણ કરવામા ંનહ  
આવે

                                -                                             -   

     (ii) આઇટ સ સબિંધત આવક વેરો  નફા કુશાનમા ં
નુ:વગ કરણ કરવામા ંનહ  આવે

                                -                                             -   

   
XV                       2,115.00                                    641.61 

 ( સમયગાળા  માટ નફો/( કુશાન) તથા અ ય યાપક  આવક 
સાથેનો)

XVI    ઇ વટ  શેર દ ઠ કમાણી:
(ચા  ુકામકાજ માટ)

(1) બે ઝકc ( ₹ મા)ં 25                           46.11                                      47.42 
(2) ડાઈ ટ ટૂડ (₹ મા)ં 25                           46.11                                      47.14 

XVII  શેર દ ઠ આવક :
( બધં કામંકાજ માટ)

(1) બે ઝક (₹મા)ં                                 -                                             -   
(2) ડાઈ ટુડ (₹મા)ં                                 -                                             -   

XVIII  ઇ વટ  શેર દ ઠ કમાણી  :
(ચા  ુઅને બધં કામકાજ માટ)

(1) બે ઝક (₹મા)ં 25                           46.11                                      47.42 
(2) ડાઈ ટુડ ( ₹મા)ં 25                           46.11                                      47.14 

ન ધો આ નાણાક ય પ કો ુ ંઅભ  ગ છે 

સેહગલ મેહતા એ ડ કંપની    બોડ ઓફ ડાયર ટસ વતી
 ચાટડ એકાઉ ટ ટ
FRN: 003330N

 સહ /- સહ /- સહ /-
 પાટનર: સી.એ. પકંજ ુમાર ગોયલ     એ ક બીજલવાન
M. No.: 515717    ડાયર ટર ફાઇના સ

DIN: 08012372
થળ: નવી દ હ
તાર ખ : 28 મી ઓગ ટ 2018

નેશનલ હાઇ પીડ રઇલ કોપ રશન લિમટડ

M. No. : FCS5250

િુમતા શમા
કંપની સે ટર

31 માચ 2018 ના રોજ રુા થતા ંવષ ુ ંનફા કુશાન પ ક

 સમયગાળા  માટ ુલ અ ય યાપક  (XIII+XIV)

 ચા  ુકામકાજના સમયગાળામાથંી  નફો/( કુશાન)  (VII-VIII)

DIN: 07576351

 સહ /- 
અચલ ખર

  મેને જગ ડાયર ટર
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31 2018 
( )

 31 2018  31 2017 

A 
2,956.39 971.53

:-
49.91                             1.36                                   

                       (2,961.46)                           (1,248.02)

(1)                              44.84                              (275.13)
:

- / ( )                           (186.82)                                  (4.32)
/ ( )                             (60.71)                                  (8.46)

/ ( )                           (100.39)                                  (1.08)
/ ( )                             (20.98)                                (10.64)

- / ( ) 672.83                           204.17                              
( ) / 20.17                             -                                     

/( ) 257.37                           22.54                                 
/( ) 0.02                               -                                     

(2)                            581.49                                202.21 
                           626.33                                (72.92)

(1+2)                           (803.11)                              (343.73)
                          (176.78)                              (416.65)

B. 
                       (8,387.73)                           (1,201.69)

.                        (6,503.71)                                  (0.55)
                     (22,838.45)                          (18,000.00)
                        1,706.43                                207.97 
                     (36,023.46)                          (18,994.27)

C. 
                      15,500.00 20,000.00                          

-                                                           30,000.00 
                            (45.50)                                (20.09)
                      15,454.50                           49,979.92 

                     (20,745.74) 30,568.99                          
                      30,568.99                                       -   

                        9,823.25                           30,568.99 

                               2.03                                       -   

                             34.27                           30,021.77 
                           786.57                                546.88 
                        9,000.00                                       -   
                               0.38                                    0.34 
                        9,823.25                           30,568.99 

:- 

FRN: 003330N
/- /- /- /-

: CA . . 
M. No.: 515717

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250
: 

: 28 2018

 1. Ind-AS-7 
.

, CWIP

/( ) (A+B+C)



 31 માચ, 2018 ના રુા થતા વષ માટ ઈકવીટ મા ંફરફાર ુ ંપ ક 

A. ઈકવીટ  શેર કપીટલ

િવગત  શેરની સં યા રકમ (લાખમા )ં  

 એિ લ 1, 2017 ના રોજ બાક                20,00,000.00                     20,000.00 
વષ દર યાન શેર કપીટલ ઈ ુ                45,50,000.00                     45,500.00 
માચ 31, 2018 ના રોજ બાક                65,50,000.00                     65,500.00 

 B. અ ય ઈકવીટ રકમ (લાખમા )ં  
 અનામત અને વધારો

 રુ ત કમાણી

વષના શ આતની બાક                          621.52                     30,000.00                     30,621.52 
એકાઉ ટગ નીિત અથવા વૂ અવિધ 
લૂોમા ંફરફારો

                                 -                                    -                                   -   

વષના શ આતમા ં નૂ:બનાવેલ બાક                          621.52                     30,000.00                     30,621.52 

વષ માટનો નફો                       2,115.00                                  -                         2,115.00 
વષની અ ય કોમ ેહ ઝીવ આવક 
(કરવેરા પછ ચો ખી)

                                 -                                    -                                   -   

વષની ુલ કોમ ેહ ઝીવ આવક                       2,115.00                                  -                         2,115.00 
વષ દર યાન મેળવેલી શેર એ લીકશન 
મની

                                 -                       15,500.00                     15,500.00 

વષ દર યાન શેર ઈ ુ                                  -                      (45,500.00)                   (45,500.00)
શેર ઈ  ુખચ                          (45.50)                                  -                            (45.50)
વષના તમા ંબાક                       2,691.02                                  -                         2,691.02 

સેહગલ મહતા એ ડ કંપની
ચાટડ એકાઉ ટ ટ
FRN: 003330N
સહ /-          સહ /-          સહ /-         સહ /-
ભાગીદાર: CA પકંજ ુમાર ગોયલ અચલ ખર એ.ક. બીજલવાન િુમતા શમા
M. No.: 515717 મેનેજ ગ ડાયર ટર ડાયર ટર ફાઈના સ કંપની સે ટર

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250
થળ: નવી દ હ
તાર ખ : 28મી ઓગ ટ 2018

 નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ

 િવગત  શેર અર  પે ડ ગ 
એલોટમે ટ

 ુલ

બોડ ઓફ ડાયર ટસ વતી
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A. 

( )  

1, 2016                              -                                     -   
           20,00,000.00                       20,000.00 

31, 2017            20,00,000.00                       20,000.00 

 B. ( . )  

1, 2016                                  -                                -                                     -   
-                                  -                                -                                     -   
:                                  -                                -                                     -   

                         641.61                              -   641.61                          
( )                                    -                              -                                     -   

641.61                                                      -   641.61                          
                                   -                 30,000.00                       30,000.00 

:                           (20.09)                              -                              (20.09)
621.52                         30,000.00                30,621.52                      

FRN: 003330N
/- /- /- /-

: CA . . 
M. No.: 515717

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250
: 

: 28 2018

  31 , 2017 



1  જનરલ મા હતી
નેશનલ હાઇ પીડ રલ કોપ રશન લિમટડ (NHSRCL) ભારતની એક પ લક લિમટડ કંપની છે  ની ર જ ટડ
ઓ ફસ 2જો માળ , એિશયા ભવન,રોડ નબંર 205 , સેકટર -9, ારકા, (સાઉથ વે ટ ) નવી દ હ  -110 077 છે.
કંપનીની થાપના ભારતમા ં કંપની ધારો 2013 ની જોગવાઈ હઠળ,12મી ફ આુર  2016  ના રોજ,  મહારા
જુરાત અથવા અ ય િવ તાર વ ચે રલ સિવસ , તે અથવા ટક ઓવર અથવા લી ઝગ ક અ ય કોઈ મોડલની

તથા કોઈ પણ મોડનો નવો ા ઝીટ ુટ બાધંીન ેક મોડ ુ ંઅટ ડ ટ ઇ ા ચર ફિસ લટ  સાથેના ક બીનેશન  
ર વે મં ાલય ક અ ય આવી સ ા ારા મં ૂર કરવામા ંઆવ ેતેવી, ડઝાઇનથી ,ડવલપ કરવા બાધંકામ કરવા,
થાપના કરવા, ળવવા,ચલાવવા અને ફાઇના સ કરવાના ઉદશથી થઈ હતી.

2  મહ વની એકાઉ ટગ પો લસી ુ ંસં તકરણ
2.1 a)  અ પુાલન ુ ંિનવેદન

  નાણાક ય પ કો  31, માચ 2018 ના  અને રૂા થતા ં વષ માટ કંપનીઓ ( ડયન એકાઉ ટગ ટા ડડ)  િનયમો
2015  કંપનીઓ ( ડયન એકાઉ ટગ ટા ડડઝ) િનયમો 2016 અને 2017  ( Ind.AS)હઠળ હર થયેલા હતા તે
જુબ તૈયાર કરવામા ંઆ યા છે.

 આ.  સમય ગાળો,  તા॰ં 31 મી માચ ધુીનો  અને વષના રોજ રૂા થતા ંસમયગાળાનો કંપનીએ નાણાક ય 
પ કો કલમ 133, કંપની ધારો 2013 ( ડયન એએપી) હઠળ હર થયેલા એકાઉ ટગ ટા ડડ સાથે  તૈયાર 
કયા  છે.  31, માચ 2018 ના રૂા થતા ં વષ માટના આ નાણાક ય પ કો કંપનીના થમ IND. AS નાણા ંપ કો 
છે. 

થમ વખત ગી ૃત ન ધ નબંર 35 ર ફર કરો

b)       માપનનો આધાર
 નાણાક ય પ કો ઐિતહાિસક ખચ ક વે શન સાથે તૈયાર કરવામા ંઆ યા છે અને એ અલને પાયે, િસવાયક
નીચેની આઇટમ  Ind.AS ની જ રત જુબ ફર વે  ૂથી માપવામ આવી હતી
 i .              ફર વે થુી માપેલી નાણાક ય  િમલકતો અને જવાબદાર ઓ ( ુઓ નાણાક ય પ ો િવષેની
એકાઉ ટગ પો લસી )
ii.           . ડ ફાઈ ડ બેિન ફટ લાન અને લાન િમલકતો

c)     દાજોનો ઉપયોગ અને િનણય
   Ind .AS જુબ નાણાક ય પ કોની તૈયાર  મેનેજમટને િનણય કરવાની, દાજો કરવાની, અને ધારણાઓ
કરવાની  જ રત ઊભી કર છે  એકાઉ ટગ પો લસીની લા તુા, િમલકતની ર પોટડ એમાઉ ટ, જવાબદાર ,
આક મક િમલકતને હર કરવાને, નાણાક ય પ કોની તાર ખની જવાબદાર  અને આવક તથા વકની
ર પોટડ એમાઉ ટને  અસર કર. આવા દાજો કમચાર  િન િૃત યોજનાઓ હઠળ ભાિવ જવાબદાર  અને સપંિત,
દા જત ઉપયો ગતા આ ુ ય, લા ટ અને ઇ વપમે ટ, એ લોયી બેની ફટ ખચ, જોગવાઇઓ વી.  સમાવે છે.

વા તિવક પ રણામો આ દાજોથી અલગ હોય શક.

  દાજો અને દર રહલી ધારણાઓની સામાિયક ધોરણ ે સમી ા કરવામા ં આવ ે છે. આગળના પ રણામો
દાજોમા ં ફરફાર અને ખરખર પ રણામ અને દાજો  સમય દર યાન ઓળખાયા છે અને મા ં પ રણામો
ણીતા બ યા છે / પાકા થયા છે તે વ ચેના તફાવતને કારણે અલગ પડ  શક  છે

 નાણાક ય પ કોની સમ ૂતી, દાજોના મહ વના િવ તાર,અચોકસતાની સમ ૂતી વધારવા માટ અને
એકાઉ ટગ પો લસી લા  ુકરવામા ંઅિત મહ વના િનણયોમા ં ને નાણાક ય પ કોમા ંર ગનાઇઝ કરલી રકમ
પર મહ વની અસર હોય છે તે નીચે જુબ છે:

48



·          ોપિટ, લા ટ અને ઇિ પમે ટ: ઉપયોગી આયુ ય અન ેશેષ મૂ યની સામાિયક રીતે ઘસારાંની રીત સાથે
મુલવણી થાય છે. આયુ ય ઐિતહાિસક અનુભવો તથા અનુમાિનત ભાિવ બનાવો  પર આધાિરત છે
·        જોગવાઇઓ:  સરવૈયાની તારીખે જવાબદારીઓ સેટલ કરવા માટે અંદાજોને આધાર ે જોગવાઇઓ
િનણિયત થાય છે
 આકિ મક જવાબદારીઓ/િમલકતો : આકિ મક જવાબદારીઓ /  િમલકતો સરવૈયાની તારીખે મેનજેમે ટના
િનણયોન ેઆધાર ે હેર કરવા ંઆવે છે અને દરકે સરવૈયાની તારીખે સિમ ા કરવામાં આવેછે અને કરંટ મેનજેમટ
એસટીમેટ િતિબંિબત કરવા એડજ ટ કરવામાં આવ ેછે
 નોન-ફાઇનાિ સયલ િમલકતોનો ઇમપેઇરમટ ટે ટ:  PPE ની વસૂલવાપા  રકમ ટેકિનકલ િવશેષ ના
ધારણાઓના િનણયને આધાર ેિનિ ત થાય છે
·    િબન ચૂકવાયેલ ટે સ િમલકતની ઓળખ :િબન ચૂકવાયેલ ટે સ િમલકત વધુ આગળ પરની કરપા  આવક
સંભાિવતતાના આંકલનના આધાર ેઓળખાય છે જનેી સામે િબન ચૂકવાયેલો કર યુિટલાઈઝ કરી શકાય

  નોકરી પછીના લાભો : કમચારી લાભની જવાબદારી એક યુંરીઅલ ધારણાઓના આધાર ેમાપવામાં આવે છે જે
મૃ યુ દર અને પરત ખચવાનો  દર તેમજ ડીઇસકાઉ ટ રટેમાં ભાિવ િવકાસને લગતી ધારણાઓ, પગાર વધારાનો દર
અન ેફુગાવાનો દર સમાવે છે. કંપની યાનમાં લે છે કે જવાબદારીઓ માપવા ઉપયોગમાં લેવાયેલી ધારણાઓ યોગી
છે અન ેડૉ ુમે ટ કરલેી છે. છતાં, આ ધારણાઓમાં કોઈ પણ ફેરફારનો પિરણિમત ગણતરીઓ પર ન ર ભાવ
હશે

d)     બધી નાણાકીય માિહતીઓ ભારતીય િપયામાં રજૂ કરલે છે અન ેબધી વે યુઓ ન કના લાખમાં રાઉ ડેડ
કરી છે, િસવાય કે કઈ જણા યુ હોય.

2.2    કેશ લો ટેટમે ટ
 કેશ લો માં ઇનડાયરકેટ મેથડનો ઉપયોગ કરીને િરપોટ કરવામાં આવે છે જનેાથી ટે સ પહેલાનો
નફો/(નુકશાન) નોન કેશ કારના યવહારોની અસર અને કોઈ પણ કારના કે ભિવ યના કોઈ પણ િડફર સ કે
અ ૂઅલ કેશ િરસી ટ કે પેમે ટ માટે એડજ ટ કરવાંમાં આવ ે છે.  કંપનીની ઓપરિેટગ,ઈ વે ટમે ટ,  અને
ફાઇનિ સંગ વિતનો કેશ લો ા ય માિહતીન ેઆધાર ેઅલગ અલગ કરવામાં આવ ેછે .

  કેશ લો ટેટમટના હેતુઑ માટે ,  કેશ અંન ે કેશ સરખી બાબત , હાથ પર રોકડ, બકમાં રોકડ અન ે િડમાંડ
િડપોિઝટ , નેટ આઉટ ટેિ ડંગ બે ક ઓવર ડા ટ  જ ે િડમા ડ પર િરપેયેબલ છે અને જ ે કંપનીના કેશ મેનજેમટ
િસ ટમનો ભાગ છે તે સમાવે છે .

   કેશ લોઝનો ઇનડાયરકેટ મેથડનો ઉપયોગ કરીને િરપોટ કરવામાં આવે છે જનેાથી ટે સ પહેલાનો 
નફો/(નુકશાન) નોન કેશ કારના યવહારોની અસર અને કોઈ પણ કારના કે ભિવ યના કોઈ પણ િડફર સ કે 
અ ૂઅલ કેશ િરસી ટ કે પેમે ટ માટે એડજ ટ કરવાંમાં આવ ેછે. કંપનીની ઓપરિેટગ,ઈ વે ટમે ટ, અન ે
ફાઇનિ સંગ વિતનો કેશ લો ા ય માિહતીન ેઆધાર ેઅલગ અલગ કરવામાં આવ ેછે .

 . કેશ લો ટેટમટના હેતુઑ માટે , કેશ અંને કેશ સરખી બાબત , હાથ પર રોકડ, બકમાં રોકડ અન ેિડમાંડ 
િડપોિઝટ , નેટ આઉટ ટેિ ડંગ બે ક ઓવર ડા ટ  જ ેિડમા ડ પર િરપેયેબલ છે અને જ ેકંપનીના કેશ મેનજેમટ 
િસ ટમનો ભાગ છે તે સમાવે છે . 

  Ind-AS 7માં સુધારો:   તા. એિ લ  2017 થી અસરમાં આવતંુ, કંપનીએ Ind-AS 7 સુધારો અપનાવેલ છે,તે 
એકમને ખુલાસો  કરવાની જ ર પૂરી પાડે છે અને જ ેનાણાકીય પ કોના ઉપયોગકતાઓને નાણાકીય 

વૃિ ઓમાંથી ઊભી થતી જવાબદારીઓના ફેરફારનું મૂ યાંકન કરવા સમથ બનાવ ેછે, કેશ લો અન ેનોન કેશ 
લોમાંથી ઊભા થતાં  બ ે ફેરફારો સિહત, જ ે વૃિ ઓમાંથી ઊભી થતી જવાબદારીઓનું બેલે સ િશટમાં 

ઓપિનંગ અને લોિઝંગ બેલે સનું રીક સીલીએશન સમાવવાનું સૂચન કર ેછે જથેી ડીસ લોઝરની જ િરયાતને 
પહોચંી વળે. એમડમટના અંગીકૃતની નાણાકીય પ કો પર કોઈ ન ર અસર નથી રહેતી.. 
 

2.3  ફં શનલ અને ેઝટેશન કર સી
નાણાકીય પ કોમાં સમાવેલી આઇટમો,  કર સી ઓફ ાઇમરી ઇકોનોિમક એનવાઇરોમંટ વાપરીન ે માપવામાં
આવી છે જમેાં કંપની કામકાજ કર ેછે (ફં શનલ કર સી).  નાણાકીય પ કો ભારતીય િપયામાં (INR) રજૂ કરલે છે
, જ ેકંપનીની ફં શનલ તેમજ ેસટેશન ઓફ કર સી છે.
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િવદશી ચલણ
 ફોરન કર સીમા ં  યવહારો નોિમનટે થયા છે ત ે યવહારના વતમાન એ સચે જ દરથી રકોડ કરલા છે

 .નાણાક ય  આઇટમો  ફોરન કર સીમા ં ડનોમીટ થયલેી છે ત ે રપો ટગ તાર ખના ં રોજ એ સચે જ દરથી
ા સ લેટ કરલા છે

 સટેલમટ પરથી ઊભા થતા ં એ સચે જ ડફર સ ક નાણાક ય આઈટમ ુ ં ા સલેશન નફા કુશાન ખાતે
રક નાઈઝ કયા છે

2.4  ોપટ  , લા ટ અને ઇ વપમે ટ
(a)      ોપટ , લા ટ અન ેઇ વપમે ટન ેભેગો થયલેા ઘસારા ંબાદની કમત ેમાપવામા ંઆ યા છે
 : િમલકતની કો ટ નીચે જુબ સમાવ ેછે :
  i.       કો ટ  ડાઈર ટલી િમલકત ા તમાએં ટુડ  થયલેી છે તે
 ii .      ડસમટલગની અન ેર િૂવગ આઇટમની તથા તનેી  ત ે  જ યા પર નુ: થાિપતની દા જત કો ટ ું
વતમાન ૂ ય,   જો રક નાઇ ઝગ ાઇટ રયા બરાબર હોય તો

(b)      મહ વના ભાગોની ર લેસમટ કો ટ, ુ ય િનર ણ, સમારકામ કિપટલાઇ ડ કરો, જો રક નાઇ ઝગ
ાઇટ રયા બરાબર હોય તો

(c)      ોપટ ની કોઈ આઈટમ, લા ટ અન ેઈકિવપમટ ડ પોઝલ કરવાથી ડ રક નાઇ ડ કર  હોય  અથવા
યાર સતત ઉપયોગ કરવાથી ભાિવ કોઈ આિથક લાભ ઊભા થવા ુ ંઅપે ત ન હોય.  ોપટ ની કોઈ આઈટમ,
લા ટ, અન ેઇ વપમે ટ  ડ પોઝલ િન તૃ કરવાથી કોઈ પણ મળતર ક કુશાન હોય, િમલકતની  વચેાણ અને
ળૂ રકમ વ ચેના તફાવત તર ક િનિ ત હોય અન ેત ેનફા કુશાન પ કમા ંરક નાઈઝ કર  હોય

ઘસારો અને અમોરટાઈઝેશન
(a)    ોપટ , લા ટ અન ેઈકિવપમટ પર ઘસારો સીધી લીટ ની ર ત ે(SLM) કંપની ધારો 3013 ના શડે લુ II માં
દશા યા જુબ િમલકતની ઉપયોગ આ ુ ય પર ોવાઈડ કરવામંા ંઆવ ેછે

(b)  જો પાટની કો ટ ટોટલ આઈટમ કો ટના સબધંે મહ વની હોય અન ેત ેપાટ ુ ંઉપયોગી આ ુ ય,   બાક  
ઉપયોગી આ ુ ય કરતા ં ુ ુ ં હોય તો ોપટ , લા ટ અન ેઈકિવટમટનો દરક ભાગ પર અલગ અલગ ર ત ે
ઘસારો કાપવામા ંઆવ ેછે

(c)કમચાર ન ેઆપવામા ંઆવલેી િમલકત પર 3 વષના સમયગાળામા ંSLM ન ેધોરણે ઘસારો કાપવામા ંઆવ ેછે

મહ વની આઈટમ માટ  કરંટ અન ેકંપરે ટવ સમયગાળા માટની  િમલકત ુ ં દા જત ઉપયોગી આ ુ ય નીચે 
જુબ છે

ફિનચર અન ે ફ સચસ              10 વષ
EDP િમલકત                           3 વષ
ઓ ફસ ઇ વપમે ટ                   5 વષ
લીઝ હો ડ  ઇ વુમટસ             6 વષ
વાહન                                     8 વષ

(d)     દરક રપો ટગ તાર ખ ેઘસારાની ર ત, ઉપયોગી આ ુ ય અન ેશષે ૂ યની સિમ ા કરવામા ંઆવ ેછે

2.5  દાશિનક િમલકત
દાશિનક િમલકત રક નાઈઝ યાર કરવામા ં આવ ે છે ક યાર ત ે સભંિવત હોય ક ભાિવ આિથક લાભ
િમલકતન ે ફાળવવામા ં આવ ે અન ે  કંપનીમા ં આવશ ે અન ે િમલકતની કો ટ આધાર તૂ ર ત ે માપી શકાય.
અદાશિનક િમલકત ઐિતહાિસક કમત ે બાદ ભે ુ ં થયલે અમોટાઈઝેશન અન ે ઇમપઇેરમટ, જો  હોય તો
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 એમોટાઈઝેશન
. દશિનક િમલકત તેના  ત ે દા જત ઉપયોગી આ ુ ય પર સીધી લીટ ના ધોરણે યારથી ત ેઉપલ ધ હોય યારથી 
અમોટાઝ કરવામા ંઆવે છે
   અદાશિનક િમલકતની દા જત ઉપયોગી આ ુ ય નીચે જુબ છે :
સૉ ટવેર:-      3 વષ
 . એમોટાઈઝેશન ર ત, ઉપયોગી આ ુ ય અને શેષ ૂ યની સિમ ા દરક રપો ટગ તાર ખ ેકરવામા ંઆવે છે

2.6  કિપટલ વક - ો ેસમાં
દરક રપો ટગની તાર ખ ે ોપટ , લા ટ અને ઈકિવટમટ હ તગત કરવામા ં કૂવેલી રકમ આઉટ ટ ડગ હોય અને 
ોપટ , લા ટ અને ઈકિવટમટની કો ટ આવી તાર ખ પહલા  ઈરાદાતન કાય માટ તૈયાર ન હોય તો ત ેકિપટલ વક ઇન 
ો ેસ હઠળ દશાવવામા ંઆવે છે. ખચ  કંપની ારા હાથમા ંલીધેલા ો કટ સાથ ેસીધી આઇડનટ ફાય કર  શકાય તેવો 

હોય ત ેસીધો  ો કટ ખચ હઠળ “કિપટલ વક ઇન ો ેસ “ ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે 

બાધંકામ સમયગાળાને લગતી આવક અને અ ય આક મક આવક વી ક યાજની આવક (ઇ વટ  ારા મળેલી ટ પરર
ડ લોયમટ ઓફ ફંડ િસવાયની) ટ ડર ડૉ મુે ટ વેચાણ વી. ન ેબાધંકામ દર યાન ખચ સામ ેએડજ ટ કરવામા ંઆવે છે.

2.7 જોગવાઇઓ,આ મક જવાબદાર ઓ અને આક મક  િમલકત
a)  :  જવાબદાર ઓના સબધંે જોગવાઈઓ, દાજ ુ ંવા તિવક માણ  વાપર ન ેરક નાઈઝ કરવામા ંઆવે છે યાર :
 i.   કંપનીન ે તૂકાળના બનાવોને પ રણામ ે વતમાન જવાબદાર  છે.
 ii.  ોતોનો સભંિવત આઉટ લો આિથક લાભ દશવતો હોય ત ેજવાબદાર ન ેસેટલ કરવા જ ર  છે; અને

 iii.  જવાબદાર ની રકમ વા તિવક ર ત ે દા  શકાય છે. જોગવાઇઓની સિમ ા દરક સરવૈયા વખત ેકરવામંા ંઆવે છે.

   જોગવાઇઓ રદ/બાદ કરવી
યા ંપૈસાની ટાઈમ વે નૂી અસર મહ વની હોય યા,ં જોગવાઇઓની રકમ ખચ ુ ંવતમાન ૂ ય હશે  જવાબદાર ઓ
સેટલ કરવાની જ રયાતમા ંઅપે ત છે

b)     આક મક જવાબદાર ઓને નીચેના કોઈ પણ ક સામા ંદશાવવામા ંઆવે છે :
i.  તૂકાળના બનાવમાથંી ઊભી થતી વતમાન જવાબદાર , યાર  સભંિવત ન હોય ક જવાબદાર  સેટલ કરવા ોતોનો
આઉટ લો જ ર  બનશે.
ii.   વતમાન જવાબદાર નો આધાર તૂ દાજ બનાવી ન શકાય; અથવા
iii.    એક શ  જવાબદાર , િસવાય ક ોતનો આઉટ લો અ પ છે
આક મક જવાબદાર  અને આક મક સપંિ  સામ ે આવ યક ાસ ંગક જવાબદાર  અને જોગવાઈઓની દરક રપો ટગ
તાર ખ ેસમી ા કરવામા ંઆવે છે.
c)       આક મક િમલકત દશાવવામા ંઆવે છે યા આિથક લાભનો ઇન લો સભંિવત છે

2.8  Revenue Recognition આવક
i.  આવક એટલી માડંવામા ંઆવે છે ક  સભંિવત હોય ક કંપનીન ેઆિથક લાભ લો થશ ેઅને આવક વા તિવક ર ત ેમાપી
શકાશે. છતા,ં યાર એક રકમ ની આવકમા ંપહલેથી જ સમાવી છે તેની નહ  ઉઘરાવેલી રકમની  અચોકસતા ઊભી થાય,
અથવા અથવા વ લૂાત સભંિવત ર ત ેખતમ થઈ ય , તેન ેમાડંલી આવકના એડજ ટમટને બદલે ખચ તર ક માડંવામાં
આવે છે.

ii.   આવક   વેચાણ અવેજ ા ત થયેલી ક થવાની હોય તેની ફર વે એૂ માપવામા ંઆવે છે

b.   અ ય આવક માડંવી
 i.  યાજની આવક ઊભી રહતી રકમને યાનમા ંલઈ ટાઇમના માણના ધોરણે અને યાજ દર લા  ુપડતા ઇફ ટવ ટર ટ
રટ મેથડનો ઉપયોગ કર ન ેમાડંવામા ંઆવે છે
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2.9   લીઝ/ભાડા પ ઓ
  નાણાક ય ભાડાપ ા:-
i.   કોઈ  િમલકતની મા લક ન ેકારણે અ ય ર ત ે ા ત થયેલ મોટા ભાગના બધા જોખમો અને વળતરો ા સફર 
કર છે
ii.   લીઝ કરાર પહલાના સમયની ફર વે થૂી નીચી ક વતમાન ઓછામા ંઓછ  લીઝ પેમે ટ વે એુ  
કિપટલાઈઝ કરવામા ંઆવે છે
iii.   પેયમ સ ફાઇન સ ચા સ અને લીઝ લાયા બ લટ  ર ડ ન વ ચ ેિવભા જત કર  દવામા ંઆવે છે થી 
જવાબદાર ની બાક  બેલે સ પર ક ટંટ રટ ા ત થાય
iv. ફાઇન સ ચા સ નફા કુશાન પ કમા ંફાઇના સ કો ટમા ંમાડંવામા ંઆવે છે
v. િમલકતના ઉપયોગી આ ુ ય પર ઘસારો કાપવામા ંઆવે છે. તેમ છતા,ં લીઝ ટમના ત ેઓવનરિશપ 
મેળવવા યાજબી ચો સાઈ ન હોય તો , િમલકતના દા જત ઉપયોગી આ ુ ય અને લીઝ ટમ  વ  ુ ૂં ુ ં હોય 
તેના  પર ઘસારો કાપવામા ંઆવે છે

   ઓપર ટગ લીઝ:
  i.   યાર જોખમ અને વળતરનો મહ વનો ભાગ કંપનીન ે ા સફર ન થાય યાર  ઓપર ટગ લીઝ તર ક 
વગ ૃત કરવામા ંઆવે છે
ii. લીઝ ટમ સમયગાળા  ઉપર પેમે ટ નફા કુશાન ખાતે સીધી લીટ ના ધોરણે ચડાવવામાં આવે છે, િસવાય ક 
યા ંલીઝ પેમે ટ અપે ત જનરલ ગાવાની કો ટ ઝ જુબ વધારવા માટ કો પઝેટ કરવા બના ુ ં હોય 
થી અપે ત જનરલ ગાવાની કો ટ ઝ જુબ કો પઝેટ થઈ શક.

