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सद

महोदय,

आप

ाला सद् गु

उप थत राह

ी

ी साखर कारखाना िलिमटे ड

ा १२

ा वािषक सवसाधारण सभेला

ाचे हािदक िनमं ण आहे. सदर सभा दू रिच वाणी (िविडओ कॉ

र

ंग)

ारे

गु वारी, ३० स बर २०२१ दु पारी ०३:०० वाजता पार पडली जाईल.
एजीएमची कायवाही कंपनी

ा नोंदणीकृत कायालयात आयोिजत केली जाईल जे एजीएमचे डी ड

िठकाण असे मानले जाईल.
सभेम े

वहारासाठी असणारी संमेलनाची सूचना यासह जोडली गेली आहे. कंपनीज ऍ

ा कलाम १०८ अनुसार कंपनी
प तीने मतदानाची सुिवधा उपल

ा सद

ांना नोटीसम े मांडले

क न दे

ात अली आहे हे सांग

होत आहे. ई- ोिटं ग व दू रिच वाणी (िविडओ कॉ
उप थत राह

ा

ा सूचना यासह जोडले

ा सव ठरावांवर इले

र

ंग)

२०१३
ॉिनक

ात कंपनीस अितशय आनंद

ारे वािषक सवसाधारण सभेला

ा आहेत.

आपला िव ासू

शेषािगरीराव नारायणराव नरा
अ

व

व थापकीय संचालक

संल क:
1. 12 ा वािषक सवसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना
2. ई- ोिटं ग व दू रिच वाणी (िविडओ कॉ र ंग) ारे वािषक सवसाधारण सभेला उप थत
राह ा ा सूचना
टीपः उप थतां त जे अपंग असून
सीएस नयना ठ

ांना सहा

आव

क आहे, अशा उप थतांनी संपक साधावा:

र – ९०२२९३१७०२.

(कंपनी अिधिनयम, २०१३

ा सव लागू तरतुदीं ा अनुपालना सोबत ०८ एि ल २०२० रोजीचे

सामा

प रप क

मां क १४/२०२०, १३ एि ल २०२० चे सामा

सामा

प रप क

. २०/२०२० िदनांक ५ मे २०२० आिण प रप क

जानेवारी, २०२१ आिण कॉप रे ट
माणे).

प रप क

मांक १७/२०२०,

. ०२/२०२१ िदनांक १३

वहार मं ालया ारे जारी केलेले इतर लागू प रप क ("एमसीए")

सूचना
सदर सुचने ारे कळिव

ात येते िक, सदगु

ी

ी साखर कारखा ा

ा बारा ा वािषक

सवसाधारण सभेचे आयोजन गु वारी, ३० स बर २०२१ दु पारी ०३:०० वाजता कर
असून सदर सभा दू रिच वाणी (िविडओ कॉ

र

ात आलेले

ंग) ारे पार पडली जाईल.

सवसाधारण कामकाज:
१. िव ीय आकडे वारीचे अवलंब करणे: िव ीय वषखेरीज ३१ माच २०२१ चे कंपनीची ऑिडट
केलेले आिथक े टमे
ा करणे, िवचार करणे आिण ाचा अवलंब करणे व ३१ माच
२०२१ पयत ा आढावा प कावर संचालकांनी व लेखापरी काने िदले ा अहवालावर िवचार
िवमष करणे व खालील ठराव सामा ठरावाने पास करणे:
“३१ माच २०२१ रोजी संपले ा आिथक वषातील कंपनीचे लेखापरी ण केलेले आिथक
िवधान आिण िनदशक व लेखापरी क मंडळाचे अहवाल या सभेपुढे मांडले गेले आहेत आिण
ा ारे ां चा िवचार व अवलंब केला जाईल.”
२.

ी. वण शंकर वा े यांची आळीपाळी प ततीने िनवृ ी वा पुनिनवृ ी करणे: ी वण
शंकर वा े (DIN -02906018) जे आळीपाळी प ततीने िनवृ होत असून ां ा जागी नवीन
संचालकाची िनयु ी करणे िकंवा ी वण शंकर वा े पुनिनयु ी साठी पा अस ास
ांची पुनिनयु ी करणे, व खालील ठराव सामा ठरावाने पास करणे
“कंपनीज ऍ
ा कलम १५२ अनुसार ी. वण शंकर वा े (DIN -02906018) हे
आळीपाळी प ततीने िनवृ होत आहेत, ी वण शंकर वा े पुनिनयु ी साठी पा आहे त
ामुळे पु ा िनयु ीसाठी त: ला ऑफर केले आहे आिण ा ारे आळीपाळी प ततीने
िनवृ हो ास जबाबदार, कंपनीचा संचालक णून पु ा िनयु केले गेले.’’

३.

ी. मनोजकुमार ाणनाथ अ ोल यांची आळीपाळी प ततीने िनवृ ी वा पुनिनवृ ी
करणे: ी. मनोजकुमार ाणनाथ अ ोल (DIN -03383063) जे आळीपाळी प ततीने िनवृ
होत असून ां ा जागी नवीन संचालकाची िनयु ी करणे िकंवा. मनोजकुमार ाणनाथ
अ ोल पुनिनयु ी साठी पा अस ास ांची पुनिनयु ी करणे, व खालील ठराव सामा
ठरावाने पास करणे
“कंपनीज ऍ
ा कलम १५२ अनुसार ी मनोजकुमार ाणनाथ अ ोल (DIN -03383063)
हे आळीपाळी प ततीने िनवृ होत आहेत, ी मनोजकुमार ाणनाथ अ ोल पुनिनयु ी साठी
पा आहे त ामुळे पु ा िनयु ीसाठी त:ला ऑफर केले आहे आिण ा ारे आळीपाळी
प ततीने िनवृ हो ास जबाबदार, कंपनीचा संचालक णून पु ा िनयु केले गेले.’’

िवशेष कामकाज:
४. खच िहशोब तपासनीस यांचे वेतन मंजूर करणे: िवचार करणे आिण यो वाटत
अस ास, सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव सामा ठराव णून पास करणे:

“कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा कलम १४८ आिण इतर लागू तरतुदींनुसार, वेळोवेळी सुधा रत
के ा माणे कंपनी या ारे मेसस एम. आर. पंिडत अँड कंपनी, कॉ अकाउं टंट्स (फम
रिज े शन नं.: 000268) यास ३१ माच, २०२१ रोजी संपले ा आिथक वषासाठी कंपनी ा
खचा ा नोंदींचे ऑिडट कर ासाठी कंपनी ा खचा ा लेखापरी कांना दे य असले ा
खशातील खचासह, मोबद ाला .75,000/- ा रकमेसाठी मा ता दे ते.
५. अिधकृत शेअस कॅिपटलाचे पुनवग करण: िवचार करणे आिण यो वाटत अस
सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव सामा ठराव णून पास करणे:

ास,

कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १३, ६१ आिण ६४
ा तरतुदीनुसार आिण इतर
कोण ाही लागू तरतुदींनुसार तसेच ाम े झाले ा वेळोवेळी बदलानुसार कंपनीचे स ाचे
अिधकृत शेअर भांडवल . ७२,००,००,००० ( पये बाह र कोटी), ३,५०,००,००० (तीन कोटी
प ास लाख) इ टी शेअस म े िवभािजत असून
ेकी . १०/ाची एकूण िकंमत .
३५,००,००,००० (केवळ प ीस कोटी पये) एवढी आहे, ३,००,००,००० (तीन कोटी) ४% गैरसंचयी, नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ेकी . १०/- असून
ाची एकूण
िकंमत . ३०,००,००,००० (फ तीस कोटी) आिण ७०,००,००० (स र लाख) १% गैर-संचयी,
नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ेकी . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत
७,००,००,०००/- (फ
सात कोटी पये) एवढी आहे जे पुढील माणे पु ा वग करण केले
जात आहे:
‘’७,००,००,००० (सात कोटी) ४% गैर-संचयी, नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ाची
ेकी िकंमत . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत . ७०,००,००,००० (फ
स र
कोटी) एवढी आहे याचे वग करण ७,००,००,००० (सात कोटी) इ टी शेअस
ाची
े की
िकंमत . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत . ७०,००,००,००० (फ
स र कोटी) एवढी
असेल.’’
पुढे कंपनीचे अिधकृत भागभांडवल पु ा खालील माणे वग कृत केले जात आहे
‘’५,००,००,००० (पाच कोटी) १% गैर-संचयी, नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ाची
ेकी िकंमत . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत . ५०,००,००,००० (फ
प ास
कोटी) एवढी आहे याचे वग करण ५,००,००,००० (पाच कोटी) इ टी शेअस
ाची
ेकी
िकंमत . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत . ५०,००,००,००० (फ
प ास कोटी) एवढी
असेल’’.
कलम १३ आिण कंपनी अिधिनयम, २०१३
मेमोरँ डम ऑफ असोिसएशन ा अनुसूची V
िदली जाईल.

ा इतर सव लागू तरतुदींनुसार, कंपनी ा
ा बदलासाठी कंपनी ा सद ांची संमती

कंपनीचे संचालक मंडळ या ारे मंडळा ा कोण ाही सिमतीला िकंवा कंपनी ा कोण ाही
संचालक िकंवा अिधकारी यांना दान केलेले सव िकंवा कोणतेही अिधकार सोपव ासाठी
आिण सवसाधारणपणे अशा सव कृती कर ासाठी अिधकृत आहेत, उपरो
ठरावा ा
संबंधात आव क असले ा कृती आिण गो ी,
ात कंपनी ा वतीने कंप ां ा
रिज ारकडे आव क कागदप े दाखल करणे आिण आव कतेनुसार सरकारी
अिधका यां समोर कंपनीचे ितिनिध करणे समािव आहे.

६. अिधकृत शेअर कॅिपटल म े वाढ आिण कंपनी ा मेमोरँ डम ऑफ अससोिसएशन
म े बदल: िवचार करणे आिण यो वाटत अस ास, सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील
ठराव सामा ठराव णून पास करणे:
“कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १३, ६१ आिण ६४ आिण इतर लागू तरतुदींनुसार,
वेळोवेळी सुधा रत के ा माणे, आिण
ा अंतगत तयार केलेले िनयमानुसार कंपनीचे
स ाचे अिधकृत शेअर भांडवल . ७२,००,००,००० ( पये बाह र कोटी), ३,५०,००,०००
(तीन कोटी प ास लाख) इ टी शेअस म े िवभािजत असून
ेकी . १०/- ाची एकूण
िकंमत . ३५,००,००,००० (केवळ प ीस कोटी पये) एवढी आहे, ३,००,००,००० (तीन
कोटी) ४% गैर-संचयी, नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ेकी . १०/- असून
ाची एकूण िकंमत . ३०,००,००,००० (फ
तीस कोटी) आिण ७०,००,००० (स र लाख)
१% गैर-संचयी, नॉन-क िटबल रडीमेबल ेफरे
शेअस
ेकी . १०/- असून
ाची
एकूण िकंमत ७,००,००,०००/- (फ
सात कोटी पये) एवढी आहे जे वाढवून १,८०,००,०००
(एक करोड आठरा लाख) इ टी शेअसम े िवभागलेले,
े की
१०/- माणे
ाची
एकूण िकंमत . १८,००,००,००० (केवळ आठरा कोटी पये) एवढी असेल.
कंपनीचे संचालक मंडळ या ारे सव कृ े कर ास ा ा पूण िववेकबु ीनुसार आव क
ते सव, इ , यो , िकंवा समी ा क असे कोणतेही पाऊल उचल ास अिधकृत आहे आिण
या ठरावाला आिण ा ाशी संबंिधत िकंवा ाशी संबंिधत गो ींसाठी प रणाम दे ासाठी
कोण ाही
ाचे, अडचणीचे िकंवा शंकाचे िनराकरण कर ासाठी मयादा न घालता अशी
सव पावले उचल ास अिधकृत आहे.
७. भागभांडवलम े पुनवग करण आिण अिधकृत कॅिपटलम े वाढ कर ा संदभात
मेमोरँ डम ऑफ अससोिसएशन म े बदल (दु
ी): िवचार करणे आिण यो वाटत
अस ास, सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव िवशेष ठराव णून पास करणे:
कंपनी कायदा,२०१३ ा कलम १३ आिण ६१ आिण इतर सव लागू तरतुदीं अनुसार शेअर
भां डवलाशी संबंिधत कंपनी ा मेमोरँ डम ऑफ असोिसएशनचे िव मान अनुसूची V,
अिधकृत शेअर भांडवला ा पुनवग करण आिण वाढीमुळे, खालील नवीन खंडाने बदलले
जाईल आिण ा ारे ित थािपत केले जाईल:
“कंपनीचे अिधकृत शेअर भांडवल . ९०,००,००,०००/- (फ
न द कोटी) असून ते
६,५०,००,००० इ टी शेअस
े की
.१०/माणे
ाची एकूण िकंमत
.६५,००,००,०००/- ( पये फ
पास कोटी), २,३०,००,००० ४% नॉन- ु ुलेिटव नॉनक िटबल रडीमेबल ाधा शेअस
े की
.१०/- माणे
ाची एकूण िकंमत .
२३,०,००,०००/-(केवळ तेवीस कोटी) आिण २०,००,००० १% नॉन- ु ुलेिटव नॉन-क िटबल
रडीमेबल ाधा शेअस
े की
.१०/- माणे
ाची एकूण िकंमत . २,००,००,०००/(फ दोन कोटी पये) एवढी आहे”.
कंपनीचे संचालक मा. शेषिग रराव नारायणराव नरा या ारे सव कृ े कर ास ा ा पूण
िववेकबु ीनुसार आव क ते सव, इ , यो , िकंवा समी ा क असे कोणतेही पाऊल
उचल ास अिधकृत आहे आिण या ठरावाला आिण ा ाशी संबंिधत िकंवा ाशी संबंिधत

गो ींसाठी प रणाम दे ासाठी कोण ाही
ाचे, अडचणीचे िकंवा शंकाचे िनराकरण
कर ासाठी मयादा न घालता अशी सव पावले उचल ास अिधकृत आहे.
८. शेअस जारी कर ाब ल िवचार करणे: िवचार करणे आिण यो वाटत अस
सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव िवशेष ठराव णून पास करणे:

ास,

“कंपनीज ऍ
ा कलाम १३, ६२ आिण ४२, इतर सव लागू तरतुदी तसेच संबंिधत
मेमोरँ डम आिण असोिसएशन ऑफ कंपनी ा तरतूदी अनुसार कंपनीची संमती, परवानगी
आिण / िकंवा मंजुरी, या ारे संचालक मंडळाला िदली जाईल. कंपनी ा अिधकृत शेअर
भां डवला ा िनगिमत शेअसपैकी २,९३,२४,७८५ इ टी शेअस .१०/- ा दशनी मू ावर,
. २९,३२,४७,८५०/-( पये एकोणतीस करोड ब ीस लाख स ेचाळीस हजार आठशे प ास
फ ) चे इ टी शेअस - गुंतवणूकदारांना बैठकीपूव सादर केले ा यादीनुसार आिण येथे
जोडले ा
ीकरणा क िवधानात तसेच ओळख ा ा हेतूने अ
ांनी सही केलेले
आिण ऑफर ा तारखेला िकंवा इतर कोण ा तारखेला ते कंपनी ा भागभांडवलातील
कोण ाही शेअरचे धारक आहेत िकंवा नाहीत िकंवा िव मान हो ं ग ा माणात आहे
िकंवा नाही, अशा शेअसवर दे य असलेली संपूण र म सामा
बँिकंग चॅनेल ारे
आिण/िकंवा रोख वगळता मोबदला साठी इशू िकंवा ऑफर िदले जाईल आिण हे शेअस
कंपनी ा िव मान इ टी शेअससह सव बाबतीत परी-पासूची रँ िकंग असतील.
सभेपुढे सादर केले ा
ींची यादी ित र
इतर कोण ाही
ींना इ टी शेअस
ऑफर करणे आिण जारी करणे आव क वाट ास, संचालक मंडळ अिधकृत आहे परं तु
ाची एकूण र म िह कंपनी ा अिधकृत भांडवल ९० कोटी (फ न द कोटी पये)
पे ा जा नसावी.
कंपनीज ऍ
ा कलाम १९२ आिण १८८, इतर सव लागू तरतुदी अनुसार सद ांनी रोख
ित र इतर मोबद ासाठी शेअसचे वाटप कर ास मा ता िदली णजेच जमीन िकंवा
इतर कोणतीही मालम ा खरे दी कर ािव
परवाणगी आिण बोड या ारे अटी-वटाघाटी
कर ास आिण या संदभात आव क असले ा सव कृ े, कामे आिण गो ी कर ास
अिधकृत आहे.
तयार के ा जाणा या, िद ा जाणा, ऑफर के ा जाणा या आिण वाटप केले ा
िस ु रटीज मेमोरडॅ म ा आिण असोिसएशन ऑफ कंपनी ा तरतुदीं ा अधीन असतील.
या ठरावा ा अटींम े वाटप कर ात येणारे शेअस सव बाबींनुसार कंपनी ा िव मान
शेअस ा अनुषंगाने समान असतील.
कलम ४२ आिण कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा इतर लागू तरतुदींनुसार, संचालक मंडळाला
कंपनी ा वतीने ऑफर लेटर मंजूर करणे आिण
ािवत अलो ांना जारी कर ासाठी,
कंपनी ा सद ां ची संमती आहे.
उपरो
िवशेष ठरावाला भावी कर ा ा उ े शाने कंपनीज ऍ
ा कलाम ४२, ५५
आिण ६२ अनुसार बोड या ारे अटी-वटाघाटी कर ास आिण या संदभात आव क
असले ा सव कृ े, कामे आिण गो ी कर ास अिधकृत आहे आिण कोणतेही बदल,
दु
ी आिण सुधार
ीकारणे आिण ऑफर कर ास, जारी कर ास आिण यो
वाट ास वाटप कर ाचे पूण ह
संचालकांकडे राहतील.’’

९. कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १८८ अंतगत, सद् गु
ी ी ऍ ो फामस
ो ुसर कंपनी िलिमटे ड यां ासोबत संबंिधत प
वहार कर ास मंजुरी दे णे:
िवचार करणे आिण यो वाटत अस ास, सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव
सामा ठराव णून पास करणे:
कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १८८
ा तरतुदीनुसार आिण कंपनी (बोडची बैठक
आिण
ाचे अिधकार) िनयम २०१४, तसेच इतर लागू तरतुदींनुसार तसेच कंपनी ा
सद ां ची संमती आिण मा ते अनुसार सद् गु
ी ी ऍ ो फामस ो ूसर कंपनी िलिमटे ड
('संबंिधत प ') सह साखरे ा िव ीसाठी वहार केले जातील
ाची त सभेपुढे ठे वली
आहे आिण ओळखी ा हेतूने अ
ांनी
ावर आपली
ा री केली आहे
वहाराचे
तपशील येथे जोडले ा
ीकरणा क िवधानात िदले आहेत.
कंपनीचे संचालक मंडळ या ारे सव कृ े कर ास ा ा पूण िववेकबु ीनुसार आव क
ते सव, इ , यो , िकंवा समी ा क असे कोणतेही पाऊल उचल ास अिधकृत आहे आिण
या ठरावाला आिण ा ाशी संबंिधत िकंवा ाशी संबंिधत गो ींसाठी प रणाम दे ासाठी
कोण ाही
ाचे, अडचणीचे िकंवा शंकाचे िनराकरण कर ासाठी मयादा न घालता अशी
सव पावले उचल ास अिधकृत आहे.
१०. ी. म
काजुन िशव ा दं िडनवार (DIN – 01882774) आिण ी. िव ासागर
अ ूरी (DIN - 00026524) यांचे कंपनी ा
तं संचालका ा जागी िनयु
करणे:
िवचार करणे आिण यो वाटत अस ास, सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव िवशेष
ठराव णून पास करणे:
कलम १४९, १५०, १५२, अनुसूची IV आिण कंपनी अिधिनयम २०१३
ा इतर लागू
तरतुदीनुसार तसेच कंपनी (संचालकांची िनयु ी आिण पा ता) िनयम, २०१४ व कोण ाही
वेळोवेळी अंमलबजावणी केले ा वैधािनक सुधारणेसह
ी म
काजुन िशवा ा
दं डी ावर (DIN - 01882774),
ांनी काय ा ा कलम १४९ (६) म े दान केले ा
ातं ा ा िनकषांची पूतता केली आहे आिण िनयु ीसाठी ते पा आहे हे जाहीर केले आहे
आगामी वािषक सवसाधारण सभेत सद ां ा मा ते ा अधीन सलग पाच वष कंपनीचे
तं संचालक णून िनयु
केले जावे आिण
ाचे कायालय रोटे शन ारे संचालकां ा
सेवािनवृ ी ारे िनि त कर ास जबाबदार राहणार नाही. ”
कलम १४९, १५०, १५२, अनुसूची IV आिण कंपनी अिधिनयम २०१३
ा इतर लागू
तरतुदीनुसार तसेच कंपनी (संचालकांची िनयु ी आिण पा ता) िनयम, २०१४ व कोण ाही
वेळोवेळी अंमलबजावणी केले ा वैधािनक सुधारणेसह ी िव ासागर अ ूरी (DIN 00026524) ,
ांनी काय ा ा कलम १४९ (६) म े दान केले ा ातं ा ा िनकषां ची
पूतता केली आहे आिण िनयु ीसाठी ते पा आहे हे जाहीर केले आहे आगामी वािषक
सवसाधारण सभेत सद ां ा मा ते ा अधीन सलग पाच वष कंपनीचे
तं संचालक
णून िनयु
केले जावे आिण
ाचे कायालय रोटे शन ारे संचालकां ा सेवािनवृ ी ारे
िनि त कर ास जबाबदार राहणार नाही.
कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा कलम १४९ आिण १९७ ा तरतुदींनुसार, तसेच अनुसूची IV
माणे आिण (स ा लागू असले ा कोण ाही वैधािनक सुधारणांसह), ी म
काजुन

िशवा ा दं डी वर (DIN - 01882774) आिण डॉ िव ासागर अ ूरी (DIN - 00026524),
कंपनी ा तं संचालकां ना कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा कलम १९८ म े नमूद केले ा
रकमेनुसार आिण कंपनी ा संचालक मंडळाने मंजूर के ा माणे मंडळा ा िकंवा ा ा
कोण ाही सिमती ा बैठकीस उप थत राह ासाठी आिण बोड आिण इतर बैठकांम े
भाग घे ासाठी कोण ाही खचाची परतफेड कर ासाठी अिधिनयम आिण िनयमांनुसार
िनधा रत मयादे त र म िदली जाईल.
ी शेषिगरीराव नारायणराव नरा, कंपनीचे अ
आिण
व थापकीय संचालक, वरील
ठरावाची अंमलबजावणी कर ासाठी आव क असलेली सव आव क कृती आिण कृ े
कर ास अिधकृत आहेत.”
११.
व थापकीय संचालकांचा मोबदला: िवचार करणे आिण यो वाटत अस
सुधारणेसह िकंवा ािशवाय खालील ठराव िवशेष ठराव णून पास करणे:

ास,

“कलम १९७, १९८ आिण अनुसूची V ा तरतुदीनुसार आिण कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा
कोण ाही अ लागू तरतुदी (स ा लागू असले ा कोण ाही वैधािनक सुधारणांसह िकंवा
ावरील पुनिविनयमांसह) आिण ा अंतगत केलेले िनयमा माणे तसेच नामिनदशन आिण
मोबदला सिमती ा िशफारशी अनुसार कंपनी ा सद ांची मंजुरी माणे कंपनी ा
संचालकांना अिधकृत केले जात आहे िक मोबदला, परवाने, किमशन आिण इतर लाभांचा
आढावा घेणे आिण/िकंवा सुधारणे आिण कंपनीचे
व थापकीय संचालक ी शेषिगरीराव
नारायणराव नराला . ५,००,०००/- (फ
पाच लाख पये) दरमहा एि ल २०२१ पासून
मानधन िदले जाईल. ठरवलेली मानधनाची मयादा िह कंपनी अिधिनयम, २०१३ म े नमूद
केले ा मयादे पे ा जा आिण/िकंवा ा अंतगत केलेले िनयम आिण िविनयम आिण/िकंवा
यो
ािधकरणां कडून वेळोवेळी घोिषत केले ा मागदशक त े आिण जे कंपनी
अिधिनयम,२०१३ ा अनुसूची V म े िनिद मयादा आहे ाला ओलांडू शकते.”
कंपनी ा संचालकांपैकी कोणीही आव क ई-फॉम कंपनी रिज ार बरोबर भर ासाठी
तसेच वर नमूद केले ा ठरावावर प रणाम दे ासाठी आव क अशा सव कृ े आिण गो ी
कर ासाठी/ ा री/काया त/कर ास अिधकृत आहे.
१२. संचालकांना मोबदला: िवचार करणे आिण यो वाटत अस
ािशवाय खालील ठराव िवशेष ठराव णून पास करणे:

ास, सुधारणेसह िकंवा

“कलम १९७, १९८ आिण अनुसूची V ा तरतुदीनुसार आिण कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा
कोण ाही अ लागू तरतुदी (स ा लागू असले ा कोण ाही वैधािनक सुधारणांसह िकंवा
ावरील पुनिविनयमांसह) आिण ा अंतगत केलेले िनयमा माणे तसेच नामिनदशन आिण
मोबदला सिमती ा िशफारशी अनुसार कंपनी ा सद ांची मंजुरी माणे कंपनी ा
संचालकांना अिधकृत केले जात आहे िक कंपनी ा सव संचालकांना िदला जाणारा मोबदला,
परवाने, किमशन आिण इतर लाभांचा आढावा घेणे आिण/िकंवा सुधारणे. ठरवलेली
मानधनाची मयादा िह कंपनी अिधिनयम, २०१३ म े नमूद केले ा मयादे पे ा जा
आिण/िकंवा ा अंतगत केलेले िनयम आिण िविनयम आिण/िकंवा यो
ािधकरणांकडून
वेळोवेळी घोिषत केले ा मागदशक त े आिण जे कंपनी अिधिनयम,२०१३ ा अनुसूची V
म े िनिद मयादा आहे ाला ओलांडू शकते.”

