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Kolkata: Bharti Enterprises has appo-
inted Soumen Ghosh as managing di-
rector (financial services). 

In his new role, Ghosh, popularly
known as Sam Ghosh, will build strate-
gic business value proposition for
Bharti’s financial services businesses
and will be responsible for strengthe-
ning the management processes, busi-
ness expansion and governance of the-
se businesses. 

“As we renew our focus and chart the
next phase of growth for our financial
services business, I am confident
Sam’s rich and diverse experience in

the sector will add immense value to
the entire line of businesses,” Bharti

Enterprises chairman
Sunil Mittal said in a
statement on Tuesday.

Bharti Enterprises
has interests in tele-
com, insurance, real es-
tate, hospitality, agri-
culture and food busi-
nesses. Bharti Airtel,
the group’s flagship, is
the world’s third-lar-
gest phone company
with nearly 370 million
customers across India,

South Asia and Africa. 
Before joining Bharti, Ghosh was hea-

ding the financial services business at
Reliance Capital as group CEO across a
variety of business lines including in-
surance, mutual funds, commercial
and housing finance, broking and dis-
tribution. A chartered accountant
from UK and a mechanical engineer,
Ghosh is an insurance industry vete-
ran who has previously been at the fo-
refront of setting up the life and gene-
ral Insurance businesses for Allianz in
the entire Southeast Asia including In-
dia. He was regional CEO for the Midd-
le East and India subcontinent region
for Allianz before which he was CEO of
Bajaj Allianz Life and General Insu-
rance and also set up operations for Al-
lianz in Southeast Asia. 
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“The US is also an exciting place to be in
now,” he said. 

The original Essar Steel Minnesota was
owned by Essar Global. Essar moved into
Minnesota in 2007, shortly after it acqui-
red a Canadian steel manufacturer in Al-
goma. The Minnesota foray - a first for
Rewant Ruia, Essar co-founder Ravi Ru-
ia's younger son - was to ensure that the
company was close to high-value steel
markets and iron-ore sources.

Commercial operations were expected
to begin in June 2016, but the start has
since been deferred. The initial project
cost of $1.8 billion has risen to $2.2 bil-
lion, as the capacity was increased from
4MTPA to 7MTPA. 

Essar’s plan to build a traditional iron-
ore processing plant in Nashwauk and a
steel mill in Minnesota was hampered by
cheap Chinese imports, which hurt ste-
elmakers the world over. Eventually, the
project was scaled back to a taconite
plant. Construction stalled in 2015 and
with more than $1billion in unpaid bills,
Essar filed for bankruptcy last year.

In the UK, too, the steel sector plunged
into a deep crisis early last year when Ta-
ta said it wanted to quit after years of los-
ses. In February, it signed a definitive ag-
reement to sell out to Liberty in a deal
that safeguarded 1700 jobs.

“The Specialty Steels business is a glo-
bal leader in its field and we are eager to
invest so it can grow and achieve its full
potential. Today, we are taking on strate-
gically important capacity that will dri-
ve expansion in the years ahead…The
government is now pursuing a new post-
Brexit industrial strategy and steel must
be at the heart of that strategy,” said
Gupta, executive chairman of Liberty
House. For the GFG Alliance, both acqui-
sitions are part of a comprehensive plan
that has involved buyouts of stressed
manufacturing assets, including the
UK’s last aluminium smelter in the
Scottish Highlands. 

The privately owned group is led by In-
dian-born entrepreneur Sanjeev Gupta
and his father, who also was originally a
trader, and made his millions in Africa.
Even in the US, Liberty recently took
over ArcelorMittal’s Georgetown steel-
works in South Carolina, with its elec-

tric arc furnace and rod mill. However,
the management is unwilling to buy the
moniker of a buyer of distressed assets.
It says that over the past three years, Li-
berty House, SIMEC and the broader
GFG Alliance have picked up sizeable de-
als in metals, energy, engineering, pro-
perty, and financial industries. “We buy
value. It will be wrong to say we are keen
only on distressed or Indian assets. We-
’ve recently made a $400 million acquisi-
tion from Rio Tinto. We bought a bank
from a consortium of UK investors. Our
portfolio is diverse,” argued Hambro. 

TURNAROUND TYCOONS
The plan is to merge Essar Steel Minne-
sota – now called called Mesabi Metallics
-- with other assets of Magnetation, such
as Grand Rapids and Reynolds, Ind.,
which Chippewa Capital Partners bo-
ught from bankruptcy courts earlier this
year for $52.5 million.

Chippewa Capital Partners’ Clarke ma-
de his fortune in healthcare: The Virgi-
nia billionaire is also an environmenta-
list who invested heavily in fossil fuels,
such as coal, believing that he can turn
those beleaguered assets in the US at le-
ast partially green.

Clarke and GFG Alliance plan to finish
the construction of the taconite pellet
plant in 18 to 24 months, and build an ad-
vanced direct-reduced-iron (DRI) plant
in Nashwauk within 33 months. GFG Al-
liance and the financial investors will
each put in $250 million, while Chippewa
would put up the assets of the old Magne-
tation operation into the project. Magne-

tation's book value is about $700 million.
Iron ore pellets from Nashwauk and ore

concentrate from Magnetation's Grand
Rapids plants would feed the new DRI
plant, which would convert some of the
low-grade taconite pellets into a purer
brick of iron. 

Those bricks would then be transpor-
ted to electric arc furnaces or mini-mills
around the country that convert iron ore
into steel. The rest of the taconite pellets
from Minnesota would be shipped to the
Magnetation plant in Indiana to be pro-
ccessed into purer forms of iron. “Betwe-
en us, we have great expertise in comple-
ting the construction, financing and or-
ganizing the offtake partners. Clarke has
great mining resources in that jurisdic-
tion,” explained Humbro. 

In the UK, Liberty will invest up to £20
million in new plant and equipment in
the first year to secure international
market leadership for the business,
which is being relaunched as Liberty
Speciality Steels. 

The business will increase output sub-
stantially at the electric arc furnaces,
casting shop and bar mill in Rotherham.

Production from the arc furnaces is ex-
pected to rise to over a million tonnes a
year, and there are plans for the bar mill
to produce over 400,000 tonnes a year. In
addition, the business will cater to the
aerospace and automotive markets, har-
nessing the recent capital investments at
Stocksbridge, and clients such as Rolls-
Royce and Jaguar Land Rover. The acqui-
sition makes Liberty one of largest steel
and engineering employers in the UK.

Essar’s Plans Hit Chinese Wall
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New Delhi: This summer, India
plans to auction one of its largest
Public Private Partnership (PPP)
projects that entails redeveloping
25 of the country’s most promi-
nent railway stations at a mini-
mum investment of `̀30,000 crore,
railway minister Suresh Prabhu
told ET. 

“The bidding for around 25 sta-
tions is about to start. We’ve held
several pre-bid consultations
with many big real-estate players
that are willing to invest in lieu of
a long-term contract for the com-
mercial exploitation of railway
land,” Prabhu said. 

Among the stations the govern-
ment wants refurbished are Beng-
aluru, Lokmanya Tilak (T) in
Mumbai, Pune, Thane, Visakha-
patnam, Howrah, Allahabad, Ka-
makhya, Faridabad, Jammu Ta-
wi, Bangalore Cantonment, Bho-
pal, Mumbai Central (Main), Bori-
vali, and Indore. 

Many of these railway stations
serve as terminal points or key
junctions for both inter-city travel
and suburban services, which
connect the outlying commuter
belt to downtown Mumbai, New
Delhi, or Kolkata.

India’s railroad network, a coloni-
al inheritance, has struggled to
match the country’s scorching pa-
ce of economic expansion, putting
the focus on private partnership
for garnering the cash needed to re-
furbish the rickety infrastructure.

Prabhu said the government and
private stakeholders would invest

at least ̀̀ 8 lakh crore in the next five
years to moderni-
se the railways
that still moved
the bulk of the out-
put from coal pits,
cement silos, and
steel factories.

“We are focu-
sing on infrast-
ructure in a big
way, and on mea-
ningful infrast-
ructure. In the 70

years since Independence, we had

to recommend fares, a move that
could de-politise the decision of
revising passenger tariffs. And
last year, Prabhu voluntarily ag-
reed to merge the railway budget
with the general budget.

On the deteriorating financial he-
alth of the state-run transporter,
the minister said his target was to
help the railways clamber out of
the cost-inefficiency trap and stab-
lise the future operating ratio at 87-
88%. The operating ratio is a key
metric for the country’s railroads
and indicates the money needed
for the transporter to earn `̀100.
The railroad’s operating ratio was
96% in FY2017, leaving the govern-
ment with little money to reinvest
in the maintenance and improve-
ment of the existing network.

“At the end of the year, people
start comparing the Indian Rail-
ways to a corporate entity but for-
get all about its social commit-
ments,” Prabhu said. 

The Indian Railways has an addi-
tional wage-bill burden of `̀25,000
crore as it had to implement the
pay increases mandated by the se-
venth pay commission.

“To give you a perspective, the
operating ratio moves by 1% when
the expenditure increases by ̀̀ 1,725
crore. That would mean that the
operating ratio should have incre-
ased by almost 15% as compared to
last year. If it were business as usu-
al, we would have ended up at 105%
as the operating ratio. But because
of the increase in passenger and
non-fare earnings and various
cost-optimisation initiatives, we
managed to pull back the opera-
ting ratio to only 96%,” he said.

“Add to this, my public social
obligation of almost ̀̀ 36,000 crore
(below-cost passenger fares and
rebates). If we are able to make up
for that, the operating ratio would
jump to almost 75%, which would
be very good by international
standards,” he added.

The minister said inadequate in-
vestments in the rail network after
Independence were primarily re-
sponsible for the problems of the
sector. “In the past 64 years, freight
loading has grown by 1,344% and
passenger kilometers by 1,642%.
However, the route kilometers ha-
ve grown by only 23%, and 65% of
the sections are running at 100%
or above line capacity on high-den-
sity networks,” he said.

For the current financial year,
railways will have a capital expen-
diture budget of `̀1.31 lakh crore,
the highest ever.