  લીઝ હો ડ ઇ વૃમ સ ( ધુારો વધારો)
    લીઝ હો ડ ઇ વૃમ સ, લીઝ િપ રયડ પર,   મા હનામા ંઆ ુ ં ોવેમટ  કિપટાલાઈઝ કરવામા ંઆ  ુત ે
મ હનાથી અમોટાઈઝ કરવામા ંઆવે છે

2.10    નોન ફાઇના સયલ િમલકતમાં ઘટ
Ind AS-36 જુબ  િમલકતમા ંઘટ, કંપનીની િમલકતની ળૂ કમતની દરક સરવૈયાની તાર ખ ે   કોઈ ઘટ 
ચૂવેછે ક નહ  ત ેમાટ  સિમ ા કરવામા ંઆવે છે. જો આ ુ ં ચૂક અ ત વ ધરાવ ુ ંહોય તો, િમલકતની 

રકવરબલ રકમનો દાજ લગાવવામા ંઆવે છે, ઉ ચતમ ફર વે  ૂ બાદ વેચાણ  કો ટ અથવા ઉપયોગીતા 
ૂ ય.  િમલકતમા ંઘટ નાણાક ય પ કોમા ંમાડંવામા ંઆવે છે જયાર યાર િમલકતની ચોપડ કમત ક કશ 

જનર ટગ િુનટથી તેની રકવરબલ રકમ ઘટ /વધી ય યાર યાર. ઘટ ુ ં કુશાન અગાઉ માડં ુ ંહ ુ ંત ે
ઉલટાવવામા ંઆવે છે , જો રકવરબલની દા જત રકમમા ંફરફાર હોય તો, અને આ ુ ં કુશાન લાબંો સમય 
રહ ુ ંનથી અથવા ઘટ  ય છે . ઘટના કુશાનને   ઉલટાવીન ેનાણાક ય પ કોમા ંમાડંવામા ંઆવે છે.

2.11 િધરાણ ખચ ઋણની કમત
ો ટ માટ ખાસ કર ન ેઉધાર લીધેલા ભડંોળ પર ઉધાર લેવાયેલ ખચ અને તેની ઓળખાણ, ો ટની 

કામગીર  અથવા તેના ભાગન ેસ પવામા ંઆવે યા ં ધુી ડૂ ૃત કરવામા ંઆવે છે અને યારબાદ ત ેપછ ની 
અ કયામતોને આવક પર ચા  વ લૂવામા ંઆવે છે.

2.12   કમચાર  લાભાલાભ
a)     ૂંકા ગાળાના કમચાર  લાભાલાભ
૧૨ મા હનામા ંસિવસ આપવા દર યાન, બધા સં ણૂર ત ે કૂવવાપા  કમચાર  લાભાલાભને ૂંકા ગાળાના 
કમચાર  લાભાલાભ તર ક વગ ૃત કરવામા ંઆવે છે. લાભો વા ક પગાર, વેતન, અને શોટ ટમ કો પે ઝેટડ 
એ સસીઝ, એલ ટ  સી  િવગેર કમચાર  સબિંધત સેવા આપે ત ેસમયગાળામા ંમાડંવામા ંઆવે છે.

b)   લાબંા ગાળાના કમચાર  લાભાલાભ
i. લાબંા ગાળાની કમચાર  બેિન ફટ જવાબદાર  વી ક લ ગ ટમ કો પેનઝેટડ એબસે સ અને અધ પગાર  ર  
(C )(II) મા ંદશા યા જુબ ડ ફાઈ ડ બેિન ફટ લાનના ક સા જુબ માડંવામા ંઆવે છે .
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c)    નોકર  પછ ના લાભ
i.    ડ ફાઇ ડ ક શુન  લા સ: કંપની ોિવડ ટ ફંડ યોજના અને રાજય કમચાર  વીમા  યોજના સબધંે ન  
કરલ ફાળો ર ઓનલ ોિવડ ટ ફંડ કિમ રને  આપે છે.   ત ેસમયગાળા દર યાન યોજના હઠળ  

કુવેલો/ કૂવવા પા  ફાળો  ક  સમયગાળા દર યાન કમચાર  સેવા આપે છે ત ેસમયગાળામા ં માડંવામા ં
આવે છે.
ડફાઇ ડ બેિન ફટ લા સ: ેટ ઇુટ  પો ટ-એ લોયમટ ડ ફાઈ ડ લાન છે. બેલે સ િશટમા ંમાડંલી જવાબદાર  
બેલે સ િશટની તાર ખ ેડ ફાઈ ડ વે ુ ુ ં વતમાન ૂ ય, બાદ- િમલકતની ફર- વે  ુછે. ડ ફાઈ ડ બેિન ફટ 
જવાબદાર  વતં  એક ુઅંર  ારા ો કટ િુનટ ડટ (PUC-પી સુી) ર તનો ઉપયોગ કર ન ેગણવામા ંઆવે 
છે. એક ુયંર અલ  લાભ અને કુશાન તરતા જ નફા કુશાન ખાતે માડંવામા ંઆવે છે.

d)  િત િન ુ ત ઉપરના કમચાર ગણના લાભાલાભ ર વ ેમં ાલયની માગદિશકા જુબ ગણવામા ંઆવી છે.

e)   . એ ુરયલ લાભ ક કુશાન અ ય કો ેહ ઝવ આવકમા ંમાડંવામા ંઆવે છે

f)  અ ય કો ેહ ઝવ આવકમા ંમાડંલા ર -મેઝરમટસ એ ુરયલ લાભ ક કુશાનના બનેલા છે   અ ય 
કો ેહ ઝવ આવકમાથંી નફા કુશાન ખાતે  પછ ના સમયમા ં નુ: વગ ૃત કરવામા ંનથી આ યા.

2.13    ચા  ુઆવક વેરો
 i.   વષના કરવેરા ખચા ચા  ુઆવક વેરો અને બન કૂવેલ કરવેરાનો બનેલો છે
ii.  ચા  ુઆવક વેરો કરવેરા સતાને અપે ત કૂવણાનંી રકમે લા  ુપડતો કરવેરા દરનો ઉપયોગ કર ન ે
માપવામા ંઆવે છે
iii. .ગણતર મા ંઉપયોગ કરલ કરવેરા દર અને કરવેરા કાયદા ત ેએ દર અને કાયદાઓ છે ક  ઘડવામા ંઆ યા 
હતા ક પાછળથી રપો ટગ તાર ખ ેદશમા ંઘડવામા ંઆ યા હતા, યા ંકંપની કામકાજ કર છે અને કરપા  આવક 
પેદા કર છે .
 iv. અ ય ક િ હ ઝવ આવક (OCI) આઈટમ સબિંધત વતમાન કરવેરા અ ય ક િ હ ઝવ આવક ખાતે 
માડંવામા ંઆવે છે

2.14 િવલં બત કર
.  ડયન એકાઉ ટગ ટા ડડ    (આઇએનડ -AS ૧૨) જુબ “ઇ કમ ટ સ “ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ચાટડ 
એકાઉ ટ સ ઓફ ઈ ડયા ારા બહાર પાડલા છે
i.     બન કુવાયેલો ટ સ અને જવાબદાર ઓ કામચલાઉ તફાવત તર ક માડંવામા ંઆવે છે ક  દર અને 
કાયદાઓ ઘડવામા ંઆ યા હતા ક પાછળથી રપો ટગ તાર ખ ેદશમા ંઘડવામા ંઆ યા હતા તેનો ઉપયોગ કર ન ે
ગણવામા ંઆ યા છે.

ii.   બન કૂવાયેલ ઇ કમ ટ સ િમલકત એટલે ધુી માડંવામા ંઆવે છે ક ત ે ોબેબલ –ટકસેબલ ો ફટ ા ય 
બને ની સામ ેબાદ કરવાપા  કામચલાઉ તફાવતો અને આગળ લઈ જવાયેલી નહ  ઉપયોગમા ંલીધેલી ટ સ 

ડટ તથા આગળ લઈ જવાયેલ કુશાનમા ંઅસર આપી શકાય.
iii. દરક રપો ટગ તાર ખ ે બન કૂવાયેલ ઇ કમ ટ સ િમલકતની સિમ ા કરવામા ંઆવે છે અને શ  તેટલી 
ઘટાડવામા ંઆવે છે ક થી શ તા ન  રહ ક ટ સેબલ ો ફટમા ંયો ય રકમ ફાળવવા માટ ા ય બને ક 
બન કૂવાયેલ ઇ કમ ટ સ િમલકતના ભાગન ેઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે.
iv.   બન કૂવાયેલ  કરવેરા સબિંધત OCI  આઈટમ અ ય ક િ હ ઝવ આવક ખાતે માડંવામા ંઆવે છે

2.15     શેર દ ઠ કમાણી
1.      શેર દ ઠ કાચી કમાણી  ત ેસમય ગાળાના ઇ વટ  શેર હો ડસન ેફાળવવા યો ય નેટ ો ફટ ક કુશાનને 
સમયગાળા દર યાન ઊભી રહતી ભાર ત સરરાશ શેર સં યાથી ભાગીન ેગણતર  કરવા ંઆવે છે. સમયગાળા 
દર યાન ઊભી રહતી ભાર ત સરરાશ શેર સં યાન ેબોનસ ઇ  ુઅને શેર લીટના બનાવમા ંએજ ટ કરવામા ં
આવે છે.
2.      શેર દ ઠ ડાઈ ુ ટગ કમાણીની ગણતર  કરવાના હ ુ ંમાટ, સમયગાળાનો નેટ ો ફટ ક કુશાન અને 
સમયગાળા દર યાન ઊભી રહતી ભાર ત સરરાશ શેર સં યા ડાઈ ુ ટવ પોટ યલ ઇ વટ  શેસ માટ એજ ટ 
કરવામા ંઆવે છે.
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2.16  ાથિમક ખચા
  બધા ાથિમક ખચા જયાર તને ેખચવામા ંઆવ ે યાર માડંવામા ંઆવ ેછે.

2.17  ઇ વટ  શેર હો દસને ડિવડંટ
  કૂવલે / કુવવાપા  ડિવડડં ત ેવષમા ંમાડંવામા ંઆવ ેછે ક મા ંશરે હો ડસ ક બોડ ઓફ ડાયર ટસ ારા મં ૂર થ ુ ંહોય

2.18  બેલે સ શીટની તાર ખ પછ ના થતા ંબનાવો
બલેે સ શીટની તાર ખ પછ ના થતા ંબનાવોન ે Ind AS 10 જુબના નાણાક ય પ કો તયૈાર કરવા યાનમા ંલવેામા ંઆવ ે છે
(બલેે સ શીટની તાર ખ પછ  થતી આક મકતા અન ેબનાવો )
 

2.19 બ ર ૂ ય માપણી
કંપની કટલાક નાણાક ય પ ો રપો ટગની તાર ખ ે યાજબી/બ ર  ૂ ય ેમાપ ેછે. યાજબી ૂ ય એ એવી કમત છે ક  બ ર
સહભાગીઓ અન ેમાપનની શરતો,િનયમો અન ે થિત વ ચ ે કોઈ િમલકત વચેવામા ંમળેવી શકાય અથવા સામા ય યવહારમાં
જવાબદાર  તબદ લ કરવા કૂવી શકાય.
   િમલકત માટ િ સપલ માકટ ક જવાબદાર  , અથવા
·          િ સપલ માકટની ગરેહાજર મા ંિમલકત ક જવાબદાર  માટ સૌથી વ  ુલાભકારક માકટ છે
િ સપલ ક સૌથી લાભકારક માકટ કંપની ારા પહ ચી શકાય તવેી હોવી જોઈએ. િમકલતની બ ર કમત ક જવાબદાર
ધારણાઓ  વાપર ન ે માપવામા ં આવ ે છે,  િમલકતની ક જવાબદાર ની કમત કરતી વખત ે એવી ધારણા સાથ ે ક માકટ
પાટ િસપ ટસ ઉતમ આિથક લાભમા ંકામગીર  કર ન ેઉપયોગ કરશ.ે કંપની વે એૂશન ટકિનક ક  સજંોગો જુબ યો ય હોય
અન ે ના માટ બ ર ૂ ય માપવા રૂતો સબિંધત અવલોકનપા  ઈ ટુ  ડટા વ મુા ંવ  ુઉપયોગ કરવા ા ય હોય તનેો
ઉપયોગ કર છે

2.20  નાણાક ય પ ો:-
a)   શ આતી માડંણી:
નાણાક ય િમલકતો અન ેજવાબદાર ઓ યાર કંપની પ ની કો ા ટ ગનેી જોગવાઇઓમા ંપ  બન ે યાર માડંવામા ંઆવ ે છે.
નાણાક ય િમલકતો અન ે જવાબદાર ઓ ઇિનિશયલી બ ર કમત ે માપવામા ં આવ ે છે. ા ઝકશન કો ટસ   ા તમા ં ક
ફાઇના સયલ િમલકત ક ફાઇના સયલ જવાબદાર ના ઇ મુા ંસીધી ફાળવી શકાય તવેી હોય (િસવાય ક નફા કુશાન મારફત
બ ર કમત ેનાણાક ય િમલકતો અન ેનાણાક ય જવાબદાર ઓ )  નાણાક ય િમલકતની ઇિનિશયલ માડંણી વખત ેમાપી હોય તે
બ ર કમતમાથંી ઉમરેવામા ંક બાદ કરવામા ંઆવ ેછે

b)   પાછળથી થતી  માપણી
  નાણાક ય િમલકતો
     નાણાક ય િમલકતો નીચનેી ણેીમા ંવગ ૃત કરવામા ંઆવી છે :

a.   એમોટાઇઝડ કો ટ
નાણાક ય િમલકતો પછ ના સમય ે એમોટાઇ ડ કો ટ,  જો આ નાણાક ય િમલકતો બઝનસેની મા લક ની,  નો ઉદશ આ
િમલકતોનો કો ા યુલ કશ લો ભગેો કરવા માટ ધારણ કરવાનો હોય,  અન ે નાણાક ય િમલકતોની કો ા યુલ ટ સ
પિેસફાઇડ તાર ખોએ  કશ લોમા ંચડતી દશાવ,ે  ઊ ુ ંરહલ દુલ અન ે યાજના સં ણૂ પમેે ટસ હોય, ત ેર ત ેમાપવામા ંઆવે

છે.

b.   અ ય ક િ હ ઝવ આવક મારફત બ ર ૂ ય
નાણાક ય િમલકતો અ ય ક િ હ ઝવ આવક મારફત બ ર ૂ ય,ે જો આ નાણાક ય િમલકતો બઝનસેની મા લક ની હોય, નો
ઉદશ  િસ ધ કરલ હોય, બ ,ે કો ા યુલ કશ લો ભગેો કર ન ેઅન ેનાણાક ય િમલકત વચેીન ેતથા નાણાક ય િમલકતોની
કો ા યુલ ટ સ પિેસફાઇડ તાર ખોએ  કશ લોમા ંચડતી દશાવ,ે  ઊ ુ ંરહલ દુલ અન ે યાજના સં ણૂ પમેે ટસ હોય, તે
ર ત ેમાપવામા ંઆવ ેછે.

c.   નફા કુશાન મારફત બ ર ૂ ય
નાણાક ય િમલકતો બ ર ૂ ય ેનફા કુશાન મારફત માપવામા ંઆવ ે છે િસવાય ક ત ેશ આતી માડંણીમા ંએમોટાઇ ડ કો ટ
માપવામા ંઆવી હોય ક બ ર ૂ ય ેઅ ય ક િ હ ઝવ આવક મારફત માપવામા ંઆવી હોય. ાઝંકશન કો ટ સીધી નાણાક ય
િમલકત ક જવાબદાર ના એ વ ઝશનમા ં નફા કુશાન મારફત બ ર કમત ે  ફાળવવા યો યન ે રુત જ નફા કુશાન ખાતે
માડંવામા ંઆવ ેછે.
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નાણાક ય જવાબદાર ઓ
નાણાક ય જવાબદાર ઓ નીચે જુબ વગ ૃત કરવામા ંઆવી છે :
a.    એમોટાઈઝ કો ટ નાણાક ય જવાબદાર ઓ
ડ અને અ ય પેએબલ, િસ ુ રટ  ડપો ઝ સ અને રટ શન મની વી.  ારા ર ેઝે ટ કરલી એમોટાઇ ડ કો ટ
નાણાક ય જવાબદાર ઓ શ આતમા ંબ ર ૂ યે માડંવામા ંઆવ ે છે , પછ ના સમયે ઇફ ટવ ઇ ટર ટ રટની
ર તનો ઉપયોગ કર ને એમોટાઈઝ કો ટ માડંવામા ંઆવ ેછે.

b.   નાણાક ય જવાબદાર ઓ નફા કુશાન મારફત બ ર ૂ યે
 કંપનીએ  નફા કુશાન મારફત બ ર ૂ યે નાણાક ય જવાબદાર ઓ ડઝી નેટ કર  નથી.

c)  ડ -ર નાઇઝેશન /કાઢ  નાખવી/રદ કરણ
 નાણાક ય િમલકતો
કોઈ પણ નાણાક ય િમલકત ( અથવા, યા ંલા  ુપડ ુ ંહોય યા,ં નાણાક ય િમલકતનો કોઈ ભાગ ક આવી જ
નાણાક ય િમલકતનો પૂનો કોઈ ભાગ )મા  યાર જ ડ -ર નાઇઝ/કાઢ  નાખંવામા ંઆવ ેછે ક યાર કશ લોના
કો ા યુલ હ ો સમા ત થઈ ય અથવા નાણાક ય િમલકત તબદ લ કર અને પછ થી િમલકતની
મા લક પણાનંા બધા જોખમો અને વળતરો સમા ત થઈ ય છે.

નાણાક ય જવાબદાર
કોઈ નાણાક ય જવાબદાર  ૂર યાર કરવામા ંઆવ ે છે ક  યાર જવાબદાર ઓ હઠળ ુ ંદાિય વ િનભાવવામાં
આવ ેક રદ કરવામા ંઆવ ેક સમા ત થઈ ય. યાર અ ત વ ધરાવતી નાણાક ય જવાબદાર ની જ યાએ એ જ
લેણદાર ારા પછ ની ુદ  શરતોએ ક હાલની શરતોએ બી  કોઈ જવાબદાર  કૂવામા ંઆવ ે  યાર મોડ ફાઈ
કરવામા ં આવ ે છે, આવા એ સચે જ ક મોડ ફકશનને  ળૂ જવાબદાર ઓ ુ ં ડ રકગનાઇઝેશન અને નવી
જવાબદાર ઓ ુ ંરકગનાઇઝેશન ગણવામા ંઆવ ે છે અને ચોપડ કમતંનો  તે તફાવત નફા કુશાન પ કમાં
માડંવામા ંઆવ ેછે

d) નાણાક ય િમલકતનો ઘટાડો
કંપની ઘટના કુશાન માપન અને રકમ માડંવા માટ એક પેકટડ ડટ લોસ (ECL) મોડલ લા  ુપાડ છે.  કંપની
ઘટાડા ુ ં કુશાન એલાવ સ માડંવા માટ ડ રસીવેબલ પર િસ લીફાઇડ એ ોચને અ સુર છે.  િસ લીફાઇડ
એ ોચની  લા તુાથી  કંપનીન ે ડટ ર કમા ં ક ચે જની જ ર રહતી નથી. તેને બદલ ેતે દરક રપો ટગ તાર ખે,
શ આતી રકગનાઇઝેશનથી  જ આ વન ECL આધા રત પેઇરમટ લોસ એલાવ સ હસાબમા ંમાડં છે

કંપની ૂ રંદશી આધાર, િમલકતો સાથે જોડાયેલો અપે ત ડટ લોસ ચોપડ કમતની એમોટાઈઝ કો ટ અને
અ ય ક િ હ ઝવ આવક મારફત બ ર ૂ યે ઋણ પ ો ુ ં કલન કર છે. િસ નફ કા ટ ડટ ર ક હોય
યાર ઘટની ર ત લા  ુપાડ છે

  
આ સમયગાળા માટ ECL ઘટ ગેના કુશાન ુ ંઍલાવ સ (અથવા ઊલ ું) માડં ુ ંછે તે નફા કુશાન પ કમાં
આવક/ખચ તર ક માડંલ છે.

2.21    વેચાણ માટં રાખેલી  લાબંા ગાળાની  િમલકત (અથવા ડ પોઝલ પૂ)
લાબંા ગાળાની િમલકતો અને ડ પોઝલ પૂ ુ ંવગ કરણ વેચાણ માટ  રા યા હોય તે જુબ કરવામા ંઆ ુ ં છે,
જો તેની ચોપડ કમત ુ ય વ વેચાણ ારા વ લૂવાનો (ઉપયોગ ચા  ુરાખવાને બદલ)ે ઇરાદો હોય તો, યાર
િમલકત ( ડ પોઝલ પૂ) વ રત વેચાણ માટ તેની  તે થિતમા ંઉપલ ધ હશે, ફ ત તે શરતોએ ક આવી
િમલકતના વેચાણ ( ડ પોઝલ પૂ)  માટ સામા ય અને યવહા રક છે અને વેચાણ બૂ જ સભંિવત છે માડંવા
માટ એક ણૂ વેચાણ તર ક એક વષમા ં વગ કરણની તાર ખથી યો ય ઠરશ ે તેવી અપે ા છે
 
લાબંા ગાળાની િમલકતો અને ડ પોઝલ પૂ ુ ંવગ કરણ વેચાણ માટ રા યા હોય તેમ કરવામા ંઆ  ુ છે 
ચોપડ કમત કરતા ં નીચે તથા બ ર ૂ ય બાદ વેચાણ ખચ જુબ વગ કરણ કરવામા ં આ  ુ છે
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2.22   ટા ડડ ઇ  ુપણ ઇફ ટવ નથી 
IND AS 115 - ાહકો સાથે કો ા ટમાથંી આવક-
MCA એ તા. માચ 28, 2018 ના રોજ  IND AS 115 ાહકો સાથેના કૉ ટ ટમાથંી આવક પર હર કર ુ.ં  
ટા ડડ નવા 5 પગલા ુ ંમોડલ થાપ ેછે  ાહક સાથ ેકો ા ટમાથંી થતી આવકને લા  ુપડશ.ે IND AS 115 

હઠળ આવક એ રકમે માડંવામા ંઆવી છે ક  અવેજન ે િત બ બત કર છે ની,  આ એકમ, તેના  એ સચે જમા ં
ાહકન ેમાલ ક સેવાઓની ા સફરમા ંઅિધ ૃત બનવાની અપે ા રાખે છે IND AS 115 ના િસ ધાતંો આવકને 

માપવા અને માડંવા એક વ  ુ ચડ એ ોચ રૂો પાડ છે.  ન ુ ંઆવક ટા ડડ બધા એકમને લા  ુપડ છે અને 
હાલના આવક રક નાઈઝેશનની INDS AS હઠળ જ રયાતની જ યા લ ેછે. 

IND AS 115 ની અસરની તાર ખ વાિષક 1 લી એિ લ 2018 ક ત ેપછ નો સમયગાળો છે.  કંપનીએ ટા ડડ 1 લી 
એિ લ 2018 થી શ  થતા ંનાણાક ય વષથી અપનાવ ુ ંજ ર  છે.  કંપની IND   AS 115 ની જ રયાત ુ ં

ૂ યાકંન કર  રહ  છે અને હ ુ  નાણાક ય પ કો પરના ભાવ માટ િનિ ત નથી
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નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ

ન ધ: - 3
ોપટ , લા ટ અને ઇ વપમે ટ

રકમ  ( ₹ લાખમાં)
 િવગત  લોઝ હો ડ  ફિનચર અને 

ફ સચસ
 મોટર ગાડ  EDP િમલકત  ઓફસ 

ઇ વપમે ટ
 ુલ

 ોસ ળૂ રકમ

 12 ફ આુર , 2016 ના રોજ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
 વધારો -                       -                    -                    8.74                    7.02                       15.76                         
 ડ પોસલ/એડજ ટમટ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
  31 માચ  2017 ના રોજ -                       -                    -                                        8.74                        7.02                          15.76 

 વધારો 341.26                  46.97                47.92                103.62                66.51                     606.28                       
 ડ પોઝલ/એડજ ટમટ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
   31 માચ  2018 ના રોજ                   341.26                 46.97                 47.92                 112.36                      73.53                        622.03 

  12ફ આુર , 2016 ના રોજ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
 સમયગાળા માટ ચા  કરલો ઘસારો -                       -                    -                    0.99                    0.38                       1.37                           
 ડ પોઝલ/એડજ ટમટ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
  31 માચ  2017 ના રોજ                          -                         -                         -                       0.99                        0.38                            1.37 
વષ માટ અવ ૂ યન ચા 25.75                    2.50                  2.98                  11.84                  4.69                       47.76                         
 ડ પોઝલ/એડજ ટમટ -                       -                    -                    -                      -                         -                             
  31 માચ  2018 ના રોજ                     25.75                   2.50                   2.98                   12.83                        5.07                          49.13 

 નેટ ળૂ રકમ
  31 માચ  2017 ના રોજ                   315.51                 44.47                 44.93                   99.53                      68.46                        572.89 
  31 માચ  2017 ના રોજ                          -                         -                         -                       7.75                        6.64                          14.39 

ન ધ: - 4
વધારો  (તે પછ ના ખચ) રકમ Amount ( ₹  લાખમાં)

 િવગત  Total 
 12ફ આુર , 2016 ના રોજ -                         
વધારો  (તે પછ ના ખચ) 1,185.94                
 એડજ ટમટ -                         
  31 માચ  2017 ના રોજ                 1,185.94 
વધારો  (તે પછ ના ખચ) 7,750.72                
 એડજ ટમટ -                         
  31 માચ  2018 ના રોજ                 8,936.66 

ન ધ: - 4.1 
કિપટલ વક - ો ેસમાં 

 વધારો  એડજ ટમે ટ તા.  31.3.2017 ના રોજ  વધારો  એડજ ટમટ  31.3.2018 ના રોજ 
 બાધંકામ/ ો રુમટ ખચ -                       -                    -                    50.97                  -                         50.97                         
 જમીન ફિસ લટ  ખચ* -                       -                    -                    389.41                -                         389.41                       
 ક સ ટગ સિવસ ખચ 1,048.14              -                    1,048.14           4,081.61             -                         5,129.75                    
 ાથિમક ો કટ ખચ -                       -                    -                    1,230.69             -                         1,230.69                    
 કોમન ો કટ ખચ 32.75                    -                    32.75                -                      -                         32.75                         
 આક મક ો કટ ખચ 105.05                  -                    105.05              2,014.34             -                         2,119.39                    
 બાદ: ટ ડર વેચાણ -                       -                    -                    (16.30) -                         (16.30)

ુલ 1,185.94              -                    1,185.94           7,750.72             -                         8,936.66                    

* આ એક વખત ુ ંઇ ા. કો ટ અને જમીન િુવધાના સીધા સબિંધત ખચા સમાવે છે 
   

( 12-02-2016 થી  31-03-2017) નાણાં કય વષ 2017-18

 ભે  ુથયેલ ઘસારો તથા ઇમપેરમટ

 િવગત
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ન ધ: - 5
અ તૂ િમ કતો

રકમ ( લાખ . મા)ં
 િવગત  રકમ
 ોસ રકમ આગળ લા યા
  તા. 12 ફ આુર , 2016 ના રોજ -                                            
 વધારો -                                            
 ડ પોઝલ/ એડજ ટમે ટ -                                            
 તા.  31 માચ 2017 ના રોજ -                                            
 વધારો 30.72                                        
 ડ પોઝલ/ એડજ ટમે ટ -                                            
 તા.  31 માચ 2018 ના રોજ                                         30.72 

ભે ુ ંથયે ુ ંએમોટાઈઝશેન અને ઈ પેઈરમે ટ
  તા. 12 ફ આુર , 2016 ના રોજ -                                            
 વષ માટ એમોટાઈઝશેન ચા -                                            
 ડ પોઝલ/ એડજ ટમે ટ -                                            
 તા.  31 માચ 2017 ના રોજ -                                            
 વષ માટ એમોટાઈઝશેન ચા 2.14                                          
 ડ પોઝલ/ એડજ ટમે ટ -                                            
 તા.  31 માચ 2018 ના રોજ                                           2.14 

 નેટ કમતં આગળ લા યા
 તા.  31 માચ 2018 ના રોજ                                         28.58 
 તા.  31 માચ 2017 ના રોજ -                                            

ન ધ :- 6
નાણાં કય િમ કત - લાબંા-ગાળાની
ન ધ :- 6.1  લો સ

રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા.  31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ

અનસી ડુ ક સીડર ડુઝ
કમચાર ઓની હાઉ સ ગ બી ડ ગ એડવા સ લોન 18.43                                        -                                            
ુલ                                         18.43 -                                            

ન ધ :- 6.2 અ ય નાણાક ય અ ામત
રકમ ( લાખ . મા)ં

િવગત  તા.  31 માચ 2018 ના રોજ  તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

સી રુ ટ  ડપોઝીટ 162.71                                      10.64                                        
ુલ                                       162.71                                         10.64 
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ન ધ: - 7
વણ કુવલે કર

રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ

A. વણ કુવલે કરની  જવાબદાર
ોપટ , લા ટ અન ેઈ વીપમે ટ                                           7.41 0.60                                          

વણ કુવલે કરની ુલ જવાબદાર 7.41                                          0.60                                          

B. વણ કુવલે કર િમ કતની જવાબદાર
િ લીમીનર  ખચ                                         34.19 59.49                                        
ે ઈુટ  માટ જોગવાઈ                                           1.40 -                                           

ર ના પગારની જોગવાઈ                                           4.42 -                                           
ુલ વણ કુવલે કરની િમ કત                                         40.00                                         59.49 

ચો ખી   (જવાબદાર )/ િમ કત                                         32.59                                         58.89 

વણ કૂવાયેલ િમ કત / (જવાબદાર ) મા ં વૂમે ટ
રકમ ( લાખ . મા)ં

િવગત ૉપટ , લા ટ 
અને 

ઈ વીપમે ટ

 ારં ભક ખચ  કમચાર  લાભા લાભ ખચ ુલ

તા. 12 ફ આુર  2016 ના રોજની લુતી બાક
તા.  12-02-2016 થી 31-03-2017 દર યાન ચા ડ 
( ડ ટડ)
નફા- ુ શાન ખાતે (0.60) 59.49               -                                           58.89                                        
અ ય કો હે ઝીવ આવક -                 -                   -                                           -                                           
તા.  31મી માચ 2017 ની બધં િસલક (0.60)                             59.49 -                                                                                   58.89 
વષ દર યાન ચા ડ ( ડ ટડ)
નફા- ુ શાન ખાતે (6.81) (25.30) 5.82                                          (26.29)
અ ય કો હે ઝીવ આવક -                 -                   -                                           -                                           

તા.  31મી માચ 2018 ની બધં િસલક (7.41)              34.19              5.82                                          32.59                                       

ન ધ :- 8 
અ ય લાબંા ગાળાની િમ કત રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ

 a) કપીટલ એડવા સીસ
 ફ સ એસે ટ માટ એડવા સ 2.05                                          0.55                                          
 ો ટ એડવા સ 6,501.65                                   -                                           
 b) અ ય
 ી-પઈેડ ખચ 32.08                                        -                                           
 ફર વે  ુએડ ટમે ટ -સી રુ ટ  ડપોઝીટ* 60.75                                        1.08                                          

9.21                                          -                                           
ુલ 6,605.74                                   1.63                                          

* આ િસ રુ ટ  ડપોઝીટની ફર વે  ુઅન ે ા ઝ શન વે  ુવ ચનેો એમોટાઈઝશેન ભાગ ર ુ  કર છે.