कंपनी ा संचालकांपैकी कोणीही आव क ई-फॉम कंपनी रिज ार बरोबर भर ासाठी
तसेच वर नमूद केले ा ठरावावर प रणाम दे ासाठी आव क अशा सव कृ े आिण गो ी
कर ासाठी/ ा री/काया त/कर ास अिधकृत आहे.
संचालकां ा आदे शा ारे
सद् गु
ी ी ी साखर कारखाना िलिमटे ड

शेषािगरीराव नारायणराव नरा
(अ
व व थापकीय संचालक)
DIN: 00310790
िदनां क: ०४/०९/२०२१
थळ: पुणे

नोट् स
1. कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १०२ नुसार सवसाधारण सभेत वहार कर ात
येणा या िवशेष
वसाया ा
ेक बाबीसंदभातील भौितक त े िनि त करणारे
ीकरणा क िवधान येथे जोडलेले आहे आिण सूचनेचा भाग आहे.
2. कोिवड १९ महामारी ा पा भूमीवर कॉप रे ट वहार मं ालयाने प रप क . ०२/२०२१
िदनांक १३ जानेवारी, २०२१, ५ मे २०२० चे प रप क ८ एि ल, २०२० आिण १३ एि ल,
२०२० ची प रप के (एकि तपणे 'प रप के'
णून संदिभत) यां ारे
डीओ
कॉ र ंग ( ीसी) िकंवा इतर ऑिडओ
ुअल मा मां ारे (ओए ीएम) कंप ां ना
ां ची वािषक सवसाधारण सभा (एजीएम/ बैठक) आयोिजत कर ास आिण मीिटं ग
आिण ाशी संबंिधत इतर प
वहाराची सूचना इले ॉिनक प तीने पाठव ासाठी
स म करणारे काही उपाय सादर केले आहेत. एमसीए ा प रप कां ा
आव कतेनुसार, ३१ माच, २०२१ रोजी संपले ा आिथक वषासाठी ा वािषक
अहवालासह नोिटसची इले ॉिनक त ात बोडचा अहवाल, लेखापरी कांचा अहवाल
आिण ासह जोडणे आव क असलेली इतर कागदप े समािव आहेत. (एकि तपणे
ाला नोटीस णून संबोधले जाते) फ
ा सद ांना पाठवले गेले आहेत
ांचे ईमेल आयडी कंपनीकडे िकंवा रिज ार आिण शेअर टा फर एजंटकडे िकंवा
िडपॉिझटरी सहभागींकडे नोंदणीकृत आहेत आिण नोटीसची भौितक त कंपनीने
कोण ाही सद ाला पाठवलेली नाही कंपनी ा वेबसाईटवर दे खील ही नोटीस ठे व ात
आली आहे.
3. कंपनी ची वािषक सभा इले ॉिनक मा मां ारे होणार अस ाने सभे ा िठकाणाचा
माग नकाशा सदर मीिटं ग ा नोटीस सोबत जोडलेला नाहीये.
4. VC/OAVM ारे AGM (एजीएम) म े उप थत असले ा सद ांची उप थती कंपनी
अिधिनयम २०१३
ा कलम १०३ अंतगत कोरमची गणना कर ा ा हेतूने मोजली
जाईल.
5. या प रप कां ा अनुपालनाकारणे, कंपनीने ० ६/०९/२०२१
ा इं जी, मराठी आिण
िहं दी वृ प ाम े जािहराती ारे एक सावजिनक सूचना कािशत केली आहे व इतर
गो ींसह इं िडयन ए
ेस, लोकस ा आिण यशभूमी म े
ां ा इले ॉिनक
आवृ ां सह अनु मे िव ृत सारण केले आहे
ा सद ांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे
नोंदणीकृत नाहीत, ते सद
ां ा ई-मेल आयडीची नोंदणी कर ासाठी
companysec@srisrisugar.com वर संपक साधू शकतात.
6.
ा सद ां नी अ ाप ांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत ते
२०/०९/२०२१ रोजी िकंवा
ापूव
ां ा ई-मेल आयडी नोंदणीसाठी सीएस नयना
ठ र यां ाशी companysec@srisrisugar.com िकंवा 9022931702 वर संपक साधू
शकतात. कंपनी अशा सद ांना नोटीस पाठवेल
ांचे ई-मेल आयडी उपरो
वेळेत
नोंदणीकृत झाले आहेत आिण ानुसारच सद ांना बैठकीत भाग घेणे आिण ांचे मत
दे ास स म केले जाईल
7. कंपनीकडे आधीच नोंदणी केले ा ई-मेल आयडीम े काही बदल झा ास, सद ां ना
िवनंती केली जाते की ांनी तसा बदल कंपनीला रत सूिचत करावा.
8. उपरो
प रप कां ा
ीने, नोटीसम े ठरवले ा वसाय सद ां ारे केवळ दू र थ
ई-मतदाना ारे िकंवा ीसी सुिवधे ारे सहभागी होताना बैठकीदर ान दान केले ा ईमतदान णाली ारे वहार पार पाडले जातील.

9. कंपनी अिधिनयम, २०१३ मधील कलम १०८ आिण इतर लागू तरतुदींनुसार, कंपनी
( व थापन आिण शासन) िनयम, २०१४
ा िनयम २० अनुसार आिण ०८ एि ल
२०२०, १३ एि ल २०२० आिण ०५ मे २०२० चे एमसीए चे प रप क माणे, कंपनीने
इले ॉिनक मा मां ारे मतदान कर ाची सुिवधा दान कर ासाठी सीडीएसएलची
सेवा घेतली आहे. या ारे बैठकीत िवचारास घेत ा जाणा या
ेक ठरावासाठी
इले ॉिनक मा मां ारे मतदान कर ास सद ांना स म केले गेले आहे.
10. जे सद
रमोट ई-मतदाना ारे मतदान करत नाहीत ां ासाठी कंपनी ई-मेल ारे
मतदानाची सुिवधा दान करणार आहे जी
ू िटनायझर ा िनयु
केले ा ई-मेल
आयडीवर पाठिवली जाईल
णजे एम/एस. शीतल राजहंस अँड कंपनी, जे सद
रमोट ई-मतदाना ारे मतदान करतात, ते सद
ीसी ारे सभेला उप थत रा
शकतात, परं तु
ांना सभेत पु ा एकदा मते दे ाचा अिधकार िमळणार नाही.
िमटींग ा आधी आपले मत न िदले ा सद ांसाठी िसडीएसएल ा पोटल वर मीिटं ग
चालू असतानाही मते दे ासाठी पयाय िदला जाईल, दू र थ ई-मतदाना ारे मतदान
करणारे सद , ीसी ारे सभेला उप थत रा शकतात परं तु ांना पु ा एकदा मत
दे ाचा अिधकार िमळणार नाही.
11. सभासदां चे मतदानाचे अिधकार ( रमोट ई-मतदान िकंवा ई-मतदान
णाली ारे
मतदानासाठी जे मीिटं गम ेच दान केले गेले आहेत ते कंपनी ा पेड-अप शेअर
भांडवला ा शेअस ा माणात कट ऑफ तारखेनुसार णजेच २३ स बर २०२१ रोजी
जेवढे आहे त ा माणेच असतील.
ा
ीचे नाव सद ां ा रिज रम े िकंवा
लाभाथ मालकां ा रिज रम े ( वसाय तासां ा शेवटी) िडपॉिझटरी ारे कट
ऑफ ा तारखेनुसार नोंदवले जाते ालाच बैठकीत ई-मतदान िकंवा ई-मतदान णाली
रमोट ा सुिवधेचा लाभ घेता येईल.
12. उपरो
एमसीए प रप कांनुसार, कंपनीने बैठकीत सहभागी हो ासाठी सद ां ना
ीसी सुिवधा पुरव ासाठी सीडीएसएलची िनयु ी केली आहे. सभा सु हो ा ा
िनयोिजत वेळे ा १५ िमिनटांपूव आिण नंतर सद
ीसी/ओए ीएम मोडम े
एजीएमम े सामील होऊ शकतात. सद ांना िवनंती केली जाते की ीसी यं णे ारे
बैठकीत सहभागी हो ासाठी खालील सूचनांचे पालन करा:
a. मतदानाचा कालावधी २७/०९/२०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सु होईल आिण
२९/०९/२०२१ रोजी सं ाकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीत कंपनीचे
भागधारक, २३/०९/२०२१ ा कट-ऑफ डे ट (रे कॉड डे ट) माणे भौितक
पात
िकंवा िडमटे रयलाइ
पात शेअर धारण करतात ते मत दे ऊ शकतात. ानंतर
मतदानासाठी सीडीएसएल ारे ई- ोिटं ग मॉ ूल अ म केले जाईल.
b. सभे ा तारखेपूव अगोदरच मतदान केले ा भागधारकांना सभे ा िठकाणी
मतदानाचा ह
िमळणार नाही
c. मतदान ि येची काय मता वाढव ासाठी, सावजिनक स ामसलतानुसार, सव
डीमॅट खातेधारकांना,
ां ा लॉग इन
े डे शयल ारे , िडमॅट खाती/
िडपॉिझटरीज ा/िडपॉिझटरी सहभागी
ा वेबसाइट् स ारे ई-मतदान कर ास
स म कर ाचा िनणय घे ात आला आहे . डीमॅट खातेधारक ईएसपीकडे पु ा
नोंदणी के ािशवाय ांचे मत दे ऊ शकतील,
ामुळे केवळ िनबाध माणीकरण
सुलभ होणार नाही तर ई-मतदान ि येत सहभागी हो ाची सोय आिण सुिवधा
वाढे ल.
d. िडमॅट मोडम े िस ु रटीज धारण करणा या वैय क भागधारकांना िडपॉिझटरीज
आिण िडपॉिझटरी पािटिसपट् सकडे ठे वले ा
ां ा डीमॅट खा ा ारे मतदान

कर ाची परवानगी आहे. ई-मतदान सुिवधा वापर ासाठी शेअरधारकांना ां
डीमॅट खा ांम े ांचा मोबाईल नंबर आिण ईमेल आयडी अपडे ट कर ाचा स
िदला जात आहे.
सेबी
िस

ा
ा

ा प रप कानुसार, ई-मतदानासाठी लॉिगन प त आिण िडमॅट मोड सीडीएसएल म े
ु रटीज धारण करणा या वैय

क भागधारकांसाठी बैठकांम े सामील हो ाची

ि या खाली

िदले आहे:
भागधारकांचे

लॉिगन प त

कार
सीडीएसएलसह
डीमॅट मोडम े
िस

ु रटीज

1)

ा वापरक ानी CDSL Easy/Easyiest सुिवधेची िनवड केली आहे, ते
िव मान वापरकता आयडी आिण पासवड ारे लॉग इन क
माणीकरणािशवाय ई-मतदान पृ ावर पोहोच

ां

ा

शकतात. पुढील

ासाठी पयाय उपल

केला

धारण करणारे

जाईल. Easy/Easyiest म े लॉिगन कर

वैय

https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login िकंवा www.cdslindia.com

क

शेअरधारक

ला भेट

ा आिण लॉिगन आयकॉनवर

ासाठी वापरक ासाठी URL

णजे

क करा आिण नवीन िस म Myeasi

िनवडा.
2) यश

ी लॉिगन के

ानंतर Easy/Easyiest सुिवधेचा वापरकता पा कंप ांसाठी

ई-मतदान पयाय पा शकेल जेथे कंपनीने िदले
आहे. ई-मतदान पयायावर
दू र थ ई-मतदाना
सहभागी हो
पाह

क के

ा मािहतीनुसार ई-मतदान चालू

ावर, वापरकता ई-मतदान सेवा दा ाचे

ा काळात आपले मतदान कर

ासाठी िकंवा बैठकीत

ासाठी आिण मीिटं ग दर ान मतदानासाठी ई-मतदान पृ

ास स म असेल. या ित र

, सव ई-मतदान सेवा दा ां

सीडीएसएल/एनएसडीएल/काव /िलंकनटाइम
दु वे दे खील उपल

ा

णजेच

ा णालीम े वेश कर

ासाठी

आहेत, जेणेक न वापरकता ई-मतदान सेवा

दा ां

ा

वेबसाइटला थेट भेट दे ऊ शकेल.
3) जर वापरकता Easy/Easyiest साठी नोंदणीकृत नसेल, तर नोंदणी कर

ाचा

पयाय https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration येथे
उपल
4) वैक

आहे.
क र ा, वापरकता www.cdslindia.com

असले

ा ई-मतदान दु

क न

ई-मतदान

ाव न डीमॅट खाते
पृ ावर

थेट

नोंदव

पृ ावर उपल

मांक आिण पॅन
वेश

https://evoting.cdslindia.com/Evoting/ वर

ा मु
क
क करा.

मांक

शकतो

दान
िकंवा

िडमॅट खा ात

ा माणे नोंदणीकृत मोबाईल आिण ईमेलवर ओटीपी पाठवून ही णाली

वापरक ास

मािणत करे ल. यश

ी

माणीकरणानंतर, वापरकता ई-मतदान

वैय

क

पयाय पा

शकेल जेथे ई-मतदान चालू आहे आिण सव ई-मतदान सेवा

दा ां

ास स म असेल.

1) तु ी

ा णालीवर थेट वेश कर
ई-मतदान

सुिवधेसाठी

भागधारक

िडपॉिझटरी पािटिसपंट ारे तुम

(िडमॅट

वापर क न लॉग इन क

मोडम े

मतदान पयाय िदसू शकेल.

िस

के

ु रटीज

धारण करतात)
ां

ानंतर, यश

ी

सीडीएसएलम े
ा डीमॅट खा ा

शकता. यश

शकता.

कंपनी

केले

ा लॉिगन

ी लॉिगन के

ा

तुम

े डे शअ

माणीकरणानंतर आप

ानंतर, तु ाला ईक

ाला सीडीएसएल िडपॉिझटरी

ाम े आपण ई-मतदान वैिश

ा नावावर िकंवा ई-मतदान सेवा

िडपॉिझटरी

करा आिण तु ाला दू र थ ई-मतदाना

सहभागीं ारे

िकंवा मीिटं ग दर ान मतदानाम े सामील हो

लॉग इन

वेबसाइटवर पुनिनदिशत केले जाईल.

ा
चा

एकदा आपण ई-मतदान पयायावर

साइटवर पुनिनदिशत केले जाईल,

ा

नोंदणी

दा ा

पा

ा नावावर

ा कालावधीत तुमचे मत दे
ासाठी ई-मतदान सेवा

क
ासाठी
दाता

करणारे

मह ाची टीप: जे सद
संकेत थळावर उपल

यूजर आयडी/ पासवड पुन ा

क

शकत नाहीत

ांना उपरो

Forget User ID and Forget Password चा पयाय वापर

ाचा स

ा िदला

जातो.
िडपॉिझटरी अथात CDSL
मोडम

े िस

ारे लॉिगनशी संबंिधत कोण ाही तांि क सम

ु रटीज धारण करणा या वैय

लॉिगन कार
सीडीएसएलसह डीमॅट मोडम े

क शेअरधारकांसाठी हे
हे

डे

ांसाठी डीमॅट

डे

तपशील

लॉिगनम े कोण ाही तांि क सम ेचा सामना करणारे
सद CDSL हे डे शी
िस ु रटीज धारण करणारे वैय क
helpdesk.evoting@cdslindia.com वर िवनंती पाठवून
शेअरधारक
िकंवा 022-2058738 आिण 22-23058542-43 वर संपक
साधू शकतात.
e. डीमॅट
पात वैय क हो ं ग
ित र
भौितक भागधारक आिण
भागधारकांसाठी ई-मतदानासाठी लॉिगन प त आिण बैठकांम े सामील हो ाची
ि या:
1. भागधारकांनी www.evotingindia.com या ई-मतदान वेबसाइटवर लॉग इन करावे.
2. "शेअरहो स" मॉ ूलवर
क करा.
3. आता तुमचा युजर आयडी टाका:
अ. CDSL साठी: 16 अंकी लाभाथ ID,
आ. भौितक
पात शेअस धारक भागधारकांनी कंपनीकडे नोंदणीकृत फोिलओ
मां क िव करावा.
4. पुढे दिशत के ा माणे ितमा पडताळणी िव करा आिण लॉिगनवर
क
करा.
5. जर तु ी थमच वापरकता असाल तर खाली िदले ा चरणांचे अनुसरण करा:

डीमॅट फॉम आिण िफिजकल फॉमम
पॅन



तुमचे 10-अंकी अ
िव

े शेअस ठे वणा या शेअरधारकांसाठी

ा- ूमे रक *आयकर िवभागाने जारी केलेले पॅन

करा (डीमॅट शेअरधारक तसेच भौितक भागधारक दोघांसाठीही

लागू)


ा शेअरधारकांनी कंपनी / िडपॉिझटरी पािटिसपंटसोबत
अपडे ट केलेले नाहीत
अटड

ांना पॅन फी

म े दशिवले

पवर छापलेला अनु मांक वापर

ांचे पॅन

ा पो ल बॅलेट /

ाची िवनंती केली जाते.

f. हे तपशील यो र ा िव के ानंतर, "सबिमट करा" टॅ बवर
क करा
g. भौितक
पात शेअस धारन केलेले भागधारक नंतर थेट कंपनी िनवड
ीनवर
पोहोचतील. तथािप, डीमॅट
पात शेअस धारन केलेले भागधारक आता 'पासवड
ि एशन' मेनूवर पोहोचतील
ात ांना नवीन पासवड फी म े अिनवायपणे
ां चा लॉिगन पासवड एं टर करणे आव क आहे. कृपया ल ात ा की हा पासवड
डीमॅट धारकां ारे इतर कोण ाही कंपनी ा ठरावासाठी मतदान कर ासाठी
वापरला जाऊ शकतो
ावर ते मतदान कर ास पा आहेत, जर ती कंपनी
सीडीएसएल
ॅटफॉम ारे ई-मतदानाची िनवड करते. तुमचा पासवड इतर
कोण ाही
ीसोबत न शेअर कर ाची आिण तुमचा पासवड गोपनीय ठे व ाची
अ ंत काळजी घे ाची िशफारस केली जाते आहे.
h. भौितक
पात शेअस धारक भागधारकां ारे , िह तपशील केवळ या नोटीसम े
असले ा ठरावांवर ई-मतदानासाठी वापरली जाऊ शकते.
i. सद् गु
ी ी साखर कारखाना िल. साठी EVSN वर
क करा
ावर तु ी
मतदान करणे िनवडाल.
j. मतदाना ा पानावर, तु ाला "RESOLUTION DESCRIPTION" िदसेल आिण
ाच िव
मतदानासाठी "YES/NO" हा पयाय िदसेल. इ े नुसार होय िकंवा नाही
हा पयाय िनवडा. होय हा पयाय सुचिवतो की आपण ठरावाला संमती दे त आहात
आिण पयाय नाही णजे आपण ठरावाला असहमती दशवता.
k. जर तु ाला रझो ूशनचा संपूण तपशील पाहायचा असेल तर " रझो ूशन फाइल
िलंक" वर
क करा.
l. ठरावावर जे काही मत ायचे ठरवले आहे ते िनवड ानंतर आपण "सबिमट" या
बटनावर
क करा. एक पु ीकरण बॉ
दिशत केला जाईल. आपण आप ा
मताची पु ी क इ त अस ास, "ओके" वर
क करा, अ था आपले मत
बदल ासाठी, "र करा" वर
क करा आिण ानुसार आपले मत सुधा रत करा.
m. एकदा आपण ठरावावर आपले मत "क म" के ानंतर, आप ाला आपले मत
सुधार ाची परवानगी िदली जाणार नाही.
n. तु ी मतदाना ा पानावरील “ि ंट कर ासाठी येथे
क करा” पयायावर
क
क न टाकले ा मतांची ि ंट दे खील घेऊ शकता.
o. जर डीमॅट खातेधारक लॉिगन पासवड िवसरले असतील तर वापरकता आयडी आिण
ितमा स ापन कोड िव क शकतात आिण पासवड िवसरलात वर
क
क न िस म ारे सूिचत के ा माणे तपशील िव क शकतात.

VC/OAVM

ारे AGM म

े उप थत असले

ा भागधारकांसाठी सूचना खालील माणे

आहे त:
1. एजीएम ा िदवशी बैठक आिण ई-मतदानाला उप थत राह ाची ि या ई-मतदानासाठी
वर नमूद केले ा सूचनां माणेच आहे.
2. िजथे ई- ोिटं गसाठी वर नमूद केले ा सूचनांनुसार यश ी लॉिगननंतर कंपनीचे EVSN
दिशत होईल ितथे मीिटं गला उप थत राह ासाठी VC/OAVM साठी िलंक उपल
होईल.
3. दू र थ ई-मतदाना ारे मतदान केलेले भागधारक बैठकीला उप थत राह ास पा असतील.
तथािप, ते एजीएम/ईजीएमम े मतदान कर ास पा राहणार नाहीत.
4. चांग ा अनुभवासाठी भागधारकांना लॅपटॉप / आयपॅड ारे बैठकीत सहभागी हो ासाठी
ो ािहत केले जाते आहे.
5. भागधारकां ना कॅमेरा आिण इं टरनेटचा वापर चांग ा
ीडसह कर ाची आव कता
असेल जेणेक न मीिटं ग दर ान कोणताही ास होऊ नये.
6. कृपया ल ात ा की मोबाईल िड ाइसेस िकंवा टॅ ेटव न िकंवा लॅपटॉप ारे मोबाइल
हॉट ॉट ारे कने
होणा या सहभागींना ां ा संबंिधत नेटवकमधील चढ -उतारामुळे
ऑिडओ/ िडओ नुकसान होऊ शकते णून कोण ाही कार ा उपरो
ुटी कमी
कर ासाठी थर वाय-फाय िकंवा लॅन कने न वापर ाची िशफारस केली जात आहे.
7. जे भागधारक बैठकीदर ान आपले िवचार
क इ तात /
िवचा इ तात,
ांनी आपले नाव, डीमॅट खाते मांक/फोिलओ मांक, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर
िमटींग ा िकमान 10 िदवस अगोदर नमूद करायची िवनंती कंपनी ा ईमेल आयडीवर
पाठवून त: ला व ा णून नोंदणी क शकता. जे भागधारक एजीएम दर ान बोलू
इ त नाहीत परं तु
अस ास ते ांचे
, िडमॅट खाते मांक/फोिलओ मांक, ईमेल
आयडी, मोबाईल मां क िमटींग ा िकमान 10 िदवस अगोदर कंपनीकडे पाठवू शकतात.
या
ांची उ रे कंपनी कडून यो र ा ईमेल ारे िदली जातील.
8.
ा शेअरहो सनी
त: ला
ीकर णून नोंदणी केली आहे ांनाच मीिटं ग दर ान
ांची मते
कर ाची/
िवचार ाची परवानगी असेल.
9. VC/OAVM सुिवधे ारे AGM म े उप थत असलेले आिण दू र थ ई-मतदाना ारे ांचे मत
नोंदवलेले नाही आिण अ था तसे कर ास ितबंिधत नसलेले तेच भागधारक, एजीएम
दर ान उपल ई-मतदान णाली ारे मतदान कर ास पा असतील.
10. जर एजीएम दर ान उपल असले ा ई-मतदाना ारे भागधारकांनी कोणतेही मतदान केले
असेल आिण जर ाच भागधारकांनी
ीसी/ओए ीएम सुिवधे ारे बैठकीत भाग घेतला
नसेल तर अशा भागधारकांनी टाकलेली मते अवैध मानली जातील कारण सभेदर ान
ईमतदान ची सुिवधा केवळ बैठकीत उप थत असले ा भागधारकांनाच उपल आहे.
ा

शेअरहो

सचे

ां

ासाठी ि या:

ईमेल/मोबाईल

.