“We have consistently grown our
capex, almost doubling it in less
than 2 years. Last year, our capital
expenditure grew to ̀̀ 1.11lakh cro-
re. This growth is primarily co-
ming on the back of increased
third party investments,” he said.

accomplished just about 16,000 km
of doubling (the tracks),” Prabhu
said. “In the past two years, we ha-
ve sanctioned almost 14,000 km of
doubling and work is underway.
This would give a huge boost to in-
frastructure in the next two years
when these projects get commis-
sioned.”

In the past two years, Prabhu has
been credited with initiating two
of the biggest reforms in the rail-
road sector. Last month, he secu-
red the Cabinet’s nod for setting
up an independent rail regulator
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New Delhi: In a first for the go-
vernment’s policy think tank, NITI
Aayog, its vice-chairman Arvind
Panagariya will meet the state aut-
horities of Uttar Pradesh on May 10
to draw up a plan to aid the newly
elected Yogi Adityanath govern-
ment to help boost its economy and
transform the face of UP.

NITI Aayog is responding to a
mandate from the Prime Minister
Office to put in place a plan for de-
velopment of UP where the ruling
combination won with thumping
majority late March.

“UP is the largest state and there
is a new government. We would vi-
sit the state and spend one entire
day with the chief minister,” Pana-
gariya told ET.

Uttar Pradesh has been a strategi-
cally important state since the Bri-
tish era. However, over the last seve-
ral decades it has slipped on multi-
ple parameters because of poor in-
frastructure, education, health and
poor law and order. Barring Noida,
the state has failed in attracting in-
dustry or creating employment op-
portunities for its youth.

The NITI Aayog team is expected
to make presentations across sec-
tors before the chief minister, deta-
iling the laggard areas of the state
and what needs to be done to add-
ress the problems — both in the me-
dium and long-term. The team is
expected to focus on low-hanging
fruits or projects that can be comp-
leted with minimum but focussed
intervention.

Asked whether similar kind of
central involvement could be seen
with other states, Panagariya said:
“As of now, UP is one-of-a-kind. If
the model/experience with UP
works, we may convert our visits
planned for other states into simi-
lar exercise.” 

The Aayog will take inputs from
state officials and take stock of pen-
ding decisions or proposals before

the central ministries. The idea is
to get the state on the development
road map and make it an attractive
destination for investments while
improving social indicators.
ET had first reported that the Aay-

og is looking at the primary issues
holding back the development in the
state on war footing. The idea of
such a focussed approach towards
UP is to speedily resolve all inter-mi-
nisterial problems plaguing the sta-
te so that the developmental work
done henceforth can be highlighted
in the next general elections in 2019.

The government’s intent is to
bring about significant reforms in
governance in the state besides im-
proving infrastructure and busi-
ness climate to reinstate the signi-
ficance of the state on the industri-
al map of the country. 

The NDA government plans to
showcase its work in UP and use
the development work in state as a
poll plank. 

The Centre is going all out to
handhold the state and help climb
up the ladder across all sectors.
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New Delhi: Finance minister Arun
Jaitley on Tuesday said demoneti-
sation’s outcome has clearly proved
critics wrong, as India’s growth sto-
ry has continued unabated. “There
was no disappearance of demand.
There was no agrarian crisis. In
fact, agriculture sowing went up.
And suddenly, you found the whole
debate in this country taking a new

turn,” he said at an event.
“One great advantage of this who-

le exercise was the movement to-
wards digitisation. This itself has
created newer technologies, newer
form of electronic modes of pay-
ments.” Jaitley appreciated the fact
that rural masses were flexible in
adopting technologies. 

He also took a dig at the political
discussion around EVMs, saying
debates such as electronic machi-
nes versus paper, cash currency ver-
sus digitisation or even “arbitrary
selection of individual being better

than unique identity” had an obvio-
us conclusion.

Jaitley stressed that government
reforms — be it the Jan Dhan Yoja-
na or Aadhaar — cannot be seen in
isolation as one logically followed
the other for long-term welfare. He
said the 26-year-old argument —
that economic reforms have a politi-
cal cost — has resulted in successive
dispensations abandoning reforms
after a few years.

“The advantages of additional re-

sources available with the state and
of the entire economic activity are
reaching the village. Therefore,
when that segment of society feels
they have been included in the pro-
cess, the whole debate over reform
having a political cost dissipates,”
said Jaitley. The event having been
organised by ICICI Bank, its MD
Chanda Kochhar also spoke on the
occasion, saying the bank had crea-
ted 100 ‘digital villages’ and planned
to add 500 more by year-end.

Note Ban Led to Movement Towards Digitisation: FM
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બકગ શસેમા 82% સુધી તગડ વળતર

કશલ ડિલ કમા 
ચાર કપનીઓના 
એકીકરણને મજૂરી

ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

ાફટ પેપર ડગ સાથે સકળાયેલી 
કશલ ડિલ ક િલિમટડની બોડ િમ ટગમા 
કશલ ઇ ા ચર ા િલ, આશાપુરા 
પેપર િમ સ, કશલ વે થ િ યેટસ ા િલ 
અને રિ િસિ  રસાઇકલસ ા િલને 
કશલ ડિલ ક િલિમટડમા એકીકરણ 
કરવા માટની યોજનાને મજૂર 
કરવામા આવી છ. 
બીએસઇના એસએમઇ 

લેટફોમ પરથી બીએસઇ 
મેઇન બોડ પર આવેલી 
કપનીએ તેના રોકાણકારોને 
ચુ વળતર આ યુ હતુ. તેની સાથે જ આ 
ટોકમા બે ટકાની નીચલી સ કટ લાગતા 
ભાવમા કડાકો બોલી ગયો હતો. ýક, 
છ લા અઠવા ડયાથી ઉપલી સ કટ લાગી 
છ અને ટોકમા નીચાભાવથી રકવરી 
ýવા મળી છ.
કપનીની બોડ િમ ટગમા કરાયેલી 

ýહરાતમા જે બાબતોનો સમાવેશ થયો છ 

તેમા જણાવાયુ હતુ ક કશલ ઇ ા ચર 
ા િલ નામની કપની હઠળ અમદાવાદમા 
કશલ આવાસ હઠળ એફોડબલ 
આવાસની ૪૫૧ યુિનટની કમ વેચાઈ 
ચૂકી છ. કપની વધુ ભાવના હાઉિસગ 
ોજે ટ ગે િવચારી રહી છ. ડસે બર 
૨૦૧૬ સુધીમા આ કપનીનુ ટનઓવર 
~૧૨૯.૭૭ લાખ ર ુ છ. પેપર અને 
પેપર ોડ ટ બનાવતી કપની આશાપુરા 

પેપર િમ સ ાઇવેટ િલિમટડ 
ઉ  ગુણવ ા ધરાવતા ાફટ 
પેપરનો ૪,૫૦૦ ટન િત 
વષનો ઉ પાદન કરતો લા ટ 
ધરાવે છ. જે ૧૦૦ ટકા વે ટ 
પેપરમાથી બન ેછ. આ કપનીનુ 

ડસે બર ૨૦૧૬ સુધીનુ ટનઓવર 
~૪,૦૮૮.૭૧ લાખ અને ~૧,૨૬૯.૦૯ 
લાખની નેટવથ ધરાવે છ.
કપનીએ બીએસઇને જણા યુ હતુ 

ક, જૂથની વધુ એક કપની કશલ વે થ 
િ યેટર ાઇવેટ િલિમટડ ૨૦૦થી ૨૫૦ 
øએસએમના ાફટ પેપર બનાવે છ. 
જેની મતા ૧,૮૦૦ ટન િત વષ છ. 

મિહલાઓેને સરળ હપતે 
માટફોન, ટ લેટ અપાશે

AGLની આવક બમણી કરવાની યોજના હવમોર આઇ ીમ 
નવા ફલવેર 

ટ ટસની શોધમા

ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

આઇસ ીમ ે ે નવા ફલેવર આપવામા અ ેસર હવમોર 
આઇસ ીમ ટક સમયમા નવા ટ ટર અને આઇસ ીમ 
િ યેટરની ટીમ ઊભી કરશે જેના માટ કપનીએ ‘ધ કલે ટ 
સમર ýબ’ નામની રા યાપી હ ટ શ  કરી છ. તેના 
ારા ભારતભરમા ચીફ ટ ટગ ઓ ફસસ માટ તલાશ 
કરવામા આવશે. કપની આઇસ ીમ લેવસની નવી ેણી 
િવકસાવવાની િદશામા ઝડપથી આગળ વધી રહી છ.
હવમોર આઇસ ીમ િલના મેનેિજગ ડરે ટર કત 

ચોનાએ જણા યુ ક, “આઇ ીમ ેમીઓ માટ આ કારનો 
આ થમ મોકો છ. હવમોર હમેશાથી તેની નાવી યપૂણ 
ઓફર માટ ýણીતી છ. નવી લેવસ માટ વધતી માગણીને 
યાનમા રાખીને અમે િતમ ઉપભો તાઓને સીધા જ નવી 
લેવસ રજૂ કરવાની િ યામા સહભાગી કરવા માગીએ 
છીએ. સૌથી ે ઠ ઉમેદવારોને હવમોરના Ôડ ટ ટગ અને 
આઇસ ીમ ઉ પાદનમા ૭૦ વષ કરતા વધુ ગાળાનુ ાન 
મેળવવાની અને કામ કરવાની તક મેળ વશે. સાથે સાથે 
અગાઉ યારેય ટ ટ કય  ન હોય તેવી આઇસ ીમ લેવસ 
િવકસાવવા માટ અમારી ટીમ સાથે િનકટતાથી કામ કરવાની 
તક પણ મળશે.”

