OF SERVICE EXCELLENCE

Date: March 30, 2019
To,
National Stock Exchange of India Limited
Listing Compliance Department
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra East,
Mumbai - 400051
Dear Sir,
Sub: Appointment of Zodiac Energy Limited as Authorised Channel Partner of Adani Solar
(Mundra Solar PV Limited-MSPVL) in Gujarat

Ref: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing obligations and Disclosures
requirements) Regulations, 2015
Adani Group's solar manufacturing arm Adani Solar on Friday announced that the Company
has partnered with Zodiac Energy Limited for retail distribution business of solar panels in
Gujarat. Zodiac Energy Limited will be Adani Solar's Exclusive Channel Partner for Gujarat. As
the authorised channel partner, Zodiac Energy Limited will be assigned an exclusive territory
to manage orders of solar panels upto 150KW and be responsible for overall lead generation,
conversion and service across the state. This partnership is aimed at facilitating consumers
and SME, MSME or institutions in Gujarat to switch to sustainable solar power at among the
lowest capex cost.
Our Company expects this partnership may result in increase in sales for Zodiac Energy
Limited and also the visibility of Zodiac Energy across the renewable energy spectrum will be
improved due to strong presence of Adani Solar in Indian Renewable Energy Segment.
A newspaper publication is enclosed herewith for your ready reference.
You are requested to take the same on your record.
Thanking You.

For, Zodiac Energy Limited

•

Niyati Parikh
Company Secretary & Compliance officer
(Membership No.-ACS: 52584)
Encl: Ala

Reg. Office : A-1204, Siddhivinoyok Tower, Behind Adani (NG Station, Near Kataria Auto, Makarba, S.G.Highway, Ahmedabad - 380051.
Phone
: + 91 -79-66170307, + 91-79-29704116, + 9198791 06443, E-Mail : info@zodiacenergy.com, Web : www.zodiacenergy.com
follow uson II W lID
TOLL FREE: 1-800-233-2309
(IN: U51909GJ1992PLC017694
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અદાણી સોલારનો િવતરણ માટ�
ઝો�ડયાક એનø� સાથે સહયોગ
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� અદાણી જૂથની સોલાર ઉ�પાદન
ક�પની અદાણી સોલારે મેસસ� ઝોડીયાક
એનø�ની એ�સલુઝીવ ચેનલ પાટ�નર
તરીક� િનમ�ક કરીને ગુજરાત માટ�
�રટ�ઈલ ડી��ી�યુશન િબઝનેસના
�ારંભની ýહ�રાત કરી હતી. આ
ભાગીદારીએ �ાહકો, ગુજરાતમા�
એસએમઈ, એમએસએમઈ અને િવિવધ
સ��થાઓને સૌથી ઓછા મૂડીરોકાણ
ખચ� મારફતે લા�બા ગાળા માટ� સોલાર
પાવર તરફ વળવાની સુિવધા પૂરી
પાડતુ કદમ છ�. ભારતના સોલાર પાવર
ઉ�પાદકોમા� અદાણી માક�ટ લીડરિશપ
ધરાવે છ�. તમામ એસક�યમુ ા� IEC2016 સ�ટ��ફક�શન ધરાવનાર અદાણી
એક મા� ઉ�પાદક છ�. રાજ�થાન, ઉ�ર
�દેશ અને િદ�હીમા� �રટ�ઈલ ચેનલ
પાટ�નરની ýહ�રાત કરીને અદાણીએ
હાજરી ભારતભરમા� િવ�તારી છ�.
અદાણી સોલાર પેન�સ બેસાડતા
�ાહકોને પાવર કટના પડકારો હલ
કરવામા� સહાય�પ થશે અને ઓન�ીડથી ગુજરાતમા� એક�દર વીજળી