कंपनी/िडपॉिझटरीजम

े

नोंदणीकृत

नाहीत

1. भौितक भागधारकांसाठी- कृपया आव क तपशील जसे की फोिलओ
मांक,
शेअरहो रचे नाव, शेअर सिटिफकेटची ॅ न कॉपी (समोर आिण मागे), पॅन (पॅन काडची
-सा ां िकत
ॅ न केलेली कॉपी), आधार (आधार काडची
-सा ांिकत
ॅ न केलेली
कॉपी) कंपनी/RTA ला ईमेल ारे ा.

2. डीमॅट भागधारकांसाठी – कृपया तुमचा ईमेल आयडी आिण मोबाईल नं. तुम
िडपॉिझटरी पािटिसपंट (DP) सह अपडे ट करा.

ा संबंिधत

3. वैय
क डीमॅट भागधारकांसाठी - कृपया तुमचा ईमेल आयडी आिण मोबाईल .
तुम ा संबंिधत िडपॉिझटरी पािटिसपंट (डीपी) सह सह अपडे ट करा जे ई-मतदान करताना
आिण िडपॉिझटरी ारे
ुअल मीिटं गम े सामील होताना अिनवाय आहे.
CDSL e-Voting System मधून AGM आिण e-Voting म े उप थत राह
शंका िकंवा सम

ा अस

ाबाबत तुम

ा काही

ास, तु ी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल िल

शकता

िकंवा 022-2058738 आिण 022-23058542/43 वर संपक क
इले

ॉिनक मा मां ारे मतदाना

(सीडीएसएल) सटल िडपॉिझटरी स

शकता.

ा सुिवधेशी संबंिधत सव त ारी

ी राकेश दळवी,

व थापक,

सेस (इं िडया) िलिमटे ड, ए िवंग, 25 वा मजला, मॅरेथॉन

ूचर,

मफतलाल िमल कंपाऊंड् स, एनएम जोशी माग, लोअर परे ल (पूव), मुंबई - 400013 िकंवा
helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवा िकंवा 022-23058542/43 वर कॉल करा.
13. एमसीए प रप के पाहता, सद ांकडून कोणतीही ॉ ी िनयु
केली जाणार नाही.
तथािप, कॉप रे ट सद ांना कंपनी/आरटीए/ ु िटनीएझेर यांना ां ा ितिनधीला VC
ारे बैठकीत उप थत राह ासाठी आिण मतदान कर ासाठी अिधकृत कर ासाठी,
कंपनी अिधिनयम २०१३ ा कलम ११३ नुसार बोड रझो ूशनची मािणत त पाठवणे
आव क आहे.
14. कॉप रे ट
वहार मं ालया ा (एमसीए) प रप क िदनांक १३ एि ल २०२०, मां क
१७/२०२० ा अनुषंगाने, वािषक अहवालासह एजीएम कॉल कर ाची सूचना कंपनी ा
वेबसाइटवर www.srisrisugar.com वर अपलोड केली गेली आहे. सीडीएसएल
(एजीएम/दर ान रमोट ई-मतदान सुिवधा आिण ई-मतदान णाली दान करणारी
एज ी) ा www.evotingindia.com वेबसाईटवरही ते सा रत केले गेले आहे.
15. ीसी ारे बैठकी दर ान तपासणीसाठी कंपनी अिधिनयम, २०१३
ा कलम १७०
अ ये संचालक आिण मु
व थापकीय कािमक यांचे भागधारन रिज र आिण
कंपनी अिधिनयम, २०१३ ा कलम १८९ अंतगत संचालक संबंिधत असलेले करार आिण
व था यां चे रिज र केवळ इले ॉिनक प ती म ेच उपल केले जाईल.
16. सोबत ा नोटीस/
ीकरणा क िनवेदनात नमूद केलेली इतर सव संबंिधत कागदप े
सव कामकाजा ा िदवशी बैठकीत केवळ इले ॉिनक
पात सद ां ारे
तपासणीसाठी खुली केली जातील.
17. कंपनी ा संचालक मंडळाने रमोट ई- ोिटं ग आिण ई- ोिटं ग िस मची छाननी
कर ा ा हेतूने मेसस शीतल राजहंस अँड कं यांना
ू टीनायझर
णून िनयु
करायचे ठरवले आहे.
18. बैठकीत दान केले ा रमोट ई-वोिटं ग आिण ई- ोिटं ग िस ीमचे िनकाल एकि त केले
जातील आिण कंपनी ा सभेनंतर अ
िकंवा इतर कोण ाही अिधकृत
ी ारे
घोिषत केले जातील.
19. छाननीक ा ा अहवालासह अ
ांनी घोिषत केलेले िनकाल कंपनी ा वेबसाइट
www.srisrisugar.com आिण लगेचच सीडीएसएल ा वेबसाइटवर ठे व ात येतील.
कोिवड १९ साथी ा पा भूमीवर स ा ा लॉकडाऊन प र थतीमुळे, िनकाल कंपनी ा
नोंदणीकृत कायालयात नोटीस बोडावर दिशत केला जाणार नाही.

20. वािषक सवसाधारण सभे ा कामकाजा ा थेट वेबका ची सुिवधा दान कर ात
तुम ा कंपनीला आनंद झाला आहे. वािषक सवसाधारण सभेम े सहभागी हो ास पा
असलेले सद
वर नमूद केले ा ि येचे पालन क न वािषक सवसाधारण सभेची
कायवाही पा शकतात.
संचालकां ा आदे शा ारे
सद् गु
ी ी ी साखर कारखाना िलिमटे ड

शेषािगरीराव नारायणराव नरा
(अ
व व थापकीय संचालक)
DIN: 00310790
िदनां क: ०४/०९/२०२१
थळ: पुणे

कंपनी अिधिनयम, २०१३
५, आयटम
आयटम

ा कलम १०२

मांक ६, आयटम

मांक १०, आयटम

ा अनुषंगाने आयटम

मांक ७, आयटम

मांक ४, आयटम

मांक ८ आयटम

मांक ११ आिण आयटम

मांक

मांक ९ आिण

मांक १२ संधभात

ीकरणा

क

िवधान:
आयटम

. ४: खच लेखापरी काचे मोबद

ऑिडट सिमती
कंपनी, कॉ

ाचे माण:

ा िशफारशी अनुसार कंपनी

अकाउं टंट्स (फम रिज े शन

ा संचालक मंडळाने मेसस एम. आर. पंिडत अँड
मांक: ०००२६८) यांची िनयु

केला आहे. कंपनी (लेखापरी ण आिण लेखापरी क) िनयम, २०१४
वाचले

ा कंपनी अिधिनयम, २०१३

मोबदला कंपनी
उपरो

ा सद

सेवां साठी

ा कलम १४८ (३)

ां ारे मंजूर करायचा आहे.

ािवत केले

ा संक

ी आिण मोबदला मंजूर
ा िनयम १४ (a) (ii) सह

ा तरतुदीनुसार, खच लेखापरी काला दे य
ानुसार, सद

ांना िवनंती केली आहे की,

नेनुसार २०२१-२०२२ दर ान खच लेखा परी कांना दे य

मोबदला मंजूर करावा.
संचालक, कंपनीचे

मुख

कारे संबंिधत िकंवा
मांक 5 वर िदले
आयटम

ार
ा सामा

वसाया

ाची आिण कंपनी

नाहीत. संचालक मंडळ सद

ां

ा मा तेसाठी नोटीस

ा आयटम

ठरावाची िशफारस करत आहेत.

ा हेतूसाठी िनधीची गरज अस

ा

ाधा

अनुषंगाने, नोटीस

ाने,

ाने इ

ा अिधकृत भाग भांडवलाचे पु ा वग करण कर

आहे. ०४/०९/२०२१ रोजी झाले
सुटले

ांचे नातेवाईक, या ठरावाम े कोण ाही

. ५: अिधकृत शेअस कॅिपटलाचे पु ा वग करण

कंपनीला सामा
कर

व थापकीय कमचारी आिण

ा संचालक मंडळा

ा बैठकीत इ

समभागांचे पु ा वग करण आिण वापर कर
ा आयटम

ाची योजना आखली

टी शेअस

ाचा संक

५ मधील ठरावात नमूद के

टीम े गुंतवणूक
ा

पात न

केला. या मु

ा

ा

ा माणे कंपनीचे अिधकृत

भागभां डवल पु ा वग कृत केले जाईल.
कंपनी

ा अनु े दाने कंपनीला अिधकृत भाग भांडवल बदल

अिधिनयम, २०१३

ा कलम ६१ (१) नुसार कंपनी सामा

ाची परवानगी िदली आहे. कंपनी

ठराव पास क न कंपनी

ा सद

ां

ा

मा तेने कंपनीचे अिधकृत भागभांडवल बदलू शकते.
कंपनीचे कोणतेही संचालक िकंवा मु

व थापकीय कमचारी िकंवा

कोण ाही कारे आिथक िकंवा अ था या ठरावात संबंिधत िकंवा
सद
इ

ां

ा मा तेसाठी आयटम

ार

ां चे संबंिधत नातेवाईक,
नाहीत.

. ५ वरील ठराव संचालक साधारण ठराव

णून

ुत क

तात.

आयटम

. ६: कंपनी

ा अिधकृत शेअर कॅिपटलम

कंपनीचे स ाचे अिधकृत शेअर भांडवल
(तीन कोटी प ास लाख) इ

े वाढ:

. ७२,००,००,००० ( पये बाह र कोटी), ३,५०,००,०००

टी शेअस म े िवभािजत असून

े की

. १०/-

ाची एकूण िकंमत

. ३५,००,००,००० (केवळ प
संचयी, नॉन-क

ीस कोटी

पये) एवढी आहे, ३,००,००,००० (तीन कोटी) ४% गैर-

िटबल रडीमेबल ेफरे

३०,००,००,००० (फ
रडीमेबल ेफरे

शेअस

े की

. १०/- असून

ाची एकूण िकंमत

तीस कोटी) आिण ७०,००,००० (स र लाख) १% गैर-संचयी, नॉन-क
शेअस

े की

. १०/- असून

.

िटबल

ाची एकूण िकंमत ७,००,००,०००/- (फ

सात

कोटी पये) एवढी आहे.
शेअरधारकां

ा मंजुरी

ा अधीन, कंपनी

िदनां क ०४/०९/२०२१ रोजी झाले

ा वाढीव िनधीची आव

ा बैठकीत अिधकृत शेअर भांडवल

बहा र कोटी) व न ९०,००,००,००० (फ
इ

टी शेअस

े की

कता ल ात घेता, मंडळाने

न द कोटी) पयत वाढिव

. ७२,००,००,००० ( पये
ास मा ता िदली होती जे

.१०/- १,८०,००,००० (एक कोटी ऐंशी लाख) म े िवभागले जाईल.

अिधकृत शेअर भांडवल . ७२,००,००,००० ( पये बहा र कोटी) व न ९०,००,००,००० (फ
कोटी) पयत वाढिव

ास मा ता िदली होती जे इ

कोटी ऐंशी लाख) म े िवभागले जाईल
मेमोरँ डम आिण आिटक

टी शेअस

े की

.१०/- १,८०,००,००० (एक

ा शेअसची रँ िकंग िव मान इ

टी शेअससह कंपनी

ा

ऑफ असोिसएशननुसार सव बाबतीत पार पासूची रँ िकंग असेल.

या ठरावाम े कंपनीचे कोणतेही संचालक िकंवा मु

व थापकीय कमचारी िकंवा

नातेवाईक, कोण ाही कारे आिथक िकंवा अ था संबंिधत िकंवा इ ु क नाहीत.
ठराव

न द

णून नोटीसचा वर नमूद केलेला ठराव मंजूर कर

ासाठी सद

ांचे संबंिधत

णूनच, सामा

ांची संमती मािगतली जात

आहे.
आयटम

. ७: भागभांडवलम

े पुनवग करण आिण अिधकृत कॅिपटलम

संदभात मेमोरँ डम ऑफ अससोिसएशन म
कंपनीचे अिधकृत भागभांडवल बदल
कलम 13 नुसार सामा

े बदल (दु

ा

ासाठी, कंपनी अिधिनयम, 2013

ा

ी):

ासाठी आिण वाढव

ठराव पास क न कंपनी

े वाढ कर

ा सद

ां

ा मंजुरी

ा अधीन रा न, मेमोरँ डम

ऑफ असोिसएशनम ेही बदल होईल.
०४/०९/२०२१ रोजी झाले

ा संचालक मंडळा

भां डवलातील वाढ आिण कंपनी

ा बैठकीत, पुनवग करण आिण अिधकृत भाग

ा मेमोरँ डम ऑफ असोिसएशनम े सुधारणा िवचारात घेतली आिण

मंजूर केली.
या नोटीसम े नमूद केलेली सव कागदप े आिण
कंपनी

ा

नोंदणीकृत

कायालयात

सव

ीकरणा क

कामकाजा

ा

े टमट कंपनी

िदवसांम े,

ा सद

कामकाजा

ा

ां ारे
वेळेस

तपासणीसाठी खुले असतील
या ठरावाम े कंपनीचे कोणतेही संचालक िकंवा मु

व थापकीय कमचारी िकंवा

नातेवाईक, कोण ाही कारे आिथक िकंवा अ था संबंिधत िकंवा इ ु क नाहीत.
ठराव
आहे.

णून नोटीसचा वर नमूद केलेला ठराव मंजूर कर

ासाठी सद

ांचे संबंिधत

णूनच, सामा

ांची संमती मािगतली जात

आयटम

. ८: शेअस जारी कर

पुढील शेअस जारी कर
आिण िव

ार क

ाबाबत:

ाचा

ाव आहे कारण कंपनीने 2020-21 या आिथक वषात िड

केला आहे. कंपनी दो ी क

ांसाठी मािजनचा काही भाग दे णार आहे

बँकेने सं थेला आ ह केला आहे की कंपनीची पु
पात आपला िह

के मजबूत कर

ा आणा. या कारणामुळे आिण सामा

आिण / िकंवा ाधा

लरी

ासाठी इ

वसाया

शेअस जारी करणे आिण कंपनीचे पेड-अप इ

टी इ

णून,
ू जन

ा

ा हेतूने, कंपनीने इ

टी शेअर भांडवल वाढव

टी
ाची

योजना आखली आहे.
संचालक मंडळाने ०४/०९/२०२१ रोजी झाले

ा बैठकीत, २९,३२,४७,८५०/- ( पये एकोणतीस करोड

ब ीस लाख स ेचाळीस हजार आठशे प ास फ
ेसमट आधारावर सममू
शेअरधारकां

ा मंजूरी

पयांपयत इ

)

(AT PAR) िनधी उभार

ा अधीन शेअस

टी शेअस जारी क न खाजगी

ासाठी िवशेष ठराव

ावा ारे

ा पुढील इशूचा िवचार केला आिण मंजूरी िदली. ही ऑफर

बारा मिह ांसाठी वैध असेल.
कंपनी
इ

ॉ

ा संचालक मंडळाने मे. हषद एस दे शपांडे अँड असोिसएट् स, कॉ
सी

ोफेशनल अँड रिज ड

ॅ

अकाउं टंट्स,

ुअर, 403, कुमार िमलेिनयम, िशवतीथ नगर कमान, पौड

रोड, कोथ ड, पुणे 411 038 आिण िव ो फायना शअल स

सेस

ाय ेट िलिमटे ड, मचट बँकर,

607/608 मॅरेथॉन आयकॉन, समोर पेिन

ुला कॉप रे ट पाक, वीर संताजी लेन, बंद. गणपतराव कदम

माग, लोअर परे ल, मुंबई - 400 013,

ा शेअस

३०/०८/२०२१ चे मू
ाम े सवलती
आहे

ा

ा मू

मापन अहवाल नोंदणीकृत मू

ांकनासाठी िनयु

वान आिण मचट बँकर कडून

ा रोख वाह प तीचा वापर क न

ाची मंजुरी संचालकां

ा आिण

ित शेअस एवढे मू

.१०/ -

ा िदनांक ०४/०९/२०२१

नावे, समभागां चे कार, समभागांची सं

केले आहे.

ा बैठकीत दे

ा

ांकन आले

ात अली. वाटपाची

ािवत वाटपांची र

झाले
ािवत

म खाली नमूद केली आहे:

वाटपाचा तपशील:
ािवत वाटपाचे नाव

.

े णी

शेअसचे
कार

वाटप
कर

शेषिगरीराव

नारायणराव

नरा
2.
3.

इं टेल

वतक -

म

े/ रोख

येणा या

ित र

शेअसची

मोबदला)

सं
1.

ात

मोबदला (रोख
इतर

ा

इ

टी

12,12,750

इ

टी

1,80,00,000

18,00,00,000.00

इ

टी

२५,७६,४००

२,५७,६४,००0.00

इ

टी

६,८९,२५०

६८,९२,५०0.00

1,21,27,500.00

संचालक
इले

ॉिन

वतक -

ाय े ट िलिमटे ड

संचालक

उदय रामचं जाधव

वतक संचालक

4.

बाळासाहे ब
कणवार

नानासाहे ब

वतक संचालक

उषा िवजय मरकड

5.

वतक -

इ

टी

५,४०,०००

५,४०,०००.00

संचालक
6.

अिनता िशवराम थोरवे

वतक

इ

टी

१९,२५,२५०

१,९२,५२,५००.00

7.

शोभा ीमंत तां दुळकर

वतक

इ

टी

२३,०४,२४५

२,३०,४२,४५0.00

8.

रोिहत शेषिगरीराव नरा

वतक

इ

टी

2,38,045

23,80,450.00

9.

रोहन शेषिगरीराव नरा

वतक

इ

टी

2,38,045

23,80,450.00

10.

सूया रवीं नरा

वतक

इ

टी

2,11,400

21,14,000.00

11.

ि

वतक

इ

टी

2,11,400

21,14,000.00

12.

लिलत जानकीनाथ सहानी

गैर- वतक

इ

टी

११,४७,०००

१,१४,७०,०००. ००

२,९३,२४,७८५

२९,३२,४७,८५०. ००

ा रवीं नरा
एकूण

कंपनीचे
घे

वतक / संचालक / मु

व थापन कमचारी स ा

ाचा िवचार करीत आहेत. रोख

ित र

इतर मोबद

ा

संदभात, आं तर कॉप रे ट ठे वीं ा िवरोधात समभाग जारी कर
आहे. संबंिधत अटी अंितम के
आव

क मू

ां कन ा

ू आिण पो

ासंबंधी आव
इ

ू शेअरहो

ू

ा

इ

ू

समभागांची
सं

शेअसची

एकूण

ा

शेअसची

े वारी %

ट

े वारी %

वतक

भारतीय
क

8815768

32.56

१९०६०७५३

३३.६७

कंपनी वा कॉप रे शन

13455397

49.69

३१४५५३९७

५५.७७

एकूण

22271165

82.25

५७१५२४१०

८९.४४

0

0

०

०

22271165

82.25

५७१५२४१०

८९.४४

0

0

०

०

0

0

०

०

0

0

०

०

0

0

०

०

4807985

17.75

५९५४९८५

१०.५६

परदे शी वतक

एकूण (A)
B.

पो
एकूण

ट

वैय

सावजिनक
( मोटर

भागधारक
ित र

)

1.

वैय

2.

कंपनी वा कॉप रे शन
वैय

क
क

ा

ाव मंडळाने िवचारात घेतला

ं ग पॅटन खालील माणे आहे:
ी -इ

सं

2.

ा

क कराराची अंमलबजावणी केली जाईल आिण

समभागांची

A
1.

ाचा

समभाग जारी कर

क तरतुदी करारांचे पालन करे ल.

े णी

.

ा िव

ता

केले गेले आहे.अशा कारे , एक स म ठराव पा रत केला जावा आिण जर

िनणय घेतला गेला तर बोड
कंपनीचा ी -इ

ा आहेत, आव

ा ऑफरम े सहभागी / सद

कंपनी

वा

कॉप रे शन

संचालक आिण नातेवाईक
भारतीय जनता
इतर (अिनवासी भारतीयांसह)

एकूण (B)
एकूण

कंपनी

ा

ी -इ

ू आिण पो

भागधारणाची ट
ी

इ

इले

17.75

५९५४९८५

१०.५६

27079150

100.00

५६४०३९३५

100.00

ू शेअरहो

े वारी बदलत आहे. या

ी साखर कारखाना िल. ची हो

इं टेल

4807985

ॉिन

ं ग पॅटनम े काही बदल होतील.

करणानंतर इं टेल

इले

ॉिन

ं ग कंपनी बनेल आिण सद् गु

ी

ाय ेट िलिमटे डची सहा क कंपनी बनेल. इ

मोटर

ा

ा. िलिमटे ड सद् गु
ी साखर कारखाना िल.
टी शेअस िनयम आिण

धोरणांनुसार जारी केले जातील.
इ

टी शेअसचा इ

ू आिण वाटप कंपनी

मिह ां त पूण होईल. जर रझो

ू शन

ा भागधारकां ारे हा ठराव मंजूर झा

ा तारखेपासून 12 मिह ां

ापासून 12

ा कालावधीत वाटप केले गेले

नाही िकंवा िकंमतीत काही बदल झाला असेल तर शेअरधारकांची नवीन संमती िमळिवली जाईल.
या ठरावाम े कंपनीचे कोणतेही संचालक िकंवा मु

व थापकीय कमचारी िकंवा

नातेवाईक, कोण ाही कारे आिथक िकंवा अ था संबंिधत िकंवा इ ु क नाहीत.
ठराव

णून नोटीसचा वर नमूद केलेला ठराव मंजूर कर

ासाठी सद

ांचे संबंिधत

णूनच, सामा

ांची संमती मािगतली जात

आहे.
आयटम

. ९: कंपनी अिधिनयम, २०१३

ऍ ो फामस ो

ा कलम १८८ अनुसार संबंिधत प

ुसर कंपनी िलिमटे ड सह
ा कलम १८८

(संचालकांची बैठकआिण

ांचे अिधकार) िनयम २०१४

२०१३

ा

कंपनी सद् गु
क

ा उप-कलम (१)

ी

ा संचालक मंडळाने

ी ऍ ो फामस

ो

ा िनयम १५ नुसार आम
ािवत

क असलेले सव िविहत

कटीकरण सद

ा कंपनीला

क आहे . कंपनी अिधिनयम,

वहारांना मा ता िदली आहे की

ूसर कंपनी िलिमटे ड ('संबंिधत प ')

शकते. कंपनी अिधिनयम, २०१३ आिण कंपनी (बोड आिण

तरतुदींनुसार आव

ी

ा तरतुदीनुसार तसेच कंपनी

वहारां साठी भागधारकांची पूव मा ता घेणे आव

ा तरतुदीनुसार, कंपनी

ी

वहार:

कंपनी अिधिनयम २०१३
संबंिधत प ां

सद् गु

वसायाम े

वेश

ाचे अिधकार) िनयम, २०१४
ांना िवचार

ा

ासाठी खाली िदले

आहे त:
1. संबंिधत प ाचे नाव: सद् गु
ी ी ऍ ो फामस ो ुसर कंपनी िलिमटे ड
2. संबंिधत संचालक िकंवा मुख व थापकीय कमचा यांचे नाव:
 उदय रामचं जाधव
 बाळासाहे ब नानासाहेब कणवार
3. ना ाचे
प: दो ी कंप ांम े संचालक
4. नैसिगक, भौितक अटी, आिथक मू आिण वहाराचे तपशील: साखरे ची िव ी
करार कर ासाठीचा
वहार कंपनीसाठी फायदे शीर आहे आिण कलम १८८ आिण कंपनी
अिधिनयम, २०१३
आिण

मुख

ा इतर लागू तरतुदी आिण

व थापकीय कमचारी िकंवा

संबंिधत िकंवा इ ु क नाहीत. मंडळ

ावरील िनयमांचे पालन करे ल. कंपनीचे संचालक
ांचे नातेवाईक यापैकी कोणीही रझो

ािवत सामा

ठराव पास कर

ूशनम े

ाची िशफारस करत आहे.

आयटम

ीम

. 10.