હવમોર આઇસ ીમનુ ટનઓવર સરેરાશ ~૫૫૦ 
કરોડનુ છ જે આગામી વષ ૨૦૨૦ સુધીમા બમ ં 
થઈને ~૧,૦૦૦ કરોડને બી જશે. હવમોરે ૨૦૨૦ 
સુધીમા વધુ ~૨૦૦ કરોડનુ રોકાણ કરશે. હાલમા 
દેશના ૧૪ રા યોમા અને કલ ૭૦ ટકા લોકો સુધી 
પોતાની હાજરી ધરાવે છ. કપની િવ તરણના ભાગ પે 
ફરીદાબાદમા ~૧૦૦ કરોડના રોકાણ ખચ દૈિનક ૨૦થી 
૨૫ હýર િલટરનો લા ટ શ  કય  છ જે આગામી 
ટકા ગાળામા ઉ પાદન મતા વધારીને એક લાખ 
િલટરે લઈ જવાની યોજના છ. ઉપરાત કપની ઉ ર 
તથા દિ ણ ભારતમા પોતાનુ નેટવક ફલાવવા ઇ છ 
છ. તેના ભાગ પે કપની તેના આઇસ ીમ શોખીનો 
માટ નવી લેવર-નવા ટ ટને તેના પોટફોિલયોમા 
ઉમેરીને તેના ાહક બેઝમા વધારો કરવા ઇ છ છ. 

ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

અ ણી ટાઇ સ ઉ પાદક 
એિશયન ેિનટો ઇ ડયા િલિમટડ 
(એøએલ) આગામી ૩થી ૪ વષમા 
આવક બમણી કરવાની યોજના 
બનાવી છ. કપનીએ ~૨,૦૦૦ 
કરોડની આવકનો અને ૨૦૨૦ 
માટ તેના િવઝનમા ભારતમા 
ટોચની ૩ ટાઇ સ કપનીઓમા 

થાન મેળવવાનો લ યાક િનધા રત 
કય  છ. કપની આગળ જતા લેઝ 
િવિ ફાઇડ ટાઇ સ, ડિજટલ 
િસરાિમક ટાઇ સ અને માબલ એ ડ 
વા ઝ સિહત હાઈ-વે યૂ ોડ સ 
પર યાન ક ત કરશે. ઉપરાત આ 

લ યાક હાસલ કરવા માટ કપનીએ 
એસેટ લાઇટ િબઝનેસ મોડલ 
અપનાવવાનો િનણય લીધો છ.
એøએલના સીએમડી કમલેશ 

પટલે જણા યુ હતુ ક, “માબલ 
અને વા ઝ ટોન સેગમે ટ 
કપની માટ આગળ જતા સૌથી 
મહ વપૂણ ે ોમાનુ એક છ. અમે 
િહમતનગર લા ટમા વા ઝ ટોન 
માટ તાજેતરમા જ ીø લાઇનનુ 
િવ તરણ કયુ હતુ અને આ મિહને 
વાિણ યક ઉ પાદન શ  કયુ હતુ. 
આ િવ તરણ પછી કપનીની વા ઝ 

ટોન મતા બમણી થઈને ૧,૬૦૦ 
ચોરસ મીટર િત િદવસ થઈ છ, જે 
માટ અમે ~૨૦ કરોડનુ રોકાણ કયુ 
છ. ૨૦૨૦ સુધીમા વા  ઝ ટોન 
અને માબલ સેગમે ટ ~૩૫૦ કરોડ 
પર પહ ચવાની ધારણા છ. અમે ૮ 
લા ટ અને આઉટસોિસગ સિહત 
કલ ૧ લાખ ચોરસ મીટર િત 
િદવસની ઉ પાદન મતા ધરાવીએ 
છીએ અને હાલમા લગભગ ૭૦ 
ટકા કપેિસટી યુ ટલાઇઝેશન થઈ 
ર ુ છ તેને મશ: વધારીને ૧૦૦ 
ટકા પર લઈ જવાની યોજના છ.”

~1,000ના ડાઉન પમેે ટ પર 1% યાજ ેહપત ેફોન મળશે
ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

રા યમા મિહલાઓને સરળ હપતેથી 
માટફોન તથા ટ લેટ મળી રહ તે માટ 
ગુજરાત કો-ઓપરે ટવ બે ક ફડરેશને 
કમ ýહર કરી છ. આ યોજના હઠળ 

મિહલાઓને એક હýરના ડાઉન પેમે ટ 
પર એક ટકાના યાજે હપતેથી મોબાઇલ-
ટ લેટ મળી રહશે. 
અમદાવાદમા ક ીય રેલવે ધાન 

સુરેશ ભુ, પુરુષો મ પાલા, ઈ ર 
પટલ અને મોટી સ યામા મિહલાઓની 
હાજરીમા કમ ýહર કરાઈ હતી. 
મિહલા સશ તીકરણના ોજે ટ તગત 
શ  થયેલી આ યોજનામા સેમસગ 
મોબાઇલના ચાર અને ટ લેટના ણ 
મોડલ ઓફર કરાશે. આ ઉપકરણો 
~૧,૦૦૦ના ડાઉન પેમે ટથી મેળવીને 
બાકીના િપયા સાત મિહનાના હપતામા 
મા  એક ટકા યાજ સાથે ચૂકવવામા 
આવશે. મોબાઇલ સાથે ટફન લાસ, 
કવર તથા એક વષનો વીમો િવનામૂ યે 

અપાશે. આવતા છ માસમા ૧ લાખથી 
વધુ મિહલાઓને આ કમનો લાભ 
આપવામા આવશે.
મુ યમ ી િવજય પાણી અને તેમના 

પ ની જિલબેનના હ તે અમદાવાદમા 
કમ શ  કરવામા આવી હતી. મુ યમ ી 

િવજય પાણીએ આ કમ લ ચ 
કરતા જણા યુ હતુ ક, “રા યમા ૧૦ 
લાખથી વધુ માતા-બહનોને ટ લેટ જેવા 
ઉપકરણથી ડિજટલ યુગમા વેશવાની 
તક મળશે. કો-ઓપરે ટવ બે કો ૧ ટકાના 
નøવા યાજે આ ટ લેટ આપીને નારી 
સશ તીકરણની સમાજસેવા ભાવના 
િનભાવે છ તે શસનીય છ. ગુજરાતની 
ભાિવ પેઢીને ડિજટલ યુગમા લઈ 

જવાની નેમ સાથે બધી જ શાળાઓમા 
ડિજટલ વ યુઅલ કલાસ મ શ  
કરવામા આવશે. રા યની શાળાઓમા 
ધો. ૭ અને ૮ના ર,૪૦૦ વગ ને આવા 
વ યુઅલ એ યુકશનથી સાકળી લેવાના 
છીએ. ગુજરાત ટટ કો-ઓપરે ટવ 
બ સ ફડરેશનના ચેરમેન યોતી  
મહતાએ જણા યુ ક આ કમ ારા 
ગુજરાતમા ડિજટલ સા રતામા વધારો 
થશે. અમારા દાજ મુજબ ણ લાખ 
મિહલાઓને ડિજટલ ઇ ડયા પહલમા 
ભાગ બનાવવામા આવશે. આ ોજે ટ 
માટ સેમસગ સાથે અબન કો-ઓપરે ટવ 
બક ફડરેશને કરાર પણ કયા છ.
ક ીય કિષમ ી પુરુષોતમ પાલાએ 

જણા યુ ક, “ભારત સરકારના 
ડિજટલાઇઝેશનના અિભયાનમા 
સહકારી ે  પણ ઉ સાહપૂવક ýડાયુ 
છ. તમામ સહકારી મડળીઓને 
આવનારા િદવસોમા કો યુટરાઇ ડ 
કરી દેવામા આવશે. હાલમા દેશના ૨૯ 
રા યોની ૬૦,૦૦૦ સહકારી મડળીઓ 
કો યુટરાઇ ડ કરવાનો િનણય કય  છ.”

ભાગવ િ વેદી
અમદાવાદ

ક
લે ડર વષ ૨૦૧૭મા  અ યાર 
સુધીમા બ કગ શેરોએ રોકાણકારોને 
સુદર વળતર આ યુ છ. નવાઈની 

વાત એ છ ક આ તેøમા પીએસયુ 
અને પીએસયુ અને ખાનગી એમ બને 
ે ોની બે કો ýડાઈ છ. આ સમયગાળા 

દરિમયાન પીએસયુ બ કગ ે ની બીø 
અને ીø હરોળની બકોએ સારુ વળતર 
દશા યુ છ, યારે ખાનગી બ કગ ે ની 
નાની બકોએ ૮૩ ટકા સુધીનુ મજબૂત 
વળતર આ યુ છ. 
પીએસયુ બક શેરોએ ૭૦ ટકા સુધી બક 

િન ટીએ ૨૩ ટકાનુ વળતર આ યુ છ. બક 
િન ટીએ ૨૨,૦૦૦ની સપાટી પણ વટાવી 
છ, યારે િન ટીએ ૧૪ ટકાનુ વળતર 
આ યુ છ.
જે બક શેરોએ સૌથી સારુ વળતર 

આ યુ છ, તેમા ખાનગી ે ની ડીસીબી 
ટોચ પર છ. આ શેર ૨૦૧૬ના તમા 

~૧૦૭.૯૫ના તરે બધ ર ો હતો અને 
મગળવારે તેણે ~૧૯૭.૦૫ની ઓલ 

ટાઇમ હાઈ બનાવી હતી. સાત ટકાથી 
વધુના સુધારા સાથે શેરે ઇ ા ડ ~૨૦૦નો 
તર પાર કય  હતો. સાતેક મિહના પહલા 
િલ ટ થનાર આરબીએલ બક પણ ૭૫ 
ટકા જેટલુ મજબૂત વળતર આ યુ છ, 
યારે લાબા સમયથી િવપરીત પ રણામ 
દશાવનાર ધનલ મી બકના શેરમા ૭૨ 
ટકા વળતર મ યુ છ. 
મજબૂત રટન આપનાર અ ય શેરોમા 

િવજયા બે ક (૭૦ ટકા), ફડરલ બક (૬૮ 
ટકા), બક ઓફ ઇ ડયા (૩૮ ટકા), 
ઓ રએ ટ બે ક (૬૨ ટકા), કણાટક બક 
(૫૦ ટકા) અને પીએનબી (૪૮ ટકા)નો 
સમાવેશ થાય છ. 
ન ધપા  સુધારો દશાવનાર પીએસયુ 

