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MF સ્કીમ્સ માટે સેબીની લિસ્ટિંગ ગાઇડલાઇન્સ
રોકાણકારોને એક્ઝિટ
રૂટ મળી શકશે

uમ
ાર્ગદર્શિકા મુજબ એએમસી,
તેના પ્રાયોજકો, કર્મચારીઓ અને
ટ્રસ્ટીઓને તેના યુનિટ્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શન
કરવાની છૂટ આપવામાં નહીં આવે
uગ
યા મહિને રિડેમ્પશનના દબાણને
કારણે અને બોન્ડ માર્કેટ્સમાં
તરલતાના અભાવથી ફ્રેન્કલિન
ટેમ્પલ્ટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તેની છ ડેટ
સ્કીમ્સ બંધ કરી હતી
u પ્રક્
રિયા દરમિયાન આ યુનિટ્સ
લિસ્ટેડ રહેવા જોઈએ અને તેનું
માન્યતાપ્રાપ્ત શેરબજારોમાં ટ્રેડિંગ
થતું હોવું જોઈએ જેથી રોકાણકારોને
એક્ઝિટ રૂટ મળી શકે

ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલ્ટન જેવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન રોકવા સેબીના સક્રિય પ્રયાસ
પીટીઆઇ

બ

જારના નિયમનકાર સેબીએ વાઇન્ડિંગ
અપ પ્રક્રિયા હાથ ધરનાર મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ સ્કીમ્સના લિસ્ટિંગની માર્ગદર્શિકા
નક્કી કરી છે. આ મુજબ એએમસી, તેના
પ્રાયોજકો, કર્મચારીઓ અને ટ્રસ્ટીઓને તેના
યુનિટ્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાની છૂટ આપવામાં
નહીં આવે. ગયા મહિને રિડેમ્પશનના દબાણને
કારણે અને બોન્ડ માર્કેટ્સમાં તરલતાના
અભાવથી ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલ્ટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડે
તેની છ ડેટ સ્કીમ્સ બંધ કરી હતી. ત્યાર બાદ
સેબીએ આ પગલું લીધું છે.
આ ધારાધોરણો મુજબ કેટલીક મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ સ્કીમ્સને આટોપી લેવાની કામગીરી શરૂ
કરવામાં આવે તે પહેલાં કેટલાંક પગલાં લેવાં

બજાજ ઓટોના Q4 ચોખ્ખા
નફામાં ચાર ટકા ઘટાડો
પીટીઆઇ

નવી દિલ્હી

બજાજ ઓટોએ બુધવારે જાહેર કરેલા ચોથા ક્વાર્ટરના
પરિણામમાં તેના સંયુક્ત ચોખ્ખા નફામાં
૩.૮૬ ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો.
કંપનીનો નફો ઘટીને ~૧,૩૫૩.૯૯
કરોડ થયો હતો. કંપનીએ ગયા વર્ષના
સમાન સમયગાળામાં ~૧,૪૦૮.૪૯
કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો.
કંપનીની કામગીરીમાંથી કુલ આવક
ચોથા ક્વાર્ટરમાં ઘટીને ~૬,૮૧૫.૮૫
કરોડ થઈ હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન
સમયગાળામાં ~૭,૪૨૦.૬ કરોડ હતી. કંપનીનું વોલ્યુમ
પણ ૧૭ ટકા ઘટીને ૯,૯૧,૯૬૧ એકમ થયું હતું,
જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૧૧,૯૩,૫૯૦
એકમ હતું.
કંપનીએ ૩૧ માર્ચના અંતે ~૫,૨૧૧.૯૧ કરોડનો

ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે અગાઉના વર્ષના
સમાન સમયગાળામાં ~૪,૯૨૭.૬૧ કરોડ હતો.
કંપનીની કામગીરીમાંથી કુલ આવક ~૨૯,૯૧૮.૬૫
કરોડ થઈ હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં
~૩૦,૩૫૭.૬૩ કરોડ હતી. કંપનીએ
૨૦૧૯-’૨૦માં ૪૬,૧૫,૨૧૨ એકમનું
વેચાણ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન
સમયગાળાના ૫૦,૧૯,૫૦૩ એકમથી
આઠ ટકા ઓછું છે.
કોવિડ-૧૯ના કારણે લાદવામાં
આવેલા લોકડાઉને અસરકારક રીતે
૨૦૨૦-’૨૧ના ૪૦ દિવસમાંથી ૩૨
દિવસ કોઈ પણ કામગીરી વગર કાઢી
નાખ્યા છે. હવે લોકડાઉન અંશત: હળવું થવાથી ચાકન,
વાળુજ અને પંતનગર ખાતે ઉત્પાદન શરૂ થયું છે, પરંતુ
કામગીરી હજી પણ પૂર્ણપણે શરૂ થઈ નથી, એમ બજાજ
ઓટોએ જણાવ્યું હતું. નજીકના ભવિષ્યમાં કંપની પર
લોકડાઉનની અસર રહેશે એમ તેણે ઉમેર્યું હતું.