काजुन िशव ा दं िडनवार (DIN - 01882774) आिण डॉ. िव ासागर

अबबुरी (DIN - 00026524) ची, कंपनीचे
कंपनी कायदा, २०१३
ासाठी

तं िनदे शक

ा तरतुदीनुसार आप

ा कंपनीला

ेक सावजिनक कंपनीला कंपनी

२०१४ म े िदले
िनयम , २०१४

ा अनुषंगाने सेवािनवृ ीसाठी

केले जाणार नाही. कंपनी

मा ते

ा अधीन) कंपनी कायदा, २०१३
ी म

संचालकां

ा िनयु

तं

ी लागू झाली

ी आिण पा ता) िनयम,

क आहे. कंपनी अिधिनयम, २०१३

ा तरतुदीनुसार आिण (संचालकांची िनयु

समािव

अथाम े.,

तं

ी.

ा िनयम ४ (संचालकांची िनयु

ा िविहत िनकषांची पूतता करणे आव

कलम १४९, १५०, १५२, अनुसूची IV

णून िनयु

ा

ी आिण पा ता)

संचालकांना रोटे शन ारे एकूण संचालकांम े

ा संचालक मंडळाने (वािषक सवसाधारण सभेत सद
ा कलम १४९ (६) सह वाचले

ां

ा

ा कलम २(४७)

ा

काजुन िशवा ा दं डी ावर (DIN - 01882774) आिण डॉ िव ासागर अबुबरी

(DIN - 00026524) यां ची सलग ५ वषा

ा कालावधीसाठी कंपनीचे

तं संचालक

णून िनयु

ी

केली होती.
ीम
ी म

काजुन िशवा ा दं डीनावार:
काजुन िशवा ा दं डीनावार यांि की अिभयांि की म े पदवीधर आहेत अिभयांि की,

वै कीय वायू आिण वै कीय उपकरणे, कृषी उ ोग आिण बँिकंग म े एक िव
ां नी ए

ायरोस क

ी स

सेस (पयावरण अिभयांि की स

गॅसेस आिण एमजीपीएस) आिण दे वी सिजकल कॉप रे शन (ऑ
उपकरणां मधील घाऊक िव े ते) म े भागीदार
िस ी

ाय े ट िल. म े

ाय ेट िलिमटे ड, बटन वा

ाय ेट िलिमटे ड म े संचालक

ो कंटो

ागार), ऑ

ी एड (मेिडकल

जन थेरपी आिण हॉ

णून काम केले आहे. स ा ते

व थापकीय संचालक
आिण

ृत अनुभव आहे.
टल

ूटॉर पंप आिण

णून कायरत आहेत. ते डकसन का

ाय ेट िलिमटे ड आिण ु

वॅ

ू टे

ं

ॉलॉजीज

णून काम करत आहेत.

िव ासागर अ ुरी:
िव ासागर अ ूरी हे बी टे क आहेत. इले

ॉिन

माय ोइले

िवषयात एमबीए दे खील आहे आिण 2008 म े

ॉिन

व थापन शा

म े एम.टे क उ ीण. ते िव

आिण दू रसंचार

े ातील अिभयंता,

ात पीएचडी ची िति त पदवी िमळवली आहे.

ां नी लढाऊ िवमान आिण इले

ॉिनक यु

आिण दू रसंचार उपकरणे तयार केली आहेत.
आधा रत संशोधन-कि त कंपनी सु

णालीसाठी सिकट, माय ो इले

ॉिनक मॉ

ांनी १९९३ म े Avantel Ltd., एक तं

ूल

ानावर

केली आिण संर ण, उप ह सं ेषण आिण िनयात बाजारांसाठी

वायरलेस उ ादनांची रचना, उ ादन आिण िवकास यासाठी जागितक दजाची पायाभूत सुिवधा
िवकिसत केली.
मंडळ

ािवत सामा

ठराव पास कर

आयटम

. ११ आिण १२:

ाची िशफारस करत आहे.

व थापकीय संचालक आिण इतर संचालकांचे वेतन:

कंपनी साखर उ ोगात गुंतलेली आहे आिण ितचे काम 02/02/2010 पासून सु

झाले आहे. ठरािवक

कालावधीत कंपनीची कामिगरी वाढली आहे आिण नफा िमळू लागला आहे. कंपनी िव
अस

ाने नफा अपुरा असू शकतो. संचालक कंपनीची नफा वाढव

आहे त.

ा

जर सामा

ा िव

ारासह उ ादन अनेक पटीने वाढे ल अशी संचालकांची अपे ा आहे.

ा

ा संचालकांना दे य एकूण

व थापकीय मोबदला,

संचालकासह, पूणवेळ संचालक कोण ाही आिथक वषा
11% पे ा जा

असू शकतात. कंप ा अिधिनयम 2013

ा संदभात कंपनी

ा

ा

ा कलम
व थापकीय

ा िन ळ न

ा

ा

ा 198 िकंवा अनुसूची V अंतगत िनधा रत

ा बाहेर पैसे िदले जाऊ शकतात.

नामांकन आिण मोबदला सिमतीने संचालकां
मोबद

क पावले उचलत

ठराव/ िवशेष ठरावा ारे मंजूर केले गेले असेल तर कंपनी अिधिनयम, 2013

197 नुसार कंपनीने

मयादे

ासाठी आव

ार मोडम े

ाची एकूण मयादा वाढव

कोण ाही संचालकां नी गे
िनधा रत मयादे पे ा जा

ा

य ांमुळे कंपनीने दे य असले

ा

व थापकीय

ाची िशफारस केली आहे.

व थापकीय संचालक वगळता इतर

ा वषभरात मानधन घेतले न ते.

ािवत मोबदला कंपनी काय ांतगत

असू शकतो. नामांकन आिण मोबदला सिमती जॉब

आिण इतर साखर उ ोगाशी तुलना क मोबदला ोफाईलवर अवलंबून
मोबदला दे

ाची िशफारस करते.

मंडळ सद

ां

ा मा तेसाठी आयटम

िशफारस करते. संचालकां ना ठरावाम े

आहे कारण यामुळे उ

संचालकां ा आदे शा ारे
सद् गु
ी ी ी साखर कारखाना िलिमटे ड

शेषािगरीराव नारायणराव नरा
(अ
व व थापकीय संचालक)
DIN: 00310790
िदनां क: ०४/०९/२०२१
थळ: पुणे

व थापकीय संचालकांसह

मांक 11 आिण 12 म े नमूद केले
ार

ोफाईल, सहभाग

ा िवशेष ठरावाची

मोबदला िमळतो

सं चालकांचा अहवाल
सद

महोदय,

आता एक वषापे ा जा

काळ झाला आहे की कोिवड -१९ ने जगभरात कहर केला आहे आिण

आ ी अजूनही ट

ाने लढत आहोत; पिहली लाट, दु सरी आिण अजून ितसरी येऊ शकते.

साथी

ाट

ा रोगाने आप

ावर भाविनक, शारी रक, सामािजक आिण आिथक संकट आणले आहे आिण

जरी सामा तेचा परतावा अ ापही अिनि तते

ा अंधुक ढगां मागे लपलेला असला तरी आ ी एक

सामूिहक मानवजाती

णून हार मानलेली नाही. लसींचा शोध आिण नवीन िनयमांचा सात ाने

अवलंब करणे हे सा

आहे की मानवता सव आ ानांना सामोरे जा

अवलंबतेचे त दे खील आहे. आ ी, कंपनी
गे

ास स म आहे आिण

णून अिधक लविचक झालो आहोत आिण

ा वष अभूतपूव घटना घडली, आमचा िव ास आहे की अशी कंपनी बन

कामिगरी आणखी मजबूत झाली आहे जी वाढ आिण न
थती, बाजारा

ा वाढीस अडथळा, पुरवठा साखळी आिण ऑपरे श

वष २०२०-२१ असूनही, आ ी हा
साखरे चा

ािभमुख रा

गतीचा माग कायम ठे व

वसाय वषभरात सुधारला आहे आिण

या

ा प तीने

ासाठी आमची

शकते. डळमळीत आिथक
म े अडथळा अशा कठीण

ात यश

ी झालो आहोत. आपला

ा म भागी दे खील

ाने अिधक चांगली

कामिगरी दाखवली आहे.
कंपनीवर कोिवडचा भाव:
कंपनीवर कोिवड १९ चा कोणताही प रणाम नाही कारण सरकार इथेनॉल उ ादना
सकारा क पावले उचलत आहे. इथेनॉल उ ादना
सवलत
आप

ा योजनेनुसार घेतले

ा िदशेने

ा कजावर सरकार

ाज

पात सबिसडी दे त आहे.
ा संचालकां ना कंपनीचा बारावा वािषक अहवाल आिण 31 माच 2021 रोजी संपले

लेखा-लेखी लेखासमवेत सादर कर

ा वषा

ास आनंद आहे.

1. िव ीय प रणाम:
मागील वषा

ा आकडे वारीसह सदर वषाची कंपनीची आिथक कामिगरी खाली िदली आहेः

तपशील
वसाय िव ीतून िन ळ िव ी / उ
जोडा: इतर उ
एकूण उ
एकूण खच
अपवादा क, असामा व ू आिण करा ा आधी नफा
अपवादा क आयटम
असामा व ू आिण करा ा आधी नफा
असामा आयटम

2021
रोजी
संपले ा
वषासाठी
255,83,88,095
6,07,01,546
261,90,89,641
253,93,16,451

2020
रोजी
संपले ा
वषासाठी
1,83,89,03,571
11,32,76,318
1,95,21,79,889
1,84,81,95,568

7,97,73,190
-

10,39,84,321
-

7,97,73,190
-

10,39,84,321
-

ा

आधी ा कालावधीचे खच
कारापुव चा नफा

-

-

7,97,73,190

10,39,84,321

कर खच:
मागील वषाचा कर खच
चालू कर

0
1,33,15,574

0
0

थिगत कर दे यता / (मालम ा)
चालू असले ा कामकाजापासून नफा / (तोटा)

(32,42,982)
6,97,00,599

(1,42,95,808)
11,82,80,129

थिगत कामकाजापासून झालेला नफा/ (तोटा)
कालावधीसाठी नफा / (तोटा)

6,97,00,599

11,82,80,129

िव ी:
कंपनीने आपला गळीत हं गाम ०१/११/२०२० रोजी सु

केला आिण २२/०३/२०२१ रोजी संपला आिण

एकूण १४२ िदवसां साठी ६,४२,९७२ मेिटक टन उसाचे गाळप केले जे गे

ा ९ गळीत हंगामांपैकी

सवािधक आहे. गळीत हंगाम २०२०-२१ म े कंपनीने १२.००५% ची वसुली केली आहे. साखरे चे दर
हे वष २०१८-१९ हं गामात सरकारने ठरवले
कर

ा एमएसपी दारा माणेच होते. साखर बाजार िनयंि त

ासाठी सरकारने साखर उ ोगांना कोटा

इथेनॉल उ ादन यामुळे कंपनीने

णाली िदली आहे. ऊसाचे चांगले

. २५८ कोटीची िव ी सा

िशंग आिण

केली आहे.

नफा:
कोटा

णालीमुळे अित र

तारण कज आिण नवीन इथेनॉल

क

सु

हंगामात २०१९-२०

ा तुलनेत कंपनीचा नफा कमी झाला आहे. २०२०-२१

महािवतरणला यश

र ा िवजेची िनयात केली आहे. २०१९-२०

. १४.७७ कोटी

ा तुलनेत

िशंग काय मतेत वाढ झा

के

ामुळे २०२०-२१

ा हंगामात, कंपनीने

ा हंगामात झाले

ा वीज उ ादन

ामुळे वष २०२०-२१ म े

. १८.८७

कोटीपयतचे वीज उ ादन झाले. कंपनी महािवतरणला कोणतीही अडचणी िशवाय वीज िनयात करे ल
आिण

ामुळे िवजेपासून अित र

2. राखीव र

मह

महसूल कंपनीला वषानुवष न

ांतरण:

आिथक वष 2020-21 म े कंपनीने अित र
3. नफयाचा िह
कंपनीचे

ाची संपूण र

म कायम ठे वली आहे.

ासाठी उ ुक आहे; तथािप, जमा झाले

ा नुकसानामुळे नफा

णून संचालकांनी चालू वषासाठी कोण ाही लाभांशाची िशफारस कर

असमथता व खेद दाखवला आहे.
4. भाग भांडवल:

न

ा (DIVIDEND):

व थापन लाभांश दे

अपुरा पडत आहे

ात आणेल.

ास

चालू वषाम े शेअस

ा भांडवला

ा रचनेत आिण कंपनी

ा पेड-अप भांडवलात कोणताही बदल

झाला नाही, ३१ माच २०२१ ला कंपनीचे भांडवल हे ४८,९२,०६,११० एवढे च आहे.
5. गुंतवणूकीचे िश ण आिण संर ण िनधीसाठी (Investors Education and Protection
Fund) दावा न केले
गे

ा िड

रचे ह

ांतरण:

ा वष कोणताही लाभां श जाहीर कर

ात आला न ता

ामुळे कंपनी कायदा 2013

ा कलम

125 मधील तरतुदी लागू होत नाहीत.
6.

वसाय ऑपरे श

आपले संचालक वषा
सादर क

इ

आिण भिव

ातील गो ी ंचा आढावा:

ा कालावधीत केले

ा

वसाय ऑपरे श

चा तपशील पुनरावलोकनाखाली

त आहे तः

a. उ ादन आिण नफा
कंपनी ारे उ ािदत केले

ा साखर ेड-एम -30, एम 2-30, एस -30, एस 2-30, कोरडे िबयाणे, एस -

30 आर, ाऊन शुगर.
तपशील

1 एि ल 2020 ते 31 माच 2021 पयत - माण

साखरे चे उ ादन

6,91,604 Quintals

मोलॅिसस चे उ ादन

3,44,000 Quintals

ेस मड चे उ ादन

21989.633 MT

िवजेचे उ ादन

4,50,29,196 Units (KW)

b. िवपणन आिण बाजाराचे वातावरणसाखर: साखर िव ीसाठी कंपनी पारं पा रक प तीचा अवलंब करते जी बाजारात
आहे. साखर िव ीसाठी कंपनीकडून िनिवदा काढ

चिलत

ा जातात आिण साखर सवािधक बोली

लावणा याला िवकली जाते.
वीज: कंपनीने महािवतरणबरोबर वीज खरे दी कराराचा करार केला आहे आिण
कारखा ातील पॉवर सब े शन
मोलॅिसस: कंपनीची
प तीने

तः ची िड

ापारी िकंवा िड

ि येत आहे

ा मा मातून ती ीडम े िनयात केली जाते.
लरी नस

ामुळे कंपनीकडून मोलॅिसस हे िनिवदा

लरी ला िवकले जाते. कंपनी

ांनंतर मोलॅिसस हे कंपनीकडूनच मो

इतर बाय -उ ादने:

तः चे इथेनॉल

ा

ा

ा माणात वापरले जाईल.

ेस मड आिण राख थािनक शेतक यांना आिण वीट उ ादकां ना

साधारण दरात िवकली जातात.
c. कंपनी

ांट बसिव

ा कामिगरीवर प रणाम करणारे सरकारी धोरणे:

क

ा तेलाची आयात कमी कर

ासाठी सरकार इथेनॉल क

ावर

दान करत आहे आिण पेटोलम े इथेनॉल िम णाला ो ाहन दे
िकंवा प ास ट

े (50%) वा

िवक

ाज दर जे कमी असेल

ाज सवलत योजना

ासाठी सहा ट

े (6%)

ाची परतफेड करत आहे.

d. सुधारणा:
गे

ा हं गामात ३७०० टीसीडी

ा तुलनेत कंपनीने गाळप

काय मतेने काम केले आहे आिण
कंपनीने ऊस दाखल
कर

े

सि य

उपल

असले

ा जवळ

आहे आिण लोकां
e. िड

ासाठी आिण सव हंगामात वसुली जा

लरी

ो ाहन दे

मािणत ऊस सा

ासाठी कंपनीने

मता ५५०० टीसीडी पयत वाढली आहे.

ासाठी दे खील काम केले आहे. कंपनीने चालू हंगामात इथेनॉल

आहे. स ीय शेतीला
जा

वाढव

ामुळेच गाळप

मता वाढव

ासाठी कंपनीने सव
कर

य

ीत जा

सा

ांट दे खील सु

केले आहे त आिण जा

केला
ीत

ासाठी काम केले आहे. कंपनीने कारखा ासाठी

ा जिमनीवर सि य फळे , भा

ा गरजेनुसार आिण मागणीनुसार

ा, कडधा ांची लागवड केली

ाचे उ ादन केले आहे.

ांट:

कंपनीने आपला िड

लरी

क

२६/०४/२०२१ रोजी यश

०६/०५/२०२१ पासून इथेनॉलचे उ ादन सु
िदवस िड

ी र ा थािपत केला आिण

केले. २०२०-२१ हंगामात कंपनीने एकूण ५१

लरी चालवली आिण ३३,४७,३९८ िलटर इथेनॉल तयार केले.

ांट चे तपशील:
साखर चे

ांट:

ि या
सरासरी

दु हेरी उ
िशंग TCD (TPH, 22 तासां

ायन

ा 4441.037 (22 HRS / MT)

आधारावर)
साखरे ची गुणव ा

सहिनिमती पॉवर

M - 15.88 %
S - 30 - 84.12 %

ांट –

4441.03 सह-िनिमती

मता-17 मेगावॅट

8.33MW (िनयात म वीज, हंगाम 154 िदवस)
सह-िनिमती

मता-5 मेगावॅट

10.20MW (िनयात म वीज, 85 िदवस िबगर हंगामी)7 (22 HRS / MT)
7. वषखेरीज िकंवा
प रणाम:

ानंतर झाले

ा ल णीय बदलामुळे िव ीय

थतीम

े झालेले

वषखेरीज िकंवा

ानंतर कोणतेही ल णीय बदल झालेले नाहीत

ामुळे िव ीय

थतीम े

प रणाम होईल.
कोिवड -19 (साथीचा रोग) सव दे शभर असलेला आिण क
लादले

ा लॉकडाउन िनबधामुळे सवसाधारणपणे

आिण रा

वसायावर प रणाम झाला आहे. साखर

कारखानदारी आिण वीजिनिमतीत कंपनी गुंतलेली आहे, जी जीवनाव
येते,

ामुळे कंपनी

ा

सरकारां नी

क व

ूं

ा

ेणीत

वसायावर कोणताही प रणाम झाला नाही. गृह मं ालयाने िदले

ा

िनदशानुसार कंपनीचे कामकाज सवसाधारणपणे चालू आहेत.
8. ऊजा संवधन, तं

ानाचा वापर, िवदे शी िव

ार कमाई आिण खच:

ऊजा संवधन, तं

ानाचा वापर, िवदे शी िव

ार कमाई आिण खच संबंिधत मािहती कंपनी

अिधिनयम 2013

ा कलम 134(3)(m) नुसार आव

क असले

ा िनयम 8(3) सह वाचन केलेले लेख प रिश

2014

ा कंप ा (लेखा) िनयम

अ म े सादर केले आहेत आिण या

अहवालास जोडलेले आहेत.
9. जोखीम

व थापन धोरण:

व थापनाने जोखीम
आहे. ही

णाली

व थापना

ाचा आिण कंपनीचा

आिण बा

ाचा,

वसाया

आिण दे खरे ख कर

ासाठी तपशीलवार अ

आढावा घेते आिण यो
जोखमा कमी कर

ा उ ी ांवर

धा क फायदा वाढिव

वसाय जोखीम दो ी ओळख

-

भावी यं णा व मनु बळ ठे वले

वसायातील जोखीम आिण संधींचे ओळखते आिण मू

णाली पारदशकता िनमाण कर
कर

ा उ े शाने पुरेशी व

ाचा य

ासाठी, मू

ांकन करते. ही

ितकूल

करते.

भाव कमी

वसायाचा अंतगत

ांकन करणे,

व थािपत करणे

ास केला जातो. बोड अधूनमधून जोखमीचा

र ा प रभािषत े मवक ारे ते िनयंि त कर

ासाठी आिण

ासाठी कोणती पावले उचलावी हे सुचवते. कंपनीकडे यो

ा

ा

िवमा संर ण

दे खील आहे.
10. कंपनी

ा कॉप रे ट सामािजक उ रदािय

कंपनी
अ

संबंिधत िवकसीत व बोिधत धोरणे:

ा सामािजक जबाबदारी धोरण हे शेशािगरीराव नारायणराव नररा आिण मंडळाचे

सद

यां

नैितक, मू

ात

ानाने मागदशन घेऊन समान चांगुलपणाची संक

-आधा रत आिण पारदशक कायासाठी पाया घातला.

कंपनीने

वसायाचा उपयोग समाजासाठी सेवा कर

“आट ऑफ िल

ंग” चे

फाय ापे ा सामा

िहत मह ाचं आहे' सद् गु

सामािजक गुंतवणूकी
िवकासा

ना मांडली आिण

ा

बळ अनुयायी

ा

ा अभूतपूव िवचारला पािठं बा िदला.

णून आमचा िव ास आहे की 'वैय
ी

ी साखर कारखाना िलिमटे ड आप

क
ा

ा मा मातून आरो , िश ण, पयावरण संवधन आिण समुदाय

े ात शा त पुढाकार घेऊन

ां

ा सुिवधां

ा आसपास राहणा या समुदायां

ा

गरजा भागवतात.
आप

ा कंपनी

ा संचालक मंडळाने कॉप रे ट सामािजक उ रदािय

संचालक सिमती

थापन केली आहे. सिमतीने सीएसआर अंतगत धोरण आखले आहे. कंपनी अिधिनयम २०१

ा लागू काय ानुसार सीएसआर किमटीची थापना केली गेली आहे आिण पॉिलसीची

of

अंमलबजावणी, दे खरे ख आिण आढावा आिण धोरणांतगत राबिवलेले िविवध

क

आिण

उप म याची जबाबदारी किमटी वर आहे.
सीएसआर किमटी:
कंपनी

ा मंडळा

ा सीएसआर सिमतीम े समािव आहे:

अ. शेशािगरीराव नारायणराव नररा,

व थापकीय संचालक [सिमतीचे अ

आ. ावण शंकर वाकसे, संचालक [सिमती सद
इ. सतीश नवलू दडस,
कंपनी

];

] आिण

तं संचालक [सिमती सद

].

ा बोडाची सीएसआर किमटी अनुसार सीएसआर पॉिलसीची अंमलबजावणी व

दे खरे ख सीएसआर उ ी ांचे व कंपनी

ा धोरणा

ा अनुसार आहेत

आिथक तपशील:
करापूव चा िन
नफा
79,503,241.00
79,106,410.00
10,39,84,321.00

वष
2017-18
2018-19
2019-20

ळ

26,25,93,972.00
एकूण करापूव चा िन ळ नफा
मागील तीन आिथक वषात कंपनीचा सरासरी
8,75,31,324.00
िन ळ नफा
सीएसआर

ा मोजणीसाठी मागील तीन आिथक वषात कंपनीचा सरासरी िन ळ नफा

8,75,31,324.00.

सरासरी िन ळ न

ा

ा 2%

सीएसआर कामां वर खच केला आहे. आप

णजे

.17,50,626/-. आप

.

ा कंपनीने

ा कंपनीने एक चांगला कॉप रे ट सराव

णून

पुढाकार घेतला आहे.
कंपनीचा सीएसआर उप म कंपनी अॅ
र

ॉ

िबिलटी पॉिलसी) िनयम 2017

अहवालासह कंपनीने घेतले

, 2013 आिण कंप ा (कॉप रे ट सोशल

ा अनु प नेहमीच घेतले गेले आहेत. सीएसआर

ा िविवध सीएसआर पुढाकरांचा तपशील प रिश

ा

- क नमु ात

िविहत आहे.
आिथक वषात खच केले ा सीएसआरचा तपशील:
a) आिथक वषासाठी खच करायची एकूण र म - . 17,50,626/b) आिथक वषासाठी िश
c)

ात खच केलेली र

d) खच न केलेली र

क – शू
म-

. 23,02,142/-

म – शू

e) िनयमानुसार येणा या खचापे ा जा
साठी पुढे नेली जाऊ शकते -

खच केलेली र

.5,51,516/-

म जी पुढील वष सीएसआर

आिथक वषात खच केलेली र
1

2

3

सीएसआर
क

म खाली तपशीलवार आहे: -

ा

िकंवा

4
े ात

क

क

ि याकलाप

5

िकंवा

काय म

समािव आहे

6

र

म

पर

य

क

इतर

काय मांवर थेट

क

आटपाडी

ितबंधा क
आरो

सेवेसह

आरो

सेवेला

ी ारे

खच केलेली
र

म

म

ब) इतर खच

/ काय म

हाती घे
क ,

/

खचची र

ा

अंमलबजावणी
एज

अ) क

/ िज

िकंवा

उप मुखांवर खच केला

िनिद करा िजथे

कोिवड

/ काय म

1) थािनक िकंवा

2) रा

1

7

ात आले

सांगली

20,66,872

अ

20,66,872

सांगली

29,500

अ

29,500

सांगली

2,05,800

अ

2,05,800

ो ाहन दे णे
2

ने

तपासणी व

उपचार िशिबर –

ितबंधा क
आरो

सेवेसह

आरो

सेवेला

ो ाहन दे णे
3

माणगं गा

नदी

ता

भारत
अिभयान

अिभयान,
आटपाडी
एकूण

23,02,172

जबाबदारी िवधान:
आ ी या ारे पु ी करतो की सीएसआर धोरण मंडळाने मंजूर के
गेले आहे आिण कॉप रे ट सामािजक उ रदािय
अंमलबजावणीवर आम

ानुसार अंमलात आणले

सिमती सीएसआर क

ा सीएसआर उ ी ांचे आिण कंपनी

आिण उप मां

ा

ा सीएसआर धोरणाचे पालन

करते आहे
11. कंपनी अिधिनयम, २०१३

ा कलम १८६ नुसार कज, हमी िकंवा गुंतवणूकीचे तपशील:

कंपनी अिधिनयम, २०१३

ा कलम १८६ नुसार कंपनीने कोण ाही कज, हमी िकंवा

गुंतवणूकीचा आढावा घेतला नाही आिण

णूनच ती तरतूद लागू नाही.