ખચ� અને વપરાશ ઘટાડવામા� સહાય
થશે. ક��� સરકારના વષ� 2022 સુધીમા�
40,000 મેગાવોટના ક�લ �ફટોપ સોલર
પાવર જનરેશન ટાગ�ટને હા�સલ કરવા
ગુજરાત સરકાર રા�યમા� સોલાર
�ફટોપ િસ�ટમને �ો�સાહન આપી
રહી છ�.
આ ýહ�રાત �ગે �િતભાવ આપતા�
અદાણી સોલારના ચીફ એ��ઝ�યુ�ટવ
ઓ�ફસર રમેશ નાયર જણાવે છ� ક� અમે
ભારતના �ર�યુએબલ એનø� �ે�એ
છ��લા થોડા�ક વષ�મા� રી�યુએબલ પાવર
જનરેશન �મતા �થાપીત કરીને ભારે
સફળતા �ા�ત કરી છ�. આ ગિતિવધી
સાથે અમે અમારા �ાહકોને �પધા��મક
દરે તમામ ઉપયોગીતા માટ� આધારભૂત
સોલાર પેન�સ પૂરી પાડીશુ�. મેસસ�
ઝોડીયાક એનø� અમારા એ�સલુિઝવ
ચેનલ પાટ�નસ� અને ફ�ટ� ટચ પોઈ�ટ
બની રહ�શે અને ગુજરાતમા� સ�પણ
ૂ �
સિવ�સ પૂરી પાડશે. અમે અમારા
દેશભરના �ાહકો માટ� વીજ વપરાશનો
ખચ� ઘટાડીને અમારી �ોડકટસની
�યાપક પહ�ચ અને િવઝીબીલીટી �વા
માગીએ છીએ.

િબઝનેસ

એિ�લ કો��ા�ટના �ારંભમા� જ િન�ટીએ 11,600ની સપાટી ક�દાવી, ઐિતહાિસક ટોચથી મા� 137 પોઇ�ટ દૂર

સ�તાહમા� સે�સે�સમા� 508 પોઇ�ટનો ઊછાળો
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� માચ�મા� રોલઓવરની મજબૂત
��થિતની પાછળ એિ�લ િસ�રઝનો
�ારંભ મ�મ વાતાવરણમા� થયો હતો
અને િન�ટી 11,600ની સપાટી ઉપર
બ�ધ રહી હતી. િન�ટી 31 ઓગ�ટ
પછી �થમવાર 11,600ના �તરને
ક�દવાવામા� સફળ રહી હતી. સ�તાહ
દમ�રયાન સે�સે�સ 508 અને િન�ટી
107 પોઇ�ટ વ�ા હતા. અમે�રકા અને
ચીન વ�ે ��ડ ટ��રફ �ગેની નવી
સમજૂતીની ýહ�રાત એકાદ મિહનામા�
થશે. બ�ને દેશો વ�ેની બેઠક સફલ
રહી હોવાના િનદ�શો મળતા એિશયન
શેરબýરમા� સુધારાનો માહોલ
હતો અને તેની પોિઝટીવ અસર
ભારતીય શેરબýર પર પણ હતી.
��ડના ભાવમા� ઓપેક �ારા ઉ�પાદન
કાપની િવચારણાને પગલે ફરી સુધારો
�વાયો હતો. ��ડમા� 2002 પછી સૌથી
મજબૂત િ�માિસક ગાળો �વાયો
હતો. અમે�રકાની ઇ�વે�ટરી વધવાના
અહ�વાલ ઝડપથી �ડ�કાઉ�ટ થઈ ગયા
હતા. આવતા
સ�તાહથી એિ�લ

ઓટો શેરોમા� �રકવરી
ક�પની
વ�યા
અશોક લેલ�ે ડ 3.2%
એમએ�ડએમ 3.3%
તાતા મોટસ� 2.2%
ટીવીએસ મોટસ�1.4%
મારુિત સુઝકુ ી 1.3%

બ�ધ
91.30
671.80
174.30
478.20
6671.70

મિહનાની સાથે જ બýર ચૂ�ટણીના
તબ�ામા� �વેસશે અને િન�ટી
વીએ�સઆઈ 17ની ઊપર રહ�તા� તે
ચ�ચળતા વધવાના સ�ક�ત આપતુ� હતુ�.
સે�સે�સ આગલા બ�ધ સામે ગેપમા�
�ચો ખુ�યા બાદ 200 પોઇ�ટની
રે�જમા� અથડાઈ ગયો હતો અને છ��લે
127.19 પોઇ�ટ વધીને 38,672.91ના
�તરે બ�ધ ર�ો હતો. િન�ટી પણ
11,623.90ના �તરે બ�ધ રહી હતી જે
53.90 પોઇ�ટ વધી હતી. િન�ટી અને
સે�સે�સ 31 ઓગ�ટ 2018 પછીની
સૌથી �ચા �તરે બ�ધ હતા. િન�ટી
અગાઉની સવ��ય �કથી મા� 137
પોઇ�ટ દૂર છ� અને હાલ જે �કારનુ�
મોમે�ટમ �વાય છ� તેને �તા� એિ�લ
મિહનામા� નવી ટોચ �વા મળ� તેવી