 ફર વે  ુએડ ટમે ટ- હાઉસ બ ડ ગ એડવા સ**

 ** આ હાઉસ બ ડ ગ એડવા સની ફર વે  ુઅન ે ા ઝ શન વે  ુવ ચનેો એમોટાઈઝશેન ભાગ ર ુ  કર છે.
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ન ધ :- 9 
નાણાં કય િમ કત - ચા ુ
ન ધ :- 9.1 રોકડ અને રોકડ વી હોય 

રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ
હાથ પર રોકડ 2.03                                          -                                           
બક િસલક:

 – ચા  ુખા ુ 34.27                                        30,021.77                                 
 –  લે સી ખા ુ 786.57                                      546.88                                      
 ઈ ે ટ ખા ુ 0.38                                          0.34                                          

9,000.00                                   -                                           

ુલ 9,823.25                                   30,568.99                                 

ન ધ :- 9.2 બક િસલક - રોકડ અને રોકડ વી હોય તે િસવાય
રકમ ( લાખ . મા)ં

િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ
40,838.44                                 18,000.00                                 

ુલ 40,838.44                                 18,000.00                                 

ન ધ :- 9.3 લો સ
રકમ ( લાખ . મા)ં

િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ

અનસી ડુ, ક સીડડ ડુઝ
કમચાર ઓન ેહાઉસ બી ડ ગ લોન એડવા સ 2.55                                          -                                           

ુલ                                           2.55 -                                           
ન ધ :- 9.4  અ ય તરલ નાણાં કય િમ કત

રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ
ટ સ અન ેફ ક ડ ડ પોઝીટ પર યાજ ચડત છે પણ પા  ુનથી 2,268.00                                   1,040.05                                   
 RDSO માથંી ર વર થવા પા 1.22                                          1.22                                          
મળવાપા  યાજ - રાઈટસ સાબરમતી 27.09                                        -                                           
કમચાર  િનવાસ સામ ેસી રુ ટ  ડપોઝીટ 37.84                                        3.10                                          

ુલ                                    2,334.15                                    1,044.37 

ન ધ :- 10  
અ ય તરલ િમ કત રકમ ( લાખ . મા)ં
િવગત  તા. 31 માચ 2018 ના રોજ  તા.  31 માચ 2017 ના રોજ
એડવા સીસ અ ય કપીટલ એડવા સીસ
ખચ માટ ઉપાડ 2.04                                          -                                           
અ ય 
 ી-પઈેડ ખચ 52.58                                        7.76                                          
 ફર વે  ુએડ ટમે ટ -સી રુ ટ  ડપોઝીટ* 13.78                                        0.70                                          

0.78                                          -                                           
ુલ 69.18                                        8.46                                          

 * આ િસ રુ ટ  ડપોઝીટની ફર વે  ુઅન ે ા ઝ શન વે  ુવ ચનેો એમોટાઈઝશેન ભાગ ર ુ  કર છે.
 ** આ હાઉસ બ ડ ગ એડવા સની ફર વે  ુઅન ે ા ઝ શન વે  ુવ ચનેો એમોટાઈઝશેન ભાગ ર ુ  કર છે.

ફ સડ ડ પોઝીટ (પા ાની તાર ખ 3 મ હનાથી વ  ુઅન ે12 મ હનાથી 
ઓછ  સાથનેી)

ફ સડ ડ પોઝીટ (પા ાની તાર ખ 3 મ હનાથી ઓછ  અન ે12 મ હનાથી ઓછ  સાથનેી)

 ફર વે  ુએડ ટમે ટ- હાઉસ બ ડ ગ એડવા સ**
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ન ધ : - 11
ઈકવીટ  શેર કપીટલ

રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

અિધ ૃત શેર ડૂ
                            20,00,000.00                           20,00,000.00 

(તા. 31 માચ 2017, ના રોજ દરક . 1000/- નો એક એવા 20,00,00,000 ઈકવીટ  શેસ) 20,00,000.00                            20,00,000.00                          

બહાર પાડલી/માગેંલી અને ભરપાઈ થયેલી ડૂ
                                 65,500.00 20,000.00                               

65,500.00                                 20,000.00                               

ન ધ :- 11.1   શેર ડૂ  અને ઈકવીટ ુ ંમેળવ ુ

શેસની સં યા રકમ (લાખ . મા)ં શેસની સં યા રકમ (લાખ . મા)ં
બહાર પાડલી/માગેંલી અને ભરપાઈ 
થયેલી ડૂ  અને ઈ વીટ  શેર કપીટલ

         20,00,000                       20,000.00                                               -                                               -   

ઉમેરો: વષ દર યાન ઈ  ુકરલા શેસ          45,50,000                       45,500.00                                  20,00,000                                20,000.00 
બહાર પાડલી/માગેંલી અને ભરપાઈ 
થયેલી ડૂ  અને ઈ વીટ  શેર કપીટલ

65,50,000         65,500.00                      20,00,000                                 20,000.00                               

ન ધ 11.2 :- રાઈટસ , ેફર સ શેસ તથા ર શન 

ન ધ :- 11.3   કંપનીના ુલ શેરના 5% થી વ  ુશેર ધરાવતા  શેર હો ડર ુ ંલી ટ 

શેસની સં યા  % હો ડ ગ શેસની સં યા  % હો ડ ગ
ઈકવીટ  શેસ
ર વે મીની , ભારત સરકાર અને તેના 
નોમીનીઓ

         65,00,000 99.24%                                  20,00,000 100.00%

લ 65,00,000         99.24% 20,00,000                                 100.00%

ન ધ : - 12
અ ય ઈકવીટ

રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ
ળવી રાખેલી કમાણી                                    2,691.02                                     621.52 

શેર અર ની રકમ પડતર ફાળવણી                                               -   30,000.00                               
ુલ 2,691.02                                   30,621.52                               

ન ધ :- 12.1 ળવી રાખેલ કમાણી રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ
લુતી                                        621.52 -                                          

ઉમેરો: વષ દર યાનનો નફો 2,115.00                                   641.61                                    
 બાદ: શેસ ઈ  ુખચ                                        (45.50)                                     (20.09)
બાક 2,691.02                                   621.52                                    

ન ધ :- 12.2 શેર અર ની રકમ પડતર ફાળવણી રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ
લુતી બાક                                  30,000.00                                             -   

ઉમેરો: વષ દર યાન મળેલી શેર અર ની રકમ                                  15,500.00 30,000.00                               
બાદ:- વષ દર યાન ઈ  ુકરલા શેર                                  45,500.00                                             -   
બાક -                                            30,000.00                               

 દરક . 1000 નો એક એવા 20,00,00,000 ઈકવીટ  શેસ

 દરક . 1000 નો એક એવા 65,50,000 ઈકવીટ  શેસ

કંપનીને ઈકવીટ  શેસ તર ક ઉ લે ખત મા  એકજ વગના કત ુ ય . 1000/= નો એક એવા ઈકવીટ  શેસ છે થી દરક ઈકવીટ  શેર હો ડરન ેશેર 
દ ઠ મત આપવાનો અિધકાર છે. કંપની ફડચામા ં ય તેવા બનાવમા ંઈકવીટ  શેસ હો ડરન ે ેફર સીયલ રકમ િવતરણ કયા પછ  બાક  રહતી કોઈ 
િમ કત પર પણ મેળવવાનો હ  રહશે. 31 મી માચ 2018ના રોજ રુા થતા વષ દર યાન ઈકવીટ  શેરને વહચવા માટ હર કર  ુડ વી ડ ૂ ય હ ુ.ં

(તા. 31 માચ 2017, ના રોજ દરક . 1000/- નો એક એવા 20,00,00,000 ઈકવીટ  શેસ)

તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

િવગત

શેર હો ડસના નામ

તા. 31 માચ 2018 ના રોજ

તા. 31 માચ 2018 ના રોજ

61



ન ધ :- 13 નાણાં  જવાબદાર ઓ - લાબંા ગાળાની
ન ધ :- 13.1   અ ય નાણાં કય જવાબદાર ઓ રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

સી રુ ટ  ડપોઝીટ 4.95                                                                                     -   
ુલ 4.95                                                                                     -   

ન ધ :- 14  અ ય લાબંા ગાળાની જવાબદાર ઓ રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

સી રુ ટ  ડપોઝીટમા ંફર વે  ુએડ ટમે ટ 0.02                                                                                     -   
ુલ 0.02                                                                                     -   

ન ધ :- 15

લાબંા ગાળાની જોગવાઈ રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

ે ઈુટ  માટની જોગવાઈ 4.84                                                                                     -   
ર ના પગાર માટની જોગવાઈ 13.91                                                                                   -   

ુલ 18.75                                                                                   -   

ન ધ :- 16 કૂા ગાળાની નાણાં કય જવાબદાર ઓ
ન ધ :- 16.1   અ ય નાણાં કય જવાબદાર રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

અ ય કુવણા 764.25                                      181.60                                   
પગારના કુવણા 12.32                                        21.83                                     
સી રુ ટ  ડપોઝીટ 95.47                                        0.74                                       

ુલ 872.04                                      204.17                                   

ન ધ :- 17  અ ય ુ ંકાગાળાની જવાબદાર રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

સવંૈધાિનક લેણાઓ 144.03                                      17.98                                     
ખચ માટની જોગવાઈ 135.55                                      4.56                                       
સી રુ ટ  ડપોઝીટમા ંફર વે  ુએડ ટમે ટ 0.33                                                                                     -   

ુલ 279.91                                      22.54                                     

ન ધ :- 18   જોગવાઈઓ રકમ  (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

ે ઈુટ  માટની જોગવાઈ 0.02                                                                                     -   
ર ના પગાર માટની જોગવાઈ 1.40                                                                                     -   

ુલ 1.42                                                                                     -   

ન ધ :-  19   ચા  ુકરની જવાબદાર રકમ (લાખ . મા)ં     
િવગત તા. 31 માચ 2018 ના રોજ તા. 31 માચ 2017 ના રોજ

 TDS નેટ પર આવક વેરાની જોગવાઈ 57.07                                        45.08                                     
ુલ 57.07                                        45.08                                     
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ન ધ :- 20   અ ય આવક
રકમ (લાખ . મા)ં

િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 
સમયગાળા ુ

યાજની આવક
 FDR પરની યાજની આવક 2,806.38                                                       1,225.20                                                            
લે સી એકાઉ ટ - યાજની આવક 128.00                                                          22.82                                                                 
સાબરમતી - યાજની આવક 27.09                                                                                                                                   -   
કમચાર ને HBA લોન - યાજની આવક 0.90                                                                                                                                     -   
નાણાં કય અક માતોના યાજની આવક 1.85                                                              0.30                                                                   

અ ય- ધધંા િસવાયની  આવક
પર રુણ આવક - 0.06                                                                   
નાણાં કય જવાબદાર ઓ ુ ંએમોટાઈઝશેન 0.02                                                                                                                                     -   

ુલ                                                        2,964.24                                                             1,248.38 
ન ધ :- 21
કમચાર ઓના લાભાલાભ ખચ

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 

સમયગાળા ુ
પગાર.વેતન અને બોનસ                                                           724.77                                                                  71.37 
ોિવડ ટ ફંડ અને અ ય ફંડને ફાળો                                                             17.69                                                                        -   
ે ટુ                                                               4.86                                                                        -   

ર ુ ંરોકડમા ં પાતંર                                                             15.31                                                                        -   
કમચાર  ક યાણ ખચ                                                           228.10                                                                    2.99 
તાલીમ ખચ                                                               8.79                                                                        -   

ુલ                                                           999.52                                                                  74.36 
બાદ:  CWIP ને ા સફર કયા                                                         (999.52)                                                                 (74.36)

                                                                    -                                                                        -   
ન ધ :- 22
ધસારો અને એમોટાઈઝેશન ખચ રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 

સમયગાળા ુ
તૂ િમ કત પર ધસારો (ર ફર ન ધ-3) 47.77                                                            1.36                                                                   
તૂ અ ામતો પર એમોટાઈઝશેન ( ુઓ નોધ-5) 2.14                                                                                                                                     -   

ુલ                                                             49.91                                                                    1.36 
બાદ:  CWIP મા ં ા સફર કયા                                                           (49.91)                                                                   (1.36)

- -
ન ધ :- 23
અ ય ખચાઓ

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 

સમયગાળા ુ
ઓફ સ ભા ુ                                                           332.27                                                                  26.39 
જકાત, દર અને કર                                                               1.32                                                                    0.01 
સમારકામ, ળવણી અને અ ય                                                             50.19                                                                    3.04 
વીજળ  - બળતણ                                                             14.67                                                                    0.45 
સુાફર  ખચ                                                           261.57                                                                  16.46 

ઓડટસને પેમે ટ ( ુઓ ન ધ  No-23.1)                                                               0.80                                                                    0.58 
કા નુી અને યવસાિયક ફ                                                             36.65                                                                  11.60 
િ ટ ગ અને ટશનર                                                             29.30                                                                    0.75 
સદંશા યવહાર ખચ                                                             19.23                                                                    0.54 
ુ સ અને મેગઝેી સ                                                               4.50                                                                    0.11 

મહમાન ખચ                                                               4.98                                                                    0.01 
ીલીમીનર  ખચ                                                                   -                                                                  276.26 

પર રુણ ખચ                                                             45.45                                                                    2.63 
સાફ સફાઈ                                                           127.62                                                                        -   
હરાત ખચ                                                             15.55                                                                        -   

વેબ સાઈટ ડવલપેમે ટ ચા                                                             22.94                                                                        -   
કર પર યાજ અને TDS                                                               5.73                                                                        -   

ુલ                                                           972.77                                                                338.82 
બાદ:  CWIP મા ં ા સફર કયા                                                         (964.92)                                                                 (61.97)

ુલ                                                               7.85                                                                276.85 
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ન ધ :- 23.1  ઓડ ટસને કુવણાની િવગત
રકમ (લાખ . મા)ં

િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 
સમયગાળા ુ

ઓડ ટસ ત રક ઓડ ટસને પેમે ટ 0.80                                                              0.58                                                                   

ુલ                                                               0.80                                                                    0.58 
 

ન ધ :- 24
આવક વેરા ખચ

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 

સમયગાળા ુ
ચાલ આવક વેરો:
ચા  ુઆવક વેરા ચા                                                           815.10                                                                388.81 
વણ કૂવાયેલો
ચા  ુવષના સબધેં                                                             26.29                                                                 (58.89)

ુલ 841.39                                                          329.92                                                               

કર ખચ અને હસાબી નફા વ ચે મેળવ ુ
રકમ (લાખ . મા)ં

િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા  ંવષ ું   12 ફ આુર  2016 થી 31 માચ 2017 ધુીના 
સમયગાળા ુ

ચા  ુકામનો કર પહલાનંો હસાબી નફો                                                        2,956.38                                                                971.53 

કર પહલાનંો હસાબી નફો 2,956.38                                                       971.53                                                               

ભારતના સવૈંધાિનક આવક વેરા દર જુબ  28.84% (વા. 
33.45%)

852.62                                                          325.02                                                               

કાર પા  આવકની ગણતર મા ંકરપા  રકમની કર અસર 
ક  બાદ કરવાપા  (કરપા ) નથી.
Ind AS એડ ટમે ટ (0.79)                                                            (8.21)                                                                 
કર મોડો ભરવા બદલ યાજની કુવણી 1.65                                                              0.01                                                                   
આગલા વષના એસેસમે ટમા ંએલાઉ ન હ કરલા 
ીલીમીનર  ખચ

                                                                  -   18.48                                                                 

શેર ઈ  ુખચ માટ એડ ટમે ટ                                                                   -   (5.38)                                                                 
કરના દરમા ંફરફાર થતા બીન કુવેલ કર (12.09)                                                                                                                                   - 

841.39                                                          329.92                                                               

નફા- ુ શાન પ ક (ચા  ુકામકાજ સબધેં) મા ંજણાવેલ 
આવકવેરા ખચ

841.39                                                          329.92                                                               

કરનો અસર ુ ત દર 28.46% 33.96%
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ન ધ: - 25
શેર દ ઠ કમાણી (EPS)

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા 

થતાં વષ ું
 31 માચ 2017 ના રુા થતાં વષ ું

( . શેર દ ઠ)
બેઝીક EPS
ચા  ુકામકાજમાથંી ( ુઓ ન ધ 25.1)                                    46.11                                                         47.42 

બધં કામકાજમાથંી ( ુઓ ન ધ 25.1)

ડાઈ ટુડ  EPS
ચા  ુકામકાજમાથંી                                    46.11                                                         47.14 

બધં કામકાજમાથંી

25.1 શેર દ ઠ બેઝીક કમાણી

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા ં

વષ ું
 31 માચ 2017 ના રુા થતા ંવષ ું

કંપનીના શરે હો ડરોન ેએ ટુબલ નફો:
ચા  ુકામકાજમાથંી 2114.99 641.60

બધં કામકાજમાથંી

બઝેીક શરે દ ઠ કમાણીની ગણતર મા ંવાપરલી કમાણી 2,114.99                              641.60                                                      

શરે દ ઠ પાયાની કમાણીના હ  ુમાટ શરેની ભા રત સરરાશ સં યા 
(શરેની સં યા લાખમા)ં

45.87 13.53

25.2 ડાઈ ટુડ શેર દ ઠ કમાણી

રકમ (લાખ . મા)ં
િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા ં

વષ ું
 31 માચ 2017 ના રુા થતા ંવષ ું

કંપનીના શરે હો ડરોન ેએ ટુબલ નફો:
ચા  ુકામકાજમાથંી 2114.99 641.60

બધંકામકાજમાથંી
ચા  ુકામકાજમાથંી ડાઈ ટુડ EPSનો ગણતર મા ંવાપરલી કમાણી 2,114.99                              641.60                                                      

િવગત  31 માચ 2018 ના રુા થતા ં
વષ ું

 31 માચ 2017 ના રુા થતા ંવષ ું

શરે દ ઠ બઝેીક કમાણીના હ  ુમાટ શરે સં યાની ભા રત સરરાશ 45.87 13.53

ડાઈ શુનની અસર : 0.00 0.08

ડાઈ ટુડ શરે દ ઠ બઝેીક કમાણીના હ  ુમાટ શરે સં યાની ભા રત 
સરરાશ

45.87                                   13.61                                                        

( . શેર દ ઠ)

શરે દ ઠ ડાઈ ટુડ કમાણીના હ  ુમાટ ઈ વીટ  શરેની ભા રત સરરાશ સં યા નો ઉપયોગ બઝેીક કમાણીની ગણતર મા ંકરવામા ંઆ યો છે  
તે ુ ંમળેવ ુ/ંસમાધાન કર છે:

શરે દ ઠ ડાઈ ટુડ કમાણીની ગણતર મા ંઉપયોગ કરલ ઈ વીટ  શરેની કમાણી અન ેશરેની ભા રત સરરાશ સં યા:-

 વષ દર યાન ઇ વટ  શરેની કમાણી અન ેભાર ત સરરાશ સં યા શરે દ ઠ બે ક કમાણી અન ેઆગલા વષના EPS   બોનસ શરેના ઇ  ુપછ  
ર ટટ કર  છે
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ન ધ :- 26   કપીટલ મેનેજમે ટ

ન ધ :- 27   ફર વે  ુમાપ
(i) કટગર  જુબ ફાઈના સીયલ ઈ મે ટ

ફ.વે.  ુન. ુ.ં*  ફ.વે.  ૂ
કો.આવક*

 એમોટાઈઝ 
કમતં

 ફ.વે.  ુન. ુ ં*  ફ.વે.  ુ
કો.આવક.**

 એમોટાઈઝડ 
કમતં

નાણાં કય િમ કત
(i) સી રુ ટ  ડપોઝીટ -                     -               200.56                13.74              

(ii) કમચાર ઓને HBA લોન 20.98                  

(iii) રોકડ અને રોકડ વા -                     -               9,823.25             30,568.99       

 (iv) રોકડ અને રોકડ વા િસવાયની બક બેલે સ -                     -               40,838.44           18,000.00       

(v) અ ય -                     -               2,296.31             1,041.27         

-                     -               53,179.54           -                 -                   49,624.00       
ુલ નાણાં કય િમ કત

નાણાં કય જવાબદાર
(i) સી રુ ટ  ડપો ઝટ -                     -               100.42                0.74                

(ii)  અ ય -                     -               771.62                203.43            

ુલ નાણાં કય જવાબદાર -                     -               872.04                -                 -                   204.17            

*નફા- ુ શાન ારા ફર વે ુ
**અ ય કો ેહ ઝીવ આવક ારા ફર વે ુ

(ii) િમ કતો અને જવાબદાર ઓ  એમોટાઈઝ કો ટ આપવામા ંઆવી હતી ત,ે ન ેમાટ ફર વે  ુ હર કરવામા ંઆવી હતી.

 ળૂ/અસલ વે ુ  ફર વે ુ  ળૂ/અસલ 
વે ુ

 ફર વે ુ

નાણાં કય િમ કત
સી રુ ટ  ડપોઝીટ 200.56                217.89            13.74                12.97              

કમચાર ઓને લોન 20.98                  21.34              - -

ુલ નાણાં કય િમ કત 221.54                239.23            13.74                12.97              

નાણાં કય જવાબદાર
સી રુ ટ  ડપોઝીટ 100.42                100.42            -                   -                  

ુલ નાણાં કય જવાબદાર 100.42                100.42            -                   -                  

યાજબી કમતં  ુવગ કરણ

 b. લાબંા ગાળાની સી રુ ટ  ડપોઝીટની ફર વે  ુ( યાજબી ુ ય) વતમાન બ ર કમતંનો ઉપયોગ કર ન ેડ સકાઉ ટ કરલા રોકડ વાહ ઉપર ગણવામા ં
આ યા છે.

લેવલ 1 - તૃ બ રમા ંઆઈડ ટ કલ િમ કત ક જવાબદાર ઓ માટ વોટડ ાઈસીસ  (અનએડ ટડ)

લેવલ 2 – લેવલ-1 મા ંસમાવેલા વોટડ ાઈસ િસવાયના ઈન- ટુસ,  િમ કત ક જવાબદાર  માટ સીધા ક આડકતરા જોઈ શકાય (એટલ ેક ાઈસીઝમાથંી
ઉતર  આવેલા)

નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ

િવગત

કંપની તેની કપીટલને મેનેજ એવી ર ત ેકરવાનો ઉ ેશ રાખે છે ક થી ચા  ુપેઢ  તર કની ખા ી રહ તથા સામ યતા સલામત રહ થી શેસ હો ડરને વ મુાં
વ  ુર ટન મળે અને અ ય હતધારકોને ફાયદા મળે. કંપનીન ેતા. 31 માચ 2018 ના રોજ કોઈ ઋણ નથી.

કંપની તે ુ ં ડૂ  માળ ,ુ આિથક થિત તથા વચનોમા ંફરફાર કરવા એડ ટમે ટ કર  શક તેવી ર ત ેસચંાલન કર છે. 31 મી માચ 2018 ના રોજ રૂા થતા વષ
દર યાન ઉ ેશો, નીિત ક ડૂ  સચંાલન યામા ંકોઈ ફરફાર કરવામા ંનથી આ યા.

રકમ (લાખ . મા)ં 

લેવલ 3 - િમ કત અને જવાબદાર ઓના ઈન ટુ  અવલોકનક ય માકટ ડટા ઉપર આધા રત નથી (બન-અવલોકનક ય ઈન ટુસ)

31 માચ 2018 ના રોજ  31 માચ 2017 ના રોજ

31 માચ 2018 ના રોજ  31 માચ 2017 ના રોજિવગત
રકમ (લાખ . મા)ં 

 a. શોટ ટમ ડ પોઝીટ, રોકડ અને રોકડ સરખી તથા અ ય ુ ંક દુતી ા તઓ અને અ ય કુવણાને તેઓ ુ ંક  દુતના હોવાને કારણે તેની ફર વે  ુ જુબ 
ગણવામા ંઆ યા છે.
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નાણાં કય િમ કતો માટ તા. 31 માચ 2018 ના રોજમા  ંફર વે  ુમાપન વગ કરણના પ રણા મક લુાસા:

િવગત  લવેલ 1  લવેલ 2  લવેલ 3  ુલ

સી રુ ટ  ડપોઝીટ -                      -                 217.89              217.89             

કમચાર ઓન ેલોન -                      -                 21.34                21.34               

-                      -                 239.23              239.23             

નાણાં કય િમ કતો માટ તા. 31 માચ 2018 ના રોજમા  ંફર વે  ુમાપન વગ કરણના પ રણા મક લુાસા:

િવગત  લવેલ 1  લવેલ 2  લવેલ 3  ુલ

સી રુ ટ  ડપોઝીટ -                      -                 100.42              100.42             

-                      -                 100.42              100.42             

નાણાં કય િમ કતો માટ તા. 31 માચ 2017 ના રોજમા  ંફર વે  ુમાપન વગ કરણના પ રણા મક લુાસા:

િવગત  લવેલ 1  લવેલ 2  લવેલ 3  ુલ

સી રુ ટ  ડપોઝીટ -                      -                 12.97                12.97               

-                      -                 12.97                12.97               

Note :- 28   નાણાં કય જોખમો ુ ં યવ થાપન

a) બ ર  ુજોખમ

i) િવદશી નાણા ુ ંજોખમ

 b) ડ ટ ર ક (જોખમ)

c) નાણાં કય પ  અને કશ ડ પોઝીટ

 d) તરલતા  ુજોખમ

નીચે  ુકો ટક નાણાં કય િમ કતો અને જવાબદાર ઓ ુ ંફર વે  ુવગ કરણ, એમોટાઈઝ કો ટ ર કર ગ બઝેીક ફર વે  ુપર ર ુ  કર છે.

કંપનીની તરલતાની જ રયાતો માિસક ો શનો ારા દશાવાય છે. કંપનીનો તરલતાનો ુ ય ોત રોકડ અને રોકડ સરખી શેર ડૂ  છેકંપની  તરલતાની 
જ રયાતો સતત કશ લો મોનીટર ગ કર ને અને પયા ત રોકડ અને રોકડ સરખી બાબતોથી મેનેજ કર છે. નેટ કશની જ રયાત ા ત કશ સાથે કોઈ પણ 
ઘટ ન  કરવા સરખાવવામા ંઆવ ેછે. ુ ંક દુતી તરલતાની જ રયાતો ુ ય વે ો ટ સબધંી, કામના ખચ કુવણી, કમચાર ના લણેા, સી રુ ટ ઝ 
ડપોઝીટસ અને ધધંાના સામા ય મ દર યાન દરક ર પોટ ગની તાર ખ ેઊભા થતા ર ટ શન મનીની બનલેી હોય છે. અમે કશ અને કશ સરખી તરલતા 
અમાર  ુ ંક દુતી જ રયાતોન ેપહ ચી વળવા ળવીએ છ એ.