બે કો લાબા સમયથી અ ડરપફ મ સ 
દશાવી ર ા હતા, જેનુ મુ ય કારણ 
સતત બગડતી જતી એસેટ વોિલટી 
હતી. પીએસયુ બક શેરોમા સુધારા માટ 
છ લા કટલાક વાટરથી એનપીએમા િ  

અટકવા ઉપરાત સરકાર તરફથી બ કગ 
કો સોિલડશનને આપવામા આવી રહલુ 
મહ વ જેવા કારણ જવાબદાર છ. ખાનગી 
બક શેરોમા સુધારાનુ કારણ સતત સારો 
દેખાવ છ. જે ખાનગી બકો સારા પ રણામ 
નથી દશાવી શ યા તેમને બýરે મહ વ 
નહીં આપવાનુ પણ ýવા મ યુ છ. 
જેમ ક તમામ િલ ટટ બ કગ 

કપનીઓમા ચાલુ કલે ડર વષમા સૌથી 
ખરાબ દેખાવ આઇસીઆઇસીઆઇ બકનો 
ર ો છ. દેશની ટોચની ખાનગી બકના 
શેરે છ લા ચાર મિહનામા મા  આઠ ટકા 
જ વળતર આ યુ છ. 
કટલાક ખાનગી બક શેરો ýક ૫થી 
ચા ાઇસ-ટ-બુક (પી/બી) રેિશયો પર 
ડ થઈ ર ા છ અને તે મ ઘા જણાઈ 
ર ા છ. આવા શેરોમા એચડીએફસી 
બક, ઇ ડસઇ ડ બક, કોટક બક અને 
આરબીએલ અને યસ બકનો સમાવેશ 
થાય છ.

કલે ડર વષ 2017મા અ યાર સુધીમા PSU બકોમા રોકાણકારોને 75% સુધી રટન મ યુ

યુનાઇટડ ુઅરીઝનીની માિલકી મેળવવા 
માટ હાઈનીકનના ધમપછાડા
ગયા મિહને લડનમા મા યા સામે યાપણના કસમા સુનાવણી શ  થઈ હતી. 
એક બે કરે ક ુ ક હાલની થિત ઘણી વાહી છ. મા યા સામે િ ટનમા 
યાપણની કાયવાહી કઈ િદશામા આગળ વધે છ તેના પર બધો આધાર 

રહશે. તેમણે ઉમેયુ ક કોઈ પણ િનણય લેવા માટ તમામ િધરાણકારો સહમત 
હોવા ýઈએ. મને નથી લાગતુ ક અ યારે તે શેસ વેચવા માટ યો ય સમય 
હોય કારણ ક અમને તેમા યો ય મૂ ય નહીં મળ. ýક, સૂ ે જણા યા માણે 
હાઈનીકન મેý રટી િનય ણ મેળવવા માટ ીિમયમ ચૂકવવા પણ તૈયાર હોઈ 
શક છ. મા યાને પણ તેમા કોઈ વાધો નહીં આવે. ગયા વષ હાઈનીકને યસ 
બે ક પાસેથી શેસ ખરીદીને તેનો િહ સો પાચ ટકા જેટલો વધાય  હતો. પરંતુ 
તે નાનુ ા ઝે શન હતુ. યુબીમા મા યાના િહ સાનુ મૂ ય ~૬,૧૧૭ કરોડ 
કવામા આવે છ.

બે કગ યુ. ફ સમાથી 42% કમાણી: 
એક વષમા કાયાપલટ થઇ
તેમણે વધુમા જણા યુ હતુ ક, “એક વષ પહલા સે ટરની થિત કફોડી હતી. 
ýક, હવે બેડ લોન રકવરીમા ઝડપની ચચાથી બે કોની કામગીરીમા સુધારાની 
ધારણા છ. દાિજત આિથક રકવરીને કારણે સે ટર સારી કામગીરી ચાલુ 
રાખશે.” એક વષ અગાઉ SBIના શેરનો ભાવ બુક વે યૂ કરતા લગભગ ૩૩ 
ટકા નીચો હતો. હવે તે ૨૮ ટકા ીિમયમે ચાલી ર ો છ. ઉ લેખનીય છ ક, 
૧૨ મિહનામા ઇ વટી મોલ-કપ, િમડ-કપ અને ઇ ા ચર ફ સે અનુ મે 
સરેરાશ ૪૦.૪ ટકા, ૩૩.૩ ટકા અને ૩૫.૨૭ ટકા વળતર આ યુ છ.

વીજ િબલના ફરિજયાત ઇ-પેમે ટની 
િવચારણા: રોકડ નહીં વીકારાય
ક ીય વીજ મ ાલય ચાલુ સ તાહ મળનારી બેઠકમા ઇલે િસટી િબલના 
કશલેસ પેમે ટને ો સાહન આપવાના પગલાની ચચા કરશે. જેમા પાવર, 
કોલ, ર યુએબલ એનø અને માઇ સ મ ી પીયૂષ ગોયલ નવી િદ હી 
ખાતે બુધવારથી શ  થનારી બે િદવસની કો ફર સમા તમામ રા યોના 
વીજમ ીઓને મળશે. ઉ લેખનીય છ ક, ઇલે િસટી િબ સના ઇ-પેમે ટનુ 
પગલુ એન ચ બાબુ નાઈડની અ ય તામા બનેલી મુ યમ ીઓની સિમિતની 
ભલામણો અનુસાર છ. સિમિતએ ઇ યોર સ, શૈ િણક સ થાઓ, ખાતર, 
ઇલે િસટી અને પે ોિલયમ જેવા તમામ સરકારી િવભાગોમા ડિજટલ પેમે ટ 
શ  કરવાની ભલામણ કરી છ. પૂýરીએ જણા યુ હતુ ક, “પગલાનો હતુ 
કશલેસ ઇકોનોમી તરફ ગિત અને ઇલે િસટીનુ કાય મ િબલ કલે શન 
છ.” વીજ મ ાલયના ઊý પોટલમા જણા યા અનુસાર ઇ ટ ેટડ પાવર 
ડવલપમે ટ કમ ફોર IT એનેબલમે ટ હઠળ શહરી િવ તારોમા ૧૨.૪ ટકા 
ાહકોએ ડિજટલ પેમે ટ કયુ હતુ. તે ઓ ટોબર ૨૦૧૬ના ૮.૬ ટકાના 
ડિજટલ પેમે ટની તુલનામા ન ધપા  િ  દશાવે છ. પૂýરીએ જણા યુ 
હતુ ક, “ ડિજટલ પેમે સના મોશન માટ રા યોની વીજ ડ યુશન 
કપનીઓએ ાહકો, તેમના વપરાશ અને અ ય બાબતોનુ મેિપગ કરવાનુ હોય 
છ. તે પરો  રીતે પેમે ટના કાય મ કલે શનમા મદદ કરે છ.” અ ય એક 
સરકારી અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, ામીણ િવ તારોમા ડિજટલ પેમે ટ માટ 
ઇ ટરનેટ કને ટિવટી અને બે ડિવ થની સમ યા થઈ શક. ýક, ારંિભક 
તબ ામા તમામ શહરી િવ તારોમા રોકડ નહીં વીકારવાની યોજનાને અમલી 
બનાવી શકાય. તેમણે જણા યુ હતુ ક, “તમામ વીજ ાહકોને આવરી લેતા 
૨-૩ વષનો સમય લાગશે.”

ફચે 11મા વષ ભારતનુ BBB- રે ટગ 
ýળ યુ: ફડામે ટ સની અવગણના
ઉ લેખનીય છ ક સરકાર અને ભારતના કટલાક િવ ેષકો વૈિ ક 
એજ સીઓના રે ટ સ સામે ાથ કરી ર ા છ અને એવી દલીલ કરી ર ા 
છ ક છ લા કટલાક વષ મા દેશના આિથક ફ ડામે ટ સમા ન ધપા  સુધારો 
થયો હોવા છતા રે ટગ એજ સીઓ આ હકીકતને નજર દાજ કરી રહી છ. 
સરકારના ૨૦૧૭ના આિથક સરવેમા પણ ચીન સામે ભારતને રે ટગ આપતી 
વખતે િબનસાત યપૂણ ધોરણો અપનાવવા બદલ એજ સીઓની ટીકા કરવામા 
આવી હતી. સરવેમા જણાવાયુ હતુ ક, આ એજ સીઓએ øએસટી જેવા 
સુધારાને યાનમા નથી લીધા. એચડીએફસીના ચેરમેન દીપક પારેખે સોમવારે 
આ ય ય ત કરતા જણા યુ હતુ ક, આિથક અને રાજકીય મોરચે આટલા 
મજબૂત ફ ડામે ટ સ છતા કઈ રીતે આટલુ નીચુ રે ટગ આપી શકાય? રે ટ સનુ 
ઘ ં મહ વ છ કારણ ક તેનાથી થાિનક કપનીઓને પધા મક દરે િવદેશી 
ભડોળ મેળવવામા સર ળતા રહ છ. 

મારુિતનુ માકટ કપ નવી ટોચે: ટોપ-10 
‘વૈિ ક કાર લબ’મા એ ી 
વૈિ ક કાર માકટમા આટલો મોટો બýરિહ સો ભા યે જ ýવા મળ 
છ. લૂમબગના સરવે અનુસાર મારુિત ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮મા સરેરાશ 
૧૪.૫ ટકાની નફા િ  દશાવે તેવો દાજ છ. યારે બાકીની વૈિ ક કાર 
કપનીઓનો નફો ૫થી ૯ ટકાની વ ે વધશે. ૧૨ મિહનામા મારુિતના શેરે 
૭૫ ટકા વળતર આ યુ હોવા છતા ચારમાથી ણ એનાિલ ટ શેરને ‘બાય’ 
રે ટગ આ યુ છ.