સ�ભાવના છ� એમ મોનાક� નેટવથ�ના
એમડી વૈભવ શાહ� ક�ુ� હતુ�. �જલ
�ો�ક�ગના ડ��રવે�ટ�ઝ સેગમે�ટના
સૂ�ોના કહ�વા �માણે િન�ટીમા�
11,700ના કોલમા� નવી પોિઝશન
િબ�ટઅપ થઈ હોવાનુ� �વાયુ� છ�
અને કોલ રાઇ�ટ�ગ પણ રહ�તા� આ
સપાટી હવે દૂર નથી જણાતી. બીø
તરફ બે�ક િન�ટી ઝડપથી વ�યા પછી
કો�સોિલડ�ટ�ડ થતી હોવાનુ� વાતાવરણ
હતુ�. માચ� િસ�રઝમા� બે�ક િન�ટીમા� 12
ટકાથી વધુનો ઊછાળો ન�ધાયો હતો.
બે�ક િન�ટીમા� િવકલી સેટલમે�ટ રહ�તા�
તેની પણ અસર રહ�તા� તેøવાળાઓએ
�ો�ફટ બુ�ક�ગ કયુ� હોવાનુ� સૂ�ોનુ�
કહ�વુ� હતુ�. ભારતીય શેરબýરમા�
એફઆઇઆઇના ટ�કાએ તેøના
સે�ટીમે�ટ વ�ે વૈિ�ક સકારા�મક
સ�ક�તોએ પણ મોટો ભાગ ભજ�યો
હતો. અમે�રકા અને ચીન વ�ેના
��ડ સમજૂતી �ગેની બેઠક સફળ રહી
હોવાના સ�ક�તો મળતા હતા. આગામી
એક મિહનામા� નવી ýહ�રાત થવાના
અહ�વાલો હતા. આ ઉપરા�ત યુરોપના
��ડ ડ�ટા સુધારાના રહ�તા� તેની પણ
પોિઝટીવ અસર હતી. આને કારણે

િસટી ગેસ �ડ����યુશનથી
OMCને ફાયદો થશે

-

એજ�સી > નવી િદ�હી
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�ફચ રે�ટ��સે ક�ુ� છ� ક� તાજેતરમા�
ઈ��ડયન ઓઈલ કોપ�રેશન,
ભારત પે�ોિલયમ કોપ�રેશન અને
િહ�દુ�તાન પે�ોિલયમ કોપ�રેશન
જેવી ઓઈલ માક��ટ�ગ ક�પનીઓને
િવિવધ શહ�રોમા� ગેસ િવતરણ
માટ�ના અિધકાર આપવામા� આ�યા
છ�, જેને કારણે તેઓ ડાઈવિસ��ફક�શન
કરી શકશે અને �થાિનક રા�ધણ ગેસ
માક�ટ અને ઓટો �યૂઅલ માક�ટમા�
તેમનો િહ�સો લા�બા ગાળા સુધી
ýળવી શકશે. આઈઓસી અને
એચપીસીએલને ગયા મિહને 9
શહ�રો માટ� િસ�ટ ગેસ �ડ����યુશન
અિધકાર મ�યા છ�. બીપીસીએલને
બે શહ�રો માટ� અિધકાર મ�યા છ�.
અગાઉ સ�ટ��બર-2018મા� થયેલા
ઓ�શનમા� બીપીસીએલને 11
શહ�રો માટ� અિધકાર મ�યા હતા.
�ફચ રે�ટ��સે ક�ુ� હતુ� ક� ધીમેધીમે પાઈ�ડ નેચરલ ગેસ(PNG)
ઓટો �યૂઅલ સામે મજબૂત રીતે
�પધા� કરી ર�ો છ� અને િલ��વફાઈડ