12. संबंिधत प ांसह करार िकंवा करारांचे तपशील:
आिथक वषात

िव

केलेले सव संबंिधत प

वहार हे आ

सामा

वसायात होते. कंपनी आिण संचालक,

आिथक

े टमे म े आिण एओसी -२ (प रिश

भौितक

ा मह ाचे प

ले

िकमतीवर होते आिण

व थापन िकंवा नातेवाईक यां
– ड) खुलासा के

वहार झाले नाहीत. तुमचे संचालक सद

ात

ाखेरीज कोणतेही
ांचे ल

े टमट मधील नोट् सकडे आकिषत करतात जे संबंिधत प ाचा खुलासा करते.

आिथक

13. लेखा परी क व सिचवा

क लेखापरी क ने आप

िकंतु, िवप रत टीका िकंवा अ

ीकारनांसाठी

लेखा परी कांचा अहवाल: लेखा परी कांनी

ा रपोट म

े िदले

ीकरण िकंवा िट
ां

ा मयादा,

ा:

ा अहवालात कोणतीही पा ता, आर ण

िकंवा ितकूल टीका केली नाही.
सिचवा

क लेखापरी कांचा अहवाल: कंपनी अिधिनयम २०१३

ा कलम २०४

ा

अनुषंगाने मेसस शीतल राजहंस, २०२०-२१ या आिथक वषासाठी सिचवालयीय लेखापरी ण
कर

ासाठी कंपनीचे सिचव लेखापरी क

अहवालाशी अनुल क-ई
िनरी ण
आव

णून िनयु

ात आले.

ांचा अहवाल या

णून जोडला गेला आहे सिचवालय लेखापरी क अहवालाचे

ीकरणा क आहे आिण नमूद के

-

कर

ा माणे कंपनी फॉम भर

ासाठी

क पावले उचलत आहे.

14. संचालकां

ा िनयु

ीशी संबंिधत कंपनीची पॉिलसी, मोबदला आिण

कंपनी अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनुसार संचालकांची नेमणूक,

ांचे शु

:

व थापकीय मोबदला,

संचालकांची पा ता, सकारा क गुणधम आिण इतर संबंिधत बाबींबाबतचे कंपनीचे धोरण
खालील माणे आहेः
1. संचालक

णून िनवड

ात येणारी

ी संबंिधत कौश

सचोटीची असेल जेणेक न मािहती तं
आिण सामा

व थापन या

व अनुभवासह उ

ान, िव ी / िवपणन, िव , कर, कायदा, शासन

े ातील त असला पािहजे.

2. नामिनदशन व मोबदला सिमती खालील गुणधम / िनकषांवर िवचार करे ल, जे ा
संचालक

णून िनयु

ीसाठी मंडळाला उमेदवारी दे

o पा ता, कौश
o वैय

क,

आिण

ां

ा संबंिधत

ावसाियक िकंवा

ाची िशफारस केली जाते:

े ातील संचालकांचा अनुभव;

वसाय पा ता ; आिण

o मंडळाची िविवधता.
3. कायकारी संचालकांची पु ा नेमणूक झा
कामिगरी मू

ा िनयमावली 5 (1) नुसार संचालकां

कमचा यांची

िनयु

संचालकांपैकी कोणीही मीिटं ग शु

ी

आिण

पा र िमक)

ा मानधन

िनयमावली

ािशवाय कोण ाही मोबद

क असले

माणानुसार
2014

नुसार

ाचा दावा करीत नाहीत.

भिव ात जे ा मोबदला धोरण तयार केले जाईल ते ा कंपनी यश
आव

ा पातळीचे

ांकन िवचारात घेईल.

मोबदला धोरण: कंप ां
( व थापकीय

ास बोड संचालक व कामकाजा

ीरी ा चालिव

ा गुणव ेचे संचालक आकिषत करणे, िटकवून ठे वणे आिण

ासाठी

ास उ ेजन

दे णे असे धोरण आखले जाईल
कामिगरी मू
भावीपणाचे मू

मापन: मंडळाने

ा

ांकन केले. एनआरसी

खालील माणे घेतला:

ा कामकाज, सिम ा व

तं

संचालक यां

ा

ा मा मातून मंडळाने संचालकांचा िविवध मापदं ड

o मु

जबाबदा या पूण कर

घे

ाची पदवी (दीघावधी

ा रणनीितक िनयोजनात भाग

ा ारे इ.)

o मंडळाची आिण सिम ांची रचना,

ता आिण भूिमका

o मंडळाम े सम य आिण सहकायाची उपल ता
o मंडळाची कामिगरी आिण मंडळा
तं संचालकांची
15. पुनरावलोकना
कंपनी
शेषािगरी राव

सभेची
तारीख

नारायणराव
नरा

12.04.2020

हजर

23.05.2020
27.05.2020

ाअ

ां

ा कामिगरीचे मू

ांकन कर

ासाठी,

तं बैठक आयोिजत केली गेली.

ा अंतगत वषा

ा कालावधीत बोड मीिटं

ची सं

ा:

ा संचालक मंडळाने 2020-2021 या आिथक वषात सोळा वेळा भेट घेतली.
उदय रामचं
जाधव

बाळासाहेब

ावण

नानसाहेब

शंकर

कणवर

वाकसे

उषा िवजय
मरकड

मनोजकुमा

मोहन

र णनाथ

नामदे व

अ ोल

बागल

सतीश

गणेश हाके

नवलू दडस

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

30.06.2020

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

09.07.2020

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

गैरहजर

18.08.2020

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

03.09.2020

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

03.10.2020

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

14.10.2020

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

03.11.2020

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

गैरहजर

19.11.2020

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

गैरहजर

05.12.2020

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

16.01.2021

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

गैरहजर

हजर

26.02.2021

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

04.03.2021

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

30.03.2021

हजर

हजर

हजर

हजर

हजर

गैरहजर

हजर

हजर

गैरहजर

16

10

16

16

16

4

14

10

4

एकूण
बैठकांम

े

उप थती

२०२०-२०२१ या आिथक वषात कंपनीचे

तं संचालकांची १ बैठक पार पडली:

बैठकीची तारीख

सतीश नवलू दडस

गणेश हाके

17.12.2020

हजर

हजर

16. संचालक जबाबदारी

े टमट:

कंपनी अिधिनयम २०१३

ा कलम १३४ (५) चे पालन क न संचालक मंडळ

ां

ा

मािहती आिण यो तेअनुसार खालील माणे पु ी करतात:
 वािषक खाती तयार करताना, सािह
लेखा मानकांचे पालन केले गेले आहे;

िनगमन संबंिधत यो

ीकरणासह लागू

 संचालकांनी लेखािवषयक धोरणे िनवडली आहेत आिण
सात ाने केली आहे आिण िव ीय वषअखेरीस कंपनी

ांची अंमलबजावणी

ा कामकाजाची

ाचा नफा कसा िमळवता येईल यािवषयी खरा आिण यो
यो

थती आिण

ि कोन दे

ासाठी

िनणय आिण अनुमान लावले आहेत.

 कंपनी
रोख

ा मालम ेचे र ण कर
ासाठी आिण शोध

लेखा नोंदी सांभाळ

ासाठी आिण फसवणूक आिण इतर अिनयिमतता

ासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील तरतुदीनुसार पुरेसे

ासाठी संचालकांनी यो

 संचालकांनी चालू असले

व पुरेशी काळजी घेतली आहे;

ा वािषक आधारावर वािषक लेखाजोखा तयार केला आहे;

 संचालकांनी सव लागू असले

ा काय ां

ा तरतुदींचे अनुपालन कर

ासाठी यो

यं णा तयार केली आहेत आिण अशा यं णा पुरेशी व भावीपणे कायरत आहेत
17. सबिसडीयरीज, जॉइं ट

चर आिण असोिसएट कंप

ा:

कंपनीकडे कोणतीही सहा क कंपनी, जॉइं ट वचर िकंवा असोिसएट कंपनी नाही.
18. ठे वी:
कंपनीने पुनरावलोकना
के

ा वषात कोण ाही ठे वी

ीकार

ा नाहीत िकंवा नूतनीकरण

ा नाहीत.

19. संचालक:
कंपनी अॅ

२०१३

ा कलम १५२ आिण कंपनी

शंकर वाकसे आिण
सेवािनवृ

ी. मनोजकुमार

होत आहेत व ते

II.
III.

उषा िवजया माकड

ीसाठी

संचालक खालील माणे आहेत:

मनोजकुमार ि ंटनाथ अ ोल

VII.

मोहन नामदे व बागल

VIII.

सतीश नवलू दादास

कंपनी काय ा

ा कलम २(५१) नुसार आिण

ींना कंपनीचे मु

III.

ा पुनिनयु

बाळासाहे ब नानसाहेब कानवार

V.

II.

तः

उदय रामचं जाधव
ावण शंकर जागे

I.

ी. वण

शेषािगरी राव नारायणराव नरा

IV.
VI.

ा लेखा माणे

ाणनाथ अबोल या वािषक सवसाधारण सभेत

त: पु ा िनवडणुकीसाठी पा असून

ऑफर दे त आहे त. कंपनीचे स
I.

ा असोिसएशन

अ

व

ानुसार तयार केले

व थापकीय कमचारी

णून िनयु

ा िनयम अनुसार खालील

केले गेले आहे:

व थापकीय संचालक ी. शेषािगरीराव नारायणराव नरा

ी रोिहत शेषािगरीराव नरा, मु
सी.एस. नयना भावीन ठ

िव ीय अिधकारी

र, कंपनी से े टरी

सदर वषात
अपा के

ी. गणेश नामदे व हाके यांना कंपनी अिधिनयम २०१३

ा कलम १६४ अ ये

ामुळे संचालकपदाव न ३०/०३/२०२१ रोजी राजीनामा िदला आहे.

या AGM म े,

ी सतीश नवलू दडस (DIN - 07625751) ची

वषाची मुदत संपत आहे, संचालक मंडळाने
कारकीद त िदले

ा मोला

संचालक

ी सतीश नवलू दडस यांनी

ा सेवा ल ात ठे व

कृत तेची खोल भावना

तं

ा आहेत आिण

ां

णून 5

ा 5 वषा

ा

ाब ल कौतुक आिण

करत आहेत.

तं िनदे शकांची घोषणा:

20.

कंपनी अिधिनयम, २०१३

ा कलम १४९(७) नुसार

कंपनी अिधिनयम २०१३

ा कलम १४९(६) नुसार कंपनीला

आव
21. सां

क घोषणा ा

ातं ा

ा िनकषांची पूतता केली की
ेक

तं

संचालकांकडून

झाली आहे.

की लेखापरी क:

जी. एस. थोरात अँड कंपनी, चाटड अकाउं टंट्स, पुणे, (फम नोंदणी

मांक 110972W) ची

30/09/2019 रोजी आयोिजत दहावी वािषक सवसाधारण सभेत वैधािनक लेखापरी क
िनयु

ी कर

ात आली. कंपनी अिधिनयम २०१३

वरील लेखापरी काकडून माणप

ा

ा कलम १४१

णून

ा तरतुदीनुसार कंपनीला

झाले आहे.

22. ऑिडट सिमती, नामिनदशन आिण मोबदला सिमती आिण साठाधारकांची त ार
सिमती यांची रचना:
ऑिडट सिमतीचे सद

:

1. उदय रामचं जाधव, अ
2. सतीश नवलू दडस,

तं संचालक

3. गणेश नामदे व हाके,

तं संचालक

नामिनदशन आिण मोबदला सिमतीचे सद

:

1. मोहन नामदे व बागल, अ
2. मनोजकुमार ाणनाथ अबोल
3. सतीश नवलू दडस,

तं संचालक

4. गणेश नामदे व हाके,

तं संचालक

साठाधारकां ची त ार सिमतीचे सद

:

1. बाळासाहेब नानासाहेब कणावार - अ
2. उषा िवजय मरकड
3. मोहन नामदे व बागल
4. सतीश नवलू दडस,

तं संचालक

कंपनीने एक जाग क यं णा थािपत केली आहे जी कमचारी आिण इतर संचालकां ारे
अ

ल िचंता

कर

ासाठी उपल

कमचारी आिण संचालकांचा छळ कर
आहे.

आहे. कंपनीने आपली िचंता

ापासून बचावासाठी पुरेशी सुर ा

ितबंधा क द ता, काय म आिण जोखीम मू

ांकन संभा

व थापनास वेळेवर चेतावणी दे ते. कंपनीने कारखाना आिण कंपनी
कायालयाबाहेर सुचना बॉ

िनि त केला आहे आिण कंपनी

करणारे
व था पुरिवली
जोखीमांब ल
ा नोंदणीकृत

ा वेबसाइटवर द ता सिमती

रचनादे खील दशिवली आहे.
23. कमचा यां
कंपनी

ा मोबद

ाचे तपशील:

ा ( व थापकीय कमचा यांची िनयु

अनुसार मयादे पे ा जा

ी व मोबदला) िनयम २०१४, िनयम ५

ीचे वेतन िदले जात नस

ाने या अहवालात संबंिधत मािहती दे

ा
ात

आलेली नाही.
24. अंतगत िव ीय िनयं ण:
अंतगत िनयं ण णाली आिण
o मालम ा आिण
o यो

ांचा वापर संरि त करणे.

लेखा रे कॉडची दे खभाल आिण
वसाय ऑपरे श

o

ांची यो ता:

अंतगत िनयं ण णा

साठी वापर

ांचे मु

घटक खालील माणे आहेत:

ािधकरण िनयमावलीचे अ

o

ा जाणा या मािहतीची यो ता आिण िव ासाहता.

आिण सव कायासाठी समान वेळोवेळी अ यावत

करणे.
पणे प रभािषत सं था क रचना आिण अिधकार यांचे अ

o

o आिथक अहवाल आिण लेखासाठी कॉप रे ट धोरणांचे अ
o आव

कतेनुसार

.

व थापन मािहती णालीचे वेळोवेळी अ तिनत केले जाते.

o वािषक अथसंक

आिण दीघकालीन

ोबल / डोमे

o

.

क पर

वसाय योजनांचे अ

ावर अवलंबून असले

घटकां चा िनयिमत आढावा आिण आव

क

.

ा संधींचा आिण जोखमी

ा

ा उपाययोजना करणे.

25. खच लेखापरी क:
कंपनीला कंपनीस ऍ
कॉ

ा कलम १४८ अनुसार िकंमतीची नोंद ठे वणे आव

अकाउं टंट ारे केले

ा िकंमती

ा रे कॉडचे ऑिडट करणे आव

क आहे आिण

क आहे. काय ा

ा

कलम १४८ (१) नुसार कंपनीकडून िकंमतीचे रे कॉड बनिवले व ठे वले जाते.
कंपनी ऍ

२०१३

कलम १४८(३) आिण कंपनी (ऑिडट आिण ऑिडटर) िनयम

िनयम १४ अनुसार आप
पंिडत अँड को., कॉ

ा संचालकानीं लेखापरी ण सिमती

ा सूचनेनुसार एम. आर.

अकाउं टंट (फम रिज े शन नंबर: 000268) यांची नेमणूक केली. आिण

मंडळाने मंजूर दे य मोबदला कंपनी
एजीएम आयोिजत कर

ा

ा

ा सद

ांनी मंजूर करावा.

ानुसार, यो

ठराव

ा सूचनेचा एक भाग आहे आिण 31 माच 2022 रोजी संपणा या

आिथक वषासाठी
पयां

ा

ा खचा

ा लेखापरी कास दे य असले

ािवत मोबद

ाची मंजुरी दे

ा खशातील खचासह ७५०००

ात आ ी पािठं बा दशिवतो.

26. सिचवीय लेखापरी क:
कंपनी अिधिनयम, २०१३ ('कायदा')
पासून सिचवालयीन नोंदी ठे व
सिचवां

ा

ा कलम २०४ नुसार, कंपनीला आिथक वष २०२०-२१

ाची आव

घेतले

ा

रे कॉडचे

आव

कतेनुसार कंपनीने सिचवां

कता आहे आिण सिचवालयीन लेखापरी काने

सिचवीय

लेखापरी ण

ा नोंदी बनव

करावे

ा आिण सांभाळ

लागेल.

काय ा

ा

ा आहेत.

कंपनी अिधिनयम, २०१३ मधील कलम २०४ तसेच िनयम ९ ( व थापकीय कािमकांची
िनयु

ी आिण मोबदला) िनयम, २०१४

ा तरतुदींनुसार आप

राजहं स अँड असोिसएट् स, कंपनी सिचव यांची िनयु
FCS No.: 5655) आिण मंडळाने मंजूर केले
घेतली जाईल.

ानुसार, यो

२०२२ रोजी संपले
75,000 पयां

ा संचालकांनी मेसस शीतल

ी केली आहे (फम नोंदणी

ा मोबद

ठराव एजीएम बोलाव

ाला कंपनी
ा

ा सद

मांक:

ांनी मा ता

ा सूचनेचा भाग आहे. ३१ माच,

ा आिथक वषासाठी सिचवीय लेखापरी कांना दे य खशातील खचासह

ा

ािवत मोबद

31 माच, 2021 रोजी समा

ाला मंजुरी दे

ासाठी सद

ांचे समथन मागतो.

होणा या वषासाठी सिचवालयीय लेखापरी ण अहवाल "संल क

- ई" यासह जोडला गेला आहे
27. सेकशूल हॅ रॅसमट ऑफ वूमन अट वोक

ेस ( े शन,

ोिहिबशन अँड रॅ डे सल) ऍ

,

२०१३:
कंपनी ही एक समान संधी िनयो
काय सं ृ ती तयार कर

ा आहे आिण सव कमचा यां

ाचा जाणीवपूवक

वूमन अट वोक ेस ( े शन,

य

आिण

धोरणाखाली

समािव

पुनरावलोकना
दाखल कर
28. सिचवा

दा ांसह सव
के

ा

आपले

ाचे धोरण राबिवले आहे

ासाठी अंतगत सिमती थापन

संचालक

पुढे

नमूद

करतात

ा िठकाणी मिहलांवर लिगक छळ के

की

ाचा गु ा

ात आला न ता.

क मानकां

ा पु ीकरनाचे कटीकरण:

आपले संचालक पु ी करतात की इ
केले

ा

या, कायम, ता ुर ा िकंवा कं ाटी कामगार या

आहेत.

ा अंतगत वषात कामा

, २०१३ अनुसार कामा

ाचे िनराकरण कर

ानुसार लिगक छळ संबंिधत त ारींचे िनवारण कर

केली आहे. सेवा

करणारी

करते. कंपनीने सेकशूल हॅरॅसमट ऑफ

ोिहिबशन अँड रॅ डे सल) ऍ

िठकाणी लिगक छळ ितबंध, ितबंध आिण

ा स ानास वृ

ूट ऑफ कंपनी से े टरी ऑफ इं िडयाने जारी

ा सिचवा क मानकांचे पालन केले गेले आहे.

29. कॉप रे ट ग न

-ह रत िवकास पुढाकार:

कॉप रे ट अफेयस मं ालया
नोंदणीकृत असले

ा ह रत उप मा

ा समथनाथ कंपनीने आपला ईमेल आयडी

ा भागधारकांना ईमेल माग वािषक अहवाल पाठिव

ाचा िनणय घेतला

आहे. भागधारकां ना मुि त

त

ा

कर

ाची इ

ा अस

ास, कंपनीला िवनंती पाठवू

शकतात.
30. आचारसंिहता आिण जाग कता तं /
कंपनीने आचारसंिहता आिण
कमचा यां
कंपनी

र

ॉवर पॉिलसी:

वसाय आचारसंिहता

ीकारली आहे

ाम े कंपनी आिण

ा वागणुकींवर िनयं ण केले जावे अशी त े आिण िनकष ठे व

ा कमचा यांना कोण ाही कायदे शीर िकंवा िनयामक आव

ात आले आहे त.
कतेचे उ

ंघन,

कोण ाही िव ीय िवधानांचे चुकीचे िकंवा चुकीचे वणन करणे इ ादींब ल िचंता
कर

ासाठी यं णा पुरिव

ा

ा उ े शाने कंपनीकडे “

जाग क यं णा तयार केली आहे. कंपनी
आचरणां

ा सव

कमचा यांसाठी द
कंपनी

मानकांचे पालन कर
यं णा थािपत कर

वसाय काय

ास वचनब

पॉिलसीम े यो
31. ऑिडटसनी

बदल कर

ा नैितक आिण कायदे शीर

आहे. कंपनीने कंपनीचे संचालक व
केला आहे. पुनरावलोकना

ा वषात,

ा गळतीसंदभातील घटनांचा अहवाल दे

ाम े या

ात आले.

ाड् स नोंदिवणे:

वैधािनक लेखापरी क व खच लेखापरी कां
२०१३

ोअर पॉिलसी”नावाची एक

ासाठी पावले उचलली आहेत. पॉिलसीचा तपशील

ा वेबसाइट www.srisrisugar.com वर पो

अ कािशत िकंमत संवेदनशील मािहती

सल

ा आढावा अंतगत वषभरात कंपनी अिधिनयम

ा कलम १४३(१२) अंतगत लेखापरी ण सिमतीला

ाचे अिधकारी िकंवा

कमचा यांकडून फसवणूकीची कोणतीही घटना नोंदलेली नाही.
32. सामा

त:

से

ु रटीस चे बाय बॅक (परत खरे दी): पुनरावलोकना

से

ु रटीस परत खरे दी केली नाही.
ेट इ

टी: कंपनीने पुनरावलोकना

ा वषात कंपनीने आपली कोणतीही

ा वषात कोणताही

ेट इ

टी समभाग जारी केलेला

नाही.
बोनस शेअस: पुनरावलोकना

ा अंतगत वषात कोणतेही बोनस समभाग जारी केले गेले

नाहीत.
कमचा यां

ा

ॉक िवक

योजना: कंपनीने कमचा यांना कोणतीही

ॉक ऑ शन

योजना दान केलेली नाही.
िभ
ह

मतदानाचे अिधकार: िड
ां सह कोणतेही इ

डं ड आिण मतदाना

टी समभाग जारी केलेले नाहीत.

ा संदभात कंपनीने िवभेदक

िनयामदारां नी िकंवा

ायालये िकंवा

ायािधकरणा ारे कोणतेही मह पूण िकंवा ल णीय

ऑडर िदले गेले नाहीत जे भिव ात स ा

ा िचंताजनक

थती आिण कंपनी

ा

कामकाजावर प रणाम करतात.
त: चे शेअस खरे दी कर
कर

ासाठी आप

ासाठी कमचा यांना पैसे पुरवणे: कंपनीने

ा कमचा यांना पैसे िदले नाहीत

णून कंपनी

त: चे शेअस खरे दी
ा िनयम ४(४), िनयम

(१३), िनयम १२ (९) आिण िनयम १६ (शेअर कॅिपटल & िडबचस) िनयम, २०१३ या संदभात
कंपनीकडे कोणताही अहवाल नाही.
ीकृती:

33.

आपले संचालक पुनरावलोकनाधीन वषा
पािठं बा िद
यां चे

ाब ल बँकस,

ा कालावधीत आप

वसाय सहयोगी, स

ांचे मनापासून आभार मानतात. आपले संचालक सभासदांचे दे खील

संचालकां
सद् गु

ा आदे शा ारे
ी ी ी साखर कारखाना िलिमटे ड

शेषािगरीराव नारायणराव नरा
व

व थापकीय संचालक)

DIN: 00310790
िदनां क: ०४/०९/२०२१
थळ: पुणे

ा ि यांना सतत

ागार आिण िविवध शासकीय ािधकरण

आिण आ िव ासाब ल कृत तापूवक आभार मानतात.