એિ લ મિહનામા મે યુફ ચ રંગ PMI 
52.5 ન ધાયો: ઓડરમા િ  
ઉ લેખનીય છ ક, નોટબધીની ýહરાત પછી ૨૦૧૬ના આખરી ભાગમા 
મે યુફ ચ રંગ સે ટરમા ઘટાડો ન ધાયો હતો. ýક, એિ લમા નોટબધી પછી 
સતત ચોથા મિહને િ  ન ધાઈ છ. IHS મા કટના ઇકોનોિમ ટ પોિલઆના 
િદ િલમાએ જણા યુ હતુ ક, “ ો સાહક થાિનક માગ અને િનકાસ ઓડરની 
િ ને કારણે એિ લમા ભારતના ઉ પાદકોને નવો િબઝનેસ મ યો છ.” ગયા 
મિહને પાચ ટકાથી પણ ઓછા ઉ પાદકોએ આઉટપુટ ભાવમા વધારો કય  છ. 
યારે લગભગ ૯૩ ટકાએ કોઈ ફરફાર કય  નથી. રઝવ બે ક ૬ એિ લની 
િધરાણનીિતમા રેપો રેટ ૬.૨૫ ટકાના તરે થર રા યો છ, પણ રવસ રેપો 
રેટ ૫.૭૫ ટકાથી વધારી ૬ ટકા કય  છ. િલમાએ જણા યુ હતુ ક, “ક યુ 
ગૂ ઝ ઉ પાદકોના ઉ પાદન અને નવા ઓડરમા ન ધપા  િ ને પગલે 
મે યુફ ચ રંગ PMIની િ  સારી માગને આભારી છ. મતા િવ તરણના 
અહવાલ, નવા ોડ ટ લો ચથી િ  તરફી રહવાનો દાજ છ.” 

અનુસધાન: પેજ ૧ 

માિલક: બેનેટ, કોલમેન એ ડ કપની િલિમટડ વતી િહતેશ બુ ભ ીએ વધમાન પ લશસ 
િલિમટડ, વેજલપુર, અમદાવાદ ખાતે છાપી, આ મ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ખાતેથી િસ  
કયુ.  ટિલ.ન. (૦૭૯) ૬૭૭૭૩૩૦૦ ફ સ : (૦૭૯) ૨૬૫૭૪૪૮૫
RNI રિજ. નબર : GUJBIL/2007/19282 રિજ. ઓ ફસ : ડો. ડી. એન. રોડ, મુબઈ-૧  ત ી: 
અિ ન વાળજકર (પીઆરબી એ ટ હઠળ સમાચારોની પસદગી માટ જવાબદાર). © તમામ 
હ ો અનામત કાશકની લેિખત પૂવમજૂરી વગર કોઈપણ વ પે સપૂણ ક િશક પુન: 
કાશન િતબિધત છ.

વષ : ૧૧ ક: ૮૬

નકલી પાન કાડ અટકાવવા ‘આધાર’ 
જ રી: સરકારનો સુ ીમમા બચાવ
નવી િદ હી: સરકારે પાન કાડ ýરી કરવા માટ આધાર ફ રજયાત 
બનાવવાના તેના િનણયનો સુ ીમ કોટમા બચાવ કય  હતો અને જણા યુ હતુ 
ક નકલી પાન કાડનો ઉપયોગ ટાળવા માટ આધાર ફરિજયાત બનાવાયુ છ. 
સુ ીમ કોટમા બુધવારે પણ આ મામલે સુનાવણી ચાલુ રહશે. એટની જનરલ 
મુકલ રોહતગીએ જ ટસ એ ક િસકરી અને અશોક ભૂષણની બે ચ સમ  ક ુ 
હતુ ક પાન કાડ ýરી કરવાની િ યા શકા પદ બની છ કારણ ક તે નકલી 
હોઈ શક છ. યારે આધાર એ સલામત અને મજબૂત િસ ટમ છ, જેના ારા 
ય તની ખોટી ઓળખ શ ય નથી. તેમણે ક ુ ક આધારને કારણે સરકારે 
ગરીબો માટની યોજનાઓ અને પે શન યોજનાઓમા ~૫૦,૦૦૦ કરોડ 
બચા યા છ. તેમણે ક ુ ક દાજે ૧૦ લાખ પાન કાડ રદ કરાયા છ, યારે 
બીø તરફ ૧૧૩.૭ કરોડ આધાર કાડ ફાળવાયા છ. 

નામ ડસે.16 CMP ફરફાર (%)

બે ક િન ટી 18177.20 22341.35 22.91

DCB બે ક 107.95 197.05 82.54

RBL બે ક 335.10 585.45 74.71

ધનલ મી BANK 22.65 38.85 71.52

િવજયા બે ક 47.45 80.45 69.55

ફડરલ બે ક 66.85 112.50 68.29

બે ક ઓફ ઇ ડયા 107.25 179.80 67.65

ઓ રએ ટલ બે ક 106.00 171.95 62.22

કણાટક બે ક 112.05 168.35 50.25

PNB 115.45 170.70 47.86

કરુરવૈ ય 81.75 120.75 47.71

રદાર દેખાવનુ વષ

mansi
Rectangle



એચડીએફસી યુ યુઅલ ફડના 
સીઇઓનુ પેકજ ~6.49 કરોડ 
નવી િદ હી: શેરબýરના સે સે સની જેમ વીતેલા વષ 
ટોચના યુ યુઅલ ફડના મેનેિજગ ડરે ટર, સીઇઓ ક ટોચના 
એ ઝ યુ ટવના પગાર ભ થાનો ાફ ચે ગયો હતો. સેબીએ 
ફડ હાઉસોને તેમના ટોચના મેનેજમે ટને આપવામા આવતા 
પગાર ભ થાને રોકાણકારોને ýહર કરવાનો આદેશ આ યો છ 
જેને પગલે ફડો ારા માિહતી ýહર કરવામા આવી હતી તેમા 
એચડીએફસી યુ યુઅલ ફડના સીઇઓ િમિલદ બવને ૨૦૧૬-’૧૭ના 
નાણાકીય વષમા સૌથી વધુ ~૬.૪૯ કરોડનો પગાર મ યો હતો. 
આઇસીઆઇસીઆઇ ુ એમએફ તેના એમડી િનમેશ શાહને ~૫.૯૬ 
કરોડ, રલાય સ એમએફ તેના વડા સદીપ િસ ાને ~૫.૦૧ કરોડ 
અને િબરલા એમએફ તેના સીઇઓ એ બાલાસુ િણયનને ~૪.૧૧ 
કરોડનો પગાર મ યો હતો. યુ યુઅલ ફડની એસેટ વીતેલા વષ 
િવ મ સપાટીએ પહ ચી છ તો એસઆઇપીના કારણે ફડોમા રોકાણ 
વાહ પણ સતત વધતો ર ો છ. આને કારણે ફડોના અિધકારીઓની 
જવાબદારી અનેક ગણી વધી ýય છ.

નકલી પાન કાડ 
અટકાવવા ‘આધાર’ 
જ રી: ક ની દલીલ

પીટીઆઇ
નવી િદ હી

સરકારે પાન કાડ ýરી કરવા માટ આધાર ફ રજયાત બનાવવાના તેના 
િનણયનો સુ ીમ કોટમા બચાવ કય  હતો અને જણા યુ હતુ ક નકલી પાન 
કાડનો ઉપયોગ ટાળવા માટ આધાર ફરિજયાત બનાવાયુ છ. સુ ીમ કોટમા 
બુધવારે પણ આ મામલે સુનાવણી ચાલુ રહશે. એટની જનરલ મુકલ 
રોહતગીએ જ ટસ એ ક િસકરી અને અશોક ભૂષણની બે ચ સમ  ક ુ 
હતુ ક પાન કાડ ýરી કરવાની િ યા શકા પદ બની છ કારણ ક તે નકલી 
હોઈ શક છ. યારે આધાર એ સલામત અને મજબૂત િસ ટમ છ, જેના 
ારા ય તની ખોટી ઓળખ શ ય 
નથી. તેમણે ક ુ ક આધારને કારણે 
સરકારે ગરીબો માટની યોજનાઓ 
અને પે શન યોજનાઓમા ~૫૦,૦૦૦ 
કરોડ બચા યા છ.
તેમણે ક ુ ક દાજે ૧૦ લાખ પાન 

કાડ રદ કરાયા છ, યારે બીø તરફ 
૧૧૩.૭ કરોડ આધાર કાડ ફાળવાયા 
છ, જે પૈકી ડ લકશનનો કોઈ કસ 
માલૂમ પ ો નથી. આધાર એ ટરર 
ફ ડગ અને કાળા નાણાના દૂષણને નાથવામા પણ અસરકારક છ. 
ઉ લેખનીય છ ક સુ ીમ કોટમા ણ િપ ટશન થઈ છ, જેમા આવકવેરા 
ધારાની કલમ ૧૩૯ એએની બધારણીય કાયદેસરતાને પડકારવામા આવી 
છ. છ લા બજેટમા આ એ ટ રજૂ કરાયો હતો. આ એ ટ મુજબ આવકવેરા 
રટન ફાઇલ કરવા માટ અને પાન નબર ફાળવવા માટ જે અરø કરવામા 
આવે તે માટ આધાર આઇડી આપવુ ફરિજયાત છ. તેનો અમલ ૧ જુલાઈથી 
થવાનો છ. અરજદારો વતી વકીલ યામ દીવાને દલીલ કરી હતી ક કોઈ 
પણ ય તને આધાર માટ ફરજ ન પાડી શકાય.
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બકગ શસેમા 82% સુધી તગડ વળતર

કશલ ડિલ કમા 
ચાર કપનીઓના 
એકીકરણને મજૂરી
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ાફટ પેપર ડગ સાથે સકળાયેલી 
કશલ ડિલ ક િલિમટડની બોડ િમ ટગમા 
કશલ ઇ ા ચર ા િલ, આશાપુરા 
પેપર િમ સ, કશલ વે થ િ યેટસ ા િલ 
અને રિ િસિ  રસાઇકલસ ા િલને 
કશલ ડિલ ક િલિમટડમા એકીકરણ 
કરવા માટની યોજનાને મજૂર 
કરવામા આવી છ. 
બીએસઇના એસએમઇ 