બક ડ ટ ર ક અને નાણાં કય સં થામા ંબલેે સ તરફથી ડ ટ ર ક  ુ બધંન કંપનીની નીિત જુબ થાય છે. સર લસ  ુરોકાણ ફ ત સામેના મા ય પ  
સાથે તેના ારા મળેલા નાણાં કય ભાવતાલન ેઆધાર થાય છે.

કંપની નાણાં કય ઈ મે ટ સબધંે િવિવધ જોખમો જોઈ શક છે. કંપની માકટ જોખમો, ડ ટ ર ક અને નાણા તરલતાના જોખમો જોઈ શક છે. કંપનીમાં
નાણાં કય જોખમોના કામકાજ  ુયો ય નીિત અને પ ધિત ારા સચંાલન થઈ ર ુ ંછે. અને તે નાણાં કય જોખમો ઓળખી કાઢવામા ંઆ યા છે, આપવામાં
આ યા છે તે ુ ંકંપનીની નીતી તથા જોખમ ઉ ેશો જુબ નીચ ે સ તકરણ કરવામા ંઆ ુ ંછે, તેનો બધં કરવામા ંઆ યો છે.

ફાઈના સીયલ જવાબદાર  એમોટાઈઝ કો ટ માપવામાં આવી હતી 
ને માટ ફર વે  ુ ુ લી કરવામાં આવી હતી.

ફાઈના સીયલ એસેટ એમોટાઈઝ કો ટ માપવામાં આવી હતી ને 
માટ ફર વે  ુ ુ લી કરવામાં આવી હતી.

રકમ (લાખ . મા)ં 

રકમ (લાખ . મા)ં 

રકમ (લાખ . મા)ં 

ફાઈના સીયલ એસે ટ એમોટાઈઝ કો ટ માપવામાં આવી હતી ને 
માટ ફર વે  ુ ુ લી કરવામાં આવી હતી.

ડ ટ ર ક કાઉ ટર પાટ  ારા જવાબદાર મા ં કૂનો ઉ લખે કર છે  નાણાં કય ુ શાનમા ંપ રણમે છે. કંપની િવિવધ નાણાં કય ઈ મે ટૉ, દા.ત.
કમચાર ઓનો ઉપાડ, સી રુ ટ  ડપોઝીટ અને અ ય ા ત જોઈ શક છે. વ મુા ંવ  ુ ડ ટ ર ક  ુએ સપોઝર નાણાં કય અ ામતોના કર ગ ુ ય
બરાબર છે.

a)બ ર  ુજોખમ એ ુ ંજોખમ છે ક  માકટ ાઈસમા ંફરફારન ેકારણ ેનાણાં કય ઈ મે ટોના કશ લો ઉપર-નીચ ે ય. માકટ ર ક, યાજ દર જોખમ તથા
ફોરન કર સી જોખમ  ુબને ુ ંહોય છે. કંપનીને કોઈ યાજ ુ ંજોખમ નથી, કારણક કંપનીએ ર પોટ ગની તાર ખ ેકોઈ લોન/ઋણ લી  ુનથી.

િવિનમયમા ંઉતાર-ચઢાવ, ભારત બહારથી ો ટ કામ સબધંે સેવાઓની આયાતને કારણ ેછે. કંપની ુ ં ડયામણ ુ ંજોખમ આવર  લવેા કોઈ હજ ગ ઈ મે ટ
ધરાવતી નથી.
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ુ ય મેનેજર યલ ય તઓ

નામ હો ો
અચલ ખર (તા. 20.04.2017થી અસરમા)ં મેનેજ ગ ડાયર ટર ( ણૂ સમય ડાયર ટર)

સજંય ઉપરટ  ( તા. 31.03.2017 થી 01-02-2018 અસરમા)ં ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)

ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)
અિ ની લોહાની (તા. 25.08.2017 થી અસરમા)ં ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)
એસ.ક. િમ ા (તા. 25.08.2017થી અસરમા)ં ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)
અભ ત નર  (તા. 25.08.2017 થી અસરમા)ં ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)
નિમતા મ હો ા (તા. 25.08.2017 થી અસરમા)ં ડાયર ટર (નોમીની ડાયર ટર)

રા  સાદ, DP  (તા. 22.11.2017 થી અસરમા)ં ડાયર ટર ો ટ ( ણૂ સમય ડાયર ટર) 

અ ુણ બીજલવાન, DF (તા. 02.01.2018 થી અસરમા ં) ડાયર ટર ફાઈના સ ( ણૂ સમય ડાયર ટર) 
િુમતા શમા (તા. 27.10.2017 થી અસરમા ં) કંપની સે ટર

એસ.ક. મ લક  (તા. 22.11.2017 થી 02.01.2018 અસરમાંથી અસરમાં ુ ય ફાઈના સીયલ ઓફસર

30.1 ચાવી પ ય તઓને વળતર:
ડાયર ટસ અને અ ય ચાવી ુપ મેનેજમે ટ અિધકાર ઓ  ુવષ દર યાન મહનતા  ુનીચ ે જુબ છે:

િવગત

ુંકા ગાળાના લાભો
નોકર  પછ ના લાભો
અ ય લાબંા ગાળાના લાભો

ન ધ: 31 આક મક જવાબદાર ઓ
 (i)  કપીટલ કમીટમે ટ

(ii) કંપની સામેના દાવાન ેદવા ગણવા ન હ.  હાલ ુ ય છે. (અગાઉના વષમા ં ! ુ ય છે.)

a) ડ ફાઈ ડ કં શુન લાન
2017-18 2016-17

15.67 -

15.67 -

-

-
-

 31 માચ 2018 ના રુા થતા ં
વષ ું
68.79

1.4

3.22
73.41

 ન ધ: 30 સબિંધત પ ો માટના લુાસા

 31 માચ 2017 ના રુા થતા ં
વષ ું

ન ધ 32 : કંપનીએ કમચાર ના લાભાલાભ Ind-AS 19, કોપ રટ અફર મીની ટ , ભારત સરકાર ારા હર કયા જુબ "કમચાર  લાભાલાભ” ગણલે છે. સં ત 
થિત,  ડ ફાઈ ડ બનેીફ ટ લા સ અને અ ય લાબંાગાળાના Ind-AS જુબ.નફા ુ શાન ખાત ેતથા પાકા સરવૈયા ખાત ેમાડંલા લા સ નીચ ે જુબ છે.

 કામકાજની રકમ ડુ  ખાત ેએકઝકં ટુ કરવી અને તા. 31 મી માચ 2018 ના રોજ ન હ આપલેી (નેટ એડવા સ) રકમ ! 84187.67  લાખ છે.  (અગાઉના 
વષની ૂ ય છે.)

-

િવગત

ુ ુલ સરન મા રુ (તા. 12.02.2016 થી 15-06-2017 થીઅસરમા)ં

રકમ (લાખ . મા)ં 

ફાળો, ોિવડ ટ ફંડ અને કમચાર  વીમા યોજનામા ંનોકર દાતાનો ફાળો

રકમ (લાખ . મા)ં 

આ વષમા ંકંપનીએ નીચનેી રકમો નફા- ુ શાન ખાતે માડં  છે

c) સપંિતની ઉપયોગીતા આ ુ યો, લાટં અને સાધનો
સપંિત, લાટં, સાધનો  ુ દા ત ઉપયોગીતા આ ુ ય સં યાબધં પ રબળો ઉપર આધા રત છે. ુ  ુથઈ જવાની અસર, માગં, હ રફાઈ અને અ ય આિથક 
પ રબળો. કંપની દરક ર પોટ ગની તાર ખ ેસપંિત, લાટં અને સાધનોની ઉપયોગીતા આ ુ યની સમી ા કર છે.

 a) યાજબી  ૂ યાકંન માપદંડ અને ૂ યાકંન યા

 Note :- 29 દાજો અને ધારણાઓ

ફર વે નુા માપદંડો તથા ૂ યાકંન યા નાણાક ય િમલકતો અને જવાબદાર ઓની ફર વે ,ૂ વે એુશન ટ નક, ડસકા ટડ કશ લો મોડલ સ હતનો
ઉપયોગ કર ને માપવામા ંઆવ ેછે. આ ર તમા ંઈ ુ સ શ  હોય યા ં ધુી અવલોકન ુ ત માકટમાથંી લવેામા ંઆવ ેછે, પરં  ુ યા ં આ શ  ન હોય યાં
ફર વે  ૂનકક  કરવા િનણય શ તની જ ર રહ છે. આ િનણયો ઈ ુ સની ગણતર  વી ક તરલતા ુ ંજોખમ, ડ ટ ર ક, અ થરતા સમાવે છે. આ પ રબળો
િવષેની ધારણાઓના બદલાવ રપોટ થયેલી નાણાક ય પ ોની ફર વે નુે ુઅસર કર  શક.

વણ કુવાયેલી ટ સ િમ કત એટલ ે ધુી માડંવામા ંઆવ ેછે ક  સભંિવત હોય, ક ટ સેબલ ો ફટ ા ય બનશે ની સામે ુ શાનો ઉપયોગમા ંલઈ શકાય.
વણ કુવાયેલા કર િમ કતની રકમ ન  કરવા મહ વ ણૂ સચંાલક ય િનણય લવેો જ ર  છે  ભાિવ કર આયોજન હુરચના સાથે ટાઈમ ગ અને ભાિવ
કરપા  નફાને આધાર માડં  શકાય.

 b) કરવેરા

 રપો ટગ સમયગાળાને તે ફ ચુરન ેલગતી ુ ય ધારણાઑ તથા દાજોના ુ ય ોતો અને અચોકસતાઓ  નીચ ે જુબ છે ને  િમલકત તથા 
જવાબદાર ઓની ળૂ રકમ ુ ંએક ન ર એડજ ટમટ ઊ ુ ંકરવા મહ વ  ુજોખમ હોઈ શક.
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b) ન  કરલા બેનીફ ટ લાન તથા અ ય લાબંા ગાળાના બેનીફ ટ લાન
32.1  જવાબદાર ના વતમાન ુ યમાં ફરફાર: 

ે ઈુટ ર ના પગાર ે ઈુટ ર ના પગાર
લુતી જમા બાક  -               -                     -                 -                   
યાજ ખચ -               -                     -                 -                   
કર ટ સિવસ કો ટ 4.85             15.31                  -                 -                   

-               -                     -                 -                   
લાભ- કુવણા -               -                     -                 -                   
જવાબદાર  પર એક રુ યલ ( ા ત)/ ુ શાન -               -                     -                 -                   

બધં જમા / ઉધાર બાક 4.85             15.31                  -                 -                   

32.2 લાન એસે ટની ફર વે મુા ંફરફાર

ે ઈુટ ર ના પગાર ે ઈુટ ર ના પગાર
-               -                     -                 -                   

લાન એસે ટ પર અપે ત વળતર -               -                     -                 -                   
નોકર દાતાનો ફાળૉ -               -                     -                 -                   
લાભાલાભ ગે  ુ કુવ ુ -               -                     -                 -                   
જવાબદાર  પર એક રુ યલ ( ા ત)/ ુ શાન -               -                     -                 -                   

બધં જમા / ઉધાર બાક -               -                     -                 -                   

32.3 સરવૈયામાં માડંલી રકમ

ે ઈુટ ર ના પગાર ે ઈુટ ર ના પગાર
             4.85                   15.31 -                 -                   

                 -                          -   -                 -                   

             4.85                   15.31 -                 -                   
ુ ંકા ગાળાની              0.02 1.40                    -                 -                   
લાબંા ગાળાની 4.83             13.91                  -                 -                   

32.4  નફા- ુ શાન પ કમાં ન ધેલ ખચ:

ે ઈુટ ર ના પગાર ે ઈુટ ર ના પગાર

કર ટ સિવસ કો ટ              4.85                   15.31                    -                        -   
                 -                          -                      -                        -   

યાજ ખચ                  -                          -                      -                        -   
                 -                          -                      -                        -   

             4.85                   15.31                    -                        -   

રકમ (લાખ . મા)ં 
2016-17

રકમ (લાખ . મા)ં 

વષમા ંન ધેલો નેટ એક રુ યલ (લાભ)/ ુ શાન
નફા - ુ શાન પ કમાં ન ધેલો ુલ ખચ

સરવૈયામાં લખેલી ચો ખી િમ કત /(ચો ખી જવાબદાર )

િવગત 2017-18 2016-17

પા ટ સિવસ કો ટ, કટાઈલમે ટ લાભ / ુ શાન સ હત

2017-18િવગત

જવાબદાર ઓ  ુવષના ત ે દા ત વતમાન ુ ય

લાન એસે ટની વષના ત ેફર વે ુ

વષના શ આતમા ં લાન એસે સની ફર વે ુ

િવગત 2017-18 2016-17

રકમ (લાખ . મા)ં 

પા ટ સિવસ કો ટ, કટાઈલમે ટ લાભ / ુ શાન સ હત

િવગત 2017-18 2016-17

રકમ (લાખ . મા)ં 
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32.5   અ ય ક ીહ ઝવ આવકમા ંમાડંલો ખચ   

ે ઈુટ ર ના પગાર ે ઈુટ ર ના પગાર

                 -                          -                      -                        -   

 PBO દર યાન એ ુ રયન ગેઇન(લોસ)                  -                          -                      -                        -   

                 -                          -                      -                        -   

                 -                          -                      -                        -   

32.6  સરવૈયાની  તાર ખે ુ ય એ ુ રયલ ધારણા
 :એ ુ રયલ ધારણાઓ
  ૂ યની ર ત
ડસકાઉ ટ ર ત :
પગાર વધારો દર:
િન િૃતની વય:
પરત ખચવનો દર:

ૃ  ુદર ઈ ડયા એ ૂ ડુ લાઈ સ ૃ  ુદર (2006-08) Ult.

32.7 સે સે ટવ એના લિસસ 

િવગત ધારણામાં ફરફાર ે ઈુટ  
પર અસર

ર ના પગાર 
પર અસર

ડસકાઉ ટ દર 0.50% (0.29) (0.89)

(0.50%) 0.32             0.98                    

પગાર ૃ ધ 0.50% 0.32             0.99                    

(0.50%) (0.29) (0.9)

Note 33 :   િવદશી નાણાં પર ખચ 
Particulars 2017-18 2016-17

175.24 -

  િવદશ માટTA/DA 9.66 -

  િવદશ સુાફર  ખચ 17.98 -

િવદશ માટનોઅ ય  ખચ 5.13 -

208.01 -

Note :- 34 નાણાક ય પ કોની મં ૂર  
ઇ  ુમાટ તા 28.08.2018.નાણાક ય પ કોની મં ૂર  બોડ ઓફ ડાયર ટર ારા મળ  હતી 

રકમ (લાખ . મા)ં 

6.50%

Particulars

ો કટ(CWIP)ન ેલાગતો ખચ

2017-18

 ો કટ િુનટ ડટ ર ત

60 વષ

રકમ  ₹ લાખમાં

 30 વષ ધુી -3%
  31 થી  44 વષ-2%
  44 વષ ઉપર-1%

રકમ (લાખ . મા)ં 

7.71%

 વષ ુ ંિમલકત ઉપર એ ુ રયન ગેઇન(લોસ)

વષ દર યાન અનરક નાઇ ડ એ ુ રયન ગેઇન(લોસ)

2017-18

 નેટ ુ લુા ટવ અનરક નાઇ ડ એ ુ રયન ગેઇન(લોસ)

2016-17
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નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ

માચ 31 2018 ના રુા થતા વષ ુ ંઈકવીટ  ડૂ ુ ંમેળવ  ુ*

 ટ નોટ  અગાઉ ુ ંGAAP  એડજ ટમટ  Ind AS 

I.
(1) લાબંા ગાળાની 

(a) ોપટ , લા ટ સાધનો 14.39                     -                         14.39                 
(b) કિપટલ વક ગિતમા ં 4,5 1,156.81                29.13                     1,185.94            
(c)  નાણાક ય િમલકતો

(i) લો સ -                         -                         -                     
(ii) અ ય 2 12.44                                           (1.80) 10.64                 

(d) બન કૂવાયેલ કર િમલકત 1 54.86                     4.03                       58.89                 
(e) અ ય લાબંા ગાળાની િમલકતો 2 0.56                       1.08                       1.63                   

1,239.06                32.44                     1,271.49            
(2) ૂંકા ગાળાની િમલકતો 

(a)  નાણાક ય િમલકતો
(i) રોકડ અને રોકડ સરખી 30,568.98              -                         30,568.99          
(ii)  ક બેલે સ(i) િસવાય 18,000.00              -                         18,000.00          
(iii)  લો સ -                         -                         -                     
(iv)  અ ય 1,044.37                -                         1,044.37            

(b) અ ય ૂંકા ગાળાની િમલકતો 2 7.76                       0.70                       8.46                   

49,621.11              0.70                       49,621.82          
ુલ િમલકતો 50,860.17              33.14                     50,893.31          

II.
(1)  ઇ વટ

(a) ઇ વટ 20,000.00              -                         20,000.00          
(b)  અ ય ઇ વટ  2,5 30,592.94              28.58                     30,621.52          

50,592.94              28.58                     50,621.52          
(2)  જબદાર ઓ 

(3)  ુકા ગાળાની જ દર ઓ 
(a) નાણાક ય જવાબદાર ઓ 

(i) ધધંાની કૂવણીઓ
 (ii)  અ ય 4 204.17                   -                         204.17               

(b) ૂંકા ગાળાની જવાબદાર  17.98                     4.56                       22.54                 
(c) ચા  ુટ સ ની જવાબદાર ઓ 45.08                     -                         45.08                 

267.23                   4.56                       271.80               
ુલ ઇ વટ  અને જવાબદાર ઓ 50,860.17              33.14                     50,893.31          

Note No. 35: - Ind-AS ુ ં થમ વખત ગીકરણ    
31 મી  માચ ૨૦૧૮ મા ંયોજનાને નેશનલ હાઇ પીડ રલ કોપ રશન લિમટડના  ટ ડ-અલોન   પ કો Ind-AS જુબ તૈયાર કરવામા ંઆ યા છે. Ind-AS ા ઝીશનના હ  ુ
માટ કંપનીએ થમ વખત Ind-101 ન ેઅ સુરલ છે. થમ વખત ઈ ડ યમ એકાઉ ટ ગ ટા ડડ તા. 12 મી ફ આુર  2016 થી અપનાવલે છે. 

Ind-AS- 101 ભારતીય હસાબી ધારા ધોરણના થમ ગીકરણ જુબ MCA ારા અપાયેલ પરખા હઠળ કંપનીન ેતબ ા-ii હઠળ આવર  લેવાયેલી છે   જુબ લુ ુ ં
ા સઝીશન સરવૈ  ુતા.01/04/2016 ના રોજ તૈયાર કરવા ુ ંહોય છે અને પા ુ સરવૈ  ુકંપરેા ટવ પીર યડ માટ તા. 31-03-2018 ના રોજ તૈયાર કરવા ુ ંહોય છે કારણ ક 
કંપની તા. 12 મી આુર  2017 ના રોજ થપાઈ છે  અને કંપની ધારો 2013 જુબ  આગળના  GAAP હઠળ 12 મી આુર  2018 થી 31 મી માચ 2018 ધુી ુ ં થમ 
નાણાક ય વષ ગણવામા ંઆવેલ છે તેથી કંપનીએ Ind-AS થાપનાની તાર ખથી અપનાવલે છે તેથી લુતા સરવૈયાની જ ર નથી. કંપરેટ વ. િપ રયડ શીટ 12 મી 

આુર  2013 થી 31 મી માચ 2018 ધુી ુ ંછે. પરં  ુ31 મી માચ 2018નાસરવૈયા સાથ ેસં ણૂ ર ત ેસરખાવી શકાય તેમ નથી.

Ind-AS ા સ ઝશન તેની નાણા ંપ કોની ર આૂત ન ધો.  લુાસા,  હસાબી િનિત અને િસ ધાતંમા ંફરફારમા ંપ રણમી છે. ન ધ -૨ મા ંઘડલી હસાબી િનતી તા. 31 મી 
માચ 2018 ના રુા થતા વષના સમયગાળા માટ વતં  નાણા કય પ કો તથા કંપરે ટ ની મા હતી તૈયાર કરવા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવી છે.

1. દાજો :
હાલના દાજો અગાઉના GAAP હઠળ બનાવેલા દાજો સાથે સાત ય ણુ હોવા જોઈએ, િસવાય ક                                   
i) કોઈ લુ હોય અથવા
ii) અગાઉના GAAP હઠળના દાજો અને મા હતી સબંિધત નથી. કારણક, એકમ  Ind AS અપનાવવામા ંઅલગ હસાબી નીિત પસદં કર છે.

Ind AS 101 મા ં થમ વખત ગી ૃતમા  ંઅપવાદ / ુ ત

*  આ ન ધના હ ુ ંમાટ અગાઉના GAAP કડા Ind.AS જુબ રા ુઆતની જ ર માટ નુ:વગ ૃત કરવામા ંઆ યા છે

િવગત
રકમ ( ₹ લાખમાં)

િમલકતો

ઇ વટ  અને જવાબદાર ઓ 

લાબંા ગાળાની જવાબદાર ઓ 
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નેશનલ હાઈ પીડ રઈલ કોપ રશન લીમીટડ

31 માચ 2017 ુ ંનફા- ુ શાન મેળવ ુ

ન ધ  અગાઉ ુ ંGAAP  એડ ટમે ટ  Ind AS 

I. આવક:

કામકાજમાથંી આવક
II. અ ય આવક 2 1,248.08                   0.30                     1,248.38        

III. ુલ ઈ કમ (I + II) 1,248.08                   0.30                     1,248.38        

IV. ખચ
કમચાર ના લાભાલાભ ખચ 0.43                                             (0.43) -                 

ધસારો અને એમોટાઈઝેશન ખચ 1.36                                             (1.36) -                 

અ ય ખચ 2,3,5 319.39                                       (42.55) 276.85          

ુલ ખચ (IV).                       321.19                  (44.34)            276.85 

V. અપવાદ ુપ આઈટમ પહલાનંો નફો- ુ શાન (I - IV) 926.89                                         44.64 971.53          

VI. અપવાદ ુપ આઈટમ પહલાનંો નફો- ુ શાન (I - IV) -                               -                      -                 

VII. કરવેરા પહલાનો નફો/( ુ શાન) (V - VI)                       926.89                    44.64 971.53          

VIII. કરવેરા ખચ:

(1) હાલનો કર 388.81                      -                      388.81          

(2) વણ કુવાયેલ કર 1                       (54.86)                    (4.03) (58.89)           

IX ચા  ુકામકાજનો  નફો/( ુ શાન) (VII - VIII)                       592.94                    48.67            641.61 

X બધં કરલ કામકાજનો નફો/( ુ શાન)                               -                           -   -                 

XI બધં કરલ કામકાજનો કર ખચ                               -                           -   -                 

XII બધં કરલ કામકાજનો નફો/( ુ શાન) (કર પછ )     (X-XI)                               -                           -   -                 

XIII સમય દર યાનનો નફો/( ુ શાન) (IX+XII)                       592.94                    48.67 641.61          

XIV અ ય કો ેહ ઝીવ આવક
A. (i) આઈટમો  નફા- ુ શાનમા ં નૂ:વગ ૃત કરવામા ંન હ આવ.ે                               -                           -                      -   

(ii) આવકવરેો  નફા- ુ શાનમા ં નૂ:વગ ૃત કરવામા ંન હ આવ.ે                               -                           -                      -   

B. (i) આઈટમો  નફા- ુ શાનમા ં નૂ:વગ ૃત કરવામા ંઆવશ.ે                               -                           -                      -   

(ii) આવકવરેો  નફા- ુ શાનમા ં નૂ:વગ ૃત કરવામા ંઆવશે                               -                           -                      -   

XV આ સમયની ુલ કો ીહ ઝીવ આવક (XIII +XIV) (આ સમયનો  કો ીહ ઝીવ નફો અને 
કો ીહ ઝીવ આવક)

592.94                                        48.67 641.61          

XVI. શેર દ ઠ કમાણી
(ચા  ુકામકાજ માટ)

(1) બેઝીક                         43.81                      3.61 47.42             

(2) ડાઈ ટુડ                         43.55                      3.59 47.14             

XVII. શેર દ ઠ કમાણી
(બધં કામકાજ માટ)

(1) બેઝીક
(2) ડાઈ ટુડ

XVIII શેર દ ઠ કમાણી
(ચા  ુઅને બધં કામકાજ માટ)

(1) બેઝીક                         43.81                      3.61 47.42             

(2) ડાઈ ટુડ                         43.55                      3.59 47.14             

* આ ન ધના હ  ુમાટ અગાઉના GAAP કડા Ind-AS જુબ ર ૂઆતની જ ર માટ નુ:વગ ૃત કરવામા ંઆ યા છે.

િવગત
રકમ ( લાખ .મા)ં
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31 2017 

.  31 2017
( ) GAAP 50,592.94

1                    4.03                            

- 2                    0.30                            
2                                              (0.32)

 CWIP 5                                              24.57 
( ) Ind-AS 50,621.52                   

31 2017 

. 31 2017 

 GAAP 592.94                        

1                    4.03                            

3                    20.09                          
- 2                    0.30                            

2                                              (0.32)
 CWIP 5                                              24.57 

641.61                        

.  GAAP  Ind-AS 
6     (1,506.47) 1,089.81        (416.65)                      
6   (17,924.54)        (1,069.73) (18,994.27)                 
6     50,000.00             (20.08) 49,979.92                  

/( ) 30,568.99   (0.00)             30,568.99                  
-                  -                    -                                 

30,568.99   (0.00)             30,568.99                  

6.  Ind-AS -

( )

( s)

1.  
 Inds.AS 4.03 

. 4.03 

2.    
, 

. 0.30 . 0.32 . 
. 1.80 . 

1.08 . 0.70 .

3.   
 .    Inds.AS 

20.09 

( 

4. 4.56 CWIP 2016-17 , CWIP 
. 4.56 .

5.  . 24.57 CWIP , . 24.57 
,
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31 માચ 2018ના રોજ રૂા થતા ંવષ માટ નેશનલ હાઇ પીડ રલ કોપ રશન 

લિમટડના નાણા ંપ કો પર કંપની ધારો 2013 ની કલમ 146 (6) હઠળ ક ોલર 

એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઈ ડયાની ટ પણી 

 
 

નેશનલ હાઇ પીડ રલ કોપ રશન લિમટડ ના 31 માચ 2018ના રોજ રૂા થતા ં વષના નાણા ં

પ કો કંપની ધારો 2103 હઠળ િનયત કરલ ફાઇના સયલ રપો ટગ પ રખા જુબ તૈયાર કરવા 

ત ે કંપનીના મેનેજમે ટની જવાબદાર   છે. ધારાની કલમ 135 (5) હઠળ ક ોલર એ ડ ઓ ડટર 

જનરલ ઓફ ઈ ડયા ારા િનમાયેલા ટટ ટૂર  ઓ ડટસ, નાણા ંપ કો પર ધારાની કલમ 143 (10)  

હઠળ િનયત કરલ ઓ ડટના ટા ડડ જુબ વતં  ઓ ડટન ેઆધાર  અ ભ ાય દશાવવા જવાબદાર છે 

  તેમના ારા કરવામા ંઆવેલ છે, ુઓ તેમનો ઓ ડટ રપોટ તા. 28મી ઓગ ટ 2018.  

 

 મે ક ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઈ ડયા વતી નેશનલ હાઇ પીડ ર વે કોપ રશન લિમટડ ુ ં

તા. 31મી માચ 2018 ના રોજ રૂા થતા વષના નાણાક ય પ કો ુ ં કલમ 146 (6) (a) હઠળ 

સ લીમટર ( રૂક) ઓ ડટ કરલ છે. આ સ લીમટર  ઓ ડટ વતં  ર તે ટટ ટૂર  ઓ ડટ કામકાજના 

કાગળો  ધુી પહ યા િવના ક  ુહ ુ ંઅને ુ યત: ટટ ટુર  ઓ ડટસની તથા કંપનીના અિધકાર ઓની 

તથા પસદં કરલા કટલાક હસાબી રક ્ઝ રૂતી મયાદ ત હ ુ.ં  

 

 મારા સ લીમટર ( રૂક) ઓ ડટન ે આધાર કઈ મહ વ  ુ મારા ાનમા આ ુ ં નથી ક  

ધારાની કલમ 146 (6) (b) હઠળ કોઈ  ટ પણી ઉભી કર ક ટટ ટૂર  ઓ ડટસ રપોટ માટ 

રૂક બન.ે  

      ક ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઈ ડયા વતી 

          સહ

 

થળ:  નવી દ હ           (બી આર મડંલ) 

તાર ખ:  23મી સ ટ બર 2018                 િ સપલ ડાઇર ટર,ઓ ડટ  

ર વ ેકોમિશયલ, નવી દ હ  
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CHAIRMAN’S ADDRESS 
 

Dear Shareholder, 

I extend a warm and hearty welcome to all of you at this 2nd Annual General Meeting of National 

High Speed Rail Corporation Limited for the financial year 2017-18.  

 

This has been the second year of working for the Company after incorporation. During the year 

under review, your Company has earnestly started the work of implementation of Mumbai-

Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project on all the fronts i.e. technical, environmental, land 

acquisition, and societal.  

 

The Company has appointed the requisite consultants.  Final Location Survey and Geotechnical 

Investigation have been taken up. Technical standards have been finalized. Planning and designing 

for HSR training institute has been done. 

 

On the land acquisition front, the Company has adopted a two-pronged approach i.e. in addition to 

compensation for land, it has prepared rehabilitation plan for the project affected persons (PAP).  