(अ

ा कंप ां

ां

ा समथन

प रिश अ
उजचे संवधन:
अ. उजा आिण इं धन वापर:
वीज:
(a) खरे दी
घटक

एकूण र

म ( .)

दर / घटक

For the year
2020-21

For the year
2019-20

६६३२१२

६०७५८१

१३२२९४९०

१००२२९८१

१९.९४

१६.५०

(b) तः चे वीज
उ तेचे उ ादन
(i) िडझेल
जनरे टर ारे

३७५७३०००
घटक

८४६

१२००

२.३०

२.७९

िडझेलची िकंमत

७७.३१

७५

दर / घटक

३३.६१

२६.८७५

४४९९४६००

३७५७३०००

ित युिनट िडझेल तेलाचा िलटर

(ii) ीम टबाइन / घटक
जनरे टर ारे
ित युिनट इं धन तेल / गॅसचा िलटर
टबाइन एमटीसाठी
बॅगगेसचे इं धन

ीम वापर

२४६२५९.०१

णून वापर - एमटी

११५५८२.९०

अंदाजे बॅगगेस दर / एमटी
बॅगगेसची एकूण िकंमत
दर / घटक ( पये / घटक)

२५३८.४३
२९३३९९३५४
७.८१

प रिश ब
फॉम
31 माच 2021 रोजी संपले
[कंपनी अॅ

, २०१३

ा आिथक वषापयत वािषक परता ाचा िव

ा कलम ९२(३) आिण कंप ा (
२०१४

I.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

मांक. एमिजटी - ९
ार

व थापन आिण शासन) िनयम,

ा िनयम १२ (१) नुसार]

नोंदणी आिण इतर तपशील:

CIN

U15421PN2010PLC135442

नोंदणी िदनां क

०२/०२/२०१०
सद् गु
ी ी ी साखर कारखाना
कंपनीचे नाव
िलिमटे ड
कंपनीची ेणी / उप- ेणी
कंपनी िलिमटे ड बाय शेअस/ भारतीयिबगर सरकारी कंपनी
नोंदणीकृत कायालयाचा प ा आिण संपक युिनट नं .२, इले ोिनक को-ऑप
तपशील
इ े ट, पुणे-सातारा रोड, पुणे - ४११००९
नाही
सूचीब कंपनी
रिज ार आिण टा फर एजंटचे नाव, प ा िलंक इनटाइम इं िडया ा. िलिमटे ड
आिण संपक तपशील:
ॉक . 202, अ य कॉ े
ढोले पाटील रोडजवळ गणेश मंिदर
जवळ
पुणे - 411 001 (फोन: +91 20 26160084)
pune@linkintime.co.in
www.linkintime.co.in
II.

कंपनी

ा मु

वसाय काय

कंपनी

ा एकूण उलाढाली

ा 10% िकंवा

ा न अिधक योगदान दे णा या सव

ावसाियक ि याकलापां चे वणन खालील माणे.

मु

उ ादने / सेवांचे नाव आिण वणन
ॅ

1

III.
.

1.
2.

ूम पॅन शुगरचे उ ादन

उ ादन / सेवेचा
एनआयसी कोड
१५४२१

कंपनीची
एकूण
९१.०३%

धारक, सहा क आिण असोिसएट कंप ांचीतपशील - लागू नाही

कंपनीचे नाव व प ा

सीआयएन /
जीएलएन

धारक /
सहा क
/ सहयोगी

समभागां
ची
ट े वारी
%

लागू
कलम

हो

IV.

ं गचा पॅटन (एकूण इ

वगिनहाय शेअर हो
भागधारकांची

ेणी

वषा

ा सु

िडमॅट

ाट

े वारीनुसार इ

टी शेअर कॅिपटल ेकअप)

ं ग:

वातीस असले
सं ा

भौितक

टी

ा शेअसची

एकूण

वषा

एकूण
शेअसची
ट े वा
री %

ा शेवटी असले

िडमॅट

भौितक

ा शेअसची सं

एकूण

ा

वषभराम
धील
ट े वारी
त झालेला
बदल

एकूण
शेअसची
ट े वा
री %

वतक

A.

१) भारतीय
a) वैय

क / एचयूएफ

1767500

8815768

32.56

7048268

1767500

8815768

32.56

0

0
0
3000000

0
0
13455397

0
0
49.69

0
0
3000000

0
0
0

0
0
22271165

0
0
82.25

0

0
0
1345539
7
0

0
0
49.69

0
0
4767500

0
0
1045539
7
0
0
17503665

0

0
4767500

0
22271165

0
82.25

0
0
0

g) अिनवासी
भारतीयी
h) इतरी
i) कंपनी वा कॉप रे शन
j) बँका / एफआय

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

k) इतर

0

0

0

0

0

0

0

0

0

एकूण

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) क सरकार
c) रा सरकार
d) कंपनी वा कॉप रे शन
e) बँका / एफआय
f) इतर
एकूण

704826
8
0
0
104553
97
0
0
175036
65

1) परदे शी

B. सावजिनक
( मोटर
भागधारक
ित र )
1. सं था
i.

ु

0

0

ुअल फंड

0

0

0

0

0

0

0

0

0

बँका / एफआय

0

0

0

0

0

0

0

0

0

iii.

क सरकार

0

0

0

0

0

0

0

0

0

iv.

रा

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ii.

सरकार
चर कॅिपटल फंड

v.
vi.

िवमा कंपनी

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vii.

एफआयआय

0

0

0

0

0

0

0

0

0

िवदे शी उ म भां डवल
िनधी

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

viii.
ix.

इतर
एकूण
2. गै र सं था

कंपनी वा कॉप रे शन
1.भारतीय

2. परदे शी

0
0

वैय क
(i) १ लाख
पयां पयत
भां डवल
असणारे
वैय क भागधारक
(ii) १ लाख
पयां पे ा
जा
भां डवल असणारे
वैय क भागधारक

10500

ंग

सावजिनक
(B)=(B)(1)

C.
जीडीआर
एडीआरसाठी
क ोिडयनने
शेअस

2.39

10500

636750

647250

2.39

0

4160735

15.36

0

0

4160735

4160735

15.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10500

4797485

4807985

17.75

10500

4797485

4807985

17.75

0

10500

4797485

4807985

17.75

10500

4797485

4807985

17.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175141
65

9564985

27079150

100

17514165

9564985

27079150

100

0

आिण
घेतलेले

गोळाबेरीज (A+B+C)

वतकांची शेअरहो
भागधारकाचे नाव

Sr.
No

647250

4160735

a) इतर
एकूण
एकूण
शेअरहो
+(B)(2)

636750

वषा

ा सु

शेअसची सं

1.

बाळासाहेब नानासाहेब
कणावार

2.

शेषिगरीराव
नारायणराव नरा

3.

रवीं नारायणराव नरा

4.

इं टेल
इले ॉिन
ाय ेट िलिमटे ड

ंग

वातीस असले

ा

635886

ा शेअसची सं

ा

वषा

ा शेवटी असले

ा शेअसची सं

कंपनी ा
एकूण
शेअसपैकी
ट े वारी %

एकूण
कंपनी ा
शेअसपैकी तारण शेअसची सं ा
एकूण
ठे व ात
शेअसपैकी
आले ा शेअस
ट े वारी %
ची ट े वारी %
2.35
0
635886
2.35

ा

एकूण
शेअसपैकी
तारण
ठे व ात
आले ा

वषात
भागभांडवला
त झालेला
बदल

0

0

2877066

10.62

0

2877066

10.62

0

0

500000

1.85

0

500000

1.85

0

0

104553970

38.61

0

10455397

38.61

0

0

5.

ावण शंकर वाकसे

188350

0.70

0

188350

0.70

0

0

6.

उदय रामचं जाधव

2348800

8.67

0

2348800

8.67

0

0

7.

उषा िवजय मरकड

498166

1.84

0

498166

1.84

0

0

8.

सुवणा िब कॉन
ाय ेट िलिमटे ड

3000000

11.08

0

3000000

11.08

0

0

9.

मनोजकुमार अ ोल

1267500

4.68

0

1267500

4.68

0

0

500000

1.85

0

500000

1.85

0

0

22271165

82.24

0

22271165

82.24

0

0

10. र

ी मनोज अबोल

एकूण

वतकां

ा शेअरहो

ं गम े बदल (काही बदल नस

Sr.
no

वषा ा सु वातीला
तारखेनुसार वषा ा कालावधीत मोटस
समभागात होणारी वाढ / घट सहकारण
ेट
(उदा. वाटप / ह ांतरण / बोनस /
इ टी इ.)
करा
वषा

ास कृपया

वषा ा सु
सं ा

वातीस असले

शेअसची सं

ा

ा शेअसची वषभरात संचयी शेअरहो

कंपनी ा
एकूण
शेअसपैकी ट े वारी शेअसची सं
%

काही बदल नाही

ंग

कंपनी ा
एकूण
शेअसपैकी ट े वारी
%

ा

-

-

ा शेवटी

संचालक आिण मु

व थापकीय कमचा यांचे शेअरहो

ं ग:

सु वातीचे शेअरहो
ेक संचालक व केएमपीसाठी

शेअरची
सं

ंग

वषाखेरीज शेअरहो

शेअरची

ा

ट

1

शेषिगरी राव नारायणाराव नररा

2877066

2

उदय रामचं जाधव

2348800

3

बाळासाहेब नानसाहेब कानवार

शेअरची
ा

ंग

शेअरची

े वारी
%

सं

ट

े वारी%

10.62%

2877066

10.62%
8.67%

8.67%

2348800

635886

2.35%

635886

2.35%

0.70%

188350

0.70%

4

वण शंकर वा े

188350

5

उषा िवजया माकड

498166

1.84%

498166

1.84%

6

मनोजकुमार ाणनाथ अ ोल

1267500

4.68%

1267500

4.68%

7

मोहन नामदे व बागल

--

--

---

---

7815768

28.86%

7815768

28.86%

एकूण

पिह

करा)

ा दहा भागधारकांचा भागधारक नमुना

(जीडीआर आिण एडीआर चे धारक, संचालक आिण मोटर

ित र

):

पिह

ा दहा भागधारकांसाठी

तारीख

कारण

वषा

ा सु वातीस असले
शेअसची सं ा

शेअरची सं

ा
ट

1

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

1110000

4.10

1110000

4.10

450000

1.66

450000

1.66

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

450000

1.66

450000

1.66

400250

1.48

400250

1.48

10

ा शे वटी
ी

ा सु वातीला

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

400250

1.48

400250

1.48

342835

1.27

342835

1.27

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

342835

1.27

342835

1.27

312500

1.15

312500

1.15

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

312500

1.15

312500

1.15

305000

1.13

305000

1.13

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

305000

1.13

305000

1.13

29500

1.09

29500

1.09

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

29500

1.09

29500

1.09

110000

0.41

110000

0.41

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

110000

0.41

110000

0.41

पालक मनासा अतु लुरी माग
अतुलुरी जय
वषा ा सु वातीला

74400

0.27

74400

0.27

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

74400

0.27

74400

0.27

पालक मनासा अतु लुरी माग
अतुलुरी ु व
वषा ा सु वातीला

70000

0.26

70000

0.26

वषभरातील बदल

0

0

0

0

वषा

70000

0.26

70000

0.26

तेजा

ा शे वटी
ंकटे र राव घं टा
ा सु वातीला
ा शे वटी

सुनील शं करराव चांदगु डे
ा सु वातीला
ा शे वटी

िवकास मािणकराव पवार
ा सु वातीला
ा शे वटी

सुरेश वसंत वराडे
ा सु वातीला
ा शे वटी

िविपन ाणनाथ अ ोल
वषा

9

ा सु वातीला

मीला राणी अदु सुम

वषा

8

ा शे वटी

संजय दशरथ गायकवाड

वषा

7

ा सु वातीला

4.10

वषा

6

शेअरची
ट े वारी
%

1110000

वषा

5

ा

4.10

वषा

4

शेअरची सं

1110000

वषा

3

शेअरची
े वारी %

वषभरात सं चयी
शे अरहो ं ग

अिजत चं दमल सुरपु रया
वषा

2

ा

ा सु वातीला
ा शे वटी

ा शे वटी

ा शे वटी

कजबाजारीपणा

V.

ाज थिकत / जमा झाले
तपशील
आिथक वषा
i.

मु

ा परं तु दे य नसले

ठे वी वगळू न सु रि त कज

ा सु वातीला कजबाजारीपणा
178,85,32,578
र म

ाज दे य पण
िदले नाही
iii.
ाज
जमा
झाले पण दे य
नाही
एकूण (i+ii+iii)

असुरि त कज

ा कंपनीचा कजबाजारीपणा
ठे वी

55,75,92,190

ii.

एकूण कजबाजारीपणा

0

234,61,24,768

0

0

524,407

4,41,68,840

0

4,46,93,247

178,90,56,985

60,17,61,030

0

239,08,18,015

83,80,70,552
0

6,77,42,350
0

0
0

90,58,12,902
0

0

0

0

0

260,39,04,513

59,65,00,000

0

320,04,04,513

0

0

0

0

2,32,23,024

7,30,03,380

0

9,62,26,404

262,71,27,537

66,95,03,380

0

329,66,30,917

आिथक वषात कजात बदल
+ भर
- घट
िन ळ बदल
आिथक वषा ा शे वटी कजबाजारीपणा
i.

मु

र

म

ाज दे य पण
िदले नाही
iii.
ाज
जमा
झाले पण दे य
नाही
एकूण (i+ii+iii)
ii.

संचालक आिण मु

VI.

व थापकीय कमचारी यांचे मानधन:

व थापकीय संचालक, पूणवेळ संचालक आिण / िकंवा

A.

व थापक यांना

मोबदला मोबद

.

ाचा तपशील

संचालकांची नावे

एकूण र

म

शेषिगरीराव नारायणराव नरा
1

2.

एकूण वे तन
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 17 (1) मधील
तरतुदींनुसार वे तन
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 17(2) मधील
ा कर
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 17 (3) अंतगत
वे तना ा बद ात नफा
ॉक पयाय
टी

60,00,000

60,00,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

ेट इ

4.

किमशन

-

-

इतर, कृपया िनिद करा

-

-

-

-

एकूण (2)
5.

एकूण (B)= (1+2)
एकूण िदलेला मोबदला
काय ानु सार एकूण कमाल मयादा
इतर, कृपया िनिद करा

60,00,000

60,00,000

B. इतर संचालकांना मोबदला:
मोबद

.

1

2

ाचा तपशील

संचालकांची नावे
गणेश हाके
सतीश नवलू
दडस

तं संचालक
बोड सिमती ा बैठकांना उप थत
राह ासाठी शु
किमशन
इतर, कृपया िनिद करा (पगार)
एकूण (1)
इतर गैर-कायकारी संचालक
बोड सिमती ा बैठकांना उप थत
राह ासाठी शु
किमशन
इतर, कृपया िनिद करा
एकूण (2)
एकूण (B)= (1+2)
एकूण िदलेला मोबदला
काय ानुसार एकूण कमाल मयादा

एमडी / मॅनेजर / ड
मोबद

.

ूटीडी

ित र

मु

ाचा तपशील

2.
3.
4.
5.
6.

एकूण वे तन
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम
17 (1) मधील तरतुदींनुसार वेतन
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम
17(2) मधील ा कर
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम
17 (3) अं तगत वे तना ा बद ात
नफा
ॉक पयाय
े ट इ टी
किमशन - नफा
- इतर

णून

इतर, कृपया िनिद करा
एकूण

VII.

म

32,500

67,500

1,00,000

-

-

-

32,500

67,500

1,00,000

32,500

67,500

1,00,000

व थापकीय कमचा यांना मोबदला –
मु

सीईओ

1.

एकूण र

व थापकीय कमचारी

कंपनी
सिचव
4,90,608

सीएफओ

एकूण

12,00,000

16,90,608

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4,90,608

0
12,00,000

0
16,90,608

दं ड, िश ा अथवा गु ांचे प रणामगणन – नाही

प रिश – सी
CSR उप म - सद् गु

ी

ी साखर कारखाना िल.

कोिवड संबंिधत खच –
आटपाडी, सांगली येथे कोिवड सटरची थापना:
कंपनीने गुडुकुल हाय ू ल, आटपाडी, सांगली येथे कोिवड सटर थापन केले
बेड्स असून
पुरव

ा गे

ामधील ५० बेड्स हे ऑ
ा. कंपनी क ात
ांवर उपचार कर

माणगंगा नदी
कंपनीने

ाबरोबरच इतर पायाभूत सुिवधा दे खील

योगशाळा उपकरणे, उपभो

कॅ ीन, खानपान सेवा खच इ ादी
अिधक

जन बेड आहेत

ाम े एकूण ६०

व

ू, कमचा यांचे वेतन, औषधे,

दान करत आहे. या कोिवड सटरम े आतापयत ६००

न

ात आले.

ता अिभयान, आटपाडी:
भारत अिभयाना अंतगत आटपाडी, सां गली येथे माणगंगा नदीची

घेतली आहे आिण थािनक गैरसरकारी सं था माणगंगा

मण सं थे

केले आहे. कंपनीने जेसीबी, पोकलँड मशीन इ ादी पुरवून

ता मोहीम हाती

ा सहा ाने नदीचे पा

तेचे काम जलद केले आहे.

ने तपासणी व उपचार िशिबर:
आ ी िमर नेब ने ा हॉ

टल

ा सहकायाने जानेवारी 2021 म े ने तपासणी िशिबराचे आयोजन

केले, िजथे कारखाना कमचारी आिण थािनक लोक सहभागी झाले. सहभागी झाले
२१
चे श

डो

ां

ि या शु

ाश

ि या कर

ा

ा गरजेचे आढळले

ासाठी आम

ा सव लोकांपैकी

ा कंपनीने

.२९,५००/-

भरले आहे.
प रिश – डी
AOC 2

सवसाधारण
.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

वहारा माणे संबंिधत प ाशी करार िकंवा
तपशील
संबंिधत प ाचे नाव आिण संबंधांचे
करार/ व था/ वहाराचे
प
करार/ व था/ वहाराचा कालावधी
करारा ा ठळक अटी िकंवा
वहारासह मू
मंडळाने मंजुरीची तारीख
ऍड ा
णून भरलेली र म

व था िकंवा

प

व था

वहारांचे तपशील.

िवशेष तपशील
सद् गु
ी ी ऍ ो फामस
ो ूसर कंपनी िलिमटे ड
साखरे ची िव ी
वषभरात
िकंवा साखरे ची िव ी
नाही
नाही

ANNEXURE - E

SHEETAL RAJAHANSA & Co.
Company Secretary

B.COM., FCS,LLB(G)

Plot no 43, Lane No. 8, Natraj Society, Karve Nagar, Pune 411052

Phone no: M: 9850370589 o: 25453055
Email: sheetal.rajahansa@gmail.com
Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2021
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule
No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel)
Rules, 2014]
To,
The Members,
SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED,
UNIT NO.2, ELECTRONIC CO-OP ESTATE, PUNE-SATARA ROAD,
PUNE MH 411009 IN
I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions
and the adherence to good corporate practices by SADGURU SRI SRI SAKHAR
KARKHANA LIMITED (hereinafter called “the Company”). The Secretarial Audit was
conducted for the period from 1st April 2020 to 31st March 2021 in a manner that provided
me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and
expressing my opinion thereon.
Based on my 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, it's officers, agents and authorized representatives during the conduct of
secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit
period covering the financial year ended on 31st March, 2021, generally complied with the
statutory provisions listed hereunder and also that the Company has Board-processes and
compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting
made hereinafter:
I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records
maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 according to
the provisions of:
(i)The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

SHEETAL RAJAHANSA & Co.
Company Secretary

B.COM., FCS,LLB(G)

(ii)The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made there under;
(iii)The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder to the
extent applicable;
(iv)Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there
under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External
Commercial Borrowings;
(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange
Board of India Act, 1992 (‘SEBI Act’):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of
Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider
Trading) Regulations, 1992;
(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and
Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
(d) The Securities and Exchange Board of India (Share based Employee
Benefits)
Regulations, 2014;
(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt
Securities) Regulations, 2008:
(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and
Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act
and dealing with client:
(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares)
Regulations, 2009: And
(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities)
Regulations, 1998
(ii), (iv) and (v) were not applicable during the audit period

SHEETAL RAJAHANSA & Co.
Company Secretary

B.COM., FCS,LLB(G)

(vi) As per information provided to me & the representations made by the Company and
its officers for the systems and mechanism formed by the Company for the
compliances under other applicable Acts, Laws & Regulations to the Company,
following specific law as identified by the management are
(a) Sugar Cess Act, 1982
(b) Sugar Development Fund Act, 1982
(c) FSSAI, 2006
(d) Essential Commodities Act, 1955
(e) Indian Boilers Act, 1923
(f) The Electricity Act, 2003
(g) The Legal Metrology Act, 2009
I have also examined compliance with the applicable clauses of Secretarial Standards issued
by The Institute of Company Secretaries of India
During the period under review the Company has generally complied with the provisions of
above-mentioned Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards subject to following
observation:
1. Mgt 14 was filed with Registrar of Companies, but faced a technical problem and as
informed by the Secretarial Officer, the company is in process of filing the same
again.
I further report that the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper
balance of Independent Directors during the financial year ended 31st March 2021. One of
the independent Director has ceased to be director on 30th March 2021 and the board is in
process of appointing new Independent Director.
Generally Adequate Notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda
and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance or sometimes at
shorter notice 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.
As per the minutes of the meetings duly recorded and signed by the Chairman, the decisions
of the Board were with requisite majority and no dissenting views have been recorded.

SHEETAL RAJAHANSA & Co.
Company Secretary
B.COM., FCS,LLB(G)

I further report that based on review of compliance mechanism established by the company,
I am of the opinion 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 above referred applicable laws, rules, regulations and guidelines.
I further report that during the audit period the Company has taken following actions or
entered into events having a major bearing on the company’s affairs in pursuance of the
above referred laws, rules, guidelines, standards, etc.
1. During the period under review; the Company has reappointed Mr. Seshagiri
Narayan Rao Narra as Managing Director for a further period of 5 years from 29th
January 2021 to 28th January 2026.
2. During the period under review; the Company has reappointed Mr. Uday
Ramchandra Jadhav as Joint Managing Director for a further period of 5 years from
from 29th January 2021 to 28th January 2026.

SHEETAL RAJAHANSA & CO
Company Secretary,
FCS No. 5655 C P No.: 4986

Place: Pune
Date: 04/09/2021
UDIN: F005655C000894851
This report is to be read with Annexure A which forms an integral part of this report.

SHEETAL RAJAHANSA & Co.
Company Secretary

B.COM., FCS,LLB(G)

Plot no 43, Lane No. 8, Natraj Society, Karve Nagar, Pune 411052

Phone no: M: 9850370589 o: 25453055
Email: sheetal.rajahansa@gmail.com

AnnexureA

To
The Members,
SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED,
UNIT NO.2, ELECTRONIC CO-OP ESTATE, PUNE-SATARA ROAD,
PUNE MH 411009 IN
My report of even date is to be read along with the letter.
Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My
responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
I 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 on test basis
to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices
followed, provide a reasonable basis for our opinion.
I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of
the Company.
Whenever required, I have obtained the management representation about the compliance of laws,
rules and regulations and happening of events etc.
The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations,
standards is the responsibility of the management. My examination was limited to the verification of
the procedures on test- check basis.
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.

SHEETAL RAJAHANSA & CO.
Company Secretaries,
FCS No. 5655 C P No.: 4986
Place: Pune
Date: 04/09/2021

SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
C/O Intelux Electronic Private Limited, Unit No 2, Electronic Co Op Estate, Satara Road, Pune 411009.

