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MF સ્કીમ્સ માટે ્ેસબકીનકી લિસસટિંગ ગાઇડિાઇન્સ
પીટીઆઇ
નવી દિલ્ી

બજારના નનયમનકાર સેબીએ વાઇન્ડિંગ 
અપ પ્રનરિયા હાથ ધરનાર મયયુચયયુઅલ 
ફંડ સકીમસના નલનસટિંગની માગ્ગદન્્ગકા 

નક્ી કરી છે. આ મયુજબ એએમસી, તેના 
પ્રાયોજકો, કમ્ગચારીઓ અને ટ્રસટીઓને તેના 
યયુનનટસમાં ટ્રા્્ેક્ન કરવાની છૂટ આપવામાં 
નહીં આવે. ગયા મનહને રરડેમપ્નના દબાણને 
કારણે અને બો્ડ માકકેટસમાં તરલતાના 
અભાવથી ફ્ર્ે કનલન ટેમપલટન મયયુચયયુઅલ ફંડે 
તેની છ ડેટ સકીમસ બંધ કરી હતી. તયાર બાદ 
સેબીએ આ પગલયું લીધયું છે. 

આ ધારાધોરણો મયુજબ કરેટલીક મયયુચયયુઅલ 
ફંડ સકીમસને આટોપી લેવાની કામગીરી ્રૂ 
કરવામાં આવે તે પહેલાં કરેટલાંક પગલાં લેવાં 

પડ્ે. આ પ્રનરિયા દરનમયાન આ યયુનનટસ 
નલસટેડ રહેવા જોઈએ અને તેનયું મા્યતાપ્રાપત 
્ેરબજારોમા ં ટ્રરેડિંગ થતયું હોવયું જોઈએ જેથી 
રોકાણકારોને એનક્ટ રૂટ મળી ્કરે. સેબીએ 
તેના પરરપત્રમાં જણાવયયું હતયું કરે, “વાઇન્ડિંગ 
અપની પ્રનરિયા જારી હોય તેવી મયયુચયયુઅલ 
ફંડસ સકીમસના યયુનનટસ મા્યતા પ્રાપત 
્ેરબજારમાં નલસટેડ હોવા જોઈએ. પણ તેના 
માટે તેમણે ્ેરબજારમાં નલનસટિંગ માટે જરૂરી 
ઔપચારરકતાઓનયું પાલન કરવયું પડ્ે.”

જો કરે આ પ્રકારના નલનસટિંગ માટે 
્ેરબજારમાં ટ્રરેડિંગનયું નમકરેનન્મ રોકાણકારો 
માટે ફરનજયાત નહીં હોય. વાસતવમાં તેઓ 
ઇચછે તો તેને એનક્ટ માટે પૂરી પાડવામાં 
આવેલી ઓપ્નલ ચેનલ તરીકરે લઈ 
્કરે છે, એમ તેણે જણાવયયું હતયું. પ્રારંભમાં 
તો વાઇ્ડ અપની પ્રનરિયામાં હોય તેવા 

પ્રકારની નલસટેડ સકીમસના યયુનનટસનયું ટ્રરેડિંગ 
ડીમરટરરયલાઇઝડ ફોમ્ગમા ંથ્ે. વધયુમા ંએસેટ 
મેનેજમે્ટ કંપનીઓ (એએમસી)એ આ 
પ્રકારના યયુનનટસને સટેટમે્ટ ઓફ એકાઉ્ટ કરે  
યયુનનટ સરટટિરફકરેટસના સવરૂપમાં ટ્રા્સફર 
કરવાના રહે્ે. 

વાઇ્ડ અપની પ્રનરિયામાં હોય તેવી 
મયયુચયયુઅલ ફંડ સકીમસના યયુનનટસના ટ્રરેડિંગ 
અને સેટલમે્ટ માટે નવગતવાર પ્રનરિયાને 
્ેરબજારોની સલાહ મસલતથી અંનતમ સવરૂપ 
આપવામાં આવ્ે. 

