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Economy: Macro, Micro & More

Monsoon 
Watch CURRENT 

WEATHER &
FORECAST

Parts of south 
peninsular to 

receive heavy 
rainfall over 

next few days

Good rainfall activity 
likely over Delhi, 
adjoining states 
over next 2 days

Widespread 
rain likely over 
northeast & 
eastern region 

Southwest 
monsoon active 
over Himachal, 
Chhattisgarh & 
southern Karnataka

South peninsula & 
northwest 

recorded excess 
rainfall on 
Thursday

Rainfall deficit of 6% 
recorded over the 
country since June 1

Deficient rain in all parts of 
the country, barring east & 
northeast, since June 1

Large deficit 
in normal 
rainfall over 
21% area of 
the country 
on Thursday Heavy rainfall 

likely over parts of 
central India over 
next 2 days

Maximum
temperature in 
Delhi to be 33-34 
degrees Celsius 
over next 5 days

Dheeraj.Tiwari@timesgroup.com

New Delhi: The government will now
nudge state-run lenders to present
possible options for merger and acqui-
sitions after laying down a procedure
for quick decision on such consolida-
tion proposals.

A senior finance ministry official sa-
id that banks have already been told to
identify synergies across various plat-
forms including business operations
and geographical spread to arrive at
potential combinations.

“They will present such options and
those banks which have also shared si-
milar inclinations, we will bring them
together to pursue it further,” he said.

The union cabinet approved on Wed-
nesday an alternative mechanism of pa-
nel of ministers to decide on consolida-
tion proposals among state-run banks.

Another official said that there could
be various combinations which may
also include merger between two
small lenders. “It is not necessary that
a larger PSB should overtake a small
or mid-size lender. If there is a syner-
gy, 2-3 banks can merge to create a big-
ger and stronger entity,” the official
said, adding that the idea is to create
stronger banks which can also raise
resources on their own. 

While the government is inclined to
have at least 2-3 banks consolidating in
this fiscal, it will take any decision on
commercial consideration. “SBI will
be largely out of this exercise,” said

the first finance ministry official quo-
ted above.

Already four banks including Dena,
Syndicate, Vijaya and Canara Bank ha-
ve made presentation along these lines.

In the last few years, despite the go-
vernment willing to support consoli-
dation proposals, most public sector
banks have resisted mergers, someti-
mes due to pressure from employee
unions or for fear of losing top mana-
gement positions.

The urgency for consolidation comes
from huge needs for capital for banks
that the government is not in a posi-
tion to provide. Consolidation would
reduce the need for government sup-
port. S&P Global Ratings estimates
state-run banks will need ̀̀ 1.9 lakh cro-
re as capital by March 2019. Govern-
ment has committed only ̀̀ 10,000 crore
each in the current fiscal and the next.

be much action on consolidation.
“Most banks are relying on govern-

ment’s capital support despite posting
huge bad loans. It is time the govern-
ment brings these lenders to the nego-
tiating table and fix a timeframe to ta-
ke a decision,” said MP Shorawala, a
former independent director with
Central Bank of India.

The decision to create this ‘alterna-
te mechanism’ “would facilitate con-
solidation among the nationalised
banks to create strong and competiti-
ve banks,” the government said in a
statement.

“After the in-principle approval, the
banks will take steps in accordance
with law and requirements of the
market regulator, Securities & Ex-
change Board of India,” finance mi-
nister Arun Jaitley had said.

At present, there are 21state-run len-
ders. In April, the country’s largest
lender State Bank of India absorbed fi-
ve of its associate lenders and Bharati-
ya Mahila Bank. SBI is now a single
bank with about 24,000 branches, over
59,000 ATMs, 6 lakh PoS machines and
over 50,000 business correspondents.

Experts agree that without a nudge
from the government, there will be not

Finmin may Nudge State-Run
Lenders to Table M&A Options
CONSOLIDATION PLAN Banks told to identify synergies in ops and locations to arrive at potential combinations

Let’s Merge
SBI unlikely to be part 
of this exercise

Govt wants at least 2-3 
banks consolidating 
this fiscal

Stronger banks will 
be able to raise 
own resources

PSBs projected to 
need `1.9 lakh cr as 
capital by March 2019

Banks may be asked to make 
presentation of possible merger plans

Consolidation 
combinations:

 Merger between 
two small lenders

 Larger PSB taking over 
small or mid-size banks

 2-3 banks merging to 
create bigger entity

Govt commitment is 
only `10,000 cr each 
in FY18 and FY19
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New Delhi: Days after Prime Minister Na-
rendra Modi suggested that the country sho-
uld identify and develop five items whose im-
ports could be stopped by 2022, Niti Aayog has
opposed the idea.

The government’s premier think tank on
Thursday said focus on the domestic market
through an import-substitution strategy, ho-
wever attractive, would give rise to a group of
relatively small firms behind a high wall of
protection. “They will not only fail to exploit
scale economics but also miss out on produc-
tivity gains that come from competing aga-
inst the best in the world," Niti Aayog has said
in its three-year action plan prepared after
deliberations with the Centre, state govern-
ments and other stakeholders. The plan will
soon be followed by a seven-year strategy and
15-year vision document in the place of tradi-
tional five-year plans of the erstwhile Plan-
ning Commission. The last 12th five-year-
plan came to an end on March 31, 2017.

Citing the example of the electronics indust-
ry, the Aayog said the domestic market in elec-
tronics as of 2015 was only $65 billion in cont-
rast to the global market of $2 trillion. “Our
policy of import substitution under high pro-
tection has given rise to a group of small firms
none of which is competitive in the world
markets,” it said. 

“In contrast, a focus on the global market can
potentially result in output worth hundreds
of billions of dollars and hence a large num-
ber of well-paid jobs.”

On Tuesday, while addressing 200 top CEOs
at a Niti Aayog event, the Prime Minister had
said that entrepreneurs needed to develop
products through which imports of costly
medical equipment could be curbed. “We de-
velop products keeping in mind markets and
claim that they are cheaper than others but
have we ever thought of developing products
that help in solving our domestic problems?”
he had asked.

Commenting on the three-year action agen-
da, finance minister Arun Jaitley said it has
the capacity to trigger much more economic
activity than today if implemented. 

Niti’s 3-Yr Action Plan
Opposes Govt’s Import
Substitution Strategy
While PM asked cos to develop items whose imports can be
stopped, Aayog feels such a move can erode competitiveness VIEW

Good Idea
The government, as a majority
owner, is right to nudge banks to
come up with viable options on
mergers and acquisitions. Sy-
nergies in terms of employee
integration or integration of the
technology platform are impor-
tant to ensure that the merger is
smooth and successful. A mer-
ger, say, of a small weak bank
with a not-so-strong bigger
bank is wholly avoidable. There
should be no duress but banks
must put forth M&A proposals
that are commercially sound.