પે�ોિલયમ ગેસ(LPG)નુ� �થાન લઈ
ર�ો છ�. સાદી ભાષામા� કહીએ તો વધુ
ને વધુ ઘરોમા� પાઈપથી રા�ધણ ગેસ
પહ�ચી ર�ો છ� અને િસલી�ડરવાળા
ગેસનો વપરાશ ધીમો પ�ો
છ�. સરકારે 50 શહ�રો અને તેની
આસપાસના િવ�તારો(�યો�ા�ફકલ
એ�રયા) માટ� ઓ�શન કયુ� હતુ�, જે
�તગ�ત ઉપરો�ત �ણ ક�પનીઓ
ઉપરા�ત ગેઈલ ઈ��ડયા, મહારા��
નેચરલ ગેસ િલિમટ�ડ, રાજ�થાન
ગેસ િલિમટ�ડ જેવી સરકારી
ક�પનીઓ અને અદાણી ગેસ
િલિમટ�ડ તથા ટોરે�ટ ગેસ �ાઈવેટ
િલિમટ�ડ જેવી ખાનગી ક�પનીઓને
ફાળવણી થઈ છ�. �ફચના મતે IOC,
HPCL, BPCL આ મામલે ગેઈલ
કરતા� વધુ એ�સપ�ટ�ઝ ધરાવે છ�.
તેમ છતા� ગેઈલને �ા�સિમશન
વો�યુમ વધવાનો ફાયદો મળશે.
ઉ�લેખનીય છ� ક� એિ�લ-2018થી
ý�યુઆરી-2019 દરિમયાન નેચરલ
ગેસનો વપરાશ 3 ટકા વ�યો હતો.
અગાઉના નાણાકીય વષ�મા� તેમા� 4.5
ટકાનો વધારો થયો હતો.

એિશયન શેરબýરમા� મજબૂતાઈ
હતી તો યુરોપના શેરબýર પણ
સુધારા વ�ે ખુ�યા હતા. ચીનનો
શા�ધાઈ �ક સૌથી વધુ 96 પોઇ�ટ
ઊછ�યો હતો અને ચાલુ વષ�ના �થમ
િ�માિસક ગાળામા� તેમા� લગભગ
20 ટકાનો ઊછાળો �વાયો છ�.
કોપ�રેટ અિન�ગની ýહ�રાતો આવતા
સ�તાહથી શ� થવાની હોવાથી તે ���ડને
આગળ વધારવામા� મદદ�પ બનશે.
દરિમયાન િ�સીલે ચોથા િ�માિસક
ગાળાના પ�રણામ �ગે િનરાશાજનક
�રપોટ� બહાર પાડવા છતા� તેની િવશેષ
અસર �વાઈ નહોતી.
િમડ ક�પ �ક 151 અને �મોલ ક�પ
�ક 109 પોઇ�ટ વધીને રહ�તા� માક�ટ
�ેડથ પોિઝટીવ રહીને વધનાર 1456
શેરો સામે ઘટનાર 1183 શેરો હતા.
સે�ટોરલ �કમા� એનø� 0.7 ટકા,
મે�યુફ�કચ�રંગ 1.1 ટકા, સીપીએસઈ
એક ટકા, હ��થક�ર 1.4 ટકા, પીએસયુ
0.9 ટકા, ઓટો 1.2 ટકા, ક�િપટલ
ગુ�ઝ 0.5 ટકા, ક�ઝયુમર �ુરબે લ 0.7
ટકા, મેટલ 2.3 ટકા, ઓઇલ એ�ડ ગેસ
0.9 ટકા, પાવર 0.7 ટકા અને �રય�ટી
�ક 0.6 ટકા વ�યા હતા.

એસએસટીસીનુ� િલ��ટ�ગ િનરાશાજનક ર�ુ�

સરકાર હ�તગત એમએસટીસીનુ� િલ��ટ�ગ િનરાશાજનક ર�ુ� હતુ�.
ક�પનીએ શેર �.120ના ભાવે ઓફર કયા� હતા તેની સામે 7.5 ટકા નીચો
�.111 ખુ�યા બાદ નીચામા� 110.05 થયા બાદ પાછળથી સાધારણ સુધરીને
116.55 થયા બાદ છ��લે ઓફર સામે 4.83 ટકા ઘટીને 114.20 બ�ધ ર�ો
હતો. ક�પનીના શેરનુ� વે�યૂએશન �.803.97 કરોડનુ� ર�ુ� હતુ�. ક�પની
�.226 કરોડનો આઇપીઓ લાવી હતી જેનુ� ભર�ં છલકાય તે હ�તૂએ છ��લી
તારીખ લ�બાવવામા� આવી હતી. ક�પનીએ પાછળથી નીચલી �ાઇસ બે�ડમા�
�.1નો ઘટાડો કય� હતો.

