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IMPACT FEATURE

ARWuWY oWkZ¡W óWTW yWh ˜WTÈ¤WAII

CyÎW©NlmrWT ¥WcyWcL¥WcyNyWW
XyWªuWWvWh vWd¦WWT IT¨WWyWW EÚcäW
©WWwW c ARWuWY oW k Z¡W óWTW
ARWuWY CÅy©NN¦W ZN AhS
CyÎW©NlmrWTyWh ˜WTÈ¤W IT¨WW¥WWÈ
AW¨¦Wh Kc. AW äWd–WXuWI ¨WªWgyWY

äWÝAWvWwWY L ¥WcyWcL¥WcyN AyWc
AcÅyLXyW¦WTÃoW ˜hoWkW¥©W AhST
IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ Kc. AW
CÅy©NN¦WZNyWc yWY ¥WÈL½TY
¥WUc§W Kc vWc¥WL ©WWwWc
ýcPWuW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc.

AICTE

GTU

Shm©W¨WcoWyWyWY yW¨WY ¨WcyNh §WhyrW wWC
vWWLcvWT¥WWÈ ¦WZTh¡WyWY ©WiwWY
¤W¨¦W IWT Ev¡WWRI Shm©W¨WcoWyWc
E²W¥W £WyWW¨WNyWY AWxWZXyWI
©WcPWyW yW¨WY ¨WcyNh §WhyrW ITY Kc.
yW¨WY ¨WcyNh rWWT X©WX§WyPT
AcÅyLyWyWY ÕcuWY¥WWÈ ¥WUäWc.
Lc¥WWÈ 1.6 Ac¥W¡WYAWB, 1.2
N YA c © WA WB Ay W c 1 . 5
NYPYAWB ¡WW¨WT ¡§WWyNÊ©WyWh
©W¥WW¨WcäW wWW¦W Kc. ©WZT–WWAc
Shm©W¨W co WyW ¥WWN c ©W iwW Y
AoWv¦WyWY £WW£WvW Kc vWcwWY yW¨WY
¨WcyNh¥WWÈ Ac£WYAc©W, BAc©W¡WY

AyWc XV§W-Vh§N SÂIäWyW vWc¥WL
PÛ ZA§W ÎyN AcT-£W c o©W
AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. yW¨WY ¨WcyNh
¨WWXªWgI XxWTWuW 9.99 NIWyWW
¨¦WWL RTc ¥WUäWc. AW AhST
©WYX¥WvW ©W¥W¦WoWWUW ¥WWNc L
§WWoWZ Kc. yW¨WY Shm©W¨WcoWyW ¨WcyNh
K TÈoWh¥WW È ¥WUäWc, Lc¥WW È
NWBNcXyW¦W¥W £WYL, IW£WgyW
©NY§W, IcyPY ¨VWBN, NhSY
£WkWEyW, yWWBN £§WZ AyWc
XT¢§Wcm©W X©W§¨WTyWh ©W¥WW¨WcäW
wWW¦W Kc.

ICAI ¨WªWg 2015-16 ¥WWNc VhÚcRWThyWY ¨WTuWY wWC
CÅy©NN¦W ZN AhS Ih©N
AcIWEyNyN©W AhS CÅyP¦WWyWW
A¥WRW¨WWR rW c¡NT¥WW È ¨WªW g
2015-16 ¥WWNc VhÚcRWThyWY
©W¨WWgyWZ¥WvWc ¨WTuWY IT¨WW¥WWÈ
AW¨WY Kc. vW c¥WW È rW cT¥W cyW

X¨WyWhR ©WW¨W§WY¦WW, ¨WWB©W
rWcT¥WcyW AWXäWªW ¤WW¨W©WWT,
©WcÿcNTY ¥WXyWªW AyW§WIN,
N l c M T T E v I ª W g ¦ W W ° W Y I
vWwWW ýcByN NlcMTT VcvW§W
äWWVKc.

કંપની	 નેટવર્થ	 દેવું	 Mcap	 D/Mcap
લાન્કો ઇનફ્ા. 1440 36705 1199 30.61%
ભૂષણ સ્ટીલ 9058 35224 1287 27.38%
આલકો્ ઇન્ડ. 3348 20012 986 20.29%
ગટીતાંજલટી જેમ્સ 3944 8484 435 19.5%
જીવટી્ે પાવર 2778 22613 1292 17.5%
જયપ્ર્ાશ એ્સકો. 10074 73162 4305 16.99%
જયપ્ર્ાશ પાવર 6345 28066 2092 13.42%
એમ્ટીએનએલ 5043 14216 1077 13.2%
આઇવટીઆર્સટીએલ 1948 8334 650 12.83%
શ્ટીરેણુ્ા ્સુગર -498 9560 1056 9.05%
પૂંજ લકોઇ્ડ 2232 6862 812 8.45%
વવડ્ડયકો્કોન ઇન્ડ. 4698 40212 5016 8.02%
ઓ્ટીકી્ડ ્ેવમ. 380 3414 428 7.98%
્ેએ્સ્ે એનજીજી 2873 15134 2025 7.48%
એબટીજી શટીપ 1376 5462 775 7.04%
બલલારપુર ઇન્ડ 2297 6144 911 6.74%
ઉષા માડ્જીન 1990 3732 576 6.48%
અબાન ઓફશકોર 3846 14561 2312 6.3%
રેઇન ઇન્ડ. 2946 7673 1298 5.91%
જીએમઆર ઇનફ્ા. 6086 45041 7642 5.89%

ખોટ| કંપનીઓમાં બેનકો-રોકાણકારોના લાખના બાર હજાર જેવો ધાટ !!