‘Tax-GDP Ratio 
Set to Increase’
New Delhi:NITI Aayog has said de-
monetisation and other financial
reforms by the government will have a
significant implication on increasing
the tax kitty. “Several reforms in-
cluding the demonetization would have
a durable impact on the direct tax
revenues," the government think tank
said in its three-year action plan re-
leased by finance minister Arun Jaitley
on Thursday.

“The cumulative result of these
measures would be an increase in the
tax compliance and an expansion in the
tax base. Going forward, this will lead
to an increase in the direct tax-to-GDP
ratio,” the Aayog said in the action plan
which has replaced the five-year plans
of the erstwhile Planning Commission.

The Aayog has forecast direct tax to
GDP ratio at 5.8%, 6% and 6.3% in
2017-18, 2018-19, and 2019-20 respectively,
compared to 5.6% in 2016-17.

According to the Aayog, the indirect
tax to GDP ratio will rise progressively
to 5.7%, 5.8% and 5.9% in 2017-18, 2018-19
and 2019-20 respectively as against 5.6%
in 2016-17. — Our Bureau

Mumbai: The Reserve Bank will launch `̀200 bank-
notes for the first time on Friday, increasing availabi-
lity of lower denomination currency in the system.
The bright yellow coloured notes will hit the market
just a day after the announcement by finance mini-
ster Arun Jaitley that the government has given go-
ahead to the RBI to issue the new currency bill.

“The Reserve Bank of India will issue on August 25,
2017 `̀200 denomination banknotes in the Mahatma
Gandhi (new) Series, bearing signature of Urjit R

Patel, Governor, Reserve Bank of India from select
RBI offices, and some banks,” RBI said in a press re-
lease. As per new policy on theme-based currency
notes, this currency notes bears motif of Sanchi
Stupa, to depict India’s cultural heritage. The base
colour of the note is bright yellow, RBI said.

Following the demonetisation on November 9 last
year, the Reserve Bank had introduced `̀2,000 notes
as also new `̀500 notes with additional security fea-
tures. The move led to shortages in the system, put-

ting pressure on small denomination currency, ma-
inly ̀̀ 50 and ̀̀ 100. Now, with the introduction of `̀200
notes, the problem people have been facing due to
high-value ̀̀ 2,000 notes is expected to be resolved.

The RBI has also introduced a new fluorescent blue
`̀50 banknotes bearing the motif of ‘Hampi with
Chariot’ that depicts India's cultural heritage.

The banknote will carry portrait of Mahatma
Gandhi and denominational numeral “200” with ru-
pee symbol in colour changing ink. — PTI

Bright Yellow `̀200 Notes to Hit the Market Today
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PSU બે કો પર કો સોિલડશનન ુદબાણ IFCIના ડટ 
સાધનોને ઇકરાએ 
ડાઉન ડે કયા

પીટીઆઇ
મુબઈ

થાિનક રે ટગ એજ સી ઇકરાએ ગરુવુાર ે આઇએફસીઆઇના લાબા 
ગાળાના બે ક ઋણ, બો ડ ો ામ અન ેનોન-ક વ ટબલ ડબે ચર ો ામ 
પરના રે ટગન ેAથી ડાઉન ડે કરીન ેA- કય ુછ તથા કપની માટ નગેે ટવ 
આઉટલકૂ ýળવી રા ય ુ છ. રે ટગ એજ સીએ આઇએફસીઆઇના ટકા 
ગાળાના કોમિશયલ પપેર ો ામ પરના રે ટગ A1+ન ેપણ ડાઉન ડે કરીને 
A1 કય ુહતુ. ગરુવુાર ેઇકરાના િસિનયર વાઇસ િેસડ ટ રોિહત ઇનામદારે 
એક ન ધમા જણા ય ુહતુ ક, “આઈએફસીઆઇની નફાકારકતા સતત કથળી 
રહી છ તથા કિપટલાઇઝશેનનો 
રિેશયો ઘ ો છ. તને ે યાનમા 
રાખીન ે રે ટગ ડાઉન ડે કરવામા 
આ ય ુછ. નાણાકીય વષ ૨૦૧૮ના 
થમ િ માિસક ગાળા દરિમયાન 
નગેે ટવ નટે ઇ ટરે ટ ઇ કમ સાથે 
આઇએફસીઆઇએ સમયગાળા 
દરિમયાન ચો ખી ખોટ ન ધાવવાન ુ
ýળવી રા ય ુહતુ.” કપનીએ ૩૦ 
જનૂ ૨૦૧૭ના રોજ ૧૫.૨ ટકાન ુએકદર કિપટલાઇઝશેન ન ધા યુ હતુ. પરતંુ 
તનેી ટયર-૧ કિપટલ ૯.૯૨ ટકાએ હતી જ ેલઘતુમ ૧૦ ટકાની િનયમનકારી 
જ રયાત કરતા નીચી છ. સરકાર તરફથી મડૂી ઉમેરાવાની કોઈ અપે ા પણ 
નથી તથા ચાલુ નાણાકીય વષ દરિમયાન અ યાર સુધીમા નોન-કોર રોકાણોન ુ
ડસઇ વે ટમે ટ પણ થઈ શ યુ નથી. રે ટગ પરન ુનગેે ટવ આઉટલકૂ દશાવે 
છ ક રે ટગ એજ સીના મત ેએ ટટીની એસટે વોિલટી વધાર ેનબળી પડવાની 
શ યતા છ. કપનીની ચો ખા યાજની આવક પણ દબાણ હઠળ રહશે કમ ક 
પોટફોિલયો િવ તરણમા મડૂીની અછતનો અવરોધ નડ છ.

પધા મક િધરાણદર ýળવવા 
માટ તથા તેના િબઝનેસના 
ટકાઉપણા તથા િ  માટ 
પધા મક દરે ઋણની કપનીની 
મતા તેને માટ િનણાયક રહશે.

મોતીલાલ ઓ વાલ ફાઇના શયલ સિવિસસના 
રાહલ શાહ ઇટી નાઉને જણા યુ હતુ ક બýરમા 
વધારે કરે શન વા મળ તેવા કોઈ સકતો મળતા 
નથી. કટલાક શ અહીં તુત છ:

બýરમા રબાઉ ડ વાયુ તેને તમે કવી રીતે 
ઓળખાવશો? તમે ાહકોને શુ કહો છો?
તે ટોક પેિસ ફક હોય છ. ઘટાડ ખરીદીને ýળવી 
રાખવી જ રી હોય છ કારણ ક એવા કોઈ સકતો 
મળતા નથી ક બýરમા હાલના તરેથી વધારે કરે શન 
આવી શક. મને એવુ લાગે છ ક બાય અને હો ડની 
યૂહરચના રાખવી ýઈએ તથા સારી કામગીરી 
ધરાવતા પસદગીના સે ટરમા ઘટાડ લેવાલી કાઢવી 
ýઈએ. આગળ ઉપર પણ તે સારી કામગીરી બýવશે.