NCDEX પ્રથમ એગ્રી-ફ્યુચર્સ
ઇન્ડેક્સ લોન્ચ કરશે
પીટીઆઇ

નવી દિલ્હી

અગ્રણી કૃષિ કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ એનસીડેક્સે બુધવારે
જણાવ્યું હતું કે તે ૨૬ની મેએ દેશનો પ્રથમ એગ્રી-ફ્યુચર્સ
ઇન્ડેક્સ એનસીડેક્સ એગ્રીડેક્સ લોન્ચ કરશે. એક્સ્ચેન્જે
જણાવ્યું હતું કે તેણે એગ્રી-ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટમાં
મોક ટ્રેડિંગનો પ્રારંભ કરી દીધો છે અને હવે તે ૨૬મી
મેના રોજ તેને શરૂ કરશે. પ્રારંભમાં આ એક્સ્ચેન્જ જૂન,
જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બરના મહિનામાં પૂરા થતા
ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફર કરશે.
એનસીડેક્સે જણાવ્યા મુજબ એગ્રીડેક્સ એનસીડેક્સ
પર દસ તરલ કૃષિ પેદાશોના બાસ્કેટનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે
અને ભારતના મજબૂત કૃષિ ક્ષેત્ર માટે એક માપદંડનું કામ
કરશે. એગ્રીડેક્સ કોમોડિટી દીઠ અને સેક્ટર દીઠ ફ્લોર્સ
અને મર્યાદા સાથેનો વળતર આધારિત ઇન્ડેક્સ છે અને

GHCLનો
ચોખ્ખો નફો
28.94 ટકા
ઘટીને ~84.86
કરોડ નોંધાયો
પીટીઆઇ

નવી દિલ્હી
કેમિકલ અને ટેક્સટાઇલ
મેન્યુફેક્ચરર જીએચસીએલએ
બુધવારે ૩૧ માર્ચના રોજ પૂરા
થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે
૨૮.૯૪ ટકાના ઘટાડા સાથે
~૮૪.૮૬ કરોડનો સંગઠિત
ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો. આ
કંપનીએ એક વર્ષ અગાઉ સમાન
ગાળા માટે ~૧૧૯.૪૩ કરોડનો
ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો તેમ
બીએસઇ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું
હતું. સમીક્ષા હેઠળના ગાળા
માટે કંપનીની કુલ આવક ઘટીને
~૭૫૦.૦૭ કરોડ નોંધાઈ હતી
જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન
ગાળા માટે ~૯૦૭.૮૬ કરોડ
નોંધાઈ હતી.
કંપનીએ સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ
માટે ૩૧ માર્ચના રોજ પૂરા થયેલા
વર્ષ માટે વધારા સાથે ~૩૯૬.૬૨
કરોડનો સંગઠિત ચોખ્ખો નફો
નોંધાવ્યો હતો. આ કંપનીએ
એક વર્ષ અગાઉ સમાન ગાળા
માટે ~૩૫૦.૫૮ કરોડનો ચોખ્ખો
નફો નોંધાવ્યો હતો તેમ બીએસઇ
ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું.
સમીક્ષા હેઠળના ગાળા
માટે કંપનીની કુલ આવક
~૩,૩૪૧.૩૨ કરોડથી ઘટીને
~૩,૩૦૫.૧૨ કરોડ નોંધાઈ હતી.
બુધવારે બીએસઇ પર કંપનીનો
શેર ૧.૩૪ ટકા વધીને રૂપિયા
~૯૮.૩૫ બંધ નોંધાયો હતો.

નવી દિલ્હી

કોઈ પણ સિંગલ કોમોડિટી કે સેક્ટર આ ઇન્ડેક્સ પર
પ્રભુત્વ ધરાવતા નહીં હોય એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
તે પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય ઇચ્છતા રોકાણકારોને
વૈવિધ્યકૃત કેશ સેટલ્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પૂરું પાડે છે અને તે
સંસ્થા અને રિટેલ સહભાગીદાર બંનેની જરૂરિયાત પૂરી
કરશે. આ રોલ ઓવર એક્સ્પાયરી મહિનાના પ્રથમ
ત્રણ દિવસમાં થશે અને ઇન્ડેક્સ એપ્રિલના કામકાજના
પ્રથમ દિવસો રિબેલેન્સ થશે. આ પહેલ પર ટિપ્પણી
કરતાં એનસીડેક્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ
વિનય કુમારે જણાવ્યું હતું કે એક્સ્ચેન્જે હંમેશા ભારતીય
કૃષિ વેલ્યૂ ચેઇનને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ટૂલ્સ પૂરા પાડવામાં
મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે એગ્રીડેક્સ ફ્યુચર્સ આ દિશામાં
લેવામાં આવેલું અત્યંત મહત્ત્વનું પગલું છે. એગ્રીડેક્સ
ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ રોકાણકારોને ટ્રેડિંગ માટે વધુ એક ટૂલ
પૂરું પાડશે અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટની સુવિધા આપશે.