લેટફોમ પરથી બીએસઇ 
મેઇન બોડ પર આવેલી 
કપનીએ તેના રોકાણકારોને 
ચુ વળતર આ યુ હતુ. તેની સાથે જ આ 
ટોકમા બે ટકાની નીચલી સ કટ લાગતા 
ભાવમા કડાકો બોલી ગયો હતો. ýક, 
છ લા અઠવા ડયાથી ઉપલી સ કટ લાગી 
છ અને ટોકમા નીચાભાવથી રકવરી 
ýવા મળી છ.
કપનીની બોડ િમ ટગમા કરાયેલી 

ýહરાતમા જે બાબતોનો સમાવેશ થયો છ 

તેમા જણાવાયુ હતુ ક કશલ ઇ ા ચર 
ા િલ નામની કપની હઠળ અમદાવાદમા 
કશલ આવાસ હઠળ એફોડબલ 
આવાસની ૪૫૧ યુિનટની કમ વેચાઈ 
ચૂકી છ. કપની વધુ ભાવના હાઉિસગ 
ોજે ટ ગે િવચારી રહી છ. ડસે બર 
૨૦૧૬ સુધીમા આ કપનીનુ ટનઓવર 
~૧૨૯.૭૭ લાખ ર ુ છ. પેપર અને 
પેપર ોડ ટ બનાવતી કપની આશાપુરા 

પેપર િમ સ ાઇવેટ િલિમટડ 
ઉ  ગુણવ ા ધરાવતા ાફટ 
પેપરનો ૪,૫૦૦ ટન િત 
વષનો ઉ પાદન કરતો લા ટ 
ધરાવે છ. જે ૧૦૦ ટકા વે ટ 
પેપરમાથી બને છ. આ કપનીનુ 

ડસે બર ૨૦૧૬ સુધીનુ ટનઓવર 
~૪,૦૮૮.૭૧ લાખ અને ~૧,૨૬૯.૦૯ 
લાખની નેટવથ ધરાવે છ.
કપનીએ બીએસઇને જણા યુ હતુ 

ક, જૂથની વધુ એક કપની કશલ વે થ 
િ યેટર ાઇવેટ િલિમટડ ૨૦૦થી ૨૫૦ 
øએસએમના ાફટ પેપર બનાવે છ. 
જેની મતા ૧,૮૦૦ ટન િત વષ છ. 

મિહલાઓેને સરળ હપતે 
માટફોન, ટ લેટ અપાશે

AGLની આવક બમણી કરવાની યોજના હવમોર આઇ ીમ 
નવા ફલવેર 

ટ ટસની શોધમા
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આઇસ ીમ ે ે નવા ફલેવર આપવામા અ ેસર હવમોર 
આઇસ ીમ ટક સમયમા નવા ટ ટર અને આઇસ ીમ 
િ યેટરની ટીમ ઊભી કરશે જેના માટ કપનીએ ‘ધ કલે ટ 
સમર ýબ’ નામની રા યાપી હ ટ શ  કરી છ. તેના 
ારા ભારતભરમા ચીફ ટ ટગ ઓ ફસસ માટ તલાશ 
કરવામા આવશે. કપની આઇસ ીમ લેવસની નવી ેણી 
િવકસાવવાની િદશામા ઝડપથી આગળ વધી રહી છ.
હવમોર આઇસ ીમ િલના મેનેિજગ ડરે ટર કત 

ચોનાએ જણા યુ ક, “આઇ ીમ ેમીઓ માટ આ કારનો 
આ થમ મોકો છ. હવમોર હમેશાથી તેની નાવી યપૂણ 
ઓફર માટ ýણીતી છ. નવી લેવસ માટ વધતી માગણીને 
યાનમા રાખીને અમે િતમ ઉપભો તાઓને સીધા જ નવી 
લેવસ રજૂ કરવાની િ યામા સહભાગી કરવા માગીએ 
છીએ. સૌથી ે ઠ ઉમેદવારોને હવમોરના Ôડ ટ ટગ અને 
આઇસ ીમ ઉ પાદનમા ૭૦ વષ કરતા વધુ ગાળાનુ ાન 
મેળવવાની અને કામ કરવાની તક મેળ વશે. સાથે સાથે 
અગાઉ યારેય ટ ટ કય  ન હોય તેવી આઇસ ીમ લેવસ 
િવકસાવવા માટ અમારી ટીમ સાથે િનકટતાથી કામ કરવાની 
તક પણ મળશે.”
હવમોર આઇસ ીમનુ ટનઓવર સરેરાશ ~૫૫૦ કરોડનુ 

છ જે આગામી વષ ૨૦૨૦ સુધીમા બમ ં થઈને ~૧,૦૦૦ 
કરોડને બી જશે. હવમોરે ૨૦૨૦ સુધીમા વધુ ~૨૦૦ 
કરોડનુ રોકાણ કરશે. હાલમા દેશના ૧૪ રા યોમા અને કલ 
૭૦ ટકા લોકો સુધી પોતાની હાજરી ધરાવે છ. 
કપની િવ તરણના ભાગ પે ફરીદાબાદમા ~૧૦૦ કરોડના 

રોકાણ ખચ દૈિનક ૨૦થી ૨૫ હýર િલટરનો લા ટ શ  
કય  છ જે આગામી ટકા ગાળામા ઉ પાદન મતા વધારીને 
એક લાખ િલટરે લઈ જવાની યોજના છ. 
ઉપરાત કપની ઉ ર તથા દિ ણ ભારતમા પોતાનુ નેટવક 

ફલાવવા ઇ છ છ. તેના ભાગ પે અ ણી આઇસ ીમ કપની 
તેના આઇસ ીમ શોખીનો માટ નવી લેવર-નવા ટ ટને 
તેના પોટફોિલયોમા ઉમેરીને તેના ાહક બેઝમા વધારો 
કરવા ઇ છ છ. 

ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

અ ણી ટાઇ સ ઉ પાદક 
એિશયન ેિનટો ઇ ડયા િલિમટડ 
(એøએલ) આગામી ૩થી ૪ વષમા 
આવક બમણી કરવાની યોજના 
બનાવી છ. કપનીએ ~૨,૦૦૦ 
કરોડની આવકનો અને ૨૦૨૦ 
માટ તેના િવઝનમા ભારતમા 
ટોચની ૩ ટાઇ સ કપનીઓમા 
થાન મેળવવાનો લ યાક િનધા રત 
કય  છ. કપની આગળ જતા લેઝ 

િવિ ફાઇડ ટાઇ સ, ડિજટલ 
િસરાિમક ટાઇ સ અને માબલ એ ડ 
વા ઝ સિહત હાઈ-વે યૂ ોડ સ 
પર યાન ક ત કરશે. ઉપરાત આ 

લ યાક હાસલ કરવા માટ કપનીએ 
એસેટ લાઇટ િબઝનેસ મોડલ 
અપનાવવાનો િનણય લીધો છ.
એøએલના સીએમડી કમલેશ 

પટલે જણા યુ હતુ ક, “માબલ 
અને વા ઝ ટોન સેગમે ટ 
કપની માટ આગળ જતા સૌથી 
મહ વપૂણ ે ોમાનુ એક છ. અમે 
િહમતનગર લા ટમા વા ઝ ટોન 
માટ તાજેતરમા જ ીø લાઇનનુ 
િવ તરણ કયુ હતુ અને આ મિહને 
વાિણ યક ઉ પાદન શ  કયુ હતુ. 
આ િવ તરણ પછી કપનીની વા ઝ 

ટોન મતા બમણી થઈને ૧,૬૦૦ 
ચોરસ મીટર િત િદવસ થઈ છ, જે 
માટ અમે ~૨૦ કરોડનુ રોકાણ કયુ 
છ. ૨૦૨૦ સુધીમા વા  ઝ ટોન 
અને માબલ સેગમે ટ ~૩૫૦ કરોડ 
પર પહ ચવાની ધારણા છ. અમે ૮ 
લા ટ અને આઉટસોિસગ સિહત 
કલ ૧ લાખ ચોરસ મીટર િત 
િદવસની ઉ પાદન મતા ધરાવીએ 
છીએ અને હાલમા લગભગ ૭૦ 
ટકા કપેિસટી યુ ટલાઇઝેશન થઈ 
ર ુ છ તેને મશ: વધારીને ૧૦૦ 
ટકા પર લઈ જવાની યોજના છ.”

~1,000ના ડાઉન પમેે ટ પર 1% યાજ ેહપત ેફોન મળશે
ઇટી યૂરો
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રા યમા મિહલાઓને સરળ હપતેથી 
માટફોન તથા ટ લેટ મળી રહ તે માટ 
ગુજરાત કો-ઓપરે ટવ બે ક ફડરેશને 
કમ ýહર કરી છ. આ યોજના હઠળ 

મિહલાઓને એક હýરના ડાઉન પેમે ટ 
પર એક ટકાના યાજે હપતેથી મોબાઇલ-
ટ લેટ મળી રહશે. 
અમદાવાદમા ક ીય રલેવે ધાન 

સુરેશ ભુ, પુરુષો મ પાલા, ઈ ર 
પટલ અને મોટી સ યામા મિહલાઓની 
હાજરીમા કમ ýહર કરાઈ હતી. 
મિહલા સશ તીકરણના ોજે ટ તગત 
શ  થયેલી આ યોજનામા સેમસગ 
મોબાઇલના ચાર અને ટ લેટના ણ 
મોડલ ઓફર કરાશે. આ ઉપકરણો 
~૧,૦૦૦ના ડાઉન પેમે ટથી મેળવીને 
બાકીના િપયા સાત મિહનાના હપતામા 
મા  એક ટકા યાજ સાથે ચૂકવવામા 
આવશે. મોબાઇલ સાથે ટફન લાસ, 
કવર તથા એક વષનો વીમો િવનામૂ યે 

અપાશે. આવતા છ માસમા ૧ લાખથી 
વધુ મિહલાઓને આ કમનો લાભ 
આપવામા આવશે.
મુ યમ ી િવજય પાણી અને તેમના 