This  would cover not only land owners but also tenants, squatters, etc., whose livelihood is primarily 

dependent on the land proposed to be acquired. Your Company would offer an entitlement card to 

each PAP wherein all the items against which such PAP is going to get compensation will be listed. 

The process of compensation is also planned to be closely monitored.  

 

On the environmental side, your Company is adopting the international technique of 

transplantation of trees instead of axing them down. The technique involves digging into the ground 

around the tree and uprooting the tree which is then transported and replanted at another suitable 

location. The technique uses machine called “tree spade” having hydraulic lifters and excavators. In 

the first phase of relocation of trees, 2500 trees would be transplanted. Use of such a technique helps 

in having minimal negative impact on the environment. 

 

On the social side, your Company has taken note of various demands raised by local populace like 

education, potable drinking water, healthcare, sanitation, etc. Your Company is committed to take up 

measures for upliftment of the living conditions of locals around the project areas by taking up these 

much demanded socially relevant projects. 

 

Financials 

Your Company is a Special Purpose Vehicle in the joint sector with equity participation by 

Government of India (GoI), Government of Gujarat (GoG), and Government of Maharashtra (GoM).  

 

As on 31st March 2018, the paid-up share capital (contributed by GoI and GoG) stood at Rs. 655 

crore. After the close of the year, GoI and GoG has further contributed an amount of Rs. 650 crore 

and Rs. 100 crore respectively towards the paid-up share capital of the Company. 

 

During the year under review, no operating income accrued to your Company as there are no 

commercial operations as yet.  
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Human Resource 

Your Company places emphatic focus on the training needs of its employees. Your Company intends 

to recruit and train, in Japan, initially about 56 bullet train drivers and 50 stations masters along with 

other categories of employees like track maintainers, signal maintainers, etc.  

 

Later, the proposed Training Institute at Vadodara would become the training centre for future HSR 

training needs. 

 

Your Company has also started providing basic training in Japanese language to its employees to 

enable them to have preliminary interactions with delegates from Japan / delegation of Japanese 

technocrats and HSR experts. 

 

Acknowledgments 

A journey of thousand miles begin with the first step. Your Company has embarked on its journey 

and the pioneering steps are being taken. I wish the Company and all the employees a fulfilling and 

promising journey to achieve the organizational goal of the Company. 

 

I, on behalf of the Board of Directors and the Company, also extend heartfelt thanks to all those 

associated with the Company - Ministry of Railways, State Governments of Maharashtra and 

Gujarat, Government of Japan, JICA, JETRO, JR East, DIPP, Niti Aayog, and all the shareholders 

for valuable support and co-operation extended by them. We look forward to their continued support. 

            

        Sd/- 

 (Ashwani Lohani) 

Date : 24th September 2018            Chairman 

Place : New Delhi 
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DIRECTORS’ REPORT 
 

DISTINGUISHED SHAREHOLDERS 

The Directors of your Company have immense pleasure in presenting their 2nd Report on the affairs of 

the Company for the financial year 2017-18. 

 

National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) is a government company in terms of the 

provisions of section 2(45) of the Companies Act, 2013, and a joint venture between Government of 

India, Government of Gujarat, and Government of Maharashtra with equity participation in the ratio of 

50:25:25 respectively. 

 

NHSRCL is implementing first High Speed Rail project of India i.e Mumbai-Ahmedabad High Speed 

Rail Project (MAHSR Project) based on Japan’s Shinkansen Technology for which a Memorandum of 

Cooperation was signed between India and Japan on 12th December 2015. The MAHSR project will be 

state of the art technology in passenger transport which would not only create employment opportunities 

but also boost economic growth of the Country. 

 

STATUS OF THE PROJECT 

A. Overview  

The MAHSR project starts from Bandra Kurla Complex in Mumbai and ends near Sabarmati 

Railway Station in Ahmedabad. The alignment (508.09 Km) traverses through Gujarat (349.03 

Km in 8 districts), Dadra & Nagar Haveli (4.30 Km) and Maharashtra (154.76 Km in 3 districts). 

The said high speed rail corridor would have 12 stations i.e. Mumbai, Thane, Virar, Boisar, Vapi, 

Bilimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Ahmedabad, and Sabarmati. In addition, three 

depots are proposed i.e. one depot at Thane, second depot and workshop at Sabarmati, and third 

temporary depot at Surat. The estimated completion cost of the project is Rs. 1,08,000 crore 

(approx.). 

 

Ground breaking ceremony of the project was done by Hon’ble Prime Ministers of India and 

Japan on 14th September 2017 at Sabarmati, Gujarat. 

 
Proposed HSR Station at Vapi 
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B. Appointment of Consultants 

During the year, your Company has appointed consultants for: 

i) Social Impact Assessment and Land Acquisition (in June 2017). 

ii) Supervision Consultants for Training Institute (in September 2017). 

iii) Power Sourcing Arrangement Studies (in August 2017) 

 

C. Final Location Survey & Geotechnical Investigation 

Final Location Survey (FLS) has been completed for entire alignment. Geotechnical 

Investigations (GI) have been completed for most of the alignment. 

  

Highlights of major survey works completed during the year are: 

i) Light Detection and Ranging (LiDAR) Survey, which is important for alignment design -- 

completed and data given to the General Consultants i.e. Japan International Consultants 

Consortium (JICC) in April 2017. 

ii) Differential Global Positioning System (DGPS) Survey -- completed and data given to 

JICC in April 2017. 

iii) Geotechnical Investigation -- completed and data given to JICC in February 2018. 

iv) Hydrological survey of major bridges -- completed and data given to JICC in December 

2017. 

v) On Ground and underground utility mapping -- completed and data given to JICC in 

January 2018. 

vi) Static Refraction Test of undersea Tunnel (at Thane creek) -- completed (in December 

2017) and draft report given to General Consultants (in February 2018). 

viii) License for radio frequency for safe operation of MAHSR project has been obtained. 

 

D. Finalisation of Technical Standards 

Manual for Specifications and Standards (MSS) comprising chapters like Track, Station, Earth 

Structure, Viaduct, Operation Control Centre (OCC), Rolling Stock, Power Supply System, 

Signalling & Tele-communication have been finalized and approved by Expert Committee in 

Japan in 2017-18.  

 

E. Land Acquisition 

During the year, land acquisition plan has been prepared and submitted to district administration 

for all the 12 districts through which the alignment is passing. As per current estimate, total land 

required would be (approx.) 1434.28 Ha / 8878 Plots (i.e. 411.91 Ha / 1915 Plots – Forest/ 

Railways/ State Governments; and 1022.37 Ha / 6963 Plots - Private).  

 

Numbers of steps were taken in the process of land acquisition during the year 2017-18 and 

current status is as under:  

i) Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), Mumbai, Government 

of Maharashtra, has agreed to hand over land measuring 0.9 Ha for Bandra Kurla 

Complex (BKC) in February 2019. 

ii) In Maharashtra, application for notifying intent to acquire land had been submitted for 89 

villages (out of a total of 94 villages) in terms of the Government of Maharashtra 

decision dated 12th May 2015 and 30th September 2015. State Government has published 

the said intent (in Form Namuna-1) for 89 villages. 
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iii) Exemption from Social Impact Assessment (SIA) for 194 villages (out of a total of 196 

villages) has been approved and notified in gazette by the Government of Gujarat. 

iv) In Gujarat, application for notifying intent to acquire land has been submitted for 187 

villages (out of a total of 196 villages) in terms of the provisions of the section 11 of the 

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & 

Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013. State Government has published the said intent 

for 177 villages. 

v) Final Reports required by JICA for Environmental Review (appraisal) like Social Impact 

Assessment (SIA) report, Indigenous People Plan (IPP), and Supplementary 

Environmental Impact Assessment (EIA) report, etc. has been submitted to JICA in 

August 2018. 
 

 
Meeting for Land Acquisition and R&R at Palghar, Maharashtra 

 

F. Environmental Assessment  

A draft Supplementary Environmental Assessment (S-EIA) report has been prepared identifying 

likely environmental impacts of the project including air, water, land, noise, eco-sensitive zones 

like forest, wildlife sanctuaries, national parks, coastal regulation zone (CRZ), etc.   

 

Various studies have also been conducted through institutes and experts of national repute, viz. 

(a) Zoological Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 

Government of India has conducted a study on Management and conservation of the Thane 

Creek Flamingo Sanctuary (TCFS); and (b) Mangrove Society of India, Goa, has conducted a 

detailed study for the conservation and management of mangrove falling in the project corridor. 

This study also includes the mangrove afforestation program. 

 

These studies have been conducted to establish associated impacts of the project, and mitigation 

measures for these impacts are being included in Environment Management Plan. 
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G. Rehabilitation Action Plan (RAP) 

A total of 1434.28 Ha land is proposed to be acquired for the project, out of which 1022.37 Ha is 

private land and rest is Government or forest land. Land acquisition for the project will be 

carried as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013). The Act 

provides compensation against land, structures, other improvements, resettlement and 

rehabilitation entitlements not only limited to land owners but also for the affected families 

whose livelihood is primarily dependent on the land to be acquired. Encroachers, squatters, 

tenants, etc. have been covered in the census survey and will be provided rehabilitation and 

resettlement assistance as per the entitlement matrix developed for the project. The entitlement 

matrix for this project is not only based on the applicable laws, guidelines, government orders, 

policies; but also covers good practices followed in externally funded projects. Non-titleholders 

(encroachers and squatters) have been recognized and considered for resettlement and 

rehabilitation assistance as per the entitlement matrix. Affected families will be eligible for 

compensation and Rehabilitation & Resettlement (R&R) assistance or R&R assistance 

depending upon the nature of ownership rights on affected assets and other aspects.  

 

A Resettlement Action Plan has been developed for the project to assess the impacts of the 

project and develop mitigation measures to assist the project affected persons (PAPs) in getting 

compensation, R&R assistances along with other measures for improving their socio-economic 

standards and livelihood capacity. Income Restoration plan proposed for the project aims at 

developing income of the Project affected Households (PAHs) to pre-project levels or better and 

is an important part of rehabilitating PAHs, along with socio-economic and cultural systems in 

project affected areas. NHSRCL acknowledges the responsibility of not just to pay compensation 

for losses but also to assist PAHs (and vulnerable households in particular) to restore their 

livelihoods and improve their standard of living. PAHs will have the opportunity to choose from 

a variety of options designed to leverage their current activities and skills. Extensive engagement 

will be undertaken to make sure that all PAPs are well informed about the available options and 

are given adequate opportunity to participate. 

 
Proposed HSR station at Anand 
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H. Design 

The entire MAHSR project is planned to be executed through 26 contract packages. Various 

design works for tendering of different contract packages were taken up during the year 2017-18. 

The Design work is in full swing and major design works completed during the year 2017-18 

are:   

i) Out of the total 59 General Arrangement Drawings (GAD), 53 GADs have been prepared 

and submitted to stakeholders for approval. Of which, 19 GADs have been approved by 

the stakeholders. 

 

ii) Completion of design for horizontal alignment (in December 2017) and vertical 

alignments of the project (in January 2018). 

 

iii) Multimodal Transport Integration Plans for Sabarmati, Ahmedabad, and Vadodara 

stations have been prepared and submitted to stakeholders (in March 2018).  

 

iv) Finalised: 

a) Training Institute Building plan (in February 2018);  

b) Draft HSR station concept plans (for Sabarmati, Ahmedabad, and Vadodara) for 

integration with Western Railways stations (in March 2018); and  

c) Concept plan of Sabarmati Passenger Terminal (in March 2018).  

 

v) Based on the results of Simulation Studies by Railway Technical Research Institute 

(RTRI) through JICC and other design efforts, key design parameters of the Traction and 

OHE system have been finalised for package bid. 

 

vi) Power Sourcing arrangements have been finalized and application submitted to power 

utility companies in Gujarat and Maharashtra. 

 

 
Proposed Interior of HSR Station at Anand 
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I. Shifting of existing Railway facilities & Utilities:  

Existing utilities and Railways facilities which would get affected due to HSR alignment are 

being relocated, i.e.  

 

i) Plans for Engineering Workshop, Stores Depot, Central Periodical Overhauling Workshop 

(CPOH), CONCOR Inland Container Depot have been prepared and submitted to 

stakeholders i.e. Western Railways / CONCOR.  

 

ii) Mapping of about 1580 utilities of overhead electrical lines and 1600 utilities of 

underground cables, water pipelines, sewerage lines, Gas & Petroleum product pipelines, 

OFC cable etc. has been completed (in February 2018).  

 
Proposed HSR station at Sabarmati 

 

J.  HSR Training Institute   

A dedicated High Speed Rail Training Institute is being developed in Vadodara. The Institute 

will have all the facilities which are available at High Speed Training Institute of East Japan 

Railway Company (JR-East) at Shin Shirakawa in Japan, like driver simulator, track circuit, 

OHE including power supply, sample track, etc. The High Speed Rail Training Institute at 

Vadodara will also serve as a back bone for future development of other high speed corridors in 

India.  

 

Foundation stone for the HSR training institute in NAIR (National Academy of Indian Railways) 

Campus at Vadodara, Gujarat, was laid on 14th September 2017. The work for construction of 

Training Institute has commenced and is expected to be completed by December 2020. However, 

it is planned to start training of staff in ‘construction aspects’ (in one wing of hostel) by early 

2019. 

 

The entire work of training institute has been divided into three works packages (TI-1, TI-2, and 

TI-3) and one contract package of Supervision Consultancy. Out of these, three contracts 

pertaining to hostel building (TI-3), training line with slab track (TI-2), and supervision 

consultancy have been awarded during the year 2017-18 and work has started at site.  
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Proposed HSR Training Institute 

 

K. Deemed Railway  

During 2017-18, Ministry of Railways has communicated that NSHRCL qualifies to be 

designated as “Non-Government Railway” and its Managing Director as “Railway 

Administration” in terms of the provisions of the section 2 (25) and 2(32) of Railway Act, 1989, 

respectively. Accordingly, your Company would be treated as a “deemed licensee” for all power 

supply applications allowing flexibility for economical power procurement. 

 

 
Top view of Proposed HSR Terminal at Sabarmati, Gujarat. 
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FINANCIAL PROFILE 

A. Performance with Financial summary or Highlights  

Your Company has yet to start commercial operations therefore, there has not been any operating 

income during the year. However, the Company has earned interest amounting to Rs. 29.64 crore 

during the year.  

 

Financial Performance Indicators: 

(Rs. in crore) 

Sl. No. Particulars 2017-18* 12.02.2016 to 

31.03.2017* 

1. Operating income  

 

Nil Nil 

2. Other Income 

 

29.64 12.48 

3. Profit before tax 

 

29.56 9.72 

4. Profit after tax  

 

21.15 6.42 

5. Net worth 

 

681.91 506.22 

6. Transfer to Retained earnings 

 

26.91 6.22 

       * Figures as per IndAS. 

 

B. Foreign Exchange Earnings and Outgo  

Your Company has earned no foreign exchange during 2017-18 except the foreign exchange 

outgo of Rs. 208.01 lakh as on 31st March 2018.  

 

C.  Dividend 

Since your Company is in construction phase and has yet to commence its commercial 

operations therefore, no dividend has been recommended for shareholders for 2017-18. 

 

D. Structure of Share Capital  

 The authorised share capital of your Company is Rs. 20,000 crore, to be contributed by the 

Government of India (GOI), Government of Gujarat (GOG), and Government of Maharashtra 

(GOM) in the ratio of 50:25:25 respectively. As on 31st March 2018, the paid-up share capital of 

your Company stood at Rs. 655 crore which was contributed by GOI (i.e. Rs. 650 crore) and 

GOG (i.e. Rs. 5 crore).  

 

While agreeing to hand over land measuring 0.9 Ha in BKC, GoM has also conveyed that cost of 

said land be adjusted against the total required equity contribution of the State Government for 

the project, and that the actual cost of land would be conveyed separately to the Company.  

 

After the close of the year, Government of Gujarat has further contributed Rs. 100 crore towards 

the equity share capital of your Company. 
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COMPLIANCES 

 

A. Under Companies Act, 2013 

i) Deposits 

Your Company did not accept any deposits from public during the year. 

 

ii) Particulars of Inter-corporate loans, guarantees or investments 

Your Company has not granted any inter-corporate loans or investment, secured or 

unsecured as per the provisions of section 186 of the Companies Act, 2013 during the 

year. 

 

Your Company would be requiring loan amounting to Rs. 88,000 crore (in tranches) from 

JICA through GOI for financing the cost of the project. The said loan would have rate of 

interest @ 0.1% with repayment period of 50 years with 15 years moratorium. The 

Company is seeking approval from its shareholders (at the ensuing Annual General 

Meeting) for availing the first tranche of such loan amounting to Rs. 15,000 crore, to be 

disbursed on need basis. 

 

iii) Disclosure of Related Party Transactions 

There are no related party transactions entered into by the Company with its directors or 

their relatives which had potential conflict with the interest of the Company.  

 

iv) Conservation of Energy  

An enabling provision for conservation of energy based on Energy Conservation Building 

Code (ECBC) and Indian Green Building Council (IGBC) norms has been included in the 

bid specification for Training Institute along with inclusion of provision of Rooftop Solar 

panels. The depot building designs would allow provision of solar panels later. 

 

 v) Technology Absorption  

‘Technology Transfer’ and ‘Make in India’ are integral objectives of MAHSR project. 

Guidance from Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) and Japanese 

External Trade Organisation (JETRO) is being obtained for taking actions to fulfill these 

objectives of the project. For instance, four sub-groups viz. Track; Civil; Electrical and 

S&T; and Rolling Stock have been constituted with representatives from Indian industry, 

Japanese industry, DIPP, NHSRCL and JETRO to discuss and identify potential items and 

sub-systems required for the project which can be covered under “Make in India” 

program. 

 

After extensive discussions between representatives of both Indian and Japanese 

Industries in several sector specific meetings, video conferencing, workshops, etc. (held in 

Delhi as well as Tokyo), various items have been identified to be covered under ‘Make in 

India’, and steps are being taken to incorporate such items suitably in the bid documents.  
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vi) Risk Management  

Your Company, being in the nascent stage of construction of project, is in the process of 

formulating a Risk Management Policy. Risk as to assets and certain liabilities are 

proposed to be mitigated by obtaining insurance cover of adequate value from insurance 

company, and by taking such other measures as are necessary for safeguarding assets. 

 

As regards financial risks, adequate internal control measures have been adopted by the 

Company by engaging external professional firm of Chartered Accountants as internal 

auditors in addition to regular audit being conducted by Statutory Auditors and 

Comptroller & Auditors General of India from time to time. 

 

vii) During the period under review, no significant and material orders had been passed 

by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company’s 

operations in future. 

 

viii) During the period under review, there is no change in the nature of business of your 

Company. 

 

ix) There are no material changes and commitments affecting the financial position of 

your Company which have occurred between the end of financial year to which the 

financial statements relate and the date of the report.  

 

x) During the year under review, maintenance of Cost records in terms of the provisions 

of the section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not required since company is yet to 

start its commercial operations and accordingly does not have any operational turnover 

during 2017-18. 

 

B. No Presidential directives has been received by your Company under Article 151 of the Articles 

of Association of the Company during 2017-18.  

 

C. Right to Information Act (RTI)  

Necessary updated information including the names of Appellate Authority, Public Information 

Officer, and Assistant Public Information Officer has been posted on the website of the 

Company in terms of the requirements of RTI Act, 2005.  

 

During the year, all the 38 applications received have been disposed off. The queries usually 

pertained to the projects status and its financing, service matters, advantages of project, etc.  

 

BOARD COMMITTEES 

A. Corporate Social Responsibility Committee  

A Board level ‘Corporate Social Responsibility Committee’ known as ‘CSR Committee’, for 

the purpose of undertaking CSR works, has been formed in March 2018 under the 

chairpersonship of Ms. Namita Mehrotra, Nominee Director; along with Mr. Rajendra Prasad, 

Director Projects; and Mr. Arun Bijalwan, Director Finance; as its members, and Ms. Sumita 

Sharma, Company Secretary, as Secretary of the Committee.  
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  The terms of reference of the said CSR Committee are: 

i) To formulate and recommend a CSR policy of the Company along with overseeing / 

monitoring the implementation of the said CSR Policy; 

 

ii)     To recommend the CSR activities to be undertaken by the Company in areas or 

subjects as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 (as amended from 

time to time); 

 

iii)     To recommend the amount of expenditure to be incurred on the said CSR activities; 

 

iv) To review (half-yearly) the status of said CSR activities undertaken by the Company; 

 

v) To assist the BoD to formulate such other policies and strategies so as to take the CSR 

agenda of the Company forward in the desired direction; etc. 

  

Your Company is in the process of formulating its CSR Policy in accordance with the provisions 

of the Companies Act, 2013. 

 

The Company has not earned any operational profit. Further, the provision for spending towards 

CSR activity is applicable on the availability of average net profits of immediately preceding 3 

years. Thus, the Company would be able to incur expenditure on CSR in the year 2019-20, after 

allocating CSR budget on the basis of availability of profits for preceding 3 financial year after 

its incorporation.  

 

B. Investment Committee 

Your Company had formulated an Investment Committee with part-time directors prior to 

appointment of whole-time directors. Subsequent to appointment of whole-time directors, the 

said Committee has been dissolved after the close of the year, and an internal committee of 

officials for the purpose of recommending investment proposals to a committee of two directors, 

including DF, for considering such recommendations and taking appropriate investment 

decisions has been formed. 

 

C. Other Committees  

NHSRCL is not required to have independent directors on its Board being a joint venture 

unlisted public company in terms of section 149(4) of the Companies Act, 2013, read with Rule 

4 (amended vide MCA notification dated 05.07.2017) of the Companies (Appointment of 

Directors and Qualification) Rules, 2014.  

 

Accordingly, constitution of Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, and 

Stakeholders Relationship Committee is also not applicable in terms of sections 177 and 178 of 

the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) 

Rules, 2014. 
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ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS. 

The Board has adopted policies and procedures for ensuring the orderly and efficient conduct of its 

business, including adherence to the Company's policies for safeguarding its assets, prevention and 

detection of frauds and errors, ensuring accuracy and completeness of the accounting records, and timely 

preparation of reliable financial disclosures. The Company's Internal Control System is commensurate 

with its size, scale, and complexities of its operations. 

 

HUMAN RESOURCE 

Your Company gives utmost importance to its human resources. The HR policies of the Company are 

aimed at attracting and retaining the best available talent. The employees have either been recruited from 

PSU’s, metro companies, private sector, or are generally drawn on deputation from Central Government 

Departments/ Central PSUs, State Governments, and State PSUs, etc.  

 

The manpower strength of the Company has grown steadily in last one year. As on 31st March 2018, the 

total manpower strength was 96 including 35 deputationists. 

 

Your Company has initiated various staff welfare measures like ergonomically designed workstations 

and chairs with lumbar support for staff so as to provide healthy seating for extended period in office; 

reduced noise and dust free environment in workplace; pool transport for staff; regular preventive health 

check-up facility for staff after the specified age; etc. Your Company also provides congenial and safe 

working atmosphere to women employees. No complaints pertaining to sexual harassment at workplace 

has been received by the Company during the year.   

 

Your Company nutures and respect performance of its employees and encourages creativity and 

excellence. Team work is rewarded with small token of appreciation. The Company also imparts regular 

national / international training for professional development of its personnel. During the year 2017-18, 

14 employees attended training in Japan and 28 employees attended training in India (including training 

on FIDIC).  

 

VIGILANCE 

After the close of the year, necessary steps have been initiated for creation of the post of CVO in the 

Company. Pending creation of such post and appointment of suitable officer, Railway Board has been 

requested to appoint a senior official of NHSRCL as part-time CVO as per extant guidelines.  

 

CORPORATE GOVERNANCE  

The Company adheres to the true spirit of Corporate Governance and implement best governance 

practices through focus on transparency, accountability, ethical operating practices, and professional 

management. 

 

BOARD OF DIRECTORS 

A. Composition of Board 

As on 31st March 2018, the Board of your Company comprises seven (7) directors, nominated 

by Government of India (through Ministry of Railways), viz. three (3) functional directors (i.e. 

Managing Director, Director Project, and Director Finance) and four part-time / nominee 

directors (including Part-time Chairman). 
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After the close of the year, Mr. Abhijit Narendra ceased to be a part-time director on the Board 

of the Company (w.e.f. 16th April 2018) and another part-time director (viz. Mr. P.R. Patelia) 

has been nominated by Government of Gujarat consequent upon allotment of equity shares. Mr. 

Patelia joined the Board of your Company w.e.f. 15th June 2018. 

 

B. Key Managerial Personnel 

Managing Director, Director Projects, Director Finance, and Company Secretary have been 

declared as Key Managerial Personnel by the Board. 

 

The Board had appointed Mr. S.K. Mallik as Chief Financial Officer (CFO) from 22nd 

November 2017 to 2nd January 2018 (pending appointment of Director Finance). Director 

Finance is CFO w.e.f. 2nd January 2018 i.e. from the date of his appointment. 

 

C. Remuneration of Directors 

Being a government company, the whole-time directors of your Company are appointed by 

Government of India. The Whole-time directors of your Company draw remuneration as per 

Industrial Dearness Allowance (IDA) / Central Dearness Allowance (CDA) pay scales, in 

accordance with the terms & conditions of their appointment issued by the Government. 

 

The participating state Governments have the right to designate one part-time director each on 

the Board of the Company in case having share in the paid-up share capital of the Company. 

Accordingly, the present part-time director(s) on the Board of the Company have been 

nominated by Ministry of Railways and Government of Gujarat. The part-time directors do not 

draw any remuneration from the Company for their role as director but draw their remuneration 

under Central Dearness Allowance (CDA) pay scales from the Government as government 

officials. 

 

D. Board Meetings and Attendance  

The Board of Directors of your Company met four (4) times during the financial year 2017-18 

i.e. on 5th May 2017, 25th August 2017, 22nd November 2017, and 15th March 2018. 

 

Attendance details of Directors with respect to Board meeting and Annual General Meeting 

(AGM) held during 2017-18 are: - 

 

Sl. No. 
 

Name of Director 

 

Designation  No. of Board Meetings Attendance at 

the last AGM 

(held on 4th 

December 

2017) 

Held during 

the tenure of 

the Director 

Attended 

1. Mr. Ashwani Lohani  

(DIN- 01023747),  

Chairman Railway Board, 

Ministry of Railways 

(w.e.f. 25th August 2017) 

 

Part-time 

Chairman 

(Nominated by 

Government of 

India) 

 

3 3 Yes 
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Sl. No. 

 

Name of Director 
 

Designation  No. of Board Meetings Attendance 

at the last 

AGM (held 

on 4th 

December 

2017) 

Held during 

the tenure of 

the Director 

Attended 

2. Mr. Achal Khare* 

(DIN- 07576351)  

(w.e.f. 15th September 2016) 

 

Managing 

Director* 

(Whole-time 

Director) 

 

4  4  Yes 

3. Mr. Rajendra Prasad 

(DIN- 08006234)  

(w.e.f. 29th November 2017) 

Director Project 

(Whole-time 

Director) 

 

1 1  Yes 

4. Mr. A. K. Bijalwan 

(DIN- 08012372)  

(w.e.f. 2nd January 2018) 

 

Director 

Finance 

(Whole-time 

Director) 

 

1  1  N.A. 

5. Mr. Sushant Kumar Mishra 

(DIN- 07869414), 

Principal Executive Director/ 

Infra/ Railway Board, Ministry 

of Railways 

(w.e.f. 25th August 2017) 

 

 

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

India) 

3 3  Yes 

6. Ms. Namita Malhotra 

(DIN- 07916304), 

Executive Director (F)/RM, 

Railway Board, Ministry of 

Railways 

(w.e.f. 25th August 2017) 

 

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

India) 

3 3 Yes 

7. Mr. P.R. Patelia 

(DIN- 06480313) 

Chief Engineer (National 

Highways) & Addl. Secy., 

Roads & Building Department, 

Govt. of Gujarat 

(w.e.f. 15th June 2018) 

 

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

Gujarat) 

N.A. N.A. N.A. 

8. Mr. Mukul Saran Mathur  

(DIN- 07361718)  

Ex- Executive Director 

/Traffic/ PPP, Railway Board, 

Ministry of Railways 

(Held office from 12th 

February 2016 to 14th June 

2017)  

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

India) 

1 1 N.A. 



18 
 

Sl. No. 

 

Name of Director 

 

Designation  No. of Board Meetings Attendance 

at the last 

AGM (held 

on 4th 

December 

2017) 

Held during 

the tenure of 

the Director 

Attended 

9.  Mr. Sanjay Upreti  

(DIN- 06498752) 

Ex- Executive Director/ FC, 

Railway Board, Ministry of 

Railways 

(Held office from 31st March 

2017 to 31st January 2018). 

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

India) 

3 3 Yes 

10. Mr. Abhijit Narendra 

(DIN – 07851224) 

Executive Director (Traffic)/ 

PPP, Railway Board, Ministry 

of Railways 

(Held office from 15th June 

2017 to 15th April 2018) 

Part-time 

Director  

(Nominated by 

Government of 

India) 

3 3  Yes 

* Mr. Achal Khare assumed the charge of the post of Managing Director in terms of Railway 

Board’s letter dated 20th April 2017. Earlier he was a Co-ordinating Director (i.e. Nominee 

Director) of the Company from 15th September 2016 to 20th April 2017. 

** N.A. means Not Applicable 

 

Ms. Sumita Sharma, Company Secretary, attended all the Board meetings held during her tenure 

and also the 1st AGM of the Company. 

 

CODE OF CONDUCT & ETHICS- 

Your Company has put in place a Code of Conduct & Ethics for its Employees, Senior Management, 

and Board of Directors w.e.f. 1st June 2018 which enshrines guidance for dealing with work related 

issues and dilemmas in discharging official duties. 