ડી-માટ ચકાઈ ર ો છ અને 
સતત વધી જ ર ો છ. તમારો 
મત શો છ?
િલ ટગથી અ યાર સુધીના 

ગાળા દરિમયાન શેર ચકાઈ ર ો છ. નøકના 
ભિવ યમા મને નથી લાગતુ ક આ શેરમા કરે શન 
આવે. વાભાિવક રીતે જ તે ઓનરિશપનો મુ ો 
છ. તેમા ી લોટ ઓછો છ તથા િ  સાથેનો શેર 
કોઈને પણ લેવો ગમતો હોય છ. પાછલા કટલાક 
વષ  દરિમયાન િ  યા યમાન થાય છ તે ýયુ 
છ. ડીમાટનુ ઉદાહરણ એક ઉ મ ઉદાહરણ છ. 
તેમા મયાિદત ડાઉનસાઇડ છ તથા તે આગળ ઉપર 
ઇિતહાસ રચશે.

ઇ ફી ગે તમે ાહકોને શી સલાહ આપો છો?
િસ ાના રાøનામા બાદ કટલાક ડગ સેશન 
દરિમયાન આપણે વેચવાલી ýઈ હતી તે કદાચ અમુક 
સમય માટ અટકી શક. સારામા સારો માગ તેનાથી દૂર 
રહવાનો છ અથવા ý તમે લ ગર સાઇડ પર રમવા 
માગતા હોવ તો કોલ ઓ શન બાય કરો.

શુ તમને લાગે છ ક ફામા સે ટરમા ધીમે ધીમે øવ 
આવી ર ો છ?
ઘણા બધા ફામા શેરો નøકના ગાળાની ચી સપાટીથી 
૪૦-૫૦ ટકા ગગડી ગયેલા છ. હ હજુ પણ નøકના 
ભિવ યમા તેને આકષક 
માનતો નથી.

રલાય સના શેરની 
કમતના અહીંથી 
આગળ ઉપરના દેખાવ 
ગે તમે ાહકોને શુ 

કહો છો?
આ શેર હજુ પણ વધારે 
ચકાઈ શક. રલાય સે 

ઘણા લાબા સમય સુધી 
ડરપરફોમ સ આ યુ 

છ. નøકના ગાળામા 
તે ઘટ તેવી શ યતા 
નથી. રોકાણ ýળવી 
રાખવુ ýઈએ.

ફામા સે ટરમા તી  ઘટાડા છતા 
હજુ પણ આકષક જણાતુ નથી

બýરમા હાલના તરથેી વધાર ેકરે શન આવવાના કોઈ સકત નથી

સરકારની માિલકીની બે કોન ેમજર તથા એ વિઝશન માટના સભિવત િવક પો રજ ૂકરવા કહવાયુ
ધીરજ િતવારી
નવી િદ હી

કો
સોિલડશનની દરખા તો પર ઝડપી 
િનણય માટની કાયવાહી ન ી 
કયા બાદ સરકાર હવે સરકારની 

માિલકીની બે કોને મજર તથા એ વિઝશન 
માટના સભિવત િવક પો રજૂ કરવા 
દબાણ કરશે. નાણામ ાલયના એક વ ર ઠ 
અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, બે કોને જણાવી 
દેવામા આ યુ છ ક િબઝનેસ ઓપરેશ સ 
તથા øઓ ા ફક ેડ સિહતના િવિવધ 
લેટફો સ પર સમાનતા ઓળખવી જેથી 
સભિવત કો બનેશન પર પહ ચી શકાય.
તેમણે જણા યુ હતુ ક, તેઓ આવા 

િવક પો રજૂ કરશે તથા જેમણે આવી રજૂઆત 
કરી દીધી હશે તેમને આ િ યાને આગળ 
ધપાવવા માટ એકઠા કરીશુ. બુધવારે ક ીય 
કિબનેટ સરકારની માિલકીની બે કો વ ે 
કો સોિલડશનની દરખા તો પર િવચારણા 
કરવા માટ ધાનોની પેનલની વૈક પક 

યવ થા કરવા મજૂરી આપી દીધી હતી.
અ ય એક અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, 

િવિવધ કો બનેશ સ પણ આવી શક ક 
જેમા બે નાની બે કો વ ેના મજરનો પણ 

સમાવેશ થઈ શક. અિધકારીએ જણા યુ 
હતુ ક, એવુ જ રી નથી ક મોટી ýહર 
ે ની બે ક નાની અથવા મ યમ કદની 

બે કને ઓવરટક કરે. તેમા સુમેળ હશે તો 

૨-૩ બે કો મોટી અને મજબૂત એ ટટી 
બનવા માટ મજ થઈ શક. તેણે વધુમા 
ઉમેયુ હતુ ક, આની પાછળનો િવચાર 
મજબૂત બે કો ઊભી કરવાનો છ ક જે 
પોતાની રીતે ોત ઊભા કરી શક. યારે 
સરકાર એ બાબત પર ભાર મૂકી રહી છ 
ક આ નાણાકીય વષ દરિમયાન ઓછામા 
ઓછી ૨-૩ બે કો કો સોિલડટ થાય યારે 
તે કોમિશયલ કો સડરેશન ગે કોઈ 
પણ િનણય લઈ શક. નાણામ ાલયના 
ઉપરો ત અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, 
મોટા ભાગે એસબીઆઇ આ કવાયતમાથી 
બહાર રહશે.
દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક, િવજયા બે ક 

તથા કનરા બે ક સિહતની ચાર બે કોએ 
તો આના સદભમા તેમની રજૂઆત 
કરી પણ દીધી છ. પાછલા કટલાક વષ  
દરિમયાન સરકાર કો સોિલડશન માટ ટકો 
આપવા તૈયાર હોવા છતા મોટા ભાગની 
ýહર ે ની બે કોએ તેમના કમચારી 
યુિનયનોના દબાણ હઠળ અથવા તો ટોચની 

મેનેજમે ટ પોિઝશન ગુમાવવાના ભયથી 
તેનો િવરોધ જ કય  હતો. બે કોને હાલમા 
મોટા માણમા મૂડીની જ ર છ જે ઉપલ ધ 
કરાવવા માટની થિતમા સરકાર નથી, 
તેના કારણે કો સોિલડશન માટની ઉતાવળ 
થઈ રહી છ. કો સોિલડશનથી સરકારના 
ટકાની જ રયાતમા ઘટાડો થશે.