પ ની જિલબેનના હ તે અમદાવાદમા 
કમ શ  કરવામા આવી હતી. મુ યમ ી 

િવજય પાણીએ આ કમ લ ચ 
કરતા જણા યુ હતુ ક, “રા યમા ૧૦ 
લાખથી વધુ માતા-બહનોને ટ લેટ જેવા 
ઉપકરણથી ડિજટલ યુગમા વેશવાની 
તક મળશે. કો-ઓપરે ટવ બે કો ૧ ટકાના 
નøવા યાજે આ ટ લેટ આપીને નારી 
સશ તીકરણની સમાજસેવા ભાવના 
િનભાવે છ તે શસનીય છ. ગુજરાતની 
ભાિવ પેઢીને ડિજટલ યુગમા લઈ 

જવાની નેમ સાથે બધી જ શાળાઓમા 
ડિજટલ વ યુઅલ કલાસ મ શ  
કરવામા આવશે. રા યની શાળાઓમા 
ધો. ૭ અને ૮ના ર,૪૦૦ વગ ને આવા 
વ યુઅલ એ યુકશનથી સાકળી લેવાના 
છીએ. ગુજરાત ટટ કો-ઓપરે ટવ 
બ સ ફડરેશનના ચેરમેન યોતી  
મહતાએ જણા યુ ક આ કમ ારા 
ગુજરાતમા ડિજટલ સા રતામા વધારો 
થશે. અમારા દાજ મુજબ ણ લાખ 
મિહલાઓને ડિજટલ ઇ ડયા પહલમા 
ભાગ બનાવવામા આવશે. આ ોજે ટ 
માટ સેમસગ સાથે અબન કો-ઓપરે ટવ 
બક ફડરેશને કરાર પણ કયા છ.
ક ીય કિષમ ી પુરુષોતમ પાલાએ 

જણા યુ ક, “ભારત સરકારના 
ડિજટલાઇઝેશનના અિભયાનમા 
સહકારી ે  પણ ઉ સાહપૂવક ýડાયુ 
છ. તમામ સહકારી મડળીઓને 
આવનારા િદવસોમા કો યુટરાઇ ડ 
કરી દેવામા આવશે. હાલમા દેશના ૨૯ 
રા યોની ૬૦,૦૦૦ સહકારી મડળીઓ 
કો યુટરાઇ ડ કરવાનો િનણય કય  છ.”

ભાગવ િ વેદી
અમદાવાદ

ક
લે ડર વષ ૨૦૧૭મા  અ યાર 
સુધીમા બ કગ શેરોએ રોકાણકારોને 
સુદર વળતર આ યુ છ. નવાઈની 

વાત એ છ ક આ તેøમા પીએસયુ 
અને પીએસયુ અને ખાનગી એમ બને 
ે ોની બે કો ýડાઈ છ. આ સમયગાળા 

દરિમયાન પીએસયુ બ કગ ે ની બીø 
અને ીø હરોળની બકોએ સારુ વળતર 
દશા યુ છ, યારે ખાનગી બ કગ ે ની 
નાની બકોએ ૮૩ ટકા સુધીનુ મજબૂત 
વળતર આ યુ છ. 
પીએસયુ બક શેરોએ ૭૦ ટકા સુધી બક 

િન ટીએ ૨૩ ટકાનુ વળતર આ યુ છ. બક 
િન ટીએ ૨૨,૦૦૦ની સપાટી પણ વટાવી 
છ, યારે િન ટીએ ૧૪ ટકાનુ વળતર 
આ યુ છ.
જે બક શેરોએ સૌથી સારુ વળતર 

આ યુ છ, તેમા ખાનગી ે ની ડીસીબી 
ટોચ પર છ. આ શેર ૨૦૧૬ના તમા 

~૧૦૭.૯૫ના તરે બધ ર ો હતો અને 
મગળવારે તેણે ~૧૯૭.૦૫ની ઓલ 

ટાઇમ હાઈ બનાવી હતી. સાત ટકાથી 
વધુના સુધારા સાથે શેરે ઇ ા ડ ~૨૦૦નો 
તર પાર કય  હતો. સાતેક મિહના પહલા 
િલ ટ થનાર આરબીએલ બક પણ ૭૫ 
ટકા જેટલુ મજબૂત વળતર આ યુ છ, 
યારે લાબા સમયથી િવપરીત પ રણામ 
દશાવનાર ધનલ મી બકના શેરમા ૭૨ 
ટકા વળતર મ યુ છ. 
મજબૂત રટન આપનાર અ ય શેરોમા 

િવજયા બે ક (૭૦ ટકા), ફડરલ બક (૬૮ 
ટકા), બક ઓફ ઇ ડયા (૩૮ ટકા), 
ઓ રએ ટ બે ક (૬૨ ટકા), કણાટક બક 
(૫૦ ટકા) અને પીએનબી (૪૮ ટકા)નો 
સમાવેશ થાય છ. 
ન ધપા  સુધારો દશાવનાર પીએસયુ 

બે કો લાબા સમયથી અ ડરપફ મ સ 
દશાવી ર ા હતા, જેનુ મુ ય કારણ 
સતત બગડતી જતી એસેટ વોિલટી 
હતી. પીએસયુ બક શેરોમા સુધારા માટ 
છ લા કટલાક વાટરથી એનપીએમા િ  

અટકવા ઉપરાત સરકાર તરફથી બ કગ 
કો સોિલડશનને આપવામા આવી રહલુ 
મહ વ જેવા કારણ જવાબદાર છ. ખાનગી 
બક શેરોમા સુધારાનુ કારણ સતત સારો 
દેખાવ છ. જે ખાનગી બકો સારા પ રણામ 
નથી દશાવી શ યા તેમને બýરે મહ વ 
નહીં આપવાનુ પણ ýવા મ યુ છ. 
જેમ ક તમામ િલ ટટ બ કગ 

કપનીઓમા ચાલુ કલે ડર વષમા સૌથી 
ખરાબ દેખાવ આઇસીઆઇસીઆઇ બકનો 
ર ો છ. દેશની ટોચની ખાનગી બકના 
શેરે છ લા ચાર મિહનામા મા  આઠ ટકા 
જ વળતર આ યુ છ. 
કટલાક ખાનગી બક શેરો ýક ૫થી 
ચા ાઇસ-ટ-બુક (પી/બી) રેિશયો પર 
ડ થઈ ર ા છ અને તે મ ઘા જણાઈ 
ર ા છ. આવા શેરોમા એચડીએફસી 
બક, ઇ ડસઇ ડ બક, કોટક બક અને 
આરબીએલ અને યસ બકનો સમાવેશ 
થાય છ.

કલે ડર વષ 2017મા અ યાર સુધીમા PSU બકોમા રોકાણકારોને 75% સુધી રટન મ યુ

યુનાઇટડ ુઅરીઝની માિલકી મેળવવા 
માટ હાઈનીકનના ધમપછાડા
ગયા મિહને લડનમા મા યા સામે યાપણના કસમા સુનાવણી શ  થઈ હતી. 
એક બે કરે ક ુ ક હાલની થિત ઘણી વાહી છ. મા યા સામે િ ટનમા 
યાપણની કાયવાહી કઈ િદશામા આગળ વધે છ તેના પર બધો આધાર 

રહશે. તેમણે ઉમેયુ ક કોઈ પણ િનણય લેવા માટ તમામ િધરાણકારો સહમત 
હોવા ýઈએ. મને નથી લાગતુ ક અ યારે તે શેસ વેચવા માટ યો ય સમય 
હોય કારણ ક અમને તેમા યો ય મૂ ય નહીં મળ. ýક, સૂ ે જણા યા માણે 
હાઈનીકન મેý રટી િનય ણ મેળવવા માટ ીિમયમ ચૂકવવા પણ તૈયાર હોઈ 
શક છ. મા યાને પણ તેમા કોઈ વાધો નહીં આવે. ગયા વષ હાઈનીકને યસ 
બે ક પાસેથી શેસ ખરીદીને તેનો િહ સો પાચ ટકા જેટલો વધાય  હતો. પરંતુ 
તે નાનુ ા ઝે શન હતુ. યુબીમા મા યાના િહ સાનુ મૂ ય ~૬,૧૧૭ કરોડ 
કવામા આવે છ.

બે કગ યુ. ફ સમાથી 42% કમાણી: 
એક વષમા કાયાપલટ થઇ
તેમણે વધુમા જણા યુ હતુ ક, “એક વષ પહલા સે ટરની થિત કફોડી હતી. 
ýક, હવે બેડ લોન રકવરીમા ઝડપની ચચાથી બે કોની કામગીરીમા સુધારાની 
ધારણા છ. દાિજત આિથક રકવરીને કારણે સે ટર સારી કામગીરી ચાલુ 
રાખશે.” એક વષ અગાઉ SBIના શેરનો ભાવ બુક વે યૂ કરતા લગભગ ૩૩ 
ટકા નીચો હતો. હવે તે ૨૮ ટકા ીિમયમે ચાલી ર ો છ. ઉ લેખનીય છ ક, 
૧૨ મિહનામા ઇ વટી મોલ-કપ, િમડ-કપ અને ઇ ા ચર ફ સે અનુ મે 
સરેરાશ ૪૦.૪ ટકા, ૩૩.૩ ટકા અને ૩૫.૨૭ ટકા વળતર આ યુ છ.