ચીનના પોિઝટીવ સ�ક�તોએ મેટલ શેરો �ચકાયા

ચીનના પોિઝટીવ સમાચાર વહ�તા થતા� મેટલ એ�સચે�જમા� ભાવમા�
મજબૂતાઈ �વાતા તેની અસર શેરોના ભાવ સુધી પહ�ચી હતી. મુ�ય શેરોમા�
ø�દાલ �ટીલ 8.9 ટકા વધીને 179.55, સેઇલ 6.2 ટકા વધીને 53.70, નેશનલ
એ�યુિમિનયમ 4.2 ટકા વધીને 55.40, વેદા�તા 3.2 ટકા વધીને 183.75,
તાતા �ટીલ 2.7 ટકા વધીને 520.85, એનએમડીસી 2.6 ટકા વધીને 104.15,
જેએસડબ�યુ �ટીલ 1.8 ટકા વધીને 292.85, િહ�દા�કો 1.2 ટકા વધીને
205.35ની સપાટીએ બ�ધ હતા.

અદાણી �ૂપના શેરોમા� પસ�દગીના શેરોમા� મજબૂતાઈ

અાદણી �ૂપના મોટા ભાગના શેરોમા� મજબૂતાઈનો વ�ર �વાયો હતો. �ૂપ
શેરોમા� અદાણી ગેસ સૌથી વધુ 10.5 ટકા વધીને 128.85 બ�ધ ર�ો હતો. આ
ઉપરા�ત અદામી એ�ટર. 6.7 ટકા, અદાણી �ીન 3.3 ટકા, અદાણી પાવર
2.7 ટકા વધીને બ�ધ ર�ા હતા �યારે અદાણી પોટ� 0.9 ટકા ઘ�ો હતો તો
અદાણી �ા�સ. આગલા બ�ધની સામે ��થર હતો. �ૂપની િવિવધ ક�પનીઓના
એ�વેઝનના અહ�વાલોની સકારા�મક અસર �વાઈ હતી.

બચત વધારવી અને આરો�યની
ýળવણી િસ�ાની બે બાજુ

-

હ��થ ઇ��યોર�સ કાય��મ કર બચત ટ�લ તરીક� પણ મદદ�પ બની શક� છ�

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

આપણે દરેક આરો�યમા� રોકાણ કરવા િવશે
અલગ અલગ િવચારો ધરાવીયે છીએ. આ દરેક
રોકાણો કદાચ અગ�યના અગ�યના હોઇ શક� છ�.
આમા� હ��થ ઇ��યોર�સમા� રોકાણ કરવુ� અગ�યનુ� છ�
એમ બહ� લોકોમા� ઓછી મા�યતા છ�. મોટા ભાગના
લોકો, વીમો ખરીદતી વખતે અચકાતા હોય છ�, તેન�ુ
મૂળભૂત કારણ એવી િવચારસણી હોય છ� ક� �
આપણે જે તે નાણા�કીય વષ�મા� �લેઇમ ન કરીએ
તો નાણા� વેડફાઇ ýય છ� એમ એચડીએફસી અગ�
જનરલ ઇ��યોર�સના િસનીયર વાઇસ �ેિસડ�ટ,
ફાઇના��સયલ ક��ોલર રાક�શ રાઠીનુ� કહ�વ�ુ હતુ�.
અસ��ય સીધા ફાયદાઓ હોવા છતા� ઘણા
લોકો હજુ પણ હ��થ કવર લેવાથી દૂર રહ� છ�.
તેમા� સૌ�થમ અમુક �ય��તઓ માને છ� ક�
હ��થ ઇ��યોર�સ અચાનક તબીબી કટોકટીમા�
અ�ય�ત ઉપયોગી બની શક� છ�. બીજુ, તેમા�ના
મોટા ભાગના હ��થ ઇ��યોર�સની બા�યધરીના
લાભોથી વ�િચત હોય છ� અને જે લોકો 30 વષ�ની