S&P લોબલ રે ટગ દાજ અનુસાર 
સરકારની માિલકીની બે કોને માચ ૨૦૧૯ 
સુધીમા ~૧.૯ લાખ કરોડની મૂડીની 
જ રયાત છ. સરકારે ચાલુ નાણાકીય વષ 
માટ તથા આગામી વષ માટ ~૧૦,૦૦૦ 
કરોડની જ ખાતરી આપી છ.
આ વૈક પક િમકિનઝમ ઊભુ કરવાનો 

િનણય મજબૂત તથા પધા મક બે કોની 
રચના માટ રા ીયકત બે કો વ ેના 
કો સોિલડશનને સરળતા કરી આપશે. 
નાણા ધાન અરુણ જેટલીએ જણા યુ હતુ ક, 
સૈ ાિતક મજૂરી બાદ બે કો કાયદા અનુસાર 
તથા બýરના િનયમનકાર, સેબીની 
ýગવાઈઓને અનુ પ પગલા ભરી શકશે. 

નાની બે કોનુ મજર 
પણ શ ય બને

એવુ જ રી નથી ક મોટી ýહર 
ે ની બે ક નાની અથવા 

મ યમ કદની બે કને ઓવરટક 
કરે. તેમા સુમેળ હશે તો ૨-૩ 
બે કો મોટી અને મજબૂત 
એ ટટી બનવા માટ મજ 
થઈ શક

દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક, 
િવજયા બે ક તથા કનરા બે ક 
સિહતની ચાર બે કોએ તો આના 
સદભમા તેમની રજૂઆત કરી 
પણ દીધી છ

માકટ યૂઝ
આધારના અમલ ગે 
બીએસઇના આદેશની રાહ તુ 
ોકસ ફોરમ

મુબઈ: બીએસઇ ોકસ ફોરમે ગુરુવારે જણા યુ હતુ ક, 
કિપટલ માકટના સોદા માટ આધારના ફરિજયાત અમલના 
મામલે તેઓ શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છ. 
બધારણ હઠળ ગુ તતાનો મૂળભૂત અિધકાર હોવાનો 
સવ  અદાલત ારા ચુકાદો આપવામા આ યો તેના 
પગલે આ િતિ યા આવી છ. િવિવધ સામાિજક ક યાણ 
યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટ આધારના ઉપયોગને 
ફરિજયાત બનાવવાના ક  સરકારના આદેશને પડકારતી 
એક િપ ટશન પર બે ચ ારા આદેશ કરવામા આ યો 
હતો. િપ ટશનમા એવી પણ દલીલ કરવામા આવી હતી ક 
આધારનો ઉપયોગ યારે કોમિશયલ ઓગનાઇઝેશન ારા 
કરવામા આવે છ યારે ગુ તતાનો ભગ થાય છ. બીએસઇ 
ોકસ ફોરમના વ તા કમલેશ ોફ જણા યુ હતુ ક 

૨૦૦૪મા યારે દરેક સોદા માટ પાન કાડ ફરિજયાત હતુ 
યારે એક ોકર તરીક અમારે તેનો અમલ કરવો પડતો 
હતો તથા િનયમનકારી િનયમોના ભગને ટાળવા માટ યારે 
આધારને િલ ક કરવામા આ યુ યારે સમાન બાબત લાગુ 
પડ છ. રાઇટ ટ ાઇવસી પરના આજના ચુકાદાને પગલે 
અમે શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છીએ અને યા 
સુધી અમારે તેનો અમલ કરવાનો રહશે.

LICએ ટાટા લોબલ 
બેવરેિજસમા પોતાનો િહ સો 
ઘટાડીને 5.67 ટકા કય
નવી િદ હી: સરકારની માિલકીની વીમા કપની લાઇફ 
ઇ યોર સ કોપ રેશન (એલઆઇસી)એ FMCG કપની ટાટા 
લોબલ બેવરેિજસ િલિમટડમા તેનુ શેરહો ડગ ઘટાડીને 
૫.૬૭ ટકા કયુ હતુ તેણે ખુ લા બýરમા ૨.૦૩ ટકા િહ સો 
વે યો હતો. એલઆઇસીએ ચાર જુલાઈ તથા ૨૩ ઓગ ટ 
વ ે ખુ લા બýરમા ટાટા લોબલ બેવરેિજસના ૧.૨૮ 
કરોડ શેસ વે યા હતા ક જે ૨.૦૩ ટકા િહ સો બને છ, 
તેમ ટાટા જૂથની કપનીએ બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ 
હતુ. અગાઉ એલઆઇસી ટાટા જૂથની આ કપનીમા ૭.૭૦ 
ટકા િહ સો ધરાવતુ હતુ. જુલાઈ મિહનામા એલઆઇસીએ 
ટીøબીએલમા ૨.૧૪ ટકા િહ સો વે યો હતો તથા કપનીમા 
તેનુ શેરહો ડગ ૯.૮૫ ટકાથી ઘટાડીને ૭.૭૦ ટકા કયુ 
હતુ. ટીબીøએલની ચા ા સમા ટાટા ટી, ટટલી, ગૂડ અથ 
ટી, િવટ સ, ટીપી સ અને JEMCAનો સમાવેશ થાય છ. 
તે િવ ની બીý મની સૌથી મોટી ચા ઉ પાદક કપની છ 
તથા તેની ા સ િવ ના ૪૦ દેશોમા પથરાયેલી છ. કોફી 
સેગમે સમા તેની પાસે એઇટ ઓ લોક તથા ા ડ ા સ 
છ. ગુરુવારે બીએસઈ પર કપનીનો શેર ૧.૨૦ ટકા ઘટીને 
છ લે ~૧૯૪.૩૦ બધ ર ો હતો.

વધમાન ટ સટાઇલ નોન-
ક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ 
મારફત ~500 કરોડ એક  કરશે
નવી િદ હી: વધમાન ટ સટાઇલ ાઇવેટ લેસમે ટ 
ધોરણે નોન-ક વટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ મારફત આશરે 
~૫૦૦ કરોડ એક  કરશે. કપનીએ શેરબýરોને માિહતી 
આપી હતી ક કપનીની કિમટીએ ાઇવેટ લેસમે ટ ધોરણે 
~૧૦,૦૦૦નો એક એવા ૪,૯૯૮ ર ડમેબલ નોન-
ક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂને મજૂર કય  છ, જેનુ સગ ઠત 
મૂ ય ~૪૯૯.૮ કરોડ થાય છ. ýક, કપનીએ ભડોળના 
વપરાશ ગે કોઈ માિહતી ઉપલ ધ કરાવી ન હતી. 
બીએસઇ પર ગુરુવારે કપનીનો શેર ૧.૨૬ ટકા વધીને છ લે 
~૧,૧૮૦ બધ ન ધાયો હતો.