દેવામાં માં ડૂબેલી ટોપ-20 કંપનીઓ
દેવાના ડુંગર નીચે દટાયેલા શેર્સ
કંપની	 1	જાન્ુ.	 25	જૂન
લાન્કો ઇનફ્ા. 6.15 4.41
ભૂષણ સ્ટીલ 88.70 59.00
આલકો્ ઇન્ડ. 10.03 6.43
ગટીતાંજલટી જેમ્સ 53.30 39.05
જીવટી્ે પાવર 8.98 8.23
જયપ્ર્ાશ એ્સકો. 25.10 11.70
જયપ્ર્ાશ પાવર 12.08 7.13
એમ્ટીએનએલ 27.40 17.15
આઇવટીઆર્સટીએલ 12.83 7.13
રેણુ્ા ્સુગર 15.35 10.39
પૂંજ લકોય્ડ 37.30 24.60
વવડ્ડયકો્કોન ઇન્ડ. 159.00 152.50
ઓ્ટીકી્ડ ્ેમ. 65.05 60.85
્ેએ્સ્ે એનજીજી 69.00 60.85
એબટીજી શટીપ 240.20 193.90
બલલારપુર ઇન્ડ. 15.55 12.54
ઉષા મા્ટીકીન 26.70 20.75
રેઇન ઇન્ડ. 43.85 37.45
જીએમઆર ઇનફ્ા. 17.10 15.21

મહેશ ત્રિવેદી . અમદાવાદ

ઇક્વિટી સામે દેવિાનો રેશિયો એ 
કંપનીની સધ્ધરતા ચકાસવિાનું 
પહેલું િસ્ર છે. છેલલા એક વિર્ષમાં 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર અને કેશપટલ ગુડસ 
સે્ટરની સંખયાબં્ધ કંપનીઓનું 
દેવિું વિણસી રહું છે. આવિી 
કંપનીઓના િેસ્ષથી રોકાણકારો 
દૂર થઇ જતાં હોય છે. આવિી 
કંપનીઓ દેવિું હળવિું કરવિા 
પોતાના પ્ોજે્્ટસ પણ વિેચતી 
હોય છે. બીજો રેશિયો છે ડેટ ટુ 
માકકેટકેપ રેશિયો. રોશિયો એક 
થી ઉપર જાય તયારે કંપની તેની 
બજાર કકંમતથી વિ્ધુ દેવિું ્ધરાવિતી 
હોવિાનો સંકેત આપે છે. આવિી 
કંપનીઓને વિ્ધુ ફંડ મેળવિવિામાં 
પણ ફાંફા પડતા હોય છે. સાથે 
સાથે તેમના િેસ્ષની માકકેટમાં 
કસ્થશત નબળી પડતી જતી હોય 
છે. વિેલયૂ કરસચ્ષના એક અહેવિાલે 
બીએસઈ-500 કંપનીઓનો ડેટ 
ટુ રેશિયો રેકોડ્ડ લેવિલે છે. 

 ટોપ-20 | કંપનીઓનો ભયજનક ઉંચી રપાટીએ ડેટ ટુ Mcap રેત્શયો 

(આં્્ડા રૂ. ્રકો્ડમાં)

નવી દિલ્ી :  કરટેઇલ રોકાણકારોમાં 
મયુચયુઅલ ફંડ સ્કીમની વિ્ધતી 
માંગને ધયાનમાં રાખતા મયુચયુઅલ 
ફંડ હાઉસ દ્ારા ન્યુ ફંડ ઓફસ્ષ માટે 
સેબીમાં જમા કરાવિેલા ડ્ાફટ પેપસ્ષની  
સંખયા 100 થઈ ચૂકી છે. ચાલુ વિર્ષની 
િરૂઆતથી જ સેબીમાં ડો્યુમેન્ટ 
જમા કરાવિવિામાં આવયા છે. તેમાથી 
કેટલાક એનએફઓ માકકેટમાં રજૂ થઇ 
ચૂ્યા છે જયારે અન્યને મંજૂરી મળયા 
બાદ સબસ્ક્ીપિન િરૂ કરવિામાં 
આવિિે. રોકાણકારોને એનએફઓ 
ઓફર કરતા ફંડ હાઉસોમાં યુટીઆઇ 
મયુચયુઅલ ફંડ, એક્સસ મયુ.ફંડ, 
આઇસીઆઇસીઆઇ પ્ુડેકન્િયલ 
મયુ.ફંડ, શબરલા સનલાઇફ અને 
એસબીઆઇ મયુ.ફંડ સામેલ છે. 
ઇક્વિટીમાં તેજીનો માહોલ છે.

મ્યુ. ફંડની NFO 
માટે અત્ારસયુધી 
100 અરજી

હાલમાં ઇસલામ ધમ્મનકો પવવત્ર મવહનકો રમઝાન ચાલટી રહ્કો છે તયારે આ