 

GENERAL BODY MEETINGS 

A. The first Annual General Meeting of the Company for the period starting from 12th February 

2016 to 31st March 2017 was held on 4th December 2017 at 1030 hours at 2nd Floor, Meeting 

Hall, Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi, wherein two special resolutions were 

passed viz (i) alteration of Articles of Association of the Company, and (ii) inclusion of 

Government of Gujarat and Government of Maharashtra as equity partners of the Company. 

 

B. The proposed 2nd AGM of the Company for 2017-18 is scheduled to be held as per following 

details: - 

 Day -   Monday 

 Date -   24th September 2018 

 Time -   1100 hours 

 Venue -   Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi 110001 
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COMPANY’S WEBSITE: 

The Company’s website is www.nhsrcl.in. All major information pertaining about the Company, 

including Feasibility reports, technical details of the project, tenders, various vacancies & results of 

such recruitments, land acquisition compensation to Maharashtra, Gujarat, and Dadar & Nagar Haveli, 

etc. are provided on the Company’s website.  

 

AUDITORS  

A. Statutory Auditors 

M/s. Sehgal Mehta & Co., Chartered Accountants in practice, has been appointed as statutory 

auditors of the Company for 2017-18 by the Comptroller & Auditor General of India in terms of 

the provisions of the Companies Act, 2013. 

 

B. Secretarial Auditor 

The Company has appointed M/s. Jatin Gupta & Associates, Company Secretaries in practice, to 

undertake the Secretarial Audit of the Company for 2017-18, in terms of the provisions of the 

Companies Act, 2013. 

 

C. Internal Auditors 

The Company has appointed M/s. Bhushan Bensal Jain Associates, Chartered Accountants in 

practice, to conduct the internal audit of the Company for 2017-18. 

 

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT   

The Board of Directors of the Company confirms: 

i) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed 

along with proper explanation relating to material departures; 

 

ii) such accounting policies had been selected and applied consistently and such judgments had 

been made and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of 

the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of 

the Company for that period; 

 

iii) proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in 

accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for 

preventing and detecting fraud and other irregularities; 

 

iv) the annual accounts had been prepared on a going concern basis; and 

 

v) that proper systems had been devised to ensure compliances with the provisions of all applicable 

laws and that such systems were adequate and operating effectively. 
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OTHER RELEVANT DOCUMENTS 

The following reports / documents along with relevant annexures form an integral part of this report and 

have been placed as Appendices numbered herein. 

 

1. Extract of Annual Return in Form MGT-9  

[in terms of the section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 read with rule 

12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]. 

 

Appendix – 1  

2. Secretarial Audit Report in Form MR-1 

[in terms of section 204 of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the 

Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 

2014]. 

Appendix – 2  

 

 

ACKNOWLEDGEMENT 

We record our sincere gratitude to the Government of India, Government of Japan, Ministry of 

Railways, Ministry of External Affairs and other Ministries; Government of Maharashtra, Government 

of Gujarat, Ambassadors and Embassies of India and Japan; Passport Authority; Niti Aayog, 

Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Officials from JETRO, Japan International 

Cooperation Agency (JICA), Japan International Consultants (JIC), JR East; Reserve Bank of India, our 

bankers, and various media channels for their continued support to the Company.  

 

We also place on record our sincere appreciation for all the employees of the Company for their 

dedication and sincerity towards the Company.  

 

For and on behalf of the Board of Directors 

 

Sd/-   Sd/-      Sd/- 

 (Arun Bijalwan)  (Rajendra Prasad)        (Achal Khare) 

    Director Finance   Director Projects     Managing Director  

Date :  28th August 2018 

Place :  New Delhi 



I. 

1 Corporate Identity Number (CIN) :

2 Registration Date :

3 Name of the Company :

4a) Category of the Company :

4b) Sub-category of the Company

6 Whether Listed Company (Yes/ No) :

7 Name, Address & contact details of the 

Registrar & Transfer Agent, if any.

:

II.

Sl. 

No.

Name and Description of Main Products 

/ Services

%  to total turnover of 

the Company

1 Construction:

 Civil Engineering

- construction of roads and railways

- construction of utility projects

2 Transportation and Storage:

 Land transport and transport via 

pipelines

- Transport via Railways

- other land Transport

- Transport via Pipeline

* The Company is in construction stage and is yet to commence its commercial operations.

III.

Appendix - 1

No

Section F 

Fax No. : 011-28070150

Email id: comp.sec@nhsrcl.in

12th February 2016

Ph. No.: 011-28070000/01

Asia Bhawan, Second Floor, Road No. 205, 

Sector - 9, Dwarka, New Delhi - 110077

Nil*

Division 42

Division 49

Group 493

Group 421

NIC Code of the 

Product/service

National High Speed Rail Corporation 

Limited

Public Company

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company are:

FORM NO. MGT 9 - EXTRACT OF ANNUAL RETURN

[As on 31.03.2018]

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013, and Rule 12(1) of the Company 

(Management and Administration) Rules, 2014]

REGISTRATION AND OTHER DETAILS

U60200DL2016GOI291002

5 Address of the Registered office  & 

contact details

:

Government Company, Limited by Shares,

and Company having share capital.

Not Applicable

Group 422

Section H 

Group 491

Not Applicable, since NHSRCL did not have any subsidiary or associate companies during the

year.

PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES  

Group 492
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IV.

i) Category-wise Share Holding

Demat
1 Physical Total % of Total 

Shares
Demat

1 Physical Total % of Total 

Shares

A. Promoters

(1) Indian

b) Central Government
2 2,000,000 2,000,000 100 6,500,000 6,500,000 99.237 - 0.763

c) State Government(s) - - 50,000 50,000 0.763 0.763

Sub-total (A) (1) 2,000,000 2,000,000 100 6,550,000 6,550,000 100 -

(2) Foreign

Sub-total (A) (2) - - - -

Total Promoter Shareholding (A) = (A)(1)+(A)(2) 2,000,000 2,000,000 100 6,550,000 6,550,000 100 -

B. Public Shareholding

(1) Institutions

(2) Non- Institutions

Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B) (2)

C. Shares held by Custodian for  GDRs & ADRs 

Nil 2,000,000 2,000,000 100 Nil 6,550,000 6,550,000 100 -

1.

2.

3

ii) Shareholding of Promoters

No. of 

Shares

% of total 

Shares of the 

company

No. of 

Shares

% of total Shares of 

the company

(A) President of India and his twelve nominees
2 2,000,000 100 6,500,000 99.237 - 0.763

(B) Governor of Gujarat - - 50,000 0.763 0.763

Total 2,000,000 100 6,550,000 100

% Change 

during the 

year

No. of Shares held at the end of the year
3 

Grand Total (A + B + C)

Nil

Nil

No. of Shares held at the beginning of the year

Shareholder’s NameSl. 

No. %of Shares Pledged / 

encumbered to total 

shares

Share holding at the end of the year

%of Shares Pledged / 

encumbered to total shares

Category of Shareholders

Nil Nil

Note:

All the shares of the Company are held in physical form. 

Shareholding at the beginning of the year

The Company has been established as a joint venture between Government of India, Government of Gujarat, and Government of Maharashtra with proposed equity participation of 50:25:25

respectively. The Company being in the nascent stage, equity contribution from JV partners/ promoters is being received from time to time.

64,99,988 equity shares of Rs. 1000/- each are held in the name of President of India, and one share of Rs. 1000/- is held by each of the twelve nominees (who are Government Officials from

Ministry of Railways) of the President of India. 

% change 

in share 

holding 

during the 

year
3

--

SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity):

- -
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iii)

No. of shares No. of shares

(A)

(1) 2,000,000 -

(2) - -

(B)

(1) 3,000,000 5,000,000

(2) 1,500,000 6,500,000

(3) 50,000 50,000

(C) 

(1) - 6,500,000

(2) - 50,000

6,550,000

iv)

v)

4.

V. INDEBTEDNESS        

Deposits

Governor of Gujarat - 0.763

100

99.237

0.763

At the End of the year:

Change in shareholding

-

-

100

-

At the beginning of the year:

Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel (KMP): Not Applicable 
4

Allotment of Shares to President of India on 15.03.2018

Allotment of Shares of Governor of Gujarat on 15.03.2018

All the shares of NHSRCL are held by Central Government in the name of the President of India and his 12 nominees (i.e. 65,00,000 equity shares), and by Government of Gujarat in

the name of Governor of Gujarat (i.e. 50,000 equity shares).

Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):  Not Applicable
 4

Particulars 

Change in Promoters’ Shareholding  (please specify, if there is no change)

Shareholding at the beginning of the 

year

Note:

% of total shares of the 

company
3 

Cumulative Shareholding during the year

% of total shares of the 

company
3 

Sl. 

No.

Allotment of Shares to President of India on 05.05.2017

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment:

100

- 99.237

0.763

100

99.237

President of India

Governor of Gujarat

President of India

Total

i)     Principal Amount

ii)    Interest due but not paid 

iii)   Interest accrued but not due

Total (i + ii + iii)

NIL

Change in Indebtedness during the financial year

-    Addition

-    Reduction

Net Change

Indebtedness at the end  of the financial year

i)     Principal Amount

ii)    Interest due but not paid 

iii)   Interest accrued but not due

Total (i + ii + iii)

Secured Loans excluding deposits Unsecured Loans Total Indebtedness

Indebtedness at the beginning of the financial year
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VI.

A. 

(in Rs.)

Achal 

Khare, MD 

(w.e.f. 

20.04.2017)

Rajendra 

Prasad, DP  

(w.e.f. 

29.11.2017)

Arun Bijalwan, 

DF 

(w.e.f. 02.01.2018)

1 Gross salary

a) Salary as per provisions contained

in section 17(1) of the Income-tax

Act, 1961

3,395,976 1,146,446 694,122 5,236,544

b) Value of perquisites u/s 17(2) of 

the Income-tax Act, 1961

624,939 140,945 93,573 859,457

c) Profits in lieu of salary under 

section 17(3) of the Income- tax 

Act, 1961

0 0 0 0

2 Stock option 0 0 0 0

3 Sweat Equity 0 0 0 0

4 Commission 0 0 0 0

5 Others, please specify: 0 0 0 0

Total (A) 4,020,915 1,287,391 787,695 6,096,001

B. 

Sl. 

No.

Particulars of Remuneration Total 

Amount

1 Independent Directors

Fee for attending board/ committee 

meetings

0

2 Other Non-executive Directors Ashwani 

Lohani 

(w.e.f. 

25.08.2017)

S.K. Mishra 

(w.e.f. 

25.08.2017)

Abhijit Narendra 

(from 25.08.2017 

to 16.04.2018)

Namita 

Mehrotra 

(w.e.f. 

25.08.2017)

Fee for attending board/ committee 

meetings

0

0

* After the close of the year, Mr. P.R. Patelia, nominee director, has joined the Board of the Company w.e.f. 15th 

June 2018.

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL 

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors, and / or Manager :

Particulars of Remuneration

Remuneration to other directors:

Sl. 

No.

Total AmountName of Whole-time Director

Ceiling as per the Act  -  Not Applicable
5

(in Rs.)

Name of Directors 

Total [B=  B1 + B2]

Overall ceiling as per the Act -  Not Applicable
 5

Nil

Total (B2)

Not Applicable

Total (B1)
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C.

(in Rs.)

CEO
6 Sumita 

Sharma 

Company 

Secretary 

(w.e.f. 

27.10.2017)

1 Gross salary

a) Salary as per provisions contained

in section 17(1) of the Income-tax

Act, 1961

           834,476                  361,541           1,196,017 

b) Value of perquisites u/s 17(2) of 

the Income-tax Act, 1961

0 48,714 48,714 

c) Profits in lieu of salary under 

section 17(3) of the Income- tax 

Act, 1961

0 0 0 

2 Stock option 0 0 0 

3 Sweat Equity 0 0 0 

4 Commission 0 0 0 

5 Others, please specify: 0 0 0 

Total            834,476                  410,255           1,244,731 

          1,244,731 

5.

6.

7.

VII. 

Sd/-

PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES : COMPANY / DIRECTOR/ OTHER 

OFFICERS IN DEFAULT

NIL

Remuneration to Key Managerial Personnel  other than MD/ Manager/ WTD

Sl. 

No.

Particulars of Remuneration Total Amount

MD, NHSRCL, is deemed to be CEO of the Company; and his remuneration is mentioned in Sl. No. VI (A) above.

Ceiling as per the Act -  Not Applicable 
5

Key Managerial Personnel

BoD had appoined DF as CFO of the Company w.e.f. 2nd January 2018 vice Mr. S.K. Mallik, GM/Finance/ 

NHSRCL. Remuneration of DF is mentioned in Sl. No. VI(A) above.

Total (C)

S.K. Mallik, 

CFO
7  

(from 22.11.2017 

to 02.01.2018)

Section 197 of the Companies Act, 2013, is exempt for government companies in terms of notification dated 5th 

June 2015 of the Ministry of Corporate Affairs.

Note:

Date :  28th August 2018

Place :  New Delhi

For and on behalf of the Board of Directors

(Achal Khare)

    Managing Director 

(Rajendra Prasad)

Director Projects

 (Arun Bijalwan)

Director Finance

Sd/-Sd/-
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Appendix - 2 

JATIN GUPTA & ASSOCIATES  

COMPANY SECRETARIES 

  

SECRETARIAL AUDIT REPORT 

FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2018 
Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule  9 of the Companies 

(Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 
 

To 

The Members  
National High Speed Rail Corporation Limited  

(Joint Venture of Govt. of India (Ministry of Railways) and participating State Governments) 
New Delhi 

 
CIN: U60200DL2016GOI291002 

 
We have conducted, the Secretarial Audit of Compliance of applicable statutory provisions 

and adherence to good corporate practices by National High Speed Rail Corporation Limited 
(The Company).  The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a 

reasonable basis for evaluating the Corporate conducts/statutory compliances and accordingly 

expressing our opinion thereupon.  
 

Based on our verification of the Company’s books, papers, minute books, forms and returns 
filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the 

Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial 
audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period 

covering the financial year ended on 31st March, 2018, complied with the statutory 
provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and 

compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting 

made hereinafter: 

 

We have examined the registers, records, books, papers, minutes books, forms and returns 

filed and other records as required to be filed/maintained by the Company for the year ended 

31.03.2018 according to the provisions of: 

 

i. The Companies Act, 2013 (‘the Act’) and the Rules made thereunder and the relevant 

provisions of the Act;  

ii. The Memorandum and Articles of Association of the Company;  

We have also examined compliance with the applicable clauses/ regulations of the following:  

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India 

(ICSI). 

i. During the year review, the Company has complied with the provisions of the Act, 

Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and in the manner 

and subject to the reporting made hereinafter and also in line with applicable clauses 

of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India 

(ICSI).  The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance 



27 

 

mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act, rules, 

regulations, guidelines, standards, etc., mentioned above as stipulated under the 

provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made under the Act, and the 

Memorandum and Articles of Association thereto.  

 

We further report that, the Company is a Government Company, and : 

 

i. the Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and 

concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other 

Companies and interest in other entities;  

 

ii. the Company has not started commercial operations as yet, hence no approvals under 

applicable Act were required to be taken;  

 

iii. there was no prosecution initiated against or show cause notice received by the 

Company during the year under review under the Companies Act and rules, 

regulations and guidelines under these Acts. 

 

We further report that during the year: 

 
The status of the Company remains as a Government Company with entire paid-up share 
capital being held by Ministry of Railways (MoR) and those of participating states as on 31st 
March 2018. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the 
applicable provisions of Companies Act, 2013, and no commercial operations took place so 
far thus no specific act has governed the Company during the year covered under report (the 
Company being conceptualized for the purpose of running Bullet Train between Ahmedabad 
and Mumbai for which preliminary work is under way). 
 
 

i. The compliance to that effect has been made, this fact has been examined from the 
perusal of various records maintained by the Company and;  

 
ii. The Board of Directors of the Company is duly constituted with nominee and 

functional Directors.  The changes in the composition of the Board that took place 
during the year under review were carried out in compliance with the provisions of 
the Act (on account of directions from respective Stakeholders).  We are informed 
that the Company being a Government Company has nominee directors on its Board 
and thus the provisions of Section 149 read with rules thereto stands complied.   

 
iii. Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda 

and detailed notes on agenda were sent in tandem with requirements of applicable 
provisions, and a system exists for seeking and obtaining further information and 
clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation 
at the meeting. 

 
iv. The Company has complied with all the mandatory requirements.   
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We further report that there are adequate systems and processes in the Company 
commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance 
with applicable laws, rules, regulations and guidelines.  
 
There are no other specific events/actions in pursuance of the above referred laws, rules, 
regulations guidelines etc., having a major bearing on the Company’s Affairs. 

 
 
 
Place: New Delhi Jatin Gupta  
Date: 28th August 2018 Proprietor 

 

Sd/-  

For Jatin Gupta & Associates 

        Company Secretaries 

        CP No.: 5236 ; FCS No.: 5651 

 

 

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A 

and forms an integral part of this report 
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Annexure A 

 
To 

The Members  
National High Speed Rail Corporation Limited  

(Joint Venture of Govt. of India (Ministry of Railways) and participating State Governments) 

New Delhi 
 

CIN: U60200DL2016GOI291002 
 
Our report of even date is to be read along with this letter 

 
a. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the 

Company. Our responsibility is to express our opinion on them based on examination. 
 
b. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain 

reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. 
The verification was done to ensure that correct facts were reflected in secretarial 
records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable 
basis for our opinion. 

 
c. We rely on the statutory auditors reports on the Audited Financial Statement for the 

correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the 
Company. 

 
d. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules and 

regulations, and standards is the responsibility of the management. Our examination 
was limited to the verification of the procedures only. 

 
e. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the 

Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has 
conducted the affairs of the Company.  

 
 

 
Place: New Delhi Jatin Gupta  
Date: 28th August 2018 Proprietor 

 

Sd/-  

For Jatin Gupta & Associates 

        Company Secretaries 

        CP No.: 5236 ; FCS No.: 5651 

 



 

 

 

 

FINANCIAL 

STATEMENTS 
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        10173/2. BLOCK NO. 15, ABDUL AZIZ ROAD,  

W E.A., KAROL BAGH, NEW DELHl-110005 

          PHONE: 011-4506 4845 

         Email : sehgalmehta@hotmail.com  

          sehgalmehta@gmail.com 
 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

Dated : 28/08/2018 

 

TO THE MEMBERS OF  

M/s NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED 

Report on the Ind-AS Financial Statements 

 

 

We have audited the accompanying Ind-AS financial statements of  M/S  NATIONAL  HIGH  

SPEED RAIL CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance 

Sheet as at March 31, 2018, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive 

Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then 

ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (Herein 

after referred to as " Ind-AS financial statement"). 

 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

The  Company's  Board  of  Directors  is  responsible  for   the  matters  stated   in  Section  134(5)  

of   the Companies Act, 2013 (" -the Act") with respect to the preparation of these Ind-AS financial 

statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including 

other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance  with  

the Indian  Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Act read with the 

Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, and other accounting 

principles generally accepted in India. 

 

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with 

the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company 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  Ind-AS 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 Ind-AS financial statements based on our audit. 

In conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and 

auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the 

SEHGAL MEHTA & CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

 



31 

 

provisions of the Act and the Rules mad e there under and the Order issued under section 143(11) 

of the Act. 

 

We conducted our audit of the Ind-AS financial statements in accordance with the Standards on 

Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with 

ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 

the Ind-AS financial statements are free from material misstatement. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the 

disclosures in the Ind-AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind-AS financial 

statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 

internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind-AS financial statements 

that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies 

used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well 

as evaluating the overall presentation of the Ind-AS 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 Ind-AS financial statement. 

 

Opinion 

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the 

aforesaid Ind-AS financial statements give the information required by the Act in the manner so 

required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally 

accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018, and its profit, total 

comprehensive income, the changes in equity and its cash flows for the year ended on that date. 

 

Other Matters 

The financial information for the year ended 31st March,2017 and the transition date opening 

balance sheet as at 12th February, 2016 included in these Ind-AS financial statements, are based on 

the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with the companies 

(Accounting standard) Rules, 2006 audited by the us whose report dated 25th August, 2017 

expressed an unmodified opinion on those financial statements as adjusted for the differences in the 

accounting principles adopted by the company on transition to the Ind-AS, which has been audited 

by us. 

 

Our opinion is not modified in respect of this matter. 

 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

1. As required by the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India, in 

terms of sub section (5) of section 143 of the Act, we give the compliance in "Annexure -

A".  

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), as amended, 

issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the 
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Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 

4 of the Order, to the extent applicable. 

3. As required by section 143(3) of the Act, we report that: 

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best 

of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; 

b) in our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the 

Company so far as appears from our examination of those books; 

c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive 

Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with 

by this Report are in agreement with the books of account. 

d) in our opinion, the aforesaid Ind-AS financial statements comply with the Indian 

Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with relevant 

Rules issued there under. 

e) on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 

2018 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is 

disqualified as on March 31, 2018, from being appointed as a director in terms of 

Section 164 (2) of the Act. 

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting 

of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate 

report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy 

and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over 

financial reporting. And 

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance 

with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and 

to the best of our information and according to the explanations given to us: 

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial 

position in its Ind-AS Financial Statements-Refer Note 31 to the financial 

statements; 

ii. The Company did not have any long term contracts including derivative 

contracts for which there were any material foreseeable losses. 

iii. There were no amount required to be transferred to the Investor Education 

and Protection Fund by the company. 

   

    

Place: New Delhi For Sehgal Mehta & Co. 

Date: 28th August 2018 Chartered Accountants 

 FRN - 003330N 

  

 Sd/- 

 (CA Pankaj Kumar Goyal)    

 Partner  

 M. No. 515717 
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        10173/2. BLOCK NO. 15, ABDUL AZIZ ROAD,  

W E.A., KAROL BAGH, NEW DELHl-110005 

          PHONE: 011-4506 4845 

         Email : sehgalmehta@hotmail.com  

          sehgalmehta@gmail.com 
 

Dated : 28/08/2018 

 

ANNEXURE "A" TO INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 
 

Annexure to the Independent Auditors' Report referred to in paragraph 6(I) of our report of even 

date on the financial statements of National High Speed Rail Corporation Limited for the Year 

ended 31st March, 2018 

S.  

No. 

CAG's Directions Our Report Action 

Taken 

thereon 

Impact on 

financial 

statements 

1. Whether the company has 

clear title/lease deeds for 

freehold and leasehold land 

respectively? 

 

If not please state the area of 

freehold and leasehold land for 

which title/lease deeds are not 

available. 

 

The company does not own 

any land or building and is 

working in the rented 

premises for which proper 

rent agreements are 

available. 

No action 

was required 

to be taken. 

NIL 

2 Please report whether there are 

any cases of waiver/write off 

of debts/loans/interest etc., if 

any, the reasons there for and 

the amount involved. 

There are no cases of 

waiver/ written off of debts/ 

loans/ interest etc. 

No action 

was required 

to be taken. 

NIL 

3 Whether proper records are 

maintained for inventories 

lying with third parties & 

assets received as gifts from 

Govt. or other authorities. 

No inventories were lying 

with the third parties and no 

assets were received as gifts 

from government or any 

other authorities. 

No action 

was required 

to be taken. 

NIL 

 

        For Sehgal Mehta & Co. 

        Chartered Accountants 

        (Firm’s Registration number: 003330N) 

         

Sd/- 

        (CA Pankaj Kumar Goyal) 

Partner 

(M. No. 515717) 

SEHGAL MEHTA & CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 
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"Annexure B" to the Independent Auditors' Report 

 

Referred to in paragraph l under the heading 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of 

our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31, 

2018: 

 

1) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including 

quantitative details and situation of fixed assets; 

 (b) The Fixed Assets have been physically verified by the management in a phased 

manner, designed to cover all, which in our opinion, is reasonable having regard to the 

size of the company and nature of its business. Pursuant to the program, a portion of 

the fixed asset has been physically verified by the management during the year and no 

material discrepancies between the books records and the physical fixed assets have 

been noticed. 

 (c) No immovable property is held in the name of the company. 

 

2)  Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, the company has not any inventory during the year under review. Accordingly, 

the provision of clause 3(ii) of the Order is not applicable to the company and hence not 

commented upon; 

 

3)  The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited 

Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of 

the Act. Accordingly, the provisions of clause 3 (iii) (a) to (c) of the Order are not applicable 

to the Company and hence not commented upon. 

 

4) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company 

has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 In 

respect of loans, investments, guarantees, and security. 

 

5) The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued 

by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant 

provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to 

the deposits accepted from the public are not applicable. 

 

6) "We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the 

Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 

148(1) of the Companies Act ,2013 and are of the opinion that prima facie, the prescribed 

accounts have been made and maintained.' ' 

 

7) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination 

of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing 

undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, 
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Service Tax, Goods and Service Tax and any other statutory dues with the appropriate 

authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts 

payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2018 for a period of more than 

six months from the date on when they become payable. 

 

 b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, 

service tax , Goods And Service Tax outstanding on account of any dispute. 

 

8) The company has not taken any loan either from financial institution or from the government 

and has not issued any debentures. 

 

9) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further 

public offer including debt instruments and term Loans. Accordingly, the provisions of clause 

3 (ix) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon. 

 

10) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or 

employees has been noticed or reported during the year. 

 

11) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, the managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the 

requisite approval mandated by the provision of section 197 read with schedule V of the 

companies Act. 

 

12) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 

(xii) of the Order are not applicable to the Company and hence are not commented upon. 

 

13) According to the information and explanations given to us and based on our examination of 

the records of the company, transaction with the related parties are in compliance with section 

177 and 188 of the Act where applicable and details of such transaction have been disclosed 

in the Ind-AS financial statement as required by the applicable accounting standard. 

 

14) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, the company has not made any preferential allotment or private placement of 

shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the 

provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not 

commented upon. 

 

15) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the 

management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or 

persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not 

applicable to the Company and hence not commented upon. 
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16) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the 

Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the 

Order are not applicable to the Company and hence not commented upon. 

 

 For and on behalf of  

Place: New Delhi Sehgal Mehta & Co. 

Date: 28th August 2018 Chartered Accountants 

 FRN - 003330N 

  

 Sd/- 

 (CA Pankaj Kumar Goyal)    

 Partner  

 M. No. 515717 
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Annexure - C to the Auditors' Report 

(Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of 

our report to the Members of National High Speed Rail Corporation Limited of even date) 

 

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of 

the Companies Act, 2013 

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s National High Speed 

Rail Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of 

the financial statements of the Company for the year ended on that date. 

 

Management's Responsibility for Internal Financial Controls 

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal 

financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the 

Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on 

Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered 

Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of 

adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and 

efficient conduct of its business , the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds 

and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of 

reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013. 

 

Auditors' Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting 

of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note 

on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by 

the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under 

Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial 

controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements 

and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal 

financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls 

operated effectively in all material respects. 

 

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal 

financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of 

internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal 

financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and 

testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed 

risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks 

of material misstatement of the Ind-AS financial statements, whether due to fraud or error. 
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting. 

 

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting 

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide 

reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial 

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A 

company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures 

that 

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect 

the transactions and dispositions of the assets of the company; 

2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation 

of Ind-AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, 

and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with 

authorizations of management and directors of the company; and 

3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized 

acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the 

Ind-AS financial statements. 

 

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting 

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including 

the· possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements 

due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the 

internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the 

internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in 

conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. 

 

Opinion 

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls 

system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were 

operating effectively as at 31 March 2018, based on the internal control over financial reporting 

criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in 

the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the 

Institute of Chartered Accountants of India. 

 

Place: New Delhi For Sehgal Mehta & Co. 

Date: 28th August 2018 Chartered Accountants 

 FRN - 003330N 

 Sd/- 

 (CA Pankaj Kumar Goyal)    

 Partner  

 M. No. 515717 



NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

  

BALANCE SHEET as at 31st March 2018

Amount (₹ in Lakhs)

 Note No.  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

I. ASSETS

1 Non-current assets

(a) Property, Plant and Equipment 3 572.89                                     14.39                                

(b) Capital work-in-progress 4 8,936.66                                  1,185.94                           

(c) Intangible Assets 5 28.58                                       -                                   

(d)  Financial Assets 6

(i) Loans 6.1 18.43                                       -                                   

(ii) Others 6.2 162.71                                     10.64                                

(e) Deferred Tax Assets (Net) 7 32.59                                       58.89                                

(f) Other Non-Current Assets 8 6,605.74                                  1.63                                  

16,357.60                                1,271.49                           

2 Current assets

(a)  Financial Assets 9

(i) Cash and Cash Equivalents 9.1 9,823.25                                  30,568.99                         

9.2 40,838.44                                18,000.00                         

(iii) Loans 9.3 2.55                                         -                                   

(iv) Others 9.4 2,334.15                                  1,044.37                           

(b) Other Current Assets 10 69.18                                       8.46                                  

53,067.57                                49,621.82                         

Total Assets 69,425.17                                50,893.31                         

II. EQUITY AND LIABILITIES

1 Equity

(a) Equity Share Capital 11 65,500.00                                20,000.00                         

(b) Other Equity 12 2,691.02                                  30,621.52                         

68,191.02                                50,621.52                         

2 Liabilities

(i) Non-current liabilities

(a) Financial Liabilities 13

     (i) Others 13.1 4.95                                         -                                   

(b) Other Non Current Liabilities 14 0.02                                         -                                   

(c) Provisions 15 18.75                                       -                                   

23.72                                       -                                   

(ii) Current liabilities

(a) Financial Liabilities 16

     (i) Others 16.1 872.04                                     204.17                              

(b) Other Current Liabilities 17 279.91                                     22.54                                

(c) Provisions 18 1.42                                         -                                   

(d) Current Tax Liability (Net) 19 57.07                                       45.08                                

1,210.43                                  271.79                              

Total Equity and Liabilities 69,425.17                                50,893.31                         

General Information 1

Summary of Significant Accounting Policies 2

For Sehghal Mehta & Co.