બે ક ઓફ ઇ ડયાએ ~50 
લાખ સુધીની થાપણોનો 
યાજદર ઘટા ો

નવી િદ હી: ýહર ે ની બે ક બે ક ઓફ ઇ ડયા 
(બીઓઆઇ)એ ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણો ધરાવતા બચત 
બે ક ખાતા પરના યાજના દરમા ૫૦ બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો 
કરીને ૩.૫ ટકા કયા હતા. ýક, ~૫૦ લાખથી ઉપરની થાપણો 
પરના યાજના દરમા કોઈ ફરફાર કરવામા આ યો નથી. બે ક 
ઓફ ઇ ડયાએ ગુરુવારે બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ હતુ ક 
આજથી અમલમા આવે તે રીતે બે ક િ તરીય સેિવગ દાખલ 
કરી ર ુ છ. બીઓઆઇએ જણા યુ હતુ ક, જે ાહકો તેમના 
બચત ખાતામા ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણ ýળવશે તેઓ ૩.૫ 
ટકાનો યાજનો દર મેળવશે યારે જે લોકો ~૫૦ લાખથી 
ઉપરનુ બેલે સ રાખશે તેઓ ચાર ટકાનો યાજદર મેળવશે. 
ઉ લેખનીય છ ક, ૩૧ જુલાઈના રોજ એસબીઆઇએ બચત 
બે કની ~એક કરોડ સુધીની થાપણો પરના યાજના દરમા ૫૦ 
બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો કરીને દર ૩.૫ ટકા કય  હતો. આ 
મિહનાની શ આતમા એ સસ બે ક ~૫૦ લાખ સુધીની બચત 
બે ક થાપણો પરના યાજના દર ૫૦ બેિઝઝ પોઈ ટ ઘટાડીને 
૩.૫ ટકા કય  હતો.
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મોતીલાલ ઓ વાલ ફાઇના શયલ સિવિસસના 
રાહલ શાહ ઇટી નાઉને જણા યુ હતુ ક બýરમા 
વધારે કરે શન વા મળ તેવા કોઈ સકતો 
મળતા નથી. કટલાક શ અહીં તુત છ:

બýરમા રબાઉ ડ વાયુ તેને તમે કવી રીતે 
ઓળખાવશો? તમે ાહકોને શુ કહો છો?
તે ટોક પેિસ ફક હોય છ. ઘટાડ ખરીદીને 
ýળવી રાખવી જ રી હોય છ કારણ ક એવા કોઈ 
સકતો મળતા નથી ક બýરમા હાલના તરેથી 
વધારે કરે શન આવી શક. મને એવુ લાગે છ 
ક બાય અને હો ડની યૂહરચના રાખવી 
ýઈએ તથા સારી કામગીરી ધરાવતા 
પસદગીના સે ટરમા ઘટાડ લેવાલી 
કાઢવી ýઈએ. આગળ ઉપર પણ તે 
સારી કામગીરી બýવશે.

ડી-માટ ચકાઈ ર ો છ અને સતત વધી જ 
ર ો છ. તમારો મત શો છ?
િલ ટગથી અ યાર સુધીના ગાળા દરિમયાન શેર 

ચકાઈ ર ો છ. નøકના ભિવ યમા મને નથી 
લાગતુ ક આ શેરમા કરે શન 
આવે. વાભાિવક રીતે જ તે 
ઓનરિશપનો મુ ો છ. તેમા ી 
લોટ ઓછો છ તથા િ  સાથેનો 

શેર કોઈને પણ લેવો ગમતો હોય છ. પાછલા 
કટલાક વષ  દરિમયાન િ  યા યમાન થાય 
છ તે ýયુ છ. ડીમાટનુ ઉદાહરણ એક ઉ મ 
ઉદાહરણ છ. તેમા મયાિદત ડાઉનસાઇડ છ તથા 
તે આગળ ઉપર ઇિતહાસ રચશે.

ઇ ફી ગે તમે ાહકોને શી સલાહ આપો છો?
િસ ાના રાøનામા બાદ કટલાક ડગ સેશન 
દરિમયાન આપણે વેચવાલી ýઈ હતી તે કદાચ 
અમુક સમય માટ અટકી શક. સારામા સારો માગ 
તેનાથી દૂર રહવાનો છ અથવા ý તમે લ ગર 
સાઇડ પર રમવા માગતા હોવ તો કોલ ઓ શન 
બાય કરો.
શુ તમને લાગે છ ક ફામા સે ટરમા ધીમે ધીમે 
øવ આવી ર ો છ?
ઘણા બધા ફામા શેરો નøકના ગાળાની ચી 
સપાટીથી ૪૦-૫૦ ટકા ગગડી ગયલેા છ. હ હજુ 
પણ નøકના ભિવ યમા તને ેઆકષક માનતો નથી.

રલાય સના શેરની કમતના અહીંથી આગળ 
ઉપરના દેખાવ ગે તમે ાહકોને શુ કહો છો?
આ શેર હજુ પણ વધારે ચકાઈ શક. 
રલાય સે ઘણા લાબા સમય સુધી 
ડરપરફોમ સ આ યુ છ. નøકના ગાળામા 

તે ઘટ તેવી શ યતા નથી. રોકાણ ýળવી 
રાખવુ ýઈએ.

ફામા સે ટરમા તી  ઘટાડા છતા 
હજુ પણ આકષક જણાતુ નથી

નોકરીની િચતામાથી 
મુ ત મેળવવા 

માટના િવિવધ માગ
તાજેતરના ભતૂકાળમા મોટાપાય ેછટણી અન ેભરતીમા નરમાઇન ેકારણ ેસારી 

નોકર મળેવવી અન ેતને ેýળવી રાખવી ત ેમહ વન ુછ. થર કાર કદી કવી રીતે 
સુિનિ ત કરવી અન ેનોકરીની િચતામાથી કવી રીત ેમુ ત મળેવવી ત ેýણો 
આ એવ ુછ ક જનેા માટ મોટાભાગના લોકો હમશેા ફ રયાદ કરતા હોય છ અને 

ý યો ય તક મળ તો તને ેછોડી શકતા નથી. ના. અમે અહીં લ ન ગ ેવાત કરતા 
નથી. તમારી નોકરી પણ મળેવવવાનુ ક ઠન હોય છ, તને ેýળવવાનુ મુ કલ હોય 
છ અન ેનોકરી ýય તો િચતા ઊભી થાય છ. 
ý રોજગારીન ુબýર ગયા વષ ýવા મ યુ હતુ તવે ુરહ તો આ િચતા અનકે 