BALANCE SHEET
As On 31st March 2021
CIN NO U15421PN2010PLC135614
Note No. As at 31/03/2021

I
1
2
2
0
1
1
2
3
3
1
1
2
3
3
II
1
1
0
1
0
2
3

Particulars
EQUITY AND LIABILITIES
(i) Shareholder's Fund
(a) Share Capital
(b) Reserves and Surplus
(c) Money received against Warrants
(ii) Share Application Money Pending Allotment
Minority Interest
(iii) Non Current Liabilities
(a) Long Term Borrowings
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)
(c) Other Long Term Liabilities
(d) Long Term Provisions
(iv) Current Liabilities
(a) Short Term Borrowings
(b) Trade Payables
(c) Other Current Liabilities
(d) Short Term Provisions
TOTAL
ASSETS
(i) Non Current Assets
(a) Fixed Assets
- Tangible Assets
- Intangible Assets
- Capital Work In Progress
- Intangible Assets Under Development
(b) Non Current Investments
(c) Deferred Tax Assets (Net)

3

(d) Long Term Loans and Advances

3

(e) Other Non Current Assets

1
2

(Amount in ` )

As at 31/03/2020

489,206,110
917,860,407

489,206,110
848,159,808

-

-

3
4
5

1,280,012,852
214,910,856
-

484,378,991
212,116,220
-

6
7
8
9

2,044,338,432
721,134,008
67,094,840
5,734,557,504

1,923,553,247
711,581,676
56,744,911
4,725,740,962

10

2,183,245,162
511,821,310
68,593,972
113,410,381

1,831,402,719
120,434,019
34,607,964
110,167,400

11
12
13
14

-

-

(ii) Current Assets
0
(a) Current Investments
1
(b) Inventories
15
2,166,744,353
1,991,136,622
2
(c) Trade Receivables
16
99,861,856
186,308,400
3
(d) Cash and Cash Equivalents
17
56,271,626
17,734,577
4
(e) Short Term Loans and Advances
18
125,691,294
168,457,800
5
(f) Other Current Assets
19
408,917,550
265,491,461
TOTAL
5,734,557,504
4,725,740,962
Figures are regrouped and rearranged whenever necessary
Other notes forming a part of financial statements
As Per our Report of Even Date
For and on behalf of the Board of Directors of
Sadguru Sri Sri Sakhar Karkhana Ltd.
For M/S G.S.THORAT & CO
Chartered Accountants
Seshagirirao Narayanrao Narra
Uday Ramchandra Jadhav
FRN No 110972W
Chairman and Managing Director
Director
CA G.S.THORAT
PROPRIETOR
M No 013728
Date : 04.09.2021
Place: Pune
UDIN-21013728AAAAQT1940

Rohit Seshagirirao Narra
Chief Financial Officer

Nayana Thakkar
Company Secretary

SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT
for the year ended on 31st March, 2021
(Amount in ` )

Particulars
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

XI

XII
XIII
XIV
XV

Note No.

As at
31/03/2021
2,558,388,095
60,701,546
2,619,089,641

As at
31/03/2020
1,838,903,571
113,276,318
1,952,179,889

Revenue from Operations
20
Other Income
21
Total Revenue (I+II)
Expenses
Cost of Materials Consumed
(a)
22
2,039,761,866
1,574,686,972
Changes in inventories (b)
23
(102,328,950)
(213,708,707)
Manufacturing & Direct Expenses
(c)
24
95,554,042
98,379,655
Employee Benefit Expenses
(d)
25
105,446,218
82,487,957
Finance Costs
(e)
26
279,582,704
195,402,058
Depreciation and Amortization Expenses
(f)
27
61,754,055
58,012,403
Other Expenses
(g)
28
59,546,516
52,935,230
Total Expenses
2,539,316,451
1,848,195,568
Profit before Exceptional and Extraordinary items and Tax
79,773,190
103,984,321
Exceptional Items
Profit before Extraordinary items and Tax
79,773,190
103,984,321
Extraordinary Items
Profit Before Tax
79,773,190
103,984,321
Tax Expense
Current Tax
(a)
13,315,574
Other Tax
(b)
Deferred Tax
(c)
29
(3,242,982)
(14,295,808)
Profit / (Loss) for the period from Continuing Operations (IX-X)
69,700,599
118,280,129
Profit / (Loss) from Discontinuing Operations
Tax Expense of Discontinuing Operations
Profit / (Loss) from Discontinuing Operations after Tax.
Profit / (Loss) Before minority Interest.
69,700,599
118,280,129
Minority Interest
Profit for the year After Minority Interest
69,700,599
118,280,129
Earnings Per Equity Share
Basic
(a)
2.57
4.37
Diluted
(b)
2.57
4.37
Figures are regrouped and rearranged whenever necessary
Other notes forming a part of financial statements
As Per our Report of Even Date
For and on behalf of the Board of Directors of
Sadguru Sri Sri Sakhar Karkhana Ltd.
For M/S G.S.THORAT & CO
Chartered Accountants
Seshagirirao Narayanrao Narra
Uday Ramchandra Jadhav
FRN No 110972W
Chairman and Managing Director
Director

CA G.S.THORAT
PROPRIETOR
M No 013728
Date : 04.09.2021
Place: Pune
UDIN-21013728AAAAQT1940

Rohit Seshagirirao Narra
Chief Financial Officer

Nayana Thakkar
Company Secretary

SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2021
Year ended 31st Mar, 2021
Rupees
Rupees
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit/(Loss) before tax:
Adjustment for:
Depreciation/Amortisation/Diminution
Interest expense (Net of capitalisation)
Interest Income
Dividend Income

79,773,190
61,754,055
279,582,704
(4,962,617)
-

58,012,403
195,402,058
(1,777,042)
(460,993)

(102,328,950)
(14,213,038)
19,902,261

251,176,426
355,160,746

(213,708,707)
(177,189,060)
350,065,063
(96,639,727)
(96,639,727)
13,315,574
306,192,032

Cash generated from operations
Income taxes paid (including fringe benefit tax)
Net Cash from Operating activities
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Fixed Assets:
Purchase
Interest Received
Subsidy Received
Dividend Income
Net Cash from/used in investing activities

(15,810,935)
4,962,617
-

C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase/(Decrease) in borrowings
Interest paid
Net Cash from/used in financing activities

919,213,682
(279,582,704)

D NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH
AND CASH EQUIVALENTS
Cash and Cash Equivalents (Opening balance)
Cash and Cash Equivalents (Closing balance)

103,984,321

336,374,143
416,147,333

Operating profit before Working Capital changes
Adjustments for changes in Working capital
Inventories
Trade Receivables and other receivable
Trade Payables and other Paybles

Year ended 31st Mar, 2020
Rupees
Rupees

(40,832,703)
(40,832,703)
314,328,043

(207,366,018)
1,777,042
460,993
(10,848,318)

(205,127,982)

59,094,362
(195,402,058)
639,630,978

(136,307,696)

934,974,690
38,537,049
17,734,577
56,271,626

(27,107,636)
(27,107,636)
44,842,213
17,734,577

Figures are regrouped and rearranged whenever necessary
Other notes forming a part of financial statements
As Per Report of Even Date
For and on behalf of the Board of Directors of
Sadguru Sri Sri Sakhar Karkhana Ltd.
For M/S G.S.THORAT & CO
Chartered Accountants
Seshagirirao Narayanrao Narra
Uday Ramchandra Jadhav
FRN No 110972W
Chairman and Managing Director
Director

CA G.S.THORAT
PROPRIETOR
M No 013728
Date : 04.09.2021
Place: Pune
UDIN-21013728AAAAQT1940

Rohit Seshagirirao Narra
Chief Financial Officer

Nayana Thakkar
Company Secretary

SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
Notes forming part of Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2021

As at 31/03/2021

(Amount in ` )
As at 31/03/2020

350,000,000

350,000,000

300,000,000

300,000,000

70,000,000

70,000,000

720,000,000

720,000,000

270,791,500

270,791,500

1,99,72161 4 % Non Cumulative, Non Convertible, Redeemable
Preference shares

199,721,610

199,721,610

18,69,300 1 % Non Cumulative, Non Convertible, Redeemable
Preference shares

18,693,000

18,693,000

-

-

489,206,110

489,206,110

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

27,079,150
27,079,150

27,079,150
27,079,150

Particulars
4% Redeemable Preference shares
2
No. of Redeemable Preference at the beginning of reporting
Add: No. of Redeemable Preference issued during the period
Less: No. of Redeemable Preference bought back during the
No. of Preference shares at the end of the reporting period

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

19,972,161
19,972,161

19,972,161
19,972,161

Particulars
1% Redeemable Preference shares
3
No. of Redeemable Preference at the beginning of reporting
Add: No. of Redeemable Preference issued during the period
Less: No. of Redeemable Preference bought back during the
No. of Preference shares at the end of the reporting period

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

1,869,300
1,869,300

1,869,300
1,869,300

NOTE NO. 1: SHARE CAPITAL
Authorized Capital
1
3,50,00,000 equity shares of par value Rs 10/- each
3,00,00,000 4% Non Cumulative, Non Convertible, Redeemable
Preference shares
70,00,000 1% Non Cumulative, Non Convertible, Redeemable
Preference shares

2

Issued, Subscribed and Paid Up Capital
2,70,79,150 equity shares of par value Rs 10/- each

Share Application Money Received Pending Allotment
Total
Note:- Figures are regrouped and rearranged whenever necessary
Reconciliaition of Shares
A
Particulars
Equity Shares
1
No. of Equity Shares at the beginning of reporting period
Add: No. of Equity Shares issued during the period
Less: No. of Equity Shares bought back during the period
No. of Equity Shares at the end of the reporting period

Details of the shareholders holding more than 5% of shares in the company as at the Balance Sheet
As at 31/03/2021
As at 31/03/2020
Names of the shareholder
No. of Shares
Percentage
No. of Shares
Percentage
Intelux Electronics Private Limited
10,455,397
38.61
10,455,397
38.61
Sheshagirirao Narra
2,877,066
10.62
2,877,066
10.62
Suwarna Buildcon Private Limited
3,000,000
11.08
3,000,000
11.08
Uday Jadhav
2,348,800
8.67
2,348,800
8.67
B

Other disclosures related to Share Capital required as per Revised Schedule VI:
C
Particulars
As at 31/03/2021
1
Aggregate number of Equity Shares allotted as fully paid up by
way of bonus shares during the period of Five years immediately
preceding the
Balance
Sheet Shares
date bought back during the
2
Aggregate
number
of Equity
NOTE NO. 2: RESERVES & SURPLUS
1

2

3

As at 31/03/2020
-

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

904,593,185
904,593,185

904,593,185
904,593,185

-

-

Surplus in the Statement of Profit & Loss
Opening Balance
Add: Profit for the year as per Statement of Profit & Loss
Closing Balance

(56,433,377)
69,700,599
13,267,222

(174,713,506)
118,280,129
(56,433,377)

Grand Total

917,860,407

848,159,808

Revaluation Reserve
Opening Balance
Add: Additions during the period
Less: Written back during the period
Closing Balance
Depreciation Reserve Fund
Opening Balance
Add: Appropriation during the period
Less: Written back during the period
Closing Balance

NOTE NO. 3: LONG TERM BORROWINGS
Secured Borrowings:
Term Loan from Banks
1 Canara Bank Term Loan

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

20,000,000

29,995,661

14,303,795

24,130,893

3 Sangli District Central Cooperative Bank (Distillery Unit)

637,955,413

-

4 Sangli District Central Cooperative Bank (Expansion Loan 1)

162,115,501

5 Sangli District Central Cooperative Bank (Expansion Loan 2)

46,252,920

-

102,363,000

153,545,000

3,385,023

-

2 Canara Bank Term Loan (Soft Loan 2015)

6 Maharashtra State Cooperative Bank (Soft Loan 2018-19)
7 Thane Janata Sahakari Bank Ltd (Car Loan)
Term Loan from others
9 SDF Loan
Less: Interest Accrued but not due
Less: Current Maturities referred to Note
Unsecured Borrowings:
10 Term Loan from Banks:
Canara Bank, Sangli - Crop Loan
11 Unsecured Loan
(From Related Parties - Directors)
Total

-

15,786,013
-

276,386,752

254,361,807

17,250,448

6,559,617

1,280,012,852

484,378,991

Nature of Security:
1
Term Loan from Canara Bank is secured against first pari passu mortgage of agriculture land at Gat No 223,
222, 203 and building thereon in the name of director and relative, and Hypothecation of said Plant and
Machinery bought out of term Loan.
2

Term Loan from Canara Bank is secured against first pari passu mortgage of agriculture land at Gat No 223,
222, 203 and building thereon in the name of director and relative, and Hypothecation of said Plant and
Machinery bought out of term Loan.

3

Loan from Lokmangal Coooperative Bank Ltd is secured against Receivables , personal guarantee of all
directors

4

Sangli District Central Cooperative Bank (Distillery Unit - 50 KLPD) term loan is secured against first pari
passu mortgage of agriculture land at Gat No 224, 227, 228, 231, 232, 233, 234; Plant and Machinery on the
said land, Distillery and Expansion plant and machinery bought out of term loan

5

Sangli District Central Cooperative Bank (Expansion) term loan is secured against first pari passu mortgage
of agriculture land at Gat No 224, 227, 228, 231, 232, 233, 234; Plant and Machinery on the said land,
Distillery and Expansion plant and machinery bought out of term loan

6

Sangli District Central Cooperative Bank (Expansion) term loan is secured against first pari passu mortgage
of agriculture land at Gat No 224, 227, 228, 231, 232, 233, 234; Plant and Machinery on the said land,
Distillery and Expansion plant and machinery bought out of term loan

7

Maharashtra State Cooperative Bank (Soft Loan 2018-19)

8

Thane Janata Sahakari Bank Ltd (Car Loan) is secured by the hypothecation of the vehicle

9

Canara Bank, Sangli - H&T Loan is secured against the receivables from factory, personal guarantee of
directors and corporate guarantee of the factory

Terms of Repayment for Secured Borrowings
Canara Bank Loan (Sugar Expansion) availed Rs. 7 Cr. is repayable in 28 quaterly installments of 25 Lacs
1
each commencing from April 2016 alongwith interest of BR + 5.35% + 0.5% per annum. Year End Balance is
Rs. 2,00,00,000
2

Canara Bank Loan (Soft Loan) availed Rs. 5.73 Cr. is repayable in 24 quaterly installments of 23.875 Lacs
each commencing from October 2016 alongwith interest of BR + 5.35% per annum. Year End Balance is Rs.
1,43,03,795.00

3

Loan from Lokmangal Coooperative Bank Ltd availed Rs. 5 Cr. is repayable by September 2021 alongwith
interest of 16% per annum. Year End Balance is 2,31,88,335

4

Sangli District Central Cooperative Bank Loan (50 KLPD Distillery + 5MW Cogeneration) availed Rs. 64.82
Cr. is repayable in 8 half yearly installments of 810.25 Lacs each commencing from September 2021
alongwith interest of 12% per annum. Year End Balance is Rs. 63,79,55,413.00

5

Sangli District Central Cooperative Bank Loan (Expansion) availed Rs. 18.76 Cr. is repayable in 7 yearly
installments of 268 Lacs each commencing from January 2021 alongwith interest of 12% per annum. Year
End Balance is Rs. 16,21,15,501

6

Sangli District Central Cooperative Bank Loan (Expansion) availed Rs. 11.47 Cr. is repayable in 7 yearly
installments of 163.86 Lacs each commencing from February 2021 alongwith interest of 12% per annum.
Year End Balance is Rs. 4,62,52,920

7

Maharashtra State Cooperative Bank Loan (Soft Loan) availed Rs. 15.3545 Cr. is repayable in 3 yearly
installments of 511.82 Lacs each commencing from May 2020 alongwith interest of 12.5% per annum. Year
End Balance is Rs. 1013.63 Lakh

8

Thane Janata Sahakari Bank Ltd (Car Loan) availed Rs. 34.40 Lacs is repayable in 60 monthly installments of
Rs. 69,751 each commencing from March 2021 alongwith interest of 8% per annum. Year End Balance is Rs.
33,85,023.00

Period of Default
Nil
1

NOTE NO. 4: Deferred Tax Liabilities (Net)
Deferred Tax Liabilities
A
On difference between Written Down Value of Assets pas per
Companies Act, 2013 and as per Income Tax Act, 1961
WDV as Per Company Act, 2013
WDV as per Income tax Act, 1956
Others
Timing Difference
Deferred Tax Liability @ 26%
Deferred Tax Assets
B
On Provision for Gratuity Provision
On Provision for Bought On Provision forward losses
On Provision for Preliminary Expenses
On Provision for Disallowances U/S 43B
On Provision for Disallowances U/S 43B
Timing Difference
Deferred Tax Asset @ 26%
NET DEFERRED TAX LIABILITY

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

-

-

-

-

-

-

NOTE NO. 5: OTHER LONG TERM LIABILITIES

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

43,935,930
1,080,783
169,894,143
214,910,856

62,210,405
1,779,137
148,126,678
212,116,220

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

45,422,041
1,449,044,928
1,519,281
60,197,260
61,379,159
23,188,335

(3,484)
152,557,200
30,387,300
90,000,000
119,069,409
(20)
509,053,675
664,535,318
-

10,470,800

10,554,627

358,985,348
34,131,280

347,399,223
-

2,044,338,432

1,923,553,247

Long Term Security Deposits accepted for Business Purpose
1
Other Long Term Payables
2
Inter-Corporate Deposits
3
Total
NOTE NO. 6: SHORT TERM BORROWINGS
Secured Borrowings
Loans repayable on demand - From Banks
Dombavali Nagari Pledge Loan
1
Maharashtra State Cooperative Bank - Buffer Stock Loan
2
Maharashtra State Cooperative Bank - Pre Seasonal Loan
3
Sangli Urban Co-Operative Bank Ltd - Pledge Loan
4
Sangli District Central Cooperative Bank (Expansion Loan
5
Sangli District Central Cooperative Bank - Pledge Loan 1
6
Sangli District Central Cooperative Bank - Sugar Pledge
7
Kalyan Janta Sahakari Bank Ltd - Pledge Loan
8
Maharashtra State Cooperative Bank - 1A Pledge Loan
9
Maharashtra State Cooperative Bank - 2B Pledge Loan
10
Pandharpur Urban Co-Operative Bank Ltd - Pledge Loan
11
Thane Janata Sahakari Bank Ltd
12
Lokmangal Co-op Bank Ltd
13
Loans repayable on demand - Other than Banks
PNB Housing Finance Ltd
2
Unsecured Borrowings
Unsecured demand Loans - From Others
Canara Bank, Sangli - H& T Loan
1
Pandharpur Urban Co-Operative Bank Ltd
2
Total

Nature of Loan

Nature of Security

Terms of
Repayment

Period and Amount
of Default

Secured Borrowings
Warehouse Receipt/ Pledge/
Pledge of Sugar in Godowns &
Yearly Renewable
Hypothecation Loans
Molasses
Unsecured Borrowings
All Short term Loans
Corporate Guarantee
Yearly Renewable
All the secured and unsecured loans above are guanranteed by some of the directors

No Default
No Default

NOTE NO. 7: TRADE PAYABLES
Micro and Small Enterprises
A
Due to Others
B
Cane Bills Payable
H&T Bills Payable
Sundry Creditors
Total

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

505,805,760
170,998,310
44,329,938
721,134,008

481,270,563
138,355,579
91,955,534
711,581,676

NOTE NO. 8: OTHER CURRENT LIABILITES
Others
A
1 Outstanding Indirect Expenses
2 C M Fund Payables
3 Sakhar Sankul Fund payable
4 Statutory Liabilities
5 Other Payables
Total

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

19,287,233
3,208,674
345,802
31,944,858
12,308,272
67,094,840

9,504,756.46
1,843,326.00
5,220,433.90
40,176,375.64
56,744,892

NOTE NO. 9: SHORT TERM PROVISIONS
1 Provision for Tax
Less: Advance Tax Paid
Less: TDS Receivable
2 Other Short Term Provisions
Total

As at 31/03/2021
-

As at 31/03/2020
-

-

-

X=========X=========X=========X=========X=========X=========X=========X

SADGURU SRI SRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
Notes forming part of Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2021
(Amount in ` )

NOTE NO. 12: NON CURRENT INVESTMENTS
Investments (Non-trade, Unquoted) (Long Term, At Cost)
Investments in Equity Instruments
A
Equity Shares of Maharashtra State Cooperative Bank
1
Equity Shares of Lokmangal Cooperative Bank
2
Equity Shares of Pandharpur Urban Cooperative Bank
3
Equity Shares of Dombivali Bank
4
B

Investments in Partnership Firms

C

Investments in debentures or bonds

C

Investments in Fixed Deposits
Grand Total

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

31,523,800
1,994,000
1,497,000
554,516

25,185,800
534,160

-

-

-

33,024,656
68,593,972

8,888,004
34,607,964

Additional disclosures related to Non Current Investments as per requirement of Revised Schedule VI:
Classification of Non Current Investments
Particulars
1
2
3

Aggregate amount of Quoted Investments
Aggregate amount of Unquoted Investments
Aggregate Provision for Diminution in value of Investments

Book Value
As at 31/03/2021
68,593,972.0
-

Book Value
As at 31/03/2020
34,607,964.0
-

NOTE NO. 13: Deferred Tax Assets (Net)
Deferred Tax Liabilities
A
On difference between Written Down Value of Assets pas per
WDV as Per Company Act, 2013
WDV as per Income tax Act, 1956
Others
Timing Difference
Deferred Tax Liability @ 26%
Deferred Tax Assets
B
On Provision for Gratuity Provision
On Provision for Bought On Provision forward losses
On Other Disallowance as per IT Act
On Provision for Disallowances U/S 43B
Timing Difference
Deferred Tax Asset @ 26%
NET DEFERRED TAX ASSET

As at 31/03/2021

NOTE NO. 14: LONG TERM LOANS AND ADVANCES
Capital Advances
1
Secured
a.
Unsecured
b.
Security Deposits
2
Secured
a.
Unsecured
b.
Loans and Advances to Directors
3
Secured
a.
Unsecured, Considered Good
b.
Unsecured, Considered Doubtful
c.
Less: Provision for Doubtful Loans
Loans and Advances to Related Parties
4
Secured
a.
Unsecured, Considered Good
b.
Unsecured, Considered Doubtful
c.
Less: Provision for Doubtful Loans
Other Long Term Loans and Advances
5
Secured
a.
Unsecured, Considered Good
b.
Unsecured, Considered Doubtful
c.
Less: Provision for Doubtful Loans
Total

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

61,755,052
141,751,246
79,996,194
20,799,010

58,012,403
76,816,144
18,803,741
5,475,649

505,020,739
7,454,578
3,714,651
516,189,968
134,209,392
113,410,381

397,125,855
397,125,855
115,643,049
110,167,400
As at 31/03/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE NO. 15: INVENTORIES (Lower of Cost or Net Realizable
As at 31/03/2021
Value)
Raw Materials
A
Stock of Molasses
Work in Progress
B
Stock of In Process Sugar, Molasses, Ethanol, RS
Finished Goods
C
Stock of Sugar, Molasses, Bagasse, Ash. Compost
2,037,288,092
Stock of Ethanol
Stores and stores materials
D
129,456,261
Total
2,166,744,353

As at 31/03/2020
1,934,959,141
56,177,481
1,991,136,622

NOTE NO. 16: TRADE RECEIVABLES (Unsecured & Considered
Good)
Trade Receivables due by Directors or Related Parties
Exceeding Six Months
A
Secured
1
Unsecured, Considered Good
2
Unsecured, Considered Doubtful
3
Less: Provision for Doubtful Debts
4
Not Exceeding Six Months
B
Secured
1
Unsecured, Considered Good
2
Unsecured, Considered Doubtful
3
Less: Provision for Doubtful Debts
4
Trade Receivables due by Unrelated Parties
Exceeding Six Months
A
Secured
1
Unsecured, Considered Good
2
Unsecured, Considered Doubtful
3
Less: Provision for Doubtful Debts
4
Not Exceeding Six Months
B
Secured
1
Unsecured, Considered Good
2
Unsecured, Considered Doubtful
3
Less: Provision for Doubtful Debts
4
Total

As at 31/03/2021
-

-

-

-

-

-

-

-

99,861,856
99,861,856

186,308,400
186,308,400

NOTE NO. 17: CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and Cash Equivalents
A
1 Cash on Hand
2 Balances with Banks
Other Bank Balance
B
Bank Deposits with Less than 12 months maturity
Total

As at 31/03/2021

NOTE NO. 18: SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

As at 31/03/2021

A

As at 31/03/2020

As at 31/03/2020

1,648,376
54,623,251

1,252,668
16,481,909

56,271,626

17,734,577
As at 31/03/2020

Loans and Advances to Others
1

Loans and Advances to Others

Total
NOTE NO. 19: OTHER CURRENT ASSETS
Accrued Income
Other Receivables (Current)
Income Tax Refund Receivable
Trade Receivable
Export Subsidy Receivable from Central Government
Prepaid Expenses
Interest Subsidy & other Interest Receivable
Total