તેની કામગીરીની લાક્ષનણકતાઓમાં 
ઓડટિર પલેસમે્ટ, અમલીકરણ, ચયુકવણી અને 
સેટલમે્ટની સાથે યયુનનટસના ટ્રરેડિંગના બલક 
ઓડટિરનો સમાવે્ થવો જરૂરી હ્ે. 

સેબીએ જણાવયયું હતયું કરે ટ્રરેડિંગ સસપે્્ન 
માટેનાં કારણો, યયુનનટહોલડરોની પાત્રતા 

નક્ી કરવા માટેની તારીખ વગેરે જાહેર 
કરવી પડ્ે. એએમસી દ્ારા કરવામાં 
આવનારા રડસકલો્રમાં તેની નેટ એસેટ 
વેલયૂ (એનએવી)ને દૈનનક ધોરણે અને સકીમ 
પોટટિફોનલયો સમયાંતરે દ્ા્ગવવા પડ્ે.

્ેરબજારોએ પણ રનજસટ્રાર અને ્ેર 
ટ્રા્સફર એજ્ટ (આરટીએ) સાથે મળીને આ 
પ્રકારના યયુનનટસના ટ્રરેડિંગ અને સેટલમે્ટ 
માટે નમકરેનન્મ નવકસાવવાની જરૂરી છે, 
જે યયુનનટસ સટેટમે્ટ ઓફ એકાઉ્ટ કરે 
યયુનનટ સરટટિરફકરેટના સવરૂપમાં હોય છે, એમ 
પરરપત્રમાં જણાવાયયું હતયું. આ પરરપત્ર 
તાતકાનલક અસરથી અમલી બન્ે. સેબીએ 
ઉમેયયુું કરે, “આ સગવડ આપવા માગંતાં 
્ેરબજારોએ તેની સમક્ષ સાત નદવસમાં  
તેના માટેની નવગતવાર કાય્ગકારી પ્રનરિયા 
સોંપવાની રહે્ ે.” 

ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન જેવી ઘટનાઓનું ્પુનરાવર્તન રો્કવા સેબીના સલરિય પ્રયાસ
રો્ાણ્ારોને એસ્ઝિટ 
રૂટ મળકી શ્શે

u		માગ્ગદલશ્ગ્ા મુજબ એએમ્સકી, 
તેના પ્ાયોજ્ો, ્મ્ગચારકીઓ અને 
ટ્રસટકીઓને તેના યુલનટ્સમાં ટ્રાનઝિે્શન 
્રવાનકી છૂટ આપવામાં નહકીં આવે

u		ગયા મલહને રરડેમપશનના દબાણને 
્ારણે અને બોનડ મા્કેટ્સમાં 
તરિતાના અભાવથકી ફ્રેન્લિન 
ટેમપલટન મયુચયુઅિ ફંડે તેનકી છ ડેટ 
સ્કીમ્સ બંધ ્રકી હતકી

u		પ્લરિયા દરલમયાન આ યુલનટ્સ 
લિસટેડ રહેવા જોઈએ અને તેનું 
માનયતાપ્ાપત શેરબજારોમાં ટ્રેરડિંગ 
થતું હોવું જોઈએ જેથકી રો્ાણ્ારોને 
એસ્ઝિટ રૂટ મળકી શ્રે

બજાજ ઓટોના Q4 ચોખ્ા 
નફામાં ચાર ટકા ઘટાડો 

NCDEX પ્રથમ એગ્રી-ફ્યુચર્સ 
ઇનડડેકર લોનચ કરશે

પીટીઆઇ
નવી દિલ્ી

બજાજ ઓટોએ બયુધવારે જાહેર કરેલા ચોથા કવાટટિરના 
પરરણામમાં તેના સંયયુકત ચોખખા નફામાં 
૩.૮૬ ટકાનો ઘટાડો નોંધાવયો હતો. 
કંપનીનો નફો ઘટીને ~૧,૩૫૩.૯૯ 
કરોડ થયો હતો. કંપનીએ ગયા વર્ગના 
સમાન સમયગાળામાં ~૧,૪૦૮.૪૯ 
કરોડનો ચોખખો નફો નોંધાવયો હતો. 
કંપનીની કામગીરીમાંથી કુલ આવક 
ચોથા કવાટટિરમાં ઘટીને ~૬,૮૧૫.૮૫ 
કરોડ થઈ હતી, જે ગયા વર્ગના સમાન 
સમયગાળામાં ~૭,૪૨૦.૬ કરોડ હતી. કંપનીનયું વોલયયુમ 
પણ ૧૭ ટકા ઘટીને ૯,૯૧,૯૬૧ એકમ થયયું હતયું, 
જે ગયા વર્ગના સમાન સમયગાળામાં ૧૧,૯૩,૫૯૦  
એકમ હતયું. 