Chartered Accountants

FRN: 003330N

Sd/- Sd/- Sd/-

Partner: CA Pankaj Kumar Goyal Achal Khare A. K. Bijalwan

M. No.: 515717 Managing Director Director Finance

DIN: 07576351 DIN: 08012372

Place: New Delhi

Date : 28th August 2018

Particulars

   For and on behalf of Board of Directors

Sumita Sharma 

Company Secretary

M. No. : FCS5250

(ii) Bank Balances other than (i) above

Sd/-
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Amount (₹ in Lakhs)

Particulars  Note No.  For the year ended 

31st March 2018 

 For the period 12th 

February 2016 to 31st 

March 2017 

I.  Revenue from Operations  

II   Other Income 20                       2,964.24                                 1,248.38 

III         Total Revenue (I+II)                       2,964.24                                 1,248.38 

 Expenses 

 Employee Benefit Expense 21                                 -                                              -   

 Depreciation and Amortization Expense 22                                 -                                              -   

 Other Expenses 23                              7.85                                    276.85 

IV        Total Expenses (IV)                              7.85                                    276.85 

V  Profit before exceptional items and tax (III - IV)                       2,956.39                                    971.53 

VI  Exceptional Items 

VII  Profit before tax (V - VI)                       2,956.39                                    971.53 

VIII  Tax expense: 

 (1) Current tax 24                          815.10                                    388.81 

 (2) Deferred tax                            26.29 (58.89)

IX                       2,115.00                                    641.61 

X   Profit/(Loss) from discontinued operations 

XI   Tax expense of discontinued operations 

XII   Profit/(Loss) from discontinued operations (X - XI) 

XIII   Profit/(Loss) for the period (IX + XII)                       2,115.00                                    641.61 

XIV   Other Comprehensive Income 

 A. (i) Items that will be reclassified to Profit or Loss                                         -                                              -   

     (ii) Income Tax relating to  Items that will be reclassified to 

Profit or Loss 

                                -                                              -   

 B. (i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss                                 -                                              -   

     (ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to 

Profit or Loss 

                                -                                              -   

   

XV

                      2,115.00                                    641.61 

XVI  Earning per equity share: 

(For Continuing Operation)

(1) Basic (in ₹) 25                            46.11                                      47.42 

(2) Diluted (in ₹) 25                            46.11                                      47.14 

XVII  Earnings Per Equity Share: 

(For Discontinuing Operation)

(1) Basic (in ₹)                                 -                                              -   

(2) Diluted (in ₹)                                 -                                              -   

XVIII  Earnings Per Equity Share: 

(For Continuing and Discontinued  Operation)

(1) Basic (in ₹) 25                            46.11                                      47.42 

(2) Diluted (in ₹) 25                            46.11                                      47.14 

THE NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.

For Sehghal Mehta & Co.    For and on behalf of Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 003330N

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

Partner: CA Pankaj Kumar Goyal Achal Khare A. K. Bijalwan

M. No.: 515717 Managing Director Director Finance

DIN: 07576351 DIN: 08012372

Place: New Delhi

Date : 28th August 2018

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

M. No. : FCS5250

Sumita Sharma 

Company Secretary

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2018

 Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) 

(Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 

the period 

 Profit/(Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII) 
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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2018

Amount (₹ in Lakhs)

Particulars
 For the year ended 

31st March 2018 

 For the year ended 31st 

March 2017 

A. Cash Flow from Operating Activities

Profit before exceptional items and tax 2,956.39                        971.53                               

Adjustments for:-

Depreciation 49.91                             1.36                                   

Interest Income                       (2,961.46)                           (1,248.02)

Operating Profit before operating capital changes (1)                              44.84                              (275.13)

Adjustments for :-

Decrease / (Increase) in Financial Assets-Others                          (186.82)                                  (4.32)

Decrease / (Increase) in Other current Assets                            (60.71)                                  (8.46)

Decrease/ (Increase) in Other Non Current assets                          (100.39)                                  (1.08)

Decrease/ (Increase) in Financial Assets Loans                            (20.98)                                (10.64)

(Decrease) / Increase in Financial Liability-Others 672.83                           204.17                               

(Decrease) / Increase in Provisions 20.17                             -                                    

(Decrease) / Increase in Other Current Liability 257.37                           22.54                                 

(Decrease) / Increase in Other Non Current Liability 0.02                               -                                    

(2)                            581.49                                202.21 

Cash generated from operation                            626.33                                (72.92)

Income Tax Paid (1+2)                          (803.11)                              (343.73)

Total Cash generated from Operating Activities                          (176.78)                              (416.65)

B. Cash Flow From Investing Activities

                      (8,387.73)                           (1,201.69)

Capital Advances for Project Work and Capex                       (6,503.71)                                  (0.55)

                    (22,838.45)                         (18,000.00)

Interest Income                         1,706.43                                207.97 

Net Cash used in Investing Activities                     (36,023.46)                         (18,994.27)

C. Cash Flow From Financing Activities

Proceeds from Issue of Equity Share Capital                       15,500.00 20,000.00                          

Share Application Money pending allotment -                                                           30,000.00 

Share issue expense                            (45.50)                                (20.09)

Net Cash generated from Financing Activities                       15,454.50                           49,979.92 

                    (20,745.74) 30,568.99                          

Opening Cash & Cash Equivalents                       30,568.99                                       -   

Closing Cash & Cash Equivalents                         9,823.25                           30,568.99 

 Cash and Cash Equivalent Comprises of 

Currency in Hand                                2.03                                       -   

Balances with banks:

 – Current Account                              34.27                           30,021.77 

 – In Flexi Account                            786.57                                546.88 

                        9,000.00                                       -   

 – In Imprest Account                                0.38                                    0.34 

                        9,823.25                           30,568.99 

Notes:-

For Sehghal Mehta & Co.

Chartered Accountants  For and on behalf of Board of Directors

FRN: 003330N

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

Partner: CA Pankaj Kumar Goyal Achal Khare A. K. Bijalwan Sumita Sharma 

M. No.: 515717 Managing Director Director Finance Company Secretary

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250

Place: New Delhi

Date : 28th August 2018

 1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered 

Accountants of India. 

 Increase in Bank Deposits  

 Purchase of Property, Plant and Equipment's & Other Intangible Assets and CWIP 

 – In Fixed Deposits with original maturity of less than three months 

 Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet 

 Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C) 

41



Statement of Changes in Equity for the year ended 31 March, 2018

A. Equity share capital

Particulars  Number of shares Amount (₹ in Lakhs)

Balance as at April 1, 2017                2,000,000.00                    20,000.00 

Issue of share capital during the year                4,550,000.00                    45,500.00 

Balance as at March 31, 2018                6,550,000.00                    65,500.00 

 B. Other Equity Amount ( ₹ in Lakhs)

 Reserves & Surplus 

 Retained Earnings 

Balance at the beginning of the year                         621.52                     30,000.00                    30,621.52 

Changes in accounting policy or prior 

period errors

                                -                                   -                                   -   

Restated balance at the beginning of 

the year

                        621.52                     30,000.00                    30,621.52 

Profit for the year                      2,115.00                                 -                        2,115.00 

Other Comprehensive Income for the 

year (net of income tax)

                                -                                   -                                   -   

Total Comprehensive Income for the 

year 

                     2,115.00                                 -                        2,115.00 

Share application money received 

during the period

                                -                       15,500.00                    15,500.00 

Share issued during the year                                 -                     (45,500.00)                  (45,500.00)

Share issue expenses                          (45.50)                                 -                           (45.50)

Balance at the end of the year                      2,691.02                                 -                        2,691.02 

For Sehghal Mehta & Co.

Chartered Accountants

FRN: 003330N

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

Partner: CA Pankaj Kumar Goyal Achal Khare A. K. Bijalwan Sumita Sharma 

M. No.: 515717 Managing Director Director Finance Company Secretary

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250

Place: New Delhi

Date : 28th August 2018

 NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED 

 Particulars  Share Application 

Money Pending 

Allotment 

 Total 

   For and on behalf of Board of Directors
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A. Equity share capital

Particulars  Number of shares Amount ( ₹ in Lakhs)

Balance at February 1, 2016                              -                                     -   

Issue of equity shares capital during the period            2,000,000.00                       20,000.00 

Balance at March 31, 2017            2,000,000.00                       20,000.00 

 B. Other Equity Amount ( ₹ in Lakhs)

 Retained Earnings  Share Application 

Money Pending 

Allotment 

Balance at February 1, 2016                                  -                                -                                     -   

Changes in accounting policy or prior 

period errors

                                 -                                -                                     -   

Restated balance at the beginning of 

the period

                                 -                                -                                     -   

Profit for the period                          641.61                              -   641.61                           

Other Comprehensive Income for the 

period (net of income tax)

                                   -                              -                                     -   

Total Comprehensive Income for the 

period

641.61                                                      -   641.61                           

Share application money received during 

the period

                                   -                 30,000.00                       30,000.00 

Less: share issue expenses                           (20.09)                              -                              (20.09)

Balance at the end of the period 621.52                         30,000.00                30,621.52                      

For Sehghal Mehta & Co.    For and on behalf of Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 003330N

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

Partner: CA Pankaj Kumar Goyal Achal Khare A. K. Bijalwan Sumita Sharma 

M. No.: 515717 Managing Director Director Finance Company Secretary

DIN: 07576351 DIN: 08012372 M. No. : FCS5250

Place: New Delhi

Date : 28th August 2018

 NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED 

 Particulars 

 Statement of Changes in Equity for the period ended 31 March, 2017 

 Reserves & Surplus  Total 
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1 General Information

National High Speed Rail Corporation of India Limited (NHSRCL) is a public limited company domiciled

in India having registered office at 2nd Floor, Asia Bhawan, Road No.-205, Sector-9, Dwarka (South west

Delhi), New Delhi-110077. The Company was incorporated in India under the provisions of Companies

Act, 2013 on 12th February 2016 with the object to plan, design, develop, build, commission, maintain,

operate and finance high speed rail services between the state of Maharashtra and State of Gujarat and/or

any other area either on its own or by taking over or leasing or otherwise of any other model and build new

transit route of any mode or a combination of mode with all attendant infrastructure facilities, as may be

approved by Ministry of Railways or Government of India or any other such competent authority.

2 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 a)    Statement of Compliance

The financial statements as at and for year ended March 31, 2018 have been prepared in accordance with

Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards)

Rules, 2015, Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2016 and 2017.

For all periods up to and including the year ended 31 March 2017, the company prepared its financial

statements in accordance with accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act

2013 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended 31 March 2018 is to be company’s

first IND AS financial statements.

Refer Note No 35 for first time adoption of Ind AS.

b)    Basis of Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis,

except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS. 

i.           Certain financial assets and liabilities measured at fair value.(Refer accounting policy regarding

Financial Instruments)

ii.            Defined benefit plan and plan Assets.

c) Use of estimates and judgment

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make

judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported

amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial

statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes future

obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and

equipment, Employee benefit expenses, provisions etc. Actual results may differ from these estimates .

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to

changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognised in the

period in which the results are known /materialized.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of

estimation, uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that have the most

significant effect on the amounts recognized in the financial statements is as under:
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·        Property, Plant and Equipment: The useful lives and residual values are reviewed periodically

along with depreciation method. The lives are based on historical experiences as well as anticipation of

future events.

·        Provisions: Provisions are determined based on estimation to settle the obligation at balance sheet

date.

·        Contingent Liabilities/Assets: Contingent Liabilities/Assets are disclosed based on judgement of

management, are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect current management

estimate.

·        Impairment test of non-financial assets: The recoverable amount of PPE is determined based on

judgement of assumptions of technical experts.

·        Recognition of Deferred Tax Assets: Deferred Tax Asset is recognized based on the assessment of

probability of future taxable income against which the deferred tax can be utilized.

·        Post-Employment Benefits : Employee benefit obligation are measured on the basis of actuarial

assumptions which include mortality and withdrawal rates as well as assumptions concerning future

development in discount rates, the rates of salary increase and inflation rate. The company consider that

the assumption used to measure obligations are appropriate and documented. However, any changes in

these assumption may have a material impact on the resulting calculations.

d)     All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs

except where otherwise stated.

2.2  Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the

effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or

payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are

segregated based on the available information.

For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks

and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand which

are considered part of the Company’s cash management system.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the

effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or

payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are

segregated based on the available information.

For the purposes of the Statement of cash flow , cash and cash equivalents include cash in hand, cash at

banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand

are considered part of the Company’s cash management system.

Amendment to Ind-AS 7:

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to

provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from

financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting

inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities

arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not

have any material effect on the financial statements.
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2.3 Functional and presentation currency

Items Included in the Financial Statements are measured using the currency of primary economic

environment in which the Company operates (Functional Currency) The financial statements are presented

in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.  

Foreign Currency

Transactions denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the time of

transaction.

Monetary items denominated in foreign currencies are translated at exchange rates as at the reporting date.

Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognized in profit or

loss.

2.4 Property, plant and equipment

(a)      Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment

losses, if any

Cost of asset includes the following:

  i.      Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii.     Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on

which it is located if recognition criteria are met.

(b)     Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition

criteria are met.

(c)     An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future

economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal

or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale

proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in statement of profit or loss.

Depreciation &Amortization

(a)   Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on Straight Line method (SLM) over the

useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b)  Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is

significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life

of remaining asset

(c) Assets given to employees have been depreciated over the period of 3 years on SLM basis.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant 

and equipment are as follows:

Furniture & Fixture              10 Years

EDP Assets                             3 Years

Office Equipment                   5 Years

Leasehold Improvements       6 Years

Vehicles                                  8 Years

(d)    Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.
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2.5 Intangible Assets

An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the

assets will flow to the company and cost of the asset can be measured reliability. Intangible assets are

stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortisation

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight- line basis from the 

date that they are available for use. 

The estimated useful life of intangibles are as follows:

Software:-      3 Years

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

2.6 Capital Work in Progress

Amounts paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding as of each reporting

date and the cost of property, plant and equipment not ready for intended use before such date are

disclosed under capital work- in-progress.

Expenditure which can be directly identified with the Project undertaken by the company is debited to

“Capital Work in Progress” under “Direct Project Expenditure. Indirect expenditure in the nature of

employee benefits and indirect expenditure directly related to the project has been charged to project.

Income pertaining to construction period and other incidental income such as interest income (other than

from temporary deployment of funds received by way of equity), sale of tender documents, etc. is adjusted

against the expenditure during construction.

2.7 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a)  Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial

degree of estimates when:

 i.  The Company has a present obligation as a result of a past event.

 ii.  Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;

and

 iii.   The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance

Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present

value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b)     Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i.  A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will

be required to settle the obligation; or 

ii.  A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation unless the probability of outflow of resource is remote.

Contingent Liability and Provisions needed against Contingent Liability and Contingent Assets are

reviewed at each Reporting date.
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c)      Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

2.8  Revenue Recognition

i. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the

Company and the revenue can be reliably measured. However, when an uncertainty arises about the

collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect

of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of

the amount of revenue already recognized.

ii. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable

b. Other Revenue Recognition

 i. Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and

the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method.

2.9 Leases

Finance Lease: -

i. that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset

ii. are capitalised at lease inception at lower of fair value or present value of minimum lease payment

iii. Payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve

a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. 

iv. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss.

v. Depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty to obtain

ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life

of the asset and the lease term.

Operating Lease: - 

  i.  is classified as operating lease when significant portion of the risk and rewards are not transferred to

the company.

ii. payment is charged to profit and loss on straight-line basis over the lease term except where lease

payment is structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected

inflationary cost increase.

Lease Hold Improvements

Leasehold improvements are amortized over the period of lease from the month in which such

improvements are capitalized

2.10 Impairment of non-financial assets

In accordance with Ind AS-36 on Impairment of Assets, the carrying amounts of Company’s assets are

reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any

such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated as the higher of the Fair Value less cost

to sell and the value in use. An impairment loss is recognized in Statement of Profit and Loss whenever

the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment

loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of

recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss is

recognized in the Statement of Profit and Loss.
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2.11 Borrowing Cost

Borrowing cost incurred on the funds borrowed specifically for the project and identified therewith is

capitalised up to the time of commissioning of the project or part thereof and thereafter charged to revenue

to the extent assets are under commercial operation.

2.12 Employee Benefits

a)  Short Term Employee Benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the services are classified as

short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages, and short- term compensated absences,

LTC etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b)  Long Term Employee Benefits

i. The obligation for long-term employee benefits such as long-term compensated absences & half pay

leave is recognized in the same manner as in the case of defined benefit plans as mentioned in (c) (ii)

below.

c)  Post-Employment Benefits.

i. Defined contribution plans: The Company makes defined contribution to the Regional Provident Fund

Commissioner in respect of provident fund scheme, CGIS and employee state insurance scheme. The

contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee

renders the related service.   

ii. Defined benefit plans: Gratuity is a post-employment defined benefit plan. The liability recognized in

the balance sheet is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less fair

value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using projected

unit credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Profit & Loss

Account.

d) Retirement benefits of the ‘staff on deputation’ have been accounted for on the basis of the guidelines

of the Ministry of Railways.

e)  Actuarial gains or losses are recognized in Other Comprehensive Income.

f) Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income are comprising actuarial gains or losses

that are not reclassified to profit or loss from Other Comprehensive Income in subsequent periods.

2.13 Current income tax

 i. Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.

ii. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax

rates.

iii. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively

enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.

 iv. Current tax related to OCI Items is recognized in Other Comprehensive Income (OCI).
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2.14 Deferred tax

In accordance with the Indian Accounting Standard (IND-AS 12) “Income Taxes” issued by the Institute

of Chartered Accountants of India.

i.    Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed

using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

ii.  Deferred income tax asset is recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be

available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits

and unused tax losses can be utilized.

iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to

the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of

the deferred income tax asset to be utilized.

iv.  Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

2.15   Earnings Per Share

1.     Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to

equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The

weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus

issue and share split.

2.     For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period

attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the

period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

2.16 Preliminary Expenses

All Preliminary Expenses are recognised as an expense when it is incurred.

2.17 Dividend to equity holders

Dividend paid/payable is recognized in the year in which the related dividends are approved by

shareholders or board of directors as appropriate.

2.18 Events occurring after Balance Sheet Date

Events occurring after Balance Sheet date are considered in the preparation of financial statements in

accordance with Ind AS 10 (Contingencies and Events Occurring After Balance Sheet Date).

2.19 Fair Value Measurement

Company measures certain financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price

that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between

market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that

the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

·         in the principal market for the asset or liability, or

·         In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an

asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the

asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses

valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to

measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of

unobservable inputs.
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2.20 Financial instruments: - 

a) Initial Recognition:

Financial Assets and Liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual

provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value.

Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial

liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added

to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.  

b) Subsequent measurement

Financial Assets

financial assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a

business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the

contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments

of principal and interest on the principal amount outstanding.

b. Fair Value through Other Comprehensive Income

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets

are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and

selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash

flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

c. At Fair Value through Profit and Loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or

at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly

attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are

immediately recognised in profit or loss.

Financial Liabilities 

Financial Liabilities are classified as follow: 

a. Financial liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and

retention money etc. are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using

the effective interest rate method.

b. Financial liabilities at Fair value through Profit and Loss

The company has not designated any financial liabilities at Fair value through Profit and Loss.

c) De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial

assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it

transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.
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Financial Liability 

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or

expires. When an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on

substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an

exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new

liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or

loss.

d) Impairment of financial assets:

Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss.

The Company follows' simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on trade

receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit

risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right

from its initial recognition

Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried

at amortised cost and Fair value through Other Comprehensive Income debt instruments. The impairment

methodology applies on whether there has been significant increase in credit risk.

  

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period is recognised as

income/expense in the statement of profit and loss.

2.21 Non-current Assets (or disposal groups) held for Sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount is intended to

be recovered principally through a sale (rather than through continuing use) when the asset (or disposal

group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and

customary for sale of such asset (or disposal group) and the sale is highly probable and is expected to

qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

 

Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at lower of their carrying

amount and fair value less costs to sell.

2.22 Standard issued but not effective

IND AS 115 Revenue from Contracts with Customers

MCA had notified IND AS 115 on Revenue from Contracts with Customers on dated March 28, 2018. The 

standard establishes a new five step model that will apply to revenue arising from Contracts with

customers. Under IND AS 115, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration to which

an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The principles

in IND AS 115 provide a more structured approach to measuring and recognizing revenue. The new

revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition

requirements under IND AS.

The effective date of IND AS 115 is annual periods beginning on or after 1st April 2018. The Company is

required to adopt the standard by the Financial Year commencing 1st April 2018. The Company is

currently evaluating the requirements of IND AS 115 and has not yet determined the impact on the

financial statements.
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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Note: - 3

Property, Plant and Equipment's

Amount ( ₹ in Lakhs)

 Particulars  Lease Hold  

Improvements 

 Furniture & 

Fixtures 

 Motor 

Vehicles 

 EDP Assets  Office 

Equipment 

 Total 

 Gross Carrying Amount 

 At 12 February, 2016 -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 Additions -                       -                    -                   8.74                    7.02                       15.76                         

 Disposals/Adjustments -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 At 31 March 2017 -                       -                    -                                       8.74                        7.02                          15.76 

 Additions 341.26                 46.97                47.92                103.62                66.51                    606.28                       

 Disposals/Adjustments -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 At 31 March 2018                  341.26                 46.97                 47.92                 112.36                     73.53                        622.03 

 At 12 February, 2016 -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 Depreciation charged for the period -                       -                    -                   0.99                    0.38                       1.37                           

 Disposals/Adjustments -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 At 31 March 2017                          -                         -                        -                       0.99                        0.38                            1.37 

 Depreciation charged for the year 25.75                   2.50                  2.98                  11.84                  4.69                       47.76                         

 Disposals/Adjustments -                       -                    -                   -                      -                        -                             

 At 31 March 2018                    25.75                   2.50                   2.98                   12.83                        5.07                          49.13 

 Net Carrying Value 

 At 31 March  2018                  315.51                 44.47                 44.93                   99.53                     68.46                        572.89 

 At 31 March  2017                          -                         -                        -                       7.75                        6.64                          14.39 

Note: - 4

Capital Work in Progress Amount ( ₹  in Lakhs)

 Particulars  Total 

 At 12 February 2016 -                        

Additions (subsequent expenditure) 1,185.94               

 Adjustments -                        

  At 31  March 2017                1,185.94 

Additions (subsequent expenditure) 7,750.72               

 Adjustments -                        

  At 31  March 2018                8,936.66 

Note: - 4.1 

Details of Capital Work in Progress 

 Additions  Adjustments As at 31.3.2017  Additions  Adjustments As at 31.3.2018

 Construction/Procurement Cost -                       -                    -                   50.97                  -                        50.97                         

 Land Facilities Expenditure* -                       -                    -                   389.41                -                        389.41                       

 Consulting Service Cost 1,048.14              -                    1,048.14           4,081.61             -                        5,129.75                    

 Preliminary Project Expenditure -                       -                    -                   1,230.69             -                        1,230.69                    

 Common Project Expenditure 32.75                   -                    32.75                -                      -                        32.75                         

 Incidental Project expenditure 105.05                 -                    105.05              2,014.34             -                        2,119.39                    

 Less: Sale of Tender -                       -                    -                   (16.30) -                        (16.30)

Total 1,185.94              -                    1,185.94           7,750.72             -                        8,936.66                    

* it includes one time infra cost and directly related expenses for land facilitation.

 Accumulated Depreciation and Impairment 

 Particulars ( 12-02-2016 to 31-03-2017) FY 2017-18
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Note: - 5

Intangible Assets

Amount ( ₹ in Lakhs)

 Particulars  Amount 

 Gross Carrying Amount 

 At 12 February, 2016 -                                  

 Additions -                                  

 Disposals/Adjustments -                                  

 At 31 March 2017 -                                  

 Additions 30.72                               

 Disposals/Adjustments -                                  

 At 31 March 2018                                30.72 

Accumulated Amortisation and Impairment

 At 12 February, 2016 -                                  

 Amortisation charge for the year -                                  

 Disposals/Adjustments -                                  

 At 31 March 2017 -                                  

 Amortisation charge for the year 2.14                                 

 Disposals/Adjustments -                                  

 At 31 March 2018                                  2.14 

 Net Carrying Value 

 At 31 March  2018                                28.58 

 At 31 March  2017 -                                  

Note :- 6
Financial Assets- Non Current

Note :- 6.1  Loans

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Unsecured, Considered Good

House Building Advance Loan to Employee's 18.43                               -                                  

Total                                18.43 -                                  

Note :- 6.2 Other Financial Assets

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Security Deposits 162.71                             10.64                               

Total                              162.71                                10.64 
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Note: - 7

Deferred Tax

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

A. Deferred Tax Liabilities

Property, Plant and Equipment                                  7.41 0.60                                 

Total of Deferred Tax Liabilities 7.41                                 0.60                                 

B. Deferred Tax Assets

Preliminary Expenses                                34.19 59.49                               

Provision for Gratuity                                  1.40 -                                  

Provision for Leave Encashment                                  4.42 -                                  

Total of Deferred Tax Assets                                40.00                                59.49 

Net Deferred Tax (Liability)/ Assets                                32.59                                58.89 

Movement in Deferred Tax Asset/(Liability)

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars Property, 

Plant and 

Equipment

 

Preliminary 

Expenses 

 Employee Benefit 

Expenses 

Total

Opening balance as at 12th February, 

2016

Charged/(credited) during  12-02-2016 to 31-

03-2017

To Profit & Loss (0.60) 59.49          -                                  58.89                               

To other comprehensive income -             -              -                                  -                                  

Closing balance as at 31st March 2017 (0.60)                   59.49 -                                                                 58.89 

Charged/(credited) during the year

To Profit & Loss (6.81) (25.30) 5.82                                 (26.29)

To other comprehensive income -             -              -                                  -                                  

Closing balance as at 31st March 2018 (7.41)         34.19          5.82                                 32.59                              

Note :- 8 

Other Non-Current Assets Amount  ( ₹ in Lakhs)

Particluars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

 a) Capital Advances 

 Advances for fixed assets 2.05                                 0.55                                 

 Project Advances 6,501.65                          -                                  

 b) Others 

 Prepaid Expenses 32.08                               -                                  

 Fair value adjustment-Security Deposit* 60.75                               1.08                                 

9.21                                 -                                  

Total  6,605.74                          1.63                                 

* it represents the unamortised portion of difference between Fair value and transaction value of security deposit.

 Fair value adjustment- House Building Advance** 

 ** it represents the unamortised portion of difference between Fair value and transaction value of House Building Advance 

Loan. 
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Note :- 9 

Financial Assets-Current

Note :- 9.1 Cash and Cash equivalent

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Currency in Hand 2.03                                 -                                  

Balances with banks:

 – In Current Account 34.27                               30,021.77                        

 –  In Flexi Account 786.57                             546.88                             

 In Imprest Account 0.38                                 0.34                                 

9,000.00                          -                                  

Total 9,823.25                          30,568.99                        

Note :- 9.2 Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

40,838.44                        18,000.00                        

Total 40,838.44                        18,000.00                        

Note :- 9.3 Loans

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Unsecured, Considered Good

 House Building Advance Loan to Employee's 2.55                                 -                                  

Total                                  2.55 -                                  

Note :- 9.4  Other Current Financial Assets

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Interest Accrued but not due on Term & Fixed deposits 2,268.00                          1,040.05                          

Recoverable from RDSO 1.22                                 1.22                                 

Interest Receivable-Rites Sabarmati 27.09                               -                                  

Security Deposits against employee accomodation 37.84                               3.10                                 

Total                           2,334.15                           1,044.37 

Note :- 10  

Other Current Assets Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Advances other Than Capital Advance

Advances For Expenses 2.04                                 -                                  

Others

 Prepaid Expenses 52.58                               7.76                                 

 Fair value adjustment-Security Deposit* 13.78                               0.70                                 

Fair value adjustment-House Building Advance** 0.78                                 -                                  

Total 69.18                               8.46                                 

 * it represents the unamortised portion of difference between Fair value and transaction value of security deposit. 

 ** it represents the unamortised portion of difference between Fair value and transaction value of House Building Advance. 

- Fixed Deposits (with original maturity of more than 3 

Months and less than 12 Months)

Fixed Deposits (with original maturity of Less  than 3 Months

 and less than 12 months)
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Note : - 11

Equity Share capital

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars As at 31st March 2018 As at 31st March 2017

Authorised share capital

                      2,000,000.00                     2,000,000.00 

(As at 31 March 2017,  20,00,00,000 Equity shares of Rs. 1000 each) 2,000,000.00                      2,000,000.00                    

Issued/Subscribed and Paid up Capital

                           65,500.00 20,000.00                         

65,500.00                           20,000.00                         

Note :- 11.1   Reconciliation of the number of equity shares and share capital

No. of shares  Amt (Rs in Lakhs) No. of shares Amount ( ₹ in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up 

equity Capital outstanding at the 

beginning

      2,000,000                  20,000.00                                        -                                        -   

Add: Shares Issued during the 

period

      4,550,000                  45,500.00                            2,000,000                          20,000.00 

Issued/Subscribed and Paid up 

equity Capital outstanding at the 

end of the year

6,550,000      65,500.00                 2,000,000                           20,000.00                         

Note 11.2 :- Rights, Preference and restrictions attached to shares

Note :- 11.3   Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

No. of shares  % of holding No. of shares % of holding

Equity shares

Ministry of Railway, Govt. of India 

& its nominees

      6,500,000 99.24%                            2,000,000 100.00%

Total 6,500,000      99.24% 2,000,000                           100.00%

Note : - 12

Other Equity

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Retained Earnings                              2,691.02                              621.52 

Share Application Money Pending Allotment                                        -   30,000.00                         

Total 2,691.02                             30,621.52                         

Note :- 12.1 Retained Earnings Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Opening Balance                                621.52 -                                   

Add: Profit during the period 2,115.00                             641.61                             

 Less: Share Issue Expenses                                 (45.50)                               (20.09)

Closing Balance 2,691.02                             621.52                             

Note :- 12.2 Share Application Money Pending allotment Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Opening Balance                            30,000.00                                      -   

Add: Share Application Money Received during the period                            15,500.00 30,000.00                         

Less:- Share Issued During the Year                            45,500.00                                      -   

Closing Balance -                                     30,000.00                         

As at 31 March 2017

Particulars

Name of the shareholder

As at 31 March 2018

As at 31 March 2018

20,00,00,000 Equity Shares of Rs. 1000 each

65,50,000 Equity shares of Rs. 1000 each

The Company has only one class of equity shares referred to as equity shares having at par value of Rs 1,000/-. Each holder of one 

equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of  equity shares shall be 

entitled to receive  any of the  remaining assets of the company, after distribution of all preferential amounts. During the Year 

ended 31st March 2018, dividend declared for distribution to equity shareholders was Rs Nil.