125,691,293.55
125,691,294
As at 31/03/2021

168,457,800.44
168,457,800
As at 31/03/2020

149,031,195
593,962

80,199,160
531,889

188,860,011
2,447,598
67,984,783
408,917,550

133,425,497
2,515,324
48,819,590
265,491,460

Notes referred to in the Statement of Profit and Loss are as follows:
NOTE NO. 20: REVENUE FROM OPERATIONS
Sales of Goods
A
Sugar (Merchant Exports )
Sugar Domestic
RS, Ethanol
Power
Sugar Export Subsidy
Sales of Byproducts & Others
B
Molasses Domestic
Bagasse's Domestic
Pressmud Domestic
Compost Domestic
Fly Ash Domestic
Other Operating Revenue
B
Sale of Scrap
Other Operating Revenues
Total
NOTE NO. 21: OTHER INCOME
1 Bank Interest Income
2 Interest Income Others
3 Rent Income
4 Dividend Income
5 Subsidy Income
6 Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets / Investments
7 Other Indirect Income (Net of expenses directly attributable)
Total
NOTE NO. 22: COST OF MATERIALS CONSUMED
Sugarcane
A
Sugarcane Purchase
Cane Harvesting and Transport Expenses
Cane Supply Related Expenses
Other Raw Material
B
Molasses
Coal
Bagasse
Packing Expenses
C
Total
Mfg. Expenses
Opening Stock
Add: Purchase during the period
Transfers/ Adjustments
Less: Closing Stock
Packing Materials Consumed
Total Cost of Materials Consumed

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

431,315,250
1,644,529,346
188,718,569
64,434,000

113,123,000
1,417,422,822
147,741,717

219,760,407
6,659,090
83,607
2,413,758
53,766

118,563,795
23,880,607
1,535,258
13,146,219
423,842

420,304
2,558,388,095
2,493,954,095
As at 31/03/2021
1,953,009
3,009,608
6,199,897
49,539,032
60,701,546

3,066,310
1,838,903,571
As at 31/03/2020
516,833.00
1,260,209.39
460,993.38
101,859,669.00
9,178,612.80
113,276,318

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

1,551,153,482
485,934,801
2,673,582
-

1,170,133,683
394,111,318
10,441,971
-

2,039,761,866

1,574,686,972

-

-

2,039,761,866

1,574,686,971.56

NOTE NO. 23: INCREASE/ DECREASE IN INVENTORIES
Finished Goods
A

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

Opening Stock
Sugar Stock
Molasses Stock
Bagasse Stock
Compost
Press Mud
Fly Ash

1,689,228,450
160,387,455
49,829,274
3,862,787
28,418,375
3,232,800

1,591,380,610
81,297,040
22,272,630
3,885,840
21,143,316
1,270,998

Sub Total

1,934,959,142

1,721,250,434

Closing Stock
Sugar Stock
Molasses Stock
Bagasse Stock
Compost
Press Mud
Fly Ash

1,678,255,130
231,038,115
92,979,540
19,397,715
12,414,270
3,203,322

1,689,228,450
160,387,455
49,829,274
3,862,787
28,418,375
3,232,800

Sub Total

2,037,288,092

1,934,959,142

(102,328,950)

(213,708,708)

Total (Increase) / Decrease in Inventory

NOTE NO. 24: Manufacturing Expenses & Direct Expenses
Manufacturing Expenses
A
1 Chemical expenses
2 Repairs to Machinery
3 Packing and Forwarding Expenses
4 Electricity Expenses (Power)
5 Labour Charges
6 Transport Charges - Other
7 Other Direct Expenses
8 C M Fund Expenses
9 Carriage Inward
10 Selling Expenses
Subtotal

As at 31/03/2021
27,291,895
25,019,057
14,423,890
7,596,235
7,579,454
4,306,322
4,486,055
3,214,858
1,636,275
95,554,042

23,144,838
4,278,901
18,159,140
10,959,590
361,874
5,932,620
33,441,936
1,849,510
251,247
98,379,655

NOTE NO. 25: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
Salaries and Wages
Bonus
Bonus Expenses
Contributions to Provident and Other Funds
Gratuity Insurance Premium Expenses
Staff/Labour Welfare Expenses
ESOP Benefits
Directors Remuneration
Total

As at 31/03/2021
92,182,807
3,714,651
1,500,000
2,048,760
6,000,000
105,446,218

As at 31/03/2020
72,480,229
8,023,850
1,200,000
783,878
82,487,957

NOTE NO. 26: FINANCE COSTS
Interest Expense
A
1 Long Term Debts
2 Short Term Debts
3 Delayed Payments
Other Borrowing Costs
B
1 Bank Charges
2 Processing Charges
3 Net Loss on Foreign currency loans treated as
Total

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020

NOTE NO. 27: DEPRECIATION & AMORTIZATION EXPENSES
Depreciation on Fixed Assets
Preliminary Expenses amortized during the period
Total

As at 31/03/2020

48,368,299
217,736,304
-

29,491,554
155,610,034
-

1,555,637
11,922,464
279,582,704

4,778,516
5,521,954
195,402,058

As at 31/03/2021
61,754,055
61,754,055

As at 31/03/2020
58,012,403
58,012,403

NOTE NO. 28: OTHER EXPENSES
1 Cost Audit Fees
2 GST Audit Fees
3 Advertisement Expense
4 Statutory Audit Fees
5 Commission & Brokerage
6 CSR Activity Exps & Covid-19 Expenses
7 Crushing License Fee
8 Donation
9 Electricity Charges
10 Fees CGST
11 Fees SGST
12 Insurance Expenses
13 Interest on CSGT
14 Interest on IGST
15 Interest on MSME suppliers outstanding
16 Interest on SGST
17 Interest On TDS
18 Internal Audit Fees
19 Internet & SMS Charges
20 Legal Expenses
21 Membership Fee
22 Miscellaneous Expenses
23 NRBC - Water used to Industrial Purpose
24 Office Expenses
25 Petrol Allowance(Agri)
26 Pollution CER-NOC MPCB Charges
27 Puja Expenses
28 Postage and Courier Expenses
29 Printing & Stationery
30 Professional Charges
31 Program and Function expense
32 Rent
33 Rent Rate & Taxes
34 Repair and Maintenance - Civil
35 Repair and Maintenance - Vehicle
36 Repair and Maintenance - Buildings
37 Repair and Maintenance - Electricals
38 Repair and Maintenance - Furnitures
39 Repair and Maintenance - Computers
40 ROC Charges
41 Sakhar Sankul Fund
42 Service Tax Krushi Kalyan cess 0.5%
43 Swacha Bharat Cess On Service Tax 0.5%
44 Tax Audit Fees
45 TDS Return Fees
46 Telephone Expenses
47 Testing Charges
48 Traveling and Conveyance
49 Write off
50 Director Sitting Fees
51 Prior Period Expenses
Subtotal

As at 31/03/2021
75,000
23,712
450,000
10,234,368
2,302,172
205,000
517,182
3,743,107
2,238,298
368,081
310,000
998,484
426,625
415,448
6,198,590
792,200
1,006,532
891,591
25,041
3,857
338,472
4,621,298
242,173
2,251,569
6,941,437
1,253,387
122,143
3,387,111
39,355
143,772
89,000
461,396

100,000
528,198
236,193
6,725,540
212,383
416,000
211,800
59,546,516

As at 31/03/2020
75,000
50,000
22,150
450,000
7,771,307
265,171
703,000
700
700
2,985,509
292,424
187,768
550,000
292,424
130,471
110,000
144,916
2,091,611
7,300
514,800
445,524
1,210,587
274,392
72,589
9,412
499,020
5,513,704
783,597
396,100
1,999,263
7,421,159
2,469,795
43,781
5,125,853
307,645
1,154,038
69,700
274,227
35
35
100,000
24,000
580,471
388,070
6,965,309
113,374
48,300
52,935,230

NOTE NO. 29: DEFERRED TAX
Deferred Tax Liability
Closing Balance
Less: Opening Balance
Increase / (Decrease) in Deferred Tax Liability
Deferred Tax Asset
Opening Balance
Less: Closing Balance
(Increase) / Decrease in Deferred Tax Asset
Deferred Tax to be charged/(credited) to Profit & Loss A/c.

As at 31/03/2021

As at 31/03/2020
-

-

110,167,399
113,410,381
3,242,982.27
(3,242,982.27)

95,871,591.00
110,167,399.00
14,295,808.00
(14,295,808.00)

Note 10 - FIXED ASSETS
Gross Block
Particulars

Depreciation Rate

Original Cost

Depreciation

Addition

Total Cost as on
31/03/2021

Deduction

As on
1/4/2020

Depreciation
for the Year

Deduction

Net Block
Adjustments

As on
31/03/2021

As on
31/03/2021

As on
31/03/2020

145,450,187
553,824,813
3,510,617
3,308,239
1,113,658
3,132,646
1,635,430
711,975,589

49,325,291
207,931,625
1,010,025,027
2,063,775
6,569,954
97,652
345,687
1,340,956
1,277,699,967

22,650,316
210,292,480
684,665,474
2,351,347
3,458,456
126,060
505,242
1,540,355
925,589,731

-

279,157,883
92,623,808

279,157,883
92,623,808

532,811,494
904,593,185
0
2,182,293,152

532,811,494
904,593,185

TANGIBLE ASSETS
Land
Factory Building
Plant & Machinery
Furniture & Dead Stock
Vehicles
Office Equipment
Computer
Electric Installation
Total

9.50
13.91
25.89
31.23
45.07
63.16
25.89

Revaluation of Assets
Land
Factory Building
Plant and Machinery and
other Assets

Gross

22,650,316
345,739,688
1,188,366,269
5,557,003
6,226,657
1,211,310
3,478,333
2,976,386
1,576,205,961

0
0

532,811,494
904,593,185

0
0
0
413,469,595

Depreciation Rate

As at
1st April
2020
Rs.

-

413,469,595

279,157,883
92,623,808

2,480,799,146

Description of Assets

26,674,975
7,642,124
375,483,570
17,390
3,651,536
-

0

0
0

Gross Block
Additions
Deductions
during the
during the
year
year
Rs.
Rs.

49,325,291
353,381,812
1,563,849,839
5,574,393
9,878,193
1,211,310
3,478,333
2,976,386
1,989,675,556

135,447,207
503,700,795
3,205,655
2,768,201
1,085,250
2,973,091
1,436,031
650,616,230

10,002,980
50,124,018
304,962
540,038
28,408
159,555
199,399
61,359,359

-

-

279,157,883
92,623,808

0

0

-

-

0

0

0

0

0

650,616,230

61,359,359

0

0

711,975,589

532,811,494
904,593,185
0
2,894,268,741

As at 31.03.2021

Upto
1 st April
2020
Rs.

Depreciation / Amortization/ Diminution
For the
On
year
Deductions
Adjustments
Rs.

Rs.

1,830,182,916

Net Block
Upto
31/03/2021

As at 31.03.2021 As at 31.03.2020

Rs.

INTANGIBLE ASSETS
Computer Software
Total
Grand total

63.16

4,733,822

101902.3

4,733,822

101,902

2,485,532,968

413,571,497

4,835,724

3,489,018

394,696

-

-

4,835,724

3,489,018

394,696

-

-

2,899,104,466

654,105,248

61,754,055

-

3,883,714

952,010

1,244,804

-

3,883,714

952,010

1,244,804

-

715,859,304

2,183,245,162

1,831,427,720

Note -11 WORK IN PROGRESS
WORK IN PROGRESS AS ON 31.03.2021

As at
1st April
2020
Rs.

Description of Assets

Distillery Plant (50 KLPD)

0

84,776,506.96

Grand total

0

84,776,506.96

Gross Block
Additions
Deductions
during the
during the
year
year
Rs.
Rs.

448,880,135.43
448,880,135.43

As at 31.03.2021

21,835,332.00

511,821,310.39

21,835,332.00

511,821,310.39

Upto
1 st April
2020
Rs.

-

Depreciation / Amortization/ Diminution
For the
On
year
Deductions
Rs.

Rs.

-

Note - Interest subsidy receivable under scheme for extending financial assistance to project deduction from interest capitalised on ethonol project

Adjustments

-

-

Net Block
Upto
31/03/2021
Rs.

As at 31.03.2021 As at 31.03.2020

-

511,821,310.39

84,776,506.96

511,821,310.39

84,776,506.96

Note No. 30: STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A) Accounting Convention
The financial statements are prepared under the historical cost convention and as per the accrual
system of accounting and materially comply with the mandatory accounting standards specified
and relevant provisions of the Companies Act, 2013/
B) Use of Estimates
The preparation of financial statements in conformity with general accounting principles
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities on the date of financial statements
and the results of operations during the year. Difference between the actual results and estimates
are recognized in the year in which the results are known and materialized
Spread of COVID-19 has affected the economic activity across the Globe including India. Its
impact on the business will depend on the future developments that cannot be predicated
reliably at this stage. For this purpose, the company has considered internal and external sources
of information up to the date of approval of these financial statements. Based on the current
estimates, the Company does not anticipate any major challenge in meeting its financial
obligations on long term basis. Further, the company does not expect any significant impact on
carrying values of its assets including property, plants and equipment, trade receivables,
inventory and investments, etc. However, the Company will closely monitor any material changes
to future economic conditions impacting its business. The impact of COVID-19 on the Company’s
financial statements may differ from that estimates as at the date of approval of these financial
statements
C) Property, Plant and Equipment and Depreciation
1. Property, Plant and Equipment are carried at cost of acquisition or construction (inclusive of
freight, duties, taxes, interest and expenses related to acquisition and construction) less
accumulated depreciation
2. Project development expenses incurred during construction period have been capitalized &
allocated to various fixed assets
D) Revenue Recognition
Revenue is recognized based on the nature of activity when consideration can be reasonably
measured and there exists reasonable certainty of its recovery
Revenue from Operations:
 Revenue from sale of produced goods is recognized when the substantial risks and rewards
of ownership are transferred to the buyer under the terms of the contract. The major streams
of revenue to the company are sugar division, and power cogeneration (Co-gen) division.
Sales are excluding GST collected
 Revenue from sale of power is recognized when the units generated are transferred to the
pooling station, in accordance with the terms and conditions of the power purchase
agreement entered into by the company with the purchasing parties
 Other operational revenue presents income earned from the activities incidental to the
business and is recognized when the right to receive the income is established as per the
terms and conditions of the contract/ subsidy scheme
Other Income




Interest income is accrued at applicable interest rate using time proportion basis
Dividend income is accounted in the period In which the right to receive the payments is
established
Other items of income are accounted as and when the right to receive arises

E) Investments
Long term investments are carried at cost. No provision has been made for temporary diminution
in the value thereof
F) Inventories
Inventories are valued as stated below. In case of valuation of finished goods, cost includes cost of
material, Labour and appropriate production overheads and is net of GST input credit
Category of Inventory
1. Finished Goods
2.

Stores and Spares

3.

Bye-products

Basis of valuation
At cost or net realizable value
Whichever is lower
At cost or net realizable value whichever is
lower. Cost is generally arrived at on weighted
average method
At net realizable value

G) Retirement Benefits
Contribution to Provident Fund is made to Provident Fund Commissioner as per the Employees
Provident Fund Act. Liability for gratuity is provided on actuarial basis for eligible employees
H) Government Grants
Government grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the
company will comply with the conditions attached to them and the grants/ subsidies will be
received
Export benefits, if any, are accounted for in the year of exports based on eligibility and when
there is no uncertainty in receiving the same
I)

Borrowing Costs
Borrowing cost that are attributable to acquisition, construction or erection of qualifying
Property Plant and Equipment during the period of acquisition or construction, are capitalized as
part of the cost of the asset. Other borrowing costs are recognized as expenditure in the period in
which they are incurred

J)

Segment Accounting
The company identifies primary segments based on dominant source, nature of risks and returns
and the internal organization and management structure. The operating segments are the
segments for which separate financial information is available and for which operating profit/
loss amounts are evaluation regularly by the executive management in deciding how to allocate
resources and in assessing performance.
Segment accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting
policies of the company

K) Leases
As per the terms of the lease agreement, the lease payments are recognized as an expense into
the profit/ loss account
L) Taxes on Income
In accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961, current tax is determined at the
amount of tax payable to the taxation authorities in respect of taxable income for the year.
Minimum Alternate tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic
benefit in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is
convincing evidence that the company will pay normal tax. Accordingly, MAT is recognized as an
asset in the balance sheet when it is highly probably that the future economic benefit associated
with it will flow to the company.

Deferred tax resulting from timing difference between book profits and tax profits is accounted
for at the applicable tax rate to the extent timing differences are expected to crystallize, in the
case of deferred tax liabilities with reasonable certainty and in the case of deferred tax assets
with virtual certainty that there would be adequate future taxable income against which deferred
tax assets can be realized
M) Impairment of Fixed Assets
The Company has reviewed the carrying cost of fixed assets and does not expect any loss on
account of impairment
N) Cash Flow Statement
Cash flow statement is prepared segregating the cash flow statement from operating, investing
and financing activities. Cash flow from operating activities is reported using indirect method
O) Earnings/ Loss per share
The basic earning/ loss per share is computed by dividing the net profit/ loss attributable to
equity share holders for the year by the weight average number of equity shares outstanding
during the year. The company has no potentially dilutive equity share outstanding during the
year
Note No. 31: Managerial Remuneration
a) Remuneration to Managing
Director (Rs)
b) Remuneration to Whole
time Director (Rs)
c) Sitting fees to Directors (Rs)

2020-21
Rs.60,00,000.00

2019-20
Rs.0.00

Rs.2,91,135.00

Rs.9,00,000.00

Rs.4,16,000.00

Rs.48,300.00

The remuneration paid to Managing Director and other Directors is within the limits of Section 1987 of
the Companies Act, 2013, read with Schedule 5 to the Act.
Note No. 32: Details of Payment to Statutory Auditors
a) Audit Fees (Rs.)

2020-21
Rs.4,50,000.00

2019-20
Rs.4,50,000.00

Note No. 29: Trade Payables (Creditors)
The outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises is Rs. 5,91,93,490.00 (Previous year
Rs.2,20,83,773.00). The identification of supplier under MSMED Act, 2006 was done on the basis of the
information to the extent provided by the supplier to the company. The total outstanding dues for more than
stipulated period on reporting dates are given below;
Particulars
Principal Amount Due
Interest Paid under MSMED Act,
2006
Interest Due
Interest Accrued and Due
Interest Due and Payable till
actual payment
Note No. 33: Contingent Liabilities not provided for

2020-21
5,59,99,345
0

2019-20
2,11,27,926
0

0
31,94,145
31,94,145

0
9,55,847
9,55,847

2020-21

2019-20

Towards corporate guarantees
Towards pending litigations Canara Bank ( KCC & H&T Loan
Disputed Disbursment)

60,50,00,000

58,25,00,000

2,89,33,176

0

Note No. 34: Consumption of Raw Material
Raw Material Unit
of
Purchased
Measurement
Sugarcane
MT
Of this imported
Indigenous

2020-21
Quantity
642971.722MT
0.00
100%

Value (Rs. In Cr)
Rs.1,55,11,53,482

2019-20
Quantity
462377 MT
0.00
100%

Value (Rs. In Cr)
Rs.1,17,01,33,683

Related party disclosure (As identified by the Management)
a) Individuals Owing Significant Shareholding and occupying key management position
Sr.No

Name

Designation

1

Seshagiri Narra

Chairman and Managing Director

2

Rohit Seshagirirao Narra

Chief Financial Officer

3

Uday Jadhav

Joint Managing Director

4

Manoj Abrol

Director

5

Balasaheb karawar

Director

6.

Usha Vijay Markad

Director

7.

Shravan Shankar Waksay

Director

8.

Mohan Namdev Bagal

Director

9.

Nayana Thakkar

Company Secretary

b) Enterprise over which key Managerial personnel exercise significant influence.
Sr.No

Name of the Company/Individual

Name of the Key
Managerial Person

1

Intelux Electronics Private limited

Seshagiri Narra

2

UL Engineering Services and Software Private Limited

Uday jadhav

3

Suvarna Buildcon Private limited

Manoj Abrol

4

Laxminarayan Construction

Suresh Pawar

5

Punyashlok Associates

Balasaheb karawar

c.
Sr.
No

1.

Transaction with Related Party
Name of Related
Party

Suvarna Buildcon
Private limited

Nature of Transaction

2020-21

2019-20

0.00

0.00

(Received)

(Received)

0.00

1,45,63,742

(Repaid)

(Repaid)

0.00

7,30,901

Capital Advance Given

6,57,54,403

1,28,61,614

Net Bills Credited ( After all
Deductions

248,27,712

0.00

Inter Corporate Deposit

8,85,68,590

11,87,76,542

(Received)

(Received)

8,83,56,925

7,48,34,973

(Paid)

(Paid)

2,15,55,800

70,49,210

36850

1,74,510

Sundry Creditor( Paid )

38,30,642

0.00

Purchases

38,16,924

9,45,258

Nil

Nil

85,365

51,28,446

12,17,921

0.00

1,90,808

70061

27,371

Nil

Inter Corporate Deposit

Interest Provided / Paid

2

Intelux Eletronics
Private Limited

Volume of Transactions during the
year Rs.

Interest Provided/Paid
Sale of Sugar

3

UL Engineering
Services and
Software Private
Limited

Fees for Engineering Services

4

Ajinath Karnavar
Patil

Hiring Charges for JCB and labour
charges
Cane Purchase

5

Amol Tukaram
Karnawar

Cleaning charges

6

Sachin Uttam
Karnawar

Rent of vehicles
Paid Amount

1,54,751

Sr.
No

7

Name of Related
Party

Seshagiri Narra

Nature of Transaction

Unsecred Loan Received
Unsecured Loan Repaid
Interest Paid ( After TDS )
Directors remuneration

Volume of Transactions during the
year Rs.
2020-21

2019-20

1,55,17,210

Nil

89822

7,04,322

263443

85,486

60,00,000

0.00

8

Nana Aba Karnawar

Cane Purchase

7,26,002

3,63,145

9

Balasaheb Karnawar

Salary

2,00,004

6,00,000

10

Saurab Vijay Markad

Salary

Nil

Labour Charges
11

Sadguru Sri Sri Agro
Framers Producer
Company Limited

18,20,411

Sale of Sugar

153,30,06,558

125,76,07,009

Receipt Against Sales

163,80,10,000

117,26,67,419

GST and Expenses Paid

0.00

Nill

91,131

3,00,000

12,00,000

12,00,000

4,86,921.00

4,80,000.00

76,231

2,10,601

Repayment of Unsecured Loan

54,27,327

0.00

Unsecured loan Repayment

28,40,123

0.00

Interest paid

9,89,379

0.00

Cane Purchase

3,51,762

0.00

12

Usha Markad

Director Remuneration

13.

Rohit Seshagirirao
Narra

CFO Remuneration

14

Nayana Thakkar

CS Remuneration

15

Uday Jadhav

Interest on Unsecured Loan

16

17

Adsu Govardhan Rao

Kamal Tukaram
Karnavar

Note No. 35: CIF Value of Imports, Expenditure and earning in foreign currency
Sr No
1
2
3

Particulars
Value of Imports
Expenditure in Foreign
Currency
Earnings in Foreign
Currency

2020-21 (Rs.)
0.00
0.00

2019-20 (Rs.)
0.00
0.00

0.00

0.00

Note No. 36: Earnings/ Loss per Share
Sr No
1
2

Particulars
Profit/ (Loss) After Tax
Weight Average of
Number of Share
Earnings/ (Loss) per
Share

3

2020-21 (Rs.)
6,97,00,599
27079150

2019-20 (Rs.)
11,82,80,129
27079150

2.57

4.37

Note No. 37: The figures of the previous year have been rearranged and reclassified wherever necessary

Note No. 38: The Board of Directors of the Company has appointed M/s M R Pandit & Co, Cost
Accountants, as Cost Auditors of the Company for the year ended 31/03/2021 as required under extant
rules.
The due date for receiving the Cost Audit Report from Cost Auditors for the financial year ended 31st
March 2021 is 30/09/2021. The cost audit is in progress and the report will be submitted to MCA within
specified period from the date of receipt. The company has received cost audit report for the year ended
31/03/2020 on 30/03/2021 and said report has been submitted to MCA on 04/09/2021.
Note No. 39: Disclosure pursuant to Accounting Standard (AS) 17 “Segment Reporting” ( Rs. In Lakh)
Particulars

Sugar
20-21

19-20

Power
20-21

Primary Segments (Business Segments)
Segment Revenue
External
23692.49 17899.55 1887.18
Sales
Inter
0.00
0.00 1037.89
Segment
Sales
Total
23692.49 17899.55 2925.07
Revenue

19-20

Distillery
201921
20

Unallocated
2019-20
21

Total
20-21

19-20

1477.41

0.00

0.00

4.20

30.66

25583.87

19407.62

2275.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1037.89

2275.2

3752.66

0.00

0.00

4.20

30.666

26621.76

21682.82

For G. S. Thorat & Co
Chartered Accountants
FRN: 110972W

CA G.S. Thorat
Proprietor
M.No:13728
Date: 04.09.2020
Place: Pune