કંપનીએ ૩૧ માચ્ગના અંતે ~૫,૨૧૧.૯૧ કરોડનો 

ચોખખો નફો નોંધાવયો હતો, જે અગાઉના વર્ગના 
સમાન સમયગાળામાં ~૪,૯૨૭.૬૧ કરોડ હતો. 
કંપનીની કામગીરીમાંથી કુલ આવક ~૨૯,૯૧૮.૬૫ 
કરોડ થઈ હતી, જે ગયા વર્ગના સમાન સમયગાળામાં 

~૩૦,૩૫૭.૬૩ કરોડ હતી. કંપનીએ 
૨૦૧૯-’૨૦માં ૪૬,૧૫,૨૧૨ એકમનયું 
વેચાણ કયયુું હતયું, જે ગયા વર્ગના સમાન 
સમયગાળાના ૫૦,૧૯,૫૦૩ એકમથી 
આઠ ટકા ઓછું છે. 

કોનવડ-૧૯ના કારણે લાદવામાં 
આવેલા લોકડાઉને અસરકારક રીતે 
૨૦૨૦-’૨૧ના ૪૦ નદવસમાંથી ૩૨ 
નદવસ કોઈ પણ કામગીરી વગર કાઢી 

નાખયા છે. હવે લોકડાઉન અં્ત: હળવયું થવાથી ચાકન, 
વાળુજ અને પંતનગર ખાતે ઉતપાદન ્રૂ થયયું છે, પરંતયુ 
કામગીરી હજી પણ પૂણ્ગપણે ્રૂ થઈ નથી, એમ બજાજ 
ઓટોએ જણાવયયું હતયું. નજીકના ભનવષયમાં કંપની પર 
લોકડાઉનની અસર રહે્ે એમ તેણે ઉમેયયુું હતયું. 

પીટીઆઇ
નવી દિલ્ી

અગ્રણી કૃનર કોમોરડટી એકસચે્જ એનસીડેકસે બયુધવારે 
જણાવયયું હતયું કરે તે ૨૬ની મેએ દે્નો પ્રથમ એગ્રી-ફયયુચસ્ગ 
ઇ્ડેકસ એનસીડેકસ એગ્રીડેકસ લો્ચ કર્ે. એકસચે્જે 
જણાવયયું હતયું કરે તેણે એગ્રી-ઇ્ડેકસ ફયયુચસ્ગ કો્ટ્રાકટમાં 
મોક ટ્રેરડિંગનો પ્રારંભ કરી દીધો છે અને હવે તે ૨૬મી 
મેના રોજ તેને ્રૂ કર્ે. પ્રારંભમાં આ એકસચે્જ જૂન, 
જયુલાઈ, સપટેમબર અને રડસેમબરના મનહનામાં પૂરા થતા 
ફયયુચસ્ગ કો્ટ્રાકટ ઓફર કર્ે.

એનસીડેકસે જણાવયા મયુજબ એગ્રીડેકસ એનસીડેકસ 
પર દસ તરલ કૃનર પેદા્ોના બાસકરેટનયું પ્રનતનનનધતવ કર્ે 
અને ભારતના મજબૂત કૃનર ક્ષેત્ર માટે એક માપદંડનયું કામ 
કર્ે. એગ્રીડેકસ કોમોરડટી દીઠ અને સેકટર દીઠ ફલોસ્ગ 
અને મયા્ગદા સાથેનો વળતર આધારરત ઇ્ડેકસ છે અને 

કોઈ પણ નસંગલ કોમોરડટી કરે સેકટર આ ઇ્ડેકસ પર 
પ્રભયુતવ ધરાવતા નહીં હોય એમ તેણે જણાવયયું હતયું. 