હ��થ ઇ��યોર�સ પર કર કપાતની શરત

પોિલસીહો�ડર, પ�ની અને િનભ�ર બાળકોને આવરી લેતા હ��થ ઇ��યોર�સ િ�મીયમ પર વાિષ�ક
�. 25,000થી 1,00,000 સુધીની કપાત �ા�ત કરી શક� છ�. � કોઇ 60 વષ� ક� તેનાથી વધુની વયે
ઇ��યોર કરાવે તો તે િલમીટમા� વધારો થાય છ�. તેમજ, � તમે એક કરતા વધુ વષ�ની િસ�ગલ
િ�મીયમ પોિલસી ધરાવતા હોય તો, તમે અનેક વષ� સુધી સમ� િ�મીયમની �માણસર કપાત
માટ� પણ લાયક બનો છો. તેનો અથ� એ ક� ક� � તમે 2ý વષ�ની પોિલસી માટ� �. 40,000ની
ચૂકવણી કરી હોય તો તમે ��યેક વષ� �. 20,000 સુધીનો �લેઇમ કરી શકો છો. �ક� કર લાભો
કરવેરા કાયદામા� ફ�રફારની શરતે હોય છ� અને તેથી ચો�સ કર લાભો માટ�ની વધુ િવગત
માટ� તમે કર સલાહકારનો સ�પક� કરવો �ે�ઠ બાબત છ�.
આસપાસ અને 40ના વષ�ના �ારંભમા� હોય છ� તેના કરતા ઓછ� કવરેજ ઓફર કરતા હોય છ�.
તેઓ હ��થ ઇ��યોર�સનો િવચાર કરતા નથી વધુમા� કોપ�રે�સ પોિલસી �યા� સુધી ક�પની સાથે
ક�મ ક� તેઓનુ� આરો�ય સારુ હોય છ�. વહ�લાસર સ�કળાયેલા હોય �યા� સુધી જ અ��ત�વમા� રહ� છ�
રોકાણ કરવાનુ� અગ�યનુ� હોય છ� ક�મ ક� øવનના અને તે નવા રોજગારદાતામા� �ા�સફર થતી નથી
�ારંિભક તબ�ામા� ખરીદવામા� આવેલી પોિલસી ક� ક�પનીમા�થી િન�� થયા પછી ચાલુ રહ�તી નથી.
øવન સ��યાના સમયગાળામા� જે તે �ય��તને વીમા ક�પનીઓ અસ��ય �ો�કટ ઓફર કરે છ�;
સેવા પૂરી પાડી શકશે. ઘણી વખત લોકો તેમના જેમ ક� બેિઝક ઇ�ડ���નટી �લાન, િ�ટીકલ ઇલનેસ
રોજગારદાતા �ારા પૂરી પાડવામા� આવતી ઇ��યોર�સ, સુપર ટોપ અપ અથવા હો��પટલ
વીમા પોિલસી પર િનભ�ર રહ�વાનુ� પસ�દ કરતા ડ�ઇલી ક�શ �લાન; જે 80ડી હ�ઠળ કર કપાત
હોય છ� અને માને છ� ક� તેમની કોપ�રેટ �ુપ મેળવવા હકદાર છ�. આ લાભો ક� જે આ �ોડ��સ
ઇ��યોર�સ પોિલસી તેમના માટ� પૂરતી રહ�શે. �ારા આવરી લેવામા� આ�યા છ� જે કર લાભમા�
પરંતુ કોપ�રે�સ સામા�ય રીતે ખરેખર જ�ર હોય ઉમેરો કરે છ�, જે તેને ઉમદા રોકાણ બનાવે છ�.

પા�ચ PSUને સરકાર તરફથી
~21,428 કરોડની સહાય મળી
પા�ચ બે�કોએ �ેફર��શયલ ધોરણે સરકારને શેર આ�યા

-
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સરકાર સ�ચાિલત પીએનબી, બે�ક ઓફ
બરોડા, યુિનયન બે�ક, ઈ��ડયન ઓવરસીસ
બે�ક અને સે��લ બે�ક ઓફ ઈ��ડયા
એ પા�ચ બે�કને ગુરુવારે સરકાર તરફથી
ક�િપટલ ઈ��યૂઝનના ભાગ�પે ~21,428
કરોડની સહાય મળી છ�. આ પા�ચયે બે�કોએ
�ેફર��શયલ ધોરણે સરકારને ઈ��વટી શેર
ફાળ�યા છ�, જેના બદલામા� તેમને આ સહાય
મળી છ�. 31 માચ�, 2019ના રોજ પૂરા થઈ
રહ�લા નાણાકીય વષ� માટ� આ સહાય મળી છ�.
પ�ýબ નેશનલ બે�ક(PNB)એ માિહતી ાપી
હતી ક� તેના શેરધારકોની અસાધારણ સામા�ય
સભા 28 માચ� યોýઈ હતી, જેમા� સરકારને
શેરદીઠ ~71.66ના ભાવે 80,20,63,535
ઈ��વટી શેર ફાળવવાની મ�જરૂ ી મળી ગઈ છ�,
જેના પેટ� તેને ~5908 કરોડ મ�યા છ�.