પડશે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આ યુનિટ્સ
લિસ્ટેડ રહેવા જોઈએ અને તેનું માન્યતાપ્રાપ્ત
શેરબજારોમાં ટ્રેડિંગ થતું હોવું જોઈએ જેથી
રોકાણકારોને એક્ઝિટ રૂટ મળી શકે. સેબીએ
તેના પરિપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, “વાઇન્ડિંગ
અપની પ્રક્રિયા જારી હોય તેવી મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ્સ સ્કીમ્સના યુનિટ્સ માન્યતા પ્રાપ્ત
શેરબજારમાં લિસ્ટેડ હોવા જોઈએ. પણ તેના
માટે તેમણે શેરબજારમાં લિસ્ટિંગ માટે જરૂરી
ઔપચારિકતાઓનું પાલન કરવું પડશે.”
જો કે આ પ્રકારના લિસ્ટિંગ માટે
શેરબજારમાં ટ્રેડિંગનું મિકેનિઝમ રોકાણકારો
માટે ફરજિયાત નહીં હોય. વાસ્તવમાં તેઓ
ઇચ્છે તો તેને એક્ઝિટ માટે પૂરી પાડવામાં
આવેલી ઓપ્શનલ ચેનલ તરીકે લઈ
શકે છે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું. પ્રારંભમાં
તો વાઇન્ડ અપની પ્રક્રિયામાં હોય તેવા

પ્રકારની લિસ્ટેડ સ્કીમ્સના યુનિટ્સનું ટ્રેડિંગ
ડીમટિરિયલાઇઝ્ડ ફોર્મમાં થશે. વધુમાં એસેટ
મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (એએમસી)એ આ
પ્રકારના યુનિટ્સને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ કે
યુનિટ સર્ટિફિકેટ્સના સ્વરૂપમાં ટ્રાન્સફર
કરવાના રહેશે.
વાઇન્ડ અપની પ્રક્રિયામાં હોય તેવી
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સના યુનિટ્સના ટ્રેડિંગ
અને સેટલમેન્ટ માટે વિગતવાર પ્રક્રિયાને
શેરબજારોની સલાહ મસલતથી અંતિમ સ્વરૂપ
આપવામાં આવશે.
તેની કામગીરીની લાક્ષણિકતાઓમાં
ઓર્ડર પ્લેસમેન્ટ, અમલીકરણ, ચુકવણી અને
સેટલમેન્ટની સાથે યુનિટ્સના ટ્રેડિંગના બલ્ક
ઓર્ડરનો સમાવેશ થવો જરૂરી હશે.
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રેડિંગ સસ્પેન્શન
માટેનાં કારણો, યુનિટહોલ્ડરોની પાત્રતા

નક્કી કરવા માટેની તારીખ વગેરે જાહેર
કરવી પડશે. એએમસી દ્વારા કરવામાં
આવનારા ડિસ્ક્લોઝરમાં તેની નેટ એસેટ
વેલ્યૂ (એનએવી)ને દૈનિક ધોરણે અને સ્કીમ
પોર્ટફોલિયો સમયાંતરે દર્શાવવા પડશે.
શેરબજારોએ પણ રજિસ્ટ્રાર અને શેર
ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) સાથે મળીને આ
પ્રકારના યુનિટ્સના ટ્રેડિંગ અને સેટલમેન્ટ
માટે મિકેનિઝમ વિકસાવવાની જરૂરી છે,
જે યુનિટ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ કે
યુનિટ સર્ટિફિકેટના સ્વરૂપમાં હોય છે, એમ
પરિપત્રમાં જણાવાયું હતું. આ પરિપત્ર
તાત્કાલિક અસરથી અમલી બનશે. સેબીએ
ઉમેર્યું કે, “આ સગવડ આપવા માંગતાં
શેરબજારોએ તેની સમક્ષ સાત દિવસમાં
તેના માટેની વિગતવાર કાર્યકારી પ્રક્રિયા
સોંપવાની રહેશે.”