ગણી વધી ýય છ. ગયા વષ ખાસ કરીન ેઆઇટી ે મા મોટાભાગ ેછટણી થઈ 
હતી. ગયા વષ ચાલુ થયલેી છટણીમા િસ કો, આઇબીએમ, માઇ ોસો ટ અને 
િસમે ટક જવેી િદ ગજ કપનીઓએ સકડો લોકોન ેછટા કયા હતા. આ વષ પણ 
છટણીનો ડ ચાલુ ર ો છ. િવ ો, ઇ ફોિસસ, કો નઝ ટ, એચસીએલ ટકનોલોø 
અન ેટક મિહ ા મોટી સ યામા તમેના ટાફમા ઘટાડો કરી રહી છ. આની સાથે 
સાથે ભરતીમા પણ ઘટાડો થઈ ર ો છ, તનેાથી ઘણા કમચારીઓ માટ નવી નોકરી 
શોધવાન ુમુ કલ છ અન ેતઓે હવે શુ કરવ ુત ે ગ ેિ ધામા છ. 
બીý ે ોમા પણ ભરતીન ે અસર થઈ છ. મનેપાવર પૂના ૨૦૧૭ના 
ીý વાટરના આઉટલકૂ સરવ ેમજુબ ગયા વષ નટે એ લોયમે ટ આઉટલકૂ 

(રોજગારી સજનની ચો ખી સભાવના)મા તી  ઘટાડો થયો હતો. ૨૦૧૭ના 
ીý વાટરમા રાજગારી સજનની 

ચો ખી સભાવના ૨૦૧૬ના ીý 
વાટરના ૩૬ ટકાની સામે ૨૧ 
ટકા ઘટીન ેહવે ૧૫ ટકા થઇ છ. 
ભરતી ગનેા આઉટલકૂ માટ 
સરવ ેકરવામા આવલેા ૩૪ દશેોમા 
ભારતન ુ થાન હાલમા સાતમુ છ. 
હાલમા િનરાશાજનક થિત 

હોવા છતા મોટાભાગના િન ણાતો 
અન ે અ યાસોમા જણાય છ 

ક નøકથી મ યમગાળામા ભરતીની િસઝન પોિઝ ટવ રહી શક છ. ટીમ લીઝ 
સિવિસસના િસિનયર વાઇસ િેસડ ટ નીિત શમા જણાવ ેછ ક “આઇટી ે મા થોડી 
નકારા મક અસર હોવા છતા દરકે ે મા લોકોની છટણી થઈ રહી નથી. આન ુકારણ 
ખાસ કરીન ેદખેાવ અન ેઉ પાદકતા છ.” તમેણ ેજણા ય ુહતુ ક “મોટા િબઝનસેને 
સૌથી ઓછી અસર થઈ છ અન ેત ેઆગામી વષ દરિમયાન વધ ુભરતી કરવા 
સ જ છ, યાર ેનાના િબઝનસે થોભો અન ેરાહ ýવોની નીિત અપનાવી ર ા છ. 
આઇટી, એ જિનય રગં લૂકોલર ýબ સાથેની કપનીઓ આગામી વષ વધ ુલોકોની 
ભરતી કર ેતવેી ધારણા છ. ýક આગામી થોડા મિહનામા સે સ અન ેમાક ટગ 
ે મા ઓછી રોજગારીન ુ સજન થશે.” આ થિતનો િચતાર મનેપાવર પૂના 

સરવમેા પણ ýવા મળ છ. આ સરવમેા જલુાઇ સ ટ બર ૨૦૧૭ માટ ૧૫ ટકાન ુ
નટે એ લોયમે ટ આઉટલકૂ રજ ૂકરવામા આ ય ુછ. સરવ ેમજુબ ભારતમા ૪,૯૧૦ 
નોકરીદાતામાથી ૧૬ ટકા નોકરીદાતા ભરતીમા વધારો કર ેતવેી ધારણા છ, યારે 
૬૧ ટકા નોકરીદાતા યથાવત થિતનો સકત આપ ેછ. દશેના મુ ય ચાર બýરોમા 
કમચારીઓની સ યામા વધારો થશે. દિ ણ ભારત તમેા ૨૦ ટકા આઉટલકૂ 
સાથે મોખર ે છ. આ સરવનેા તારણો પણ ૨૦૧૭ માઇકલ પજે સેલરી એ ડ 
એ લોયમે ટ આઉટલકૂના તારણ જવેા છ. આ સરવમેા આવરી લેવામા આવલેા 
૩૦૦માથી આશર ે૬૦ ટકા નોકરીદાતા તમેના િબઝનસેમા કમચારીઓની સ યામા 
વધારો કરશ.ે ૮૮ ટકા નોકરીદાતા આ વષ ૬થી ૧૫ ટકા ઇ ીમે ટ ઓફર કરશ.ે  
                  - રજુ મહતા

PSU બે કો પર કો સોિલડશનન ુદબાણ IFCIના ડટ 
સાધનોને ઇકરાએ 
ડાઉન ડે કયા

પીટીઆઇ
મુબઈ

થાિનક રે ટગ એજ સી ઇકરાએ ગુરુવારે આઇએફસીઆઇના લાબા 
ગાળાના બે ક ઋણ, બો ડ ો ામ અને નોન-ક વ ટબલ ડબે ચર ો ામ 
પરના રે ટગને Aથી ડાઉન ેડ કરીને A- કયુ છ તથા કપની માટ નેગે ટવ 
આઉટલૂક ýળવી રા યુ છ. રે ટગ એજ સીએ આઇએફસીઆઇના ટકા 
ગાળાના કોમિશયલ પેપર ો ામ પરના રે ટગ A1+ને પણ ડાઉન ેડ 
કરીને A1 કયુ હતુ. ગુરુવારે ઇકરાના િસિનયર વાઇસ ેિસડ ટ 
રોિહત ઇનામદારે એક ન ધમા જણા યુ હતુ ક, “આઈએફસીઆઇની 
નફાકારકતા સતત કથળી રહી છ 
તથા કિપટલાઇઝેશનનો રેિશયો 
ઘ ો છ. તેને યાનમા રાખીને 
રે ટગ ડાઉન ેડ કરવામા આ યુ 
છ. નાણાકીય વષ ૨૦૧૮ના 
થમ િ માિસક ગાળા દરિમયાન 

નેગે ટવ નેટ ઇ ટરે ટ ઇ કમ 
સાથે આઇએફસીઆઇએ 
સમયગાળા દરિમયાન ચો ખી 
ખોટ ન ધાવવાનુ ýળવી રા યુ હતુ.” કપનીએ ૩૦ જૂન ૨૦૧૭ના 
રોજ ૧૫.૨ ટકાનુ એકદર કિપટલાઇઝેશન ન ધા યુ હતુ. પરંતુ તેની 
ટયર-૧ કિપટલ ૯.૯૨ ટકાએ હતી જે લઘુતમ ૧૦ ટકાની િનયમનકારી 
જ રયાત કરતા નીચી છ. સરકાર તરફથી મૂડી ઉમેરાવાની કોઈ અપે ા 
પણ નથી તથા ચાલુ નાણાકીય વષ દરિમયાન અ યાર સુધીમા નોન-કોર 
રોકાણોનુ ડસઇ વે ટમે ટ પણ થઈ શ યુ નથી. રે ટગ પરનુ નેગે ટવ 
આઉટલૂક દશાવે છ ક રે ટગ એજ સીના મતે એ ટટીની એસેટ વોિલટી 
વધારે નબળી પડવાની શ યતા છ. કપનીની ચો ખા યાજની આવક 
પણ દબાણ હઠળ રહશે કમ ક પોટફોિલયો િવ તરણમા મૂડીની અછતનો 
અવરોધ નડ છ.