બે�ક ઓફ બરોડાને આ જ �કારે ~5042
કરોડ મ�યા છ� અને તેણે પણ આ �કારે શેર
ફાળ�યા છ�. યુિનયન બે�ક� પણ સરકારને
શેરદીઠ ~78.84ના ભાવે 52,15,62,658
ઈ��વટી શેર ફાળવીને ~4,111.99 કરોડ
મેળ�યા છ�.
ઈ��ડયન ઓવરસીસ બે�ક(IOB)એ પણ
શેરદીઠ ~14.12ના ભાવે 269,54,67,422
ઈ��વટી શેર �ેફર��શયલ ધોરણે ફાળ�યા છ�,
જેના બદલામા� ~3806 કરોડ મેળ�યા છ�. આ
સાથે જ IOBમા� સરકારનુ� હો��ડ�ગ 89.39
ટકાથી વધીને 92.52 ટકા થઈ ગયુ� છ�.
સે��લ બે�ક ઓફ ઈ��ડયાએ સરકારને
શેરદીઠ ~37.25ના ભાવે 68,72,48,322
ઈ��વટી શેર ફાળ�યા છ� અને બદલામા�
~2,560 કરોડ મેળ�યા છ�. આ સાથે સરકારનુ�
તેમા� હો��ડ�ગ 89.40 ટકાથી વધીને 91.20 ટકા
થઈ ગયુ� છ�.

PNB હાઉિસ�ગમા� જનરલ
એટલા��ટક, વદ� પાટ�નસ� િહ�સો
~1851 કરોડમા� ખરીદશે

-
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સરકાર સ�ચાિલત પ�ýબ નેશનલ બે�ક(PNB)એ
શુ�વારે ક�ુ� હતુ� ક� તે પીએનબી હાઉિસ�ગમા� તેનો િહ�સો
�લોબલ �ાઈવેટ ઈ��વટી ક�પની જનરલ એટલા��ટક �ુપ
અને ઓ�ટરને�ટવ ઈ�વે�ટમે�ટ ક�પની વરદે પાટ�નસ�ને
~1851.6 કરોડમા� વેચી દેશ.ે
પીએનબીએ આ �ગે શુ�વારે કરાર પર હ�તા�ર
કયા� હતા, જે મુજબ પીએનબી તેની સબિસડરી પીએનબી
હાઉિસ�ગ ફાઈના�સ િલિમટ�ડના 1,08,91,733 શેર જનરલ
એટલા��ટકને શેરદીઠ ~850ના ભાવે વેચશે, જેન�ુ ક�લ મૂ�ય
~925.80 કરોડ થાય છ�. એ જ રીતે તે પીએનબી હાઉિસ�ગના
એટલા જ (1,08,91,733) શેર વદ� પાટ�નસ�ને શેરદીઠ
~850ના જ ભાવે વેચશે, જેન�ુ મૂ�ય પણ એટલુ� જ ~925.80
કરોડ થાય છ�. આ િહ�સો વે�યા પછી પીએનબી પાસે હવે
પીએનબી હાઉિસ�ગ ફાઈના�સમા� 19.78 ટકા િહ�સો રહ�શ,ે
જે તે ýળવી રાખશે. 31 �ડસે�બર, 2018ના રોજ પીએનબીનો
પીએનબી હાઉિસ�ગમા� 32.79 ટકા િહ�સો હતો.
ખાસ સૂચના : ‘નવગુજરાત સમય’મા� �ગટ થતા� િવ�ાપનમા�
દશા�વાતી ચીý ક� સેવાઓની ગુણવ�ા �ગે ‘નવગુજરાત સમય’
કોઇ રીતે જવાબદાર નથી. િવ�ાપનોમા� રજૂ થતા દાવા ક� િવગતોની
ખરાઇ વાચક� �વય� કરવાની રહ�શ.ે