વીજ િબલના ફરિજયાત ઇ-પેમે ટની 
િવચારણા: રોકડ નહીં વીકારાય
ક ીય વીજ મ ાલય ચાલુ સ તાહ મળનારી બેઠકમા ઇલે િસટી િબલના 
કશલેસ પેમે ટને ો સાહન આપવાના પગલાની ચચા કરશે. જેમા પાવર, 
કોલ, ર યુએબલ એનø અને માઇ સ મ ી પીયૂષ ગોયલ નવી િદ હી 
ખાતે બુધવારથી શ  થનારી બે િદવસની કો ફર સમા તમામ રા યોના 
વીજમ ીઓને મળશે. ઉ લેખનીય છ ક, ઇલે િસટી િબ સના ઇ-પેમે ટનુ 
પગલુ એન ચ બાબુ નાઈડની અ ય તામા બનેલી મુ યમ ીઓની સિમિતની 
ભલામણો અનુસાર છ. સિમિતએ ઇ યોર સ, શૈ િણક સ થાઓ, ખાતર, 
ઇલે િસટી અને પે ોિલયમ જેવા તમામ સરકારી િવભાગોમા ડિજટલ પેમે ટ 
શ  કરવાની ભલામણ કરી છ. પૂýરીએ જણા યુ હતુ ક, “પગલાનો હતુ 
કશલેસ ઇકોનોમી તરફ ગિત અને ઇલે િસટીનુ કાય મ િબલ કલે શન 
છ.” વીજ મ ાલયના ઊý પોટલમા જણા યા અનુસાર ઇ ટ ેટડ પાવર 
ડવલપમે ટ કમ ફોર IT એનેબલમે ટ હઠળ શહરી િવ તારોમા ૧૨.૪ ટકા 
ાહકોએ ડિજટલ પેમે ટ કયુ હતુ. તે ઓ ટોબર ૨૦૧૬ના ૮.૬ ટકાના 
ડિજટલ પેમે ટની તુલનામા ન ધપા  િ  દશાવે છ. પૂýરીએ જણા યુ 
હતુ ક, “ ડિજટલ પેમે સના મોશન માટ રા યોની વીજ ડ યુશન 
કપનીઓએ ાહકો, તેમના વપરાશ અને અ ય બાબતોનુ મેિપગ કરવાનુ હોય 
છ. તે પરો  રીતે પેમે ટના કાય મ કલે શનમા મદદ કરે છ.” અ ય એક 
સરકારી અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, ામીણ િવ તારોમા ડિજટલ પેમે ટ માટ 
ઇ ટરનેટ કને ટિવટી અને બે ડિવ થની સમ યા થઈ શક. ýક, ારંિભક 
તબ ામા તમામ શહરી િવ તારોમા રોકડ નહીં વીકારવાની યોજનાને અમલી 
બનાવી શકાય. તેમણે જણા યુ હતુ ક, “તમામ વીજ ાહકોને આવરી લેતા 
૨-૩ વષનો સમય લાગશે.”

ફચે 11મા વષ ભારતનુ BBB- રે ટગ 
ýળ યુ: ફડામે ટ સની અવગણના
ઉ લેખનીય છ ક સરકાર અને ભારતના કટલાક િવ ેષકો વૈિ ક 
એજ સીઓના રે ટ સ સામે ાથ કરી ર ા છ અને એવી દલીલ કરી ર ા 
છ ક છ લા કટલાક વષ મા દેશના આિથક ફ ડામે ટ સમા ન ધપા  સુધારો 
થયો હોવા છતા રે ટગ એજ સીઓ આ હકીકતને નજર દાજ કરી રહી છ. 
સરકારના ૨૦૧૭ના આિથક સરવેમા પણ ચીન સામે ભારતને રે ટગ આપતી 
વખતે િબનસાત યપૂણ ધોરણો અપનાવવા બદલ એજ સીઓની ટીકા કરવામા 
આવી હતી. સરવેમા જણાવાયુ હતુ ક, આ એજ સીઓએ øએસટી જેવા 
સુધારાને યાનમા નથી લીધા. એચડીએફસીના ચેરમેન દીપક પારેખે સોમવારે 
આ ય ય ત કરતા જણા યુ હતુ ક, આિથક અને રાજકીય મોરચે આટલા 
મજબૂત ફ ડામે ટ સ છતા કઈ રીતે આટલુ નીચુ રે ટગ આપી શકાય? રે ટ સનુ 
ઘ ં મહ વ છ કારણ ક તેનાથી થાિનક કપનીઓને પધા મક દરે િવદેશી 
ભડોળ મેળવવામા સર ળતા રહ છ. 

મારુિતનુ માકટ કપ નવી ટોચે: ટોપ-10 
‘વૈિ ક કાર લબ’મા એ ી 
વૈિ ક કાર માકટમા આટલો મોટો બýરિહ સો ભા યે જ ýવા મળ 
છ. લૂમબગના સરવે અનુસાર મારુિત ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮મા સરેરાશ 
૧૪.૫ ટકાની નફા િ  દશાવે તેવો દાજ છ. યારે બાકીની વૈિ ક કાર 
કપનીઓનો નફો ૫થી ૯ ટકાની વ ે વધશે. ૧૨ મિહનામા મારુિતના શેરે 
૭૫ ટકા વળતર આ યુ હોવા છતા ચારમાથી ણ એનાિલ ટ શેરને ‘બાય’ 
રે ટગ આ યુ છ.

એિ લ મિહનામા મે યુફ ચ રંગ PMI 
52.5 ન ધાયો: ઓડરમા િ  
ઉ લેખનીય છ ક, નોટબધીની ýહરાત પછી ૨૦૧૬ના આખરી ભાગમા 
મે યુફ ચ રંગ સે ટરમા ઘટાડો ન ધાયો હતો. ýક, એિ લમા નોટબધી પછી 
સતત ચોથા મિહને િ  ન ધાઈ છ. IHS મા કટના ઇકોનોિમ ટ પોિલઆના 
િદ િલમાએ જણા યુ હતુ ક, “ ો સાહક થાિનક માગ અને િનકાસ ઓડરની 
િ ને કારણે એિ લમા ભારતના ઉ પાદકોને નવો િબઝનેસ મ યો છ.” ગયા 
મિહને પાચ ટકાથી પણ ઓછા ઉ પાદકોએ આઉટપુટ ભાવમા વધારો કય  છ. 
યારે લગભગ ૯૩ ટકાએ કોઈ ફરફાર કય  નથી. રઝવ બે ક ૬ એિ લની 
િધરાણનીિતમા રેપો રેટ ૬.૨૫ ટકાના તરે થર રા યો છ, પણ રવસ રેપો 
રેટ ૫.૭૫ ટકાથી વધારી ૬ ટકા કય  છ. િલમાએ જણા યુ હતુ ક, “ક યુ 
ગૂ ઝ ઉ પાદકોના ઉ પાદન અને નવા ઓડરમા ન ધપા  િ ને પગલે 
મે યુફ ચ રંગ PMIની િ  સારી માગને આભારી છ. મતા િવ તરણના 
અહવાલ, નવા ોડ ટ લો ચથી િ  તરફી રહવાનો દાજ છ.” 

અનુસધાન: પેજ ૧ 

RNI રø. નબર: MAHBIL/2007/24125 માિલક: બેનેટ, કોલમેન એ ડ કપની િલિમટડ 
વતી આર. િ નમૂિતએ ‘ધી ટાઇ સ ઓફ ઇિ ડયા સબબન ેસ, અકલી રોડ, વે ટન 
એ સ ેસ હાઇવે, કાિદવલી (ઇ.), મુબઈ ૪૦૦૧૦૧ ખાતે છાપી, ધી ટાઇ સ ઓફ ઇિ ડયા 
િબ ડગ, ડો.ડી. એન. રોડ, મુબઈ ૪૦૦૦૦૧ ખાતેથી કાિશત કયુ.ટિલ.ન. (૦૨૨) 
૬૬૩૫- ૨૨૭૩-૩૬૩૬ ઇમેલ : ETGBOM@TIMESGROUP.COM, ફ સ : (૦૨૨) ૨૨૭૩-૧૧૪૪, 
ત ી: આર. ીરામ (પીઆરબી એ ટ હઠળ સમાચારોની પસદગી માટ જવાબદાર). 
કાશકની પૂવમજૂરી વગર કોઈપણ વ પે સપૂણ ક િશક પુન: કાશન િતબિધત છ.

વષ : ૧૦ ક: ૮૫

ટાવર િબઝનેસના ડમજર માટ રલા. 
ઇ ાને શેરહો ડસની મજૂરી
નવી િદ હી: રલાય સ કો યુિનકશ સે આજે જણા યુ હતુ ક તેની પેટાકપની 
રલાય સ ઇ ાટલ િલ.ને તેના ટાવર ડિવઝનને ટાવરકોમ ઇ ા ચર 
ાઇવેટ િલ. (ટીઆઇપીએલ)મા ડમજ કરવા માટ શેરહો ડસની મજૂરી મળી 
છ. રલાય સ ઇ ાટલ િલ.ને આરઆઇટીએલના ટાવર ડિવઝનને ટાવરકોમ 
ઇ ામા ડમજ કરવા ૯૮ ટકા મેý રટી સાથે મજૂરી મળી છ. રલાય સ 
કો યુિનકશ સે ગયા ડસે બરમા તેનો ટાવર િબઝનેસ કનેડા થત ૂક ફ ડ 
ઇ ા અને તેના સ થાકીય પાટનસને ~૧૧,૦૦૦ કરોડમા વેચવા માટ કરારની 
ýહરાત કરી હતી. આ સોદો ભારતીય ઇ ા સે ટરમા િવદેશી રોકાણકાર ારા 
સૌથી મોટ રોકાણ ગણાવવામા આવે છ. ડમજર અને અ ય થિત પૂણ થવા 
પર રેિપડ હો ડ સ ા. િલ નામની કપની ટીઆઇપીએલમા ૧૦૦ ટકા િહ સો 
ખરીદશે જે ૂક ફ ડ ઇ ા ૂપની કપની છ. 

નામ ડસે.16 CMP ફરફાર (%)

બે ક િન ટી 18177.20 22341.35 22.91

DCB બે ક 107.95 197.05 82.54

RBL બે ક 335.10 585.45 74.71

ધનલ મી BANK 22.65 38.85 71.52

િવજયા બે ક 47.45 80.45 69.55

ફડરલ બે ક 66.85 112.50 68.29

બે ક ઓફ ઇ ડયા 107.25 179.80 67.65

ઓ રએ ટલ બે ક 106.00 171.95 62.22

કણાટક બે ક 112.05 168.35 50.25

PNB 115.45 170.70 47.86

કરુરવૈ ય 81.75 120.75 47.71

રદાર દેખાવનુ વષ
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