પધા મક િધરાણદર ýળવવા માટ તથા તેના િબઝનેસના ટકાઉપણા 
તથા િ  માટ પધા મક દરે ઋણની કપનીની મતા તેને માટ 
િનણાયક રહશે.

સરકારની માિલકીની બે કોન ેમજર તથા એ વિઝશન માટના સભિવત િવક પો રજ ૂકરવા કહવાયુ
ધીરજ િતવારી
નવી િદ હી

કો
સોિલડશનની દરખા તો પર ઝડપી 
િનણય માટની કાયવાહી ન ી 
કયા બાદ સરકાર હવે સરકારની 

માિલકીની બે કોને મજર તથા એ વિઝશન 
માટના સભિવત િવક પો રજૂ કરવા 
દબાણ કરશે. નાણામ ાલયના એક વ ર ઠ 
અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, બે કોને જણાવી 
દેવામા આ યુ છ ક િબઝનેસ ઓપરેશ સ 
તથા øઓ ા ફક ેડ સિહતના િવિવધ 
લેટફો સ પર સમાનતા ઓળખવી જેથી 
સભિવત કો બનેશન પર પહ ચી શકાય.
તેમણે જણા યુ હતુ ક, તેઓ આવા 

િવક પો રજૂ કરશે તથા જેમણે આવી રજૂઆત 
કરી દીધી હશે તેમને આ િ યાને આગળ 
ધપાવવા માટ એકઠા કરીશુ. બુધવારે ક ીય 
કિબનેટ સરકારની માિલકીની બે કો વ ે 
કો સોિલડશનની દરખા તો પર િવચારણા 
કરવા માટ ધાનોની પેનલની વૈક પક 

યવ થા કરવા મજૂરી આપી દીધી હતી.
અ ય એક અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, 

િવિવધ કો બનેશ સ પણ આવી શક ક 
જેમા બે નાની બે કો વ ેના મજરનો પણ 

સમાવેશ થઈ શક. અિધકારીએ જણા યુ 
હતુ ક, એવુ જ રી નથી ક મોટી ýહર 
ે ની બે ક નાની અથવા મ યમ કદની 

બે કને ઓવરટક કરે. તેમા સુમેળ હશે તો 

૨-૩ બે કો મોટી અને મજબૂત એ ટટી 
બનવા માટ મજ થઈ શક. તેણે વધુમા 
ઉમેયુ હતુ ક, આની પાછળનો િવચાર 
મજબૂત બે કો ઊભી કરવાનો છ ક જે 
પોતાની રીતે ોત ઊભા કરી શક. યારે 
સરકાર એ બાબત પર ભાર મૂકી રહી છ 
ક આ નાણાકીય વષ દરિમયાન ઓછામા 
ઓછી ૨-૩ બે કો કો સોિલડટ થાય યારે 
તે કોમિશયલ કો સડરેશન ગે કોઈ 
પણ િનણય લઈ શક. નાણામ ાલયના 
ઉપરો ત અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, 
મોટા ભાગે એસબીઆઇ આ કવાયતમાથી 
બહાર રહશે.
દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક, િવજયા બે ક 

તથા કનરા બે ક સિહતની ચાર બે કોએ 
તો આના સદભમા તેમની રજૂઆત 
કરી પણ દીધી છ. પાછલા કટલાક વષ  
દરિમયાન સરકાર કો સોિલડશન માટ ટકો 
આપવા તૈયાર હોવા છતા મોટા ભાગની 
ýહર ે ની બે કોએ તેમના કમચારી 
યુિનયનોના દબાણ હઠળ અથવા તો ટોચની 

મેનેજમે ટ પોિઝશન ગુમાવવાના ભયથી 
તેનો િવરોધ જ કય  હતો. બે કોને હાલમા 
મોટા માણમા મૂડીની જ ર છ જે ઉપલ ધ 
કરાવવા માટની થિતમા સરકાર નથી, 
તેના કારણે કો સોિલડશન માટની ઉતાવળ 
થઈ રહી છ. કો સોિલડશનથી સરકારના 
ટકાની જ રયાતમા ઘટાડો થશે.

S&P લોબલ રે ટગ દાજ અનુસાર 
સરકારની માિલકીની બે કોને માચ ૨૦૧૯ 
સુધીમા ~૧.૯ લાખ કરોડની મૂડીની 
જ રયાત છ. સરકારે ચાલુ નાણાકીય વષ 
માટ તથા આગામી વષ માટ ~૧૦,૦૦૦ 
કરોડની જ ખાતરી આપી છ.
આ વૈક પક િમકિનઝમ ઊભુ કરવાનો 

િનણય મજબૂત તથા પધા મક બે કોની 
રચના માટ રા ીયકત બે કો વ ેના 
કો સોિલડશનને સરળતા કરી આપશે. 
નાણા ધાન અરુણ જેટલીએ જણા યુ હતુ ક, 
સૈ ાિતક મજૂરી બાદ બે કો કાયદા અનુસાર 
તથા બýરના િનયમનકાર, સેબીની 
ýગવાઈઓને અનુ પ પગલા ભરી શકશે. 