(As at 31 March 2017,  20,00,000 Equity shares of Rs 1000 each)

As at 31 March 2017
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Note :- 13 Financial Liabilities- Non Current

Note :- 13.1   Other Financial Liabilities Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Security Deposit 4.95                                                                        -   

Total 4.95                                                                        -   

Note :- 14  Other Non Current Liabilities Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Fair Value Adjustment in Security Deposits 0.02                                                                        -   

Total  0.02                                                                        -   

Note :- 15

Provisions Non Current Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Provision for Gratuity 4.84                                                                        -   

Provision for Leave Encashment 13.91                                                                      -   

Total  18.75                                                                      -   

Note :- 16 Financial Liabilities- Current

Note :- 16.1   Other Financial Liabilities Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Other Payables 764.25                               181.60                             

Salary Payable 12.32                                 21.83                               

Security Deposit 95.47                                 0.74                                 

Total 872.04                               204.17                             

Note :- 17  Other Current Liabilities Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Statutory Dues 144.03                               17.98                               

Provision for Expenses 135.55                               4.56                                 

Fair Value Adjustment in Security Deposits 0.33                                                                        -   

Total  279.91                               22.54                               

Note :- 18   Provisions Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Provision for Gratuity 0.02                                                                        -   

Provision for Leave Encashment 1.40                                                                        -   

Total  1.42                                                                        -   

Note :-  19   Current Tax Liability Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  As at 31st March 2018  As at 31st March 2017 

Provision for Income Tax net of TDS 57.07                                 45.08                               

Total 57.07                                 45.08                               
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Note :- 20   Other Income
Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Interest Income

Interest Income on FDR’s 2,806.38                                                      1,225.20                                                           

Interest Income -Flexi Account 128.00                                                         22.82                                                                

Interest Income -Sabarmati 27.09                                                                                                                               -   

Interest Income of HBA Loan to employee 0.90                                                                                                                                 -   

Interest income on Financial Assets 1.85                                                            0.30                                                                  

Other Non-Operating Income

Miscellaneous Income - 0.06                                                                  

Amortisation of Financial liabilities 0.02                                                                                                                                 -   

Total                                                       2,964.24                                                            1,248.38 

Note :- 21

Employee Benefit Expenses

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Salaries, Wages & Bonus                                                                                                                724.77                                                                 71.37 

Contribution to Provident and Other Funds                                                           17.69                                                                      -   

Gratuity                                                             4.86                                                                      -   

Leave Encashment                                                           15.31                                                                      -   

Staff Welfare Expenses                                                          228.10                                                                   2.99 

Training Expenses                                                             8.79                                                                      -   

Total                                                          999.52                                                                 74.36 

Less: Transferred to CWIP                                                        (999.52)                                                               (74.36)

                                                                  -                                                                      -   

Note :- 22

Depreciation & Amortization Costs Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Depreciation on Tangible Assets (Refer Note-3) 47.77                                                          1.36                                                                  

Amortisation of Intangible Assets (Refer Note-5) 2.14                                                                                                                                 -   

Total                                                           49.91                                                                   1.36 

Less: Transferred to CWIP                                                          (49.91)                                                                 (1.36)

- -

Note :- 23

Other Expenses

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Office Rent                                                          332.27                                                                 26.39 

Duties, Rates & Taxes                                                             1.32                                                                   0.01 

Repair Maintenance & other                                                           50.19                                                                   3.04 

Power& Fuel                                                           14.67                                                                   0.45 

Travelling Expenses                                                          261.57                                                                 16.46 

Payment to Auditors (Refer Note No-23.1)                                                             0.80                                                                   0.58 

Legal & Professional Fees                                                           36.65                                                                 11.60 

Printing& Stationery                                                           29.30                                                                   0.75 

Communication Expenses                                                           19.23                                                                   0.54 

Books & Periodicals                                                             4.50                                                                   0.11 

Entertainment on Guest                                                             4.98                                                                   0.01 

Preliminary Expenses                                                                 -                                                                 276.26 

Miscellaneous Expenses                                                           45.45                                                                   2.63 

House Keeping                                                          127.62                                                                      -   

Advertisement Expenses                                                           15.55                                                                      -   

Website Developement Charges                                                           22.94                                                                      -   

Interest on Tax & TDS                                                             5.73                                                                      -   

Total                                                          972.77                                                               338.82 

Less: Transferred to CWIP                                                        (964.92)                                                               (61.97)

Total                                                             7.85                                                               276.85 
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Note :- 23.1  Details of Payment to Auditors

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Payment to Auditors as

Auditor 0.80                                                            0.58                                                                  

Total                                                             0.80                                                                   0.58 

 

Note :- 24

Income Tax Expense

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Current Income Tax:

Current  income tax charge                                                          815.10                                                               388.81 

Deferred Tax:

In respect of the current year                                                           26.29                                                               (58.89)

Total 841.39                                                         329.92                                                              

Reconciliation between Tax Expense and the Accounting Profit :

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  For the year ended 31st March 2018  For the period 12th Feb 2016 to 31st March 

2017 

Accounting profit before tax from continuing operations                                                       2,956.38                                                               971.53 

Accounting profit before income tax 2,956.38                                                      971.53                                                              

At India’s statutory income tax rate of 28.84% (P.Y. 

33.45%)

852.62                                                         325.02                                                              

Tax effect of amounts which are not deductible 

(taxable) in calculating Taxable income

Ind AS Adjustment (0.79)                                                          (8.21)                                                                

Interest paid on late deposit of Tax 1.65                                                            0.01                                                                  

Preliminary expenses not allowed in previous 

assessment year

                                                                -   18.48                                                                

Adjustments for Share Issue expenses                                                                 -   (5.38)                                                                

Deferred tax adjustment due changes in tax rate (12.09)                                                                                                                                - 

841.39                                                         329.92                                                              

Income tax expense reported in the statement of profit 

and loss (relating to continuing operations)

841.39                                                         329.92                                                              

Effective Tax Rate 28.46% 33.96%
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Note: - 25
Earnings per share (EPS)

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars For the Year Ended 

31st March 2018

For the Year Ended 31st March 

2017

( ₹ per share)

Basic EPS

From continuing operation (Refer Note 25.1)                               46.11                                                   47.42 

From discontinuing operation (Refer Note 25.1)

Diluted EPS

From continuing operation                               46.11                                                   47.14 

From discontinuing operation

25.1 Basic Earning per Share

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars For the Year Ended 

31st March 2018

For the Year Ended 31st March 

2017

Profit attributable to equity holders of the company:

From Continuing  operations 2114.99 641.60

From discontinuing operations

Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share 2,114.99                         641.60                                                

Weighted average number of shares for the purpose of 

basic earnings per share (Number of shares in Lakhs)

45.87 13.53

25.2 Diluted Earning per Share

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars For the Year Ended 

31st March 2018

For the Year Ended 31st March 

2017

Profit attributable to equity holders of the company:

Continuing  operations 2114.99 641.60

From discontinuing operation

Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share 

from continuing operations

2,114.99                         641.60                                                

Particulars For the Year Ended 

31st March 2018

For the Year Ended 

31st March 2017

Weighted average number of shares for the purpose of 

basic earnings per share

45.87 13.53

Effect of Dilution : 0.00 0.08

Weighted average number of shares for the purpose of  

Diluted earnings per share

45.87                              13.61                                                  

( ₹ per share)

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number 

of equity shares used in calculation of basic earning per share as follows:

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share and the EPS for the 

previous year is restated after adjustment for issue of bonus shares during the year.
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Notes :- 26   Capital Management

Note :- 27   Fair Value Measurements

(i) Financial Instruments by Category

FVTPL* FVTOCI**  Amortized 

Cost 

FVTPL* FVTOCI**  Amortized 

Cost 

Financial Assets

(i) Security Deposits -                   -             200.56             13.74            

(ii) HBA Loan to Employee's 20.98               

(iii) Cash and Cash Equivalents -                   -             9,823.25          30,568.99     

 (iv) Bank Balances other than Cash & Cash 

Equivalents 

-                   -             40,838.44        18,000.00     

(v) Others -                   -             2,296.31          1,041.27       

-                   -             53,179.54        -               -                 49,624.00     

Total Financial Assets

Financial Liabilities

(i) Security Deposits -                   -             100.42             0.74              

(ii)  Others -                   -             771.62             203.43          

Total Financial Liabilities -                   -             872.04             -               -                 204.17          

*Fair Value through Profit & Loss 

**Fair value through Other Comprehensive Income

(ii) Assets and liabilities which are measured at amortized cost for which fair values are disclosed.

Amount ( ₹ in Lakhs)

 Carrying 

Value 

 Fair value  Carrying 

Value 

 Fair value 

Financial Assets

Security Deposit 200.56             217.89         13.74             12.97            

Employee's Loans 20.98               21.34            - -

Total Financial Assets 221.54             239.23         13.74             12.97            

Financial Liabilities

Security Deposit 100.42             100.42         -                 -                

Total Financial Liabilities 100.42             100.42         -                 -                

Fair value hierarchy

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that

company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders. Company does not have any

borrowings as at 31st March 2018.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of

the financial covenants. No changes were made in the objectives, policies or processes of managing capital during the year ended 31st

March 2018.

Amount ( ₹ in Lakhs)

Level 3 - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31st March 2018 As at 31st March 2017

As at 31st March 2018 As at 31st March 2017Particulars

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Particulars

 a. The carrying amounts of Short term Security Deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and other payables 

are considered to be same as their fair values, due to short term nature. 

 b. The fair value of long term security deposits were calculated on the cash flows discounted using current market rate. They are 

classified as level-3 of fair values hierarchy due to inclusion of unobservable inputs. 

Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as

prices) or indirectly (i.e. Derived from prices).
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Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy for financial assets as on 31 March 2018:-

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Security Deposits -                   -               217.89           217.89          

Employee's Loans -                   -               21.34             21.34            

-                   -               239.23           239.23          

Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy for financial assets as on 31 March 2018:-

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Security Deposits -                   -               100.42           100.42          

-                   -               100.42           100.42          

Quantitative disclosures fair value measurement hierarchy for financial assets as on 31 March 2017:-

Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars  Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Financial assets measured at Amortised 

Cost for which fair value are disclosed:

Security Deposits -                   -               12.97             12.97            

-                   -               12.97             12.97            

Note :- 28   Financial Risk Management

a) Market Risk

i) Foreign Currency Risk

 b) Credit risk 

c) Financial Instruments and cash deposits

 d) Liquidity risk 

Financial Liabilities measured at Amortised Cost for 

which fair value are disclosed:

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at fair value on recurring

basis and at amortised cost.

Financial assets measured at Amortised Cost for which 

fair value are disclosed:

The Company liquidity needs are monitored on the basis of monthly projections. The company principal source of liquidity are cash and 

cash equivalents arising from issue of share capital. 

Company manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. 

Net cash requirement are compared to available cash in order to determine any shortfalls. Short term liquidity requirements consists 

mainly of expenses payable for project related work, employees dues, security deposits and retention money arising during the normal 

course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term 

liquidity requirements.

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of 

surplus are made only with approved counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

Credit risk refers to the risk of defaults on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company is exposed to credit

risk for various financial instruments for example advance to employees, security deposits and other receivable. The maximum exposure

to credit risk is equal to the carrying value of the financial assets.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices.

Market risk comprises Interest rate risk and foreign currency risk. The company does not have any interest rate risk since the company

does not have any loans/borrowings as on reporting date. 

The Company is exposed to various risk in relation to financial instruments. The Company is expose to market risk, credit risk and

liquidity risk. The company financial risk activities are governed by appropriated policies and procedures and that financial risk are

identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives, which are summarized below:-

The exchange fluctuation is due to import of services for project related work from outside India. Company does not have any hedging

instruments to cover foreign exchange risk.
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Key managerial Personnel of the entity

Name Position

Achal Khare (w.e.f. 20.04.2017) Managing Director (whole Time Director)

Sanjay Upreti ( w.e.f 31.03.2017 to  01-02-2018) Director (Nominee Director)

Director (Nominee Director)

Ashwani Lohani (w.e.f. 25.08.2017) Director (Nominee Director)

S.K. Mishra (w.e.f. 25.08.2017) Director (Nominee Director)

Abhijit Narendra (w.e.f. 25.08.2017) Director (Nominee Director)

Namita Mehrotra (w.e.f. 25.08.2017) Director (Nominee Director)

Rajendra Prasad, DP  (w.e.f. 22.11.2017) Director Projects (whole Time Director) 

Arun Bijalwan, DF (w.e.f. 02.01.2018) Director Finance (whole Time Director) 

Sumita Sharma (w.e.f. 27.10.2017) Company Secretary 

S.K. Mallik  (from 22.11.2017 to 02.01.2018) Chief Financial Officer 

30.1 Compensation of Key Managerial personnel :

The remuneration of directors and other members of key management personnel during the year was as follows:
Amount ( ₹ in Lakhs)

Particulars

Short Term Benefits 

Post-employment benefits

Other long-term benefits

Note: 31 Contingent liability
 (i)  Capital Commitment

(ii) Claims against the company not acknowledge as debts is Rs. Nil (Previous Year Rs NIL).

a) Defined Contribution Plans

2017-18 2016-17

15.67 -

15.67 -

-

-
-

 Year ended 31st March, 

2018 

68.79

1.4

3.22
73.41

 Note: 30 Related Party Disclosure  

 Year ended 31st March, 

2017 

Note 32 : The company has accounted for the employee's benefit expenses in accordance with Ind AS 19 "Employee Benefits" notified 

by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The summarised position of Defined Contribution Plans, Defined Benefit 

Plans and other Long term benefit plans recognised in the Statement of Profit and Loss and Balance sheet as per Ind AS 19 are as under-

 The Amount of works to be executed on capital account and not provided for (net of advances) as at 31.03.2018 is  Rs 84187.67 Lakhs 

(Previous Year Rs NIL).

-

Particulars

Mukul Saran Mathur ( w.e.f 12.02.2016 to 15-06-2017)

Employer Contribution to Provident Fund and Employee State Insurance Scheme

Amount ( ₹ in Lakhs)

The Company recognised the following amounts in Profit and Loss Account for the

year

c) Useful lives of property, plant and equipment

The estimated useful lives of property, plant and equipment are based on number of factors including the effects of obsolescence, 

demand, competition, and other economic factors. The Company reviews the useful life of property, plant and equipment at the end of 

each reporting date.

 a) Fair valuation measurement and valuation process 

 Note :- 29 Estimates and assumptions 

The fair values of financial assets and financial liabilities are measured using the valuation techniques including Discounted Cash Flow

model. The inputs to these methods are taken from observable markets where possible, but where this it is not feasible, a degree of

judgement is required in arriving at fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and

volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilized.

Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax asset that can be recognized, based upon the likely

timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies. 

 b) Taxes 

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting 

period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial 

year.
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b) Defined Benefit Plans and other Long term Benefit plans

32.1 Change in present value of obligation:

Gratuity Leave 

Encashment

Gratuity Leave 

Encashment

Opening Balance -             -                   -               -                 

Interest Cost -             -                   -               -                 

Current service cost 4.85             15.31                 -               -                 

Past Service Cost including curtailment Gains/Losses -             -                   -               -                 

Benefit paid -             -                   -               -                 

Actuarial  (Gain)/ Loss on obligation -             -                   -               -                 

Closing Balance 4.85            15.31               -               -                 

32.2 Change in fair value of Plan Assets

Gratuity Leave 

Encashment

Gratuity Leave 

Encashment

-             -                   -               -                 

Expected return on Plan Assets -             -                   -               -                 

Employer's contribution -             -                   -               -                 

Benefit Paid -             -                   -               -                 

Actuarial (loss)/ gain on Obligations -             -                   -               -                 

Closing Balance -             -                   -               -                 

32.3 Amount Recognized in Balance Sheet Amount ( ₹ in Lakhs)

Gratuity Leave 

Encashment

Gratuity Leave 

Encashment

            4.85                15.31 -               -                 

                -                        -   -               -                 

            4.85                15.31 -               -                 

Current             0.02 1.40                 -               -                 

Non Current 4.83            13.91               -               -                 

32.4 Expenditure recognized in the Statement of Profit & Loss

Gratuity Leave 

Encashment

Gratuity Leave 

Encashment

Current Service Cost             4.85                15.31                  -                      -   

                -                        -                    -                      -   

Interest Cost                 -                        -                    -                      -   

                -                        -                    -                      -   

            4.85                15.31                  -                      -   

2016-17Particulars 2017-18

Fair value of Plan Assets at the beginning of the year

Particulars 2017-18 2016-17

Amount ( ₹ in Lakhs)

Past Service Cost including curtailment Gains/Losses

2017-18Particulars

Estimated Present Value of obligations as at the end of the 

year

Fair value of Plan Assets as at the end of the Year

Amount ( ₹ in Lakhs)

2016-17

Amount ( ₹ in Lakhs)

Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year

Total expenses recognized in the Statement of Profit and 

Loss 

Net Assets/ (Net Liability) recognized in Balance Sheet

Particulars 2017-18 2016-17
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32.5 Expenditure recognised in Other Comprehensive Income

Gratuity Leave 

Encashment

Gratuity Leave 

Encashment

                -                        -                    -                      -   

Actuarial gain/ (loss) for the year on PBO                 -                        -                    -                      -   

                -                        -                    -                      -   

                -                        -                    -                      -   

32.6 Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date

ACTUARIAL ASSUMPTIONS:

Method Of Valuation :

Discount Rate :

Salary Escalation Rate:

Retirement Age:

Withdrawal Rate:

Mortality Rate India Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.

32.7 Sensitivity Analysis

Particulars Change in 

assumptions

Effect on 

Gratuity 

obligation

Effect on 

Leave 

Encashment

Discount Rate 0.50% (0.29) (0.89)

(0.50%) 0.32             0.98                   

Salary Growth 0.50% 0.32             0.99                   

(0.50%) (0.29) (0.9)

Note 33 : Foreign Currency Expenses

Particulars 2017-18 2016-17

175.24 -

Foreign TA/DA 9.66 -

Foreign Travel Expenses 17.98 -

Other Foreign Expenses 5.13 -

208.01 -

Note :- 34 Approval of financial statements

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 28.08.2018.

Net cumulative unrecognized actuarial gain/ (loss) opening

2016-17

Actuarial gain/ (loss) for the year on the assets 

Unrecognized Actuarial gain/ (loss) at the end of the year 

2017-18

6.50%

Particulars

Expenses related to Project (CWIP)

2017-18

Project Unit Credit Method

60 Years

Amount ( ₹ in Lakhs)

Upto 30 Years -3%

From 31 to 44 Years-2%

Above 44 Years-1%

Amount ( ₹ in Lakhs)

7.71%

Amount ( ₹ in Lakhs)
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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Reconciliation of Equity for the year ended 31st March 2017*

 Foot Notes  Previous GAAP  Adjustments  Ind AS 

I. ASSETS

(1) Non-current assets

(a) Property, Plant and Equipment 14.39                    -                         14.39                 

(b) Capital work-in-progress 4,5 1,156.81               29.13                     1,185.94            

(c)  Financial Assets

(i) Loans -                        -                         -                     

(ii) Others 2 12.44                                         (1.80) 10.64                 

(d) Deferred Tax Assets (Net) 1 54.86                    4.03                       58.89                 

(e) Other Non-Current Assets 2 0.56                      1.08                       1.63                   

1,239.06               32.44                     1,271.49            
(2) Current assets

(a)  Financial Assets

(i) Cash and Cash Equivalents 30,568.98             -                         30,568.99          

(ii) Bank Balances other than (i) above 18,000.00             -                         18,000.00          

(iii)  Loans -                        -                         -                     

(iv)  Others 1,044.37               -                         1,044.37            

(b) Other Current Assets 2 7.76                      0.70                       8.46                   

49,621.11             0.70                       49,621.82          

Total Assets 50,860.17             33.14                     50,893.31          

II. EQUITY AND LIABILITIES

(1) Equity

(a) Equity Share Capital 20,000.00             -                         20,000.00          

(b) Other Equity 2,5 30,592.94             28.58                     30,621.52          

50,592.94             28.58                     50,621.52          

(2) Liabilities

Non-current liabilities

(3) Current liabilities

(a) Financial Liabilities

     (i) Trade payables

     (ii) Others 4 204.17                  -                         204.17               

(b) Other Current Liabilities 17.98                    4.56                       22.54                 

(c) Current Tax Liability (Net) 45.08                    -                         45.08                 

267.23                  4.56                       271.80               

TOTAL Equity and Labilities 50,860.17             33.14                     50,893.31          

Note No. 35: - First-time adoption of Ind-AS

These standalone financial statements of National High Speed Rail Corporation Limited for the period ended March 31, 2017 have been prepared

in accordance with IndAS. For the purposes of transition to IndAS, the Company has followed the guidance prescribed in IndAS 101-First Time

adoption of Indian Accounting Standard, with February 12, 2016.

As per Ind-AS 101-First Time adoption of Indian Accounting Standard, Company covered under phase ii of roadmap issued by MCA, require to

prepare the opening balance sheet as on 1.4.2016 at transition date and the balance sheet as on 31.03.2017 for comparatives period, as company

has been incorporated on dated February 12, 2016 and the first financial year under previous GAAP has been considered from February 12, 2016

to March 31, 2017 as per the companies Act 2013, therefore company has adopted the Ind-AS from the date of Incorporation, hence there is no

requirement of opening balance sheet. The comparative balance sheet are of period from February 12, 2016 to March 31, 2017 and not fully

comparable with the balance sheet as on March 31, 2018.

  

The transition to IndAS has resulted in changes in the presentation of the financial statements, disclosures in the notes thereto and accounting

policies and principles. The accounting policies set out in Note 2 have been applied in preparing the standalone financial statements for the period

ended March 31, 2018 and the comparative information.

1. Estimates :

Present estimates should be consistent with estimates made under the previous GAAP unless:

i) There was an error, or

ii) The estimate and related information under previous GAAP is no longer relevant because the entity elects a different accounting policy on the

adoption of Ind AS.

Exceptions / Exemptions availed on first time adoption of Ind AS 101

* The previous GAAP figures have been reclassified to conform to Ind-AS presentation requirements for the purpose of this note

Particulars

Amount ( ₹ in Lakhs)
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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Reconciliation of profit or loss for the year ended 31st March 2017

Notes  Previous 

GAAP 

 Adjustments  Ind AS 

I. Revenue :

Revenue from operations

II. Other Income 2 1,248.08             0.30               1,248.38   

III. Total Income (I + II) 1,248.08             0.30               1,248.38   

IV. Expenses:

Employee benefits expenses 0.43                                 (0.43) -            

Depreciation and amortization expense 1.36                                 (1.36) -            

Other Expenses 2,3,5 319.39                           (42.55) 276.85      

Total Expenses (IV).                 321.19            (44.34)       276.85 

V. Profit/loss Before exceptional items and Tax (I - IV) 926.89                             44.64 971.53      

VI. Exceptional items -                         -                 -            

VII. Profit/(Loss) before tax (V - VI)                 926.89              44.64 971.53      

VIII. Tax expense:

(1) Current tax 388.81                -                 388.81      

(2) Deferred tax 1                 (54.86)              (4.03) (58.89)      

IX Profit/(loss) for the period from continuing operation (VII - VIII)                 592.94              48.67       641.61 

X Profit/(loss) from discontinued operations                        -                      -   -            

XI Tax Expense of discontinued operations                        -                      -   -            

XII Profit/(loss) from discontinued operations (after tax)     (X-XI)                        -                      -   -            

XIII Profit/(loss) for the period (IX+XII)                 592.94              48.67 641.61      

XIV Other Comprehensive Income

A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss                        -                      -                 -   

(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to profit and 

loss

                       -                      -                 -   

B. (i) Items that will be reclassified to profit and loss                        -                      -                 -   

(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to profit and loss                        -                      -                 -   

XV Total Comprehensive Income for the period (XIII +XIV) 

(Comprehensive profit and other comprehensive income for the 

period)

592.94                            48.67 641.61      

XVI. Earnings Per Equity Share:

(For Continuing Operation)

(1) Basic                   43.81                3.61 47.42        

(2) Diluted                   43.55                3.59 47.14        

XVII. Earnings Per Equity Share:

(For discontinuing Operation)

(1) Basic

(2) Diluted

XVIII Earnings Per Equity Share:

(For discontinued and continuing Operation)

(1) Basic                   43.81                3.61 47.42        

(2) Diluted                   43.55                3.59 47.14        

* The previous GAAP figures have been reclassified to conform to Ind-AS presentation requirements for this purpose of this note

Particulars

Amount ( ₹ in Lakhs)
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NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

Reconciliation of Total Equity as at 31st March 2017 

Particulars  Note No. As at 31st March 

2017

Total Equity (shareholder's fund) as per previous GAAP 50,592.94                 

Adjustments

Recognition of Deferred tax assets on Share Issue 

Expenses

1                  4.03                         

Unwinding of Discounts on security deposits-Assets 2                  0.30                         

Amortization of prepaid expenses deferred on security deposits 2                                          (0.32)

Capitalization of Expenses in CWIP 5                                         24.57 

Total Equity (shareholder's fund) as per Ind-AS 50,621.52                 

Reconciliation of Total Comprehensive Income for Period Ended as on 31st march 2017

Particulars   Note No.  for Period Ended 

as on 31st march 

Profit and loss as per GAAP 592.94                     

Adjustments

Recognition of Deferred tax assets on Share Issue 

Expenses

1                  4.03                         

Share Issue Expenses 3                  20.09                       

Unwinding of Discounts on security deposits-Assets 2                  0.30                         

Amortization of prepaid expenses deferred on security deposits 2                                          (0.32)

Capitalization of Expenses in CWIP 5                                         24.57 

Total Comprehensive Income for the period 641.61                     

Reconciliation of Changes in Cash Flow

Particulars  Note No.  GAAP  

Adjustments 

 Ind-AS 

Cash Flow from Operating Activities 6    (1,506.47) 1,089.81      (416.65)                   

Cash Flow from Investing Activities 6  (17,924.54)      (1,069.73) (18,994.27)               

Cash Flow from Financing Activities 6    50,000.00           (20.08) 49,979.92                

Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents 30,568.99  (0.00)            30,568.99                

Opening Cash & Cash Equivalents -                -                  -                              

Closing Cash & Cash Equivalents 30,568.99  (0.00)            30,568.99                

Notes to Reconciliation

6. Difference in cash flows is due to regrouping of assets and liabilities as per Ind-AS.

Amount ( ₹ in Lakhs)

Amount ( ₹ in Lakhs)

1. Deferred tax Assets

As per Ind-AS 12, Deferred tax assets of Rs 4.03 lakhs has been recognised on share issues expenses incurred,

therefore deferred tax assets has been increased by Rs 4.03 lakhs with correspondingly increase in profit after tax

and other equity as on 31.03.2017.

2. Financial Assets

Security Deposit for rent has been recognised initially at fair value and subsequently at amortised cost. which result

in to increase in other income by Rs 0.30 lakhs and in rent expense by Rs 0.32 lakhs.

Due to fair valuation there is decrease in other long term financial assets by Rs 1.80 lakhs and increase in other non

current assets by Rs 1.08 lakhs and increase in other current assets by Rs 0.70 lakhs.
3. Share Issue Expenses

As per Ind-AS expenses incurred on share issue has been recognised directly in Equity which result in to decrease

in other expense and increase in profit by Rs 20.09 lakhs with no impact in other equity.

Amount ( ₹ in Lakhs)

4. Prior period Expenses of Rs 4.56 lakhs has been capitalised in CWIP during FY 2016-17, therefore CWIP and

Other financial liability has been increased by Rs 4.56 lakhs.

5. Expenses of Rs 24.57 lakhs has been transferred from Expenses to CWIP, therefore there is increase in Equity by

Rs 24.57 Lakhs with Corresponding increase in Retained Earnings.
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COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA 

UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED FOR 

THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018. 

 

 

The preparation of financial statements of NATIONAL HIGH SPEED RAIL 

CORPORATION LIMITED for the period ended 31 March 2018 in accordance with the 

financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of 

the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and 

Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion 

on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in 

accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is 

stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 August 2018. 

 

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of 

the financial statements of NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED for the 

period ended 31 March 20 I 8 under section I43(6)(a) of the Act.  This supplementary audit has been 

carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited 

primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of 

some of the accounting records. 

 

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which 

would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 

143(6)(b) of the Act. 

 

For and on the behalf of the 

Comptroller & Auditor General of India 

 

Sd/- 

Place:   New Delhi          (B.R. Mondal) 

Dated:  23rd September 2018                 Principal Director of Audit  

Railway Commercial, New Delhi 
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