તે પોટટિફોનલયોમાં વૈનવધય ઇચછતા રોકાણકારોને 
વૈનવધયકૃત કરે્ સેટલડ ઇ્સ્રુમે્ટ પૂરયું પાડે છે અને તે 
સંસથા અને રરટેલ સહભાગીદાર બંનેની જરૂરરયાત પૂરી 
કર્ે. આ રોલ ઓવર એકસપાયરી મનહનાના પ્રથમ 
ત્રણ નદવસમાં થ્ે અને ઇ્ડેકસ એનપ્રલના કામકાજના 
પ્રથમ નદવસો રરબેલે્સ થ્ે. આ પહેલ પર રટપપણી 
કરતાં એનસીડેકસના મેનેનજંગ રડરેકટર અને સીઇઓ 
નવનય કુમારે જણાવયયું હતયું કરે એકસચે્જે હિંમે્ા ભારતીય 
કૃનર વેલયૂ ચેઇનને રરસક મેનેજમે્ટ ટૂલસ પૂરા પાડવામાં 
મહત્વની ભૂનમકા ભજવી છે. 

તેમણે જણાવયયું હતયું કરે એગ્રીડેકસ ફયયુચસ્ગ આ નદ્ામાં 
લેવામાં આવેલયું અતયંત મહત્વનયું પગલયું છે. એગ્રીડેકસ 
ફયયુચસ્ગ કો્ટ્રાકટ રોકાણકારોને ટ્રેરડિંગ માટે વધયુ એક ટૂલ 
પૂરયું પાડ્ે અને રરસક મેનેજમે્ટની સયુનવધા આપ્ે.

GHCLનો 
ચોખ્ો નફો 
28.94 ટ્ા 

ઘટકીને ~84.86 
્રોડ નોંધાયો

પીટીઆઇ
નવી દિલ્ી

કરેનમકલ અને ટેકસટાઇલ 
મે્યયુફરેકચરર જીએચસીએલએ 
બયુધવારે ૩૧ માચ્ગના રોજ પૂરા 
થયેલા નત્રમાનસક ગાળા માટે 
૨૮.૯૪ ટકાના ઘટાડા સાથે 
~૮૪.૮૬ કરોડનો સંગરઠત 
ચોખખો નફો નોંધાવયો હતો. આ 
કંપનીએ એક વર્ગ અગાઉ સમાન 
ગાળા માટે ~૧૧૯.૪૩ કરોડનો 
ચોખખો નફો નોંધાવયો હતો તેમ 
બીએસઇ ફાઇનલંગમાં જણાવયયું 
હતયું. સમીક્ષા હેઠળના ગાળા 
માટે કંપનીની કુલ આવક ઘટીને 
~૭૫૦.૦૭ કરોડ નોંધાઈ હતી 
જે એક વર્ગ અગાઉના સમાન 
ગાળા માટે ~૯૦૭.૮૬ કરોડ 
નોંધાઈ હતી. 

કંપનીએ સંપૂણ્ગ નાણાકીય વર્ગ 
માટે ૩૧ માચ્ગના રોજ પૂરા થયેલા 
વર્ગ માટે વધારા સાથે ~૩૯૬.૬૨ 
કરોડનો સંગરઠત ચોખખો નફો 
નોંધાવયો હતો. આ કંપનીએ 
એક વર્ગ અગાઉ સમાન ગાળા 
માટે ~૩૫૦.૫૮ કરોડનો ચોખખો 
નફો નોંધાવયો હતો તેમ બીએસઇ 
ફાઇનલંગમાં જણાવયયું હતયું. 

સમીક્ષા હેઠળના ગાળા 
માટે કંપનીની કુલ આવક 
~૩,૩૪૧.૩૨ કરોડથી ઘટીને 
~૩,૩૦૫.૧૨ કરોડ નોંધાઈ હતી. 
બયુધવારે બીએસઇ પર કંપનીનો 
્ેર ૧.૩૪ ટકા વધીને રૂનપયા 
~૯૮.૩૫ બંધ નોંધાયો હતો.