નાની બે કોનુ મજર 
પણ શ ય બને

એવુ જ રી નથી ક મોટી ýહર 
ે ની બે ક નાની અથવા 

મ યમ કદની બે કને ઓવરટક 
કરે. તેમા સુમેળ હશે તો ૨-૩ 
બે કો મોટી અને મજબૂત 
એ ટટી બનવા માટ મજ 
થઈ શક

દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક, 
િવજયા બે ક તથા કનરા બે ક 
સિહતની ચાર બે કોએ તો આના 
સદભમા તેમની રજૂઆત કરી 
પણ દીધી છ

માકટ યૂઝ
આધારના અમલ ગે 
બીએસઇના આદેશની રાહ તુ 
ોકસ ફોરમ

મુબઈ: બીએસઇ ોકસ ફોરમે ગુરુવારે જણા યુ હતુ ક, 
કિપટલ માકટના સોદા માટ આધારના ફરિજયાત અમલના 
મામલે તેઓ શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છ. 
બધારણ હઠળ ગુ તતાનો મૂળભૂત અિધકાર હોવાનો 
સવ  અદાલત ારા ચુકાદો આપવામા આ યો તેના 
પગલે આ િતિ યા આવી છ. િવિવધ સામાિજક ક યાણ 
યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટ આધારના ઉપયોગને 
ફરિજયાત બનાવવાના ક  સરકારના આદેશને પડકારતી 
એક િપ ટશન પર બે ચ ારા આદેશ કરવામા આ યો 
હતો. િપ ટશનમા એવી પણ દલીલ કરવામા આવી હતી ક 
આધારનો ઉપયોગ યારે કોમિશયલ ઓગનાઇઝેશન ારા 
કરવામા આવે છ યારે ગુ તતાનો ભગ થાય છ. બીએસઇ 
ોકસ ફોરમના વ તા કમલેશ ોફ જણા યુ હતુ ક 

૨૦૦૪મા યારે દરેક સોદા માટ પાન કાડ ફરિજયાત હતુ 
યારે એક ોકર તરીક અમારે તેનો અમલ કરવો પડતો 
હતો તથા િનયમનકારી િનયમોના ભગને ટાળવા માટ યારે 
આધારને િલ ક કરવામા આ યુ યારે સમાન બાબત લાગુ 
પડ છ. રાઇટ ટ ાઇવસી પરના આજના ચુકાદાને પગલે 
અમે શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છીએ અને યા 
સુધી અમારે તેનો અમલ કરવાનો રહશે.

LICએ ટાટા લોબલ 
બેવરેિજસમા પોતાનો િહ સો 
ઘટાડીને 5.67 ટકા કય
નવી િદ હી: સરકારની માિલકીની વીમા કપની લાઇફ 
ઇ યોર સ કોપ રેશન (એલઆઇસી)એ FMCG કપની ટાટા 
લોબલ બેવરેિજસ િલિમટડમા તેનુ શેરહો ડગ ઘટાડીને 
૫.૬૭ ટકા કયુ હતુ તેણે ખુ લા બýરમા ૨.૦૩ ટકા િહ સો 
વે યો હતો. એલઆઇસીએ ચાર જુલાઈ તથા ૨૩ ઓગ ટ 
વ ે ખુ લા બýરમા ટાટા લોબલ બેવરેિજસના ૧.૨૮ 
કરોડ શેસ વે યા હતા ક જે ૨.૦૩ ટકા િહ સો બને છ, 
તેમ ટાટા જૂથની કપનીએ બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ 
હતુ. અગાઉ એલઆઇસી ટાટા જૂથની આ કપનીમા ૭.૭૦ 
ટકા િહ સો ધરાવતુ હતુ. જુલાઈ મિહનામા એલઆઇસીએ 
ટીøબીએલમા ૨.૧૪ ટકા િહ સો વે યો હતો તથા કપનીમા 
તેનુ શેરહો ડગ ૯.૮૫ ટકાથી ઘટાડીને ૭.૭૦ ટકા કયુ 
હતુ. ટીબીøએલની ચા ા સમા ટાટા ટી, ટટલી, ગૂડ અથ 
ટી, િવટ સ, ટીપી સ અને JEMCAનો સમાવેશ થાય છ. 
તે િવ ની બીý મની સૌથી મોટી ચા ઉ પાદક કપની છ 
તથા તેની ા સ િવ ના ૪૦ દેશોમા પથરાયેલી છ. કોફી 
સેગમે સમા તેની પાસે એઇટ ઓ લોક તથા ા ડ ા સ 
છ. ગુરુવારે બીએસઈ પર કપનીનો શેર ૧.૨૦ ટકા ઘટીને 
છ લે ~૧૯૪.૩૦ બધ ર ો હતો.

વધમાન ટ સટાઇલ નોન-
ક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ 
મારફત ~500 કરોડ એક  કરશે
નવી િદ હી: વધમાન ટ સટાઇલ ાઇવેટ લેસમે ટ 
ધોરણે નોન-ક વટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ મારફત આશરે 
~૫૦૦ કરોડ એક  કરશે. કપનીએ શેરબýરોને માિહતી 
આપી હતી ક કપનીની કિમટીએ ાઇવેટ લેસમે ટ ધોરણે 
~૧૦,૦૦૦નો એક એવા ૪,૯૯૮ ર ડમેબલ નોન-
ક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂને મજૂર કય  છ, જેનુ સગ ઠત 
મૂ ય ~૪૯૯.૮ કરોડ થાય છ. ýક, કપનીએ ભડોળના 
વપરાશ ગે કોઈ માિહતી ઉપલ ધ કરાવી ન હતી. 
બીએસઇ પર ગુરુવારે કપનીનો શેર ૧.૨૬ ટકા વધીને છ લે 
~૧,૧૮૦ બધ ન ધાયો હતો.

બે ક ઓફ ઇ ડયાએ ~50 
લાખ સુધીની થાપણોનો 
યાજદર ઘટા ો

નવી િદ હી: ýહર ે ની બે ક બે ક ઓફ ઇ ડયા 
(બીઓઆઇ)એ ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણો ધરાવતા બચત 
બે ક ખાતા પરના યાજના દરમા ૫૦ બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો 
કરીને ૩.૫ ટકા કયા હતા. ýક, ~૫૦ લાખથી ઉપરની થાપણો 
પરના યાજના દરમા કોઈ ફરફાર કરવામા આ યો નથી. બે ક 
ઓફ ઇ ડયાએ ગુરુવારે બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ હતુ ક 
આજથી અમલમા આવે તે રીતે બે ક િ તરીય સેિવગ દાખલ 
કરી ર ુ છ. બીઓઆઇએ જણા યુ હતુ ક, જે ાહકો તેમના 
બચત ખાતામા ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણ ýળવશે તેઓ ૩.૫ 
ટકાનો યાજનો દર મેળવશે યારે જે લોકો ~૫૦ લાખથી 
ઉપરનુ બેલે સ રાખશે તેઓ ચાર ટકાનો યાજદર મેળવશે. 
ઉ લેખનીય છ ક, ૩૧ જુલાઈના રોજ એસબીઆઇએ બચત 
બે કની ~એક કરોડ સુધીની થાપણો પરના યાજના દરમા ૫૦ 
બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો કરીને દર ૩.૫ ટકા કય  હતો. આ 
મિહનાની શ આતમા એ સસ બે ક ~૫૦ લાખ સુધીની બચત 
બે ક થાપણો પરના યાજના દર ૫૦ બેિઝઝ પોઈ ટ ઘટાડીને 
૩.૫ ટકા કય  હતો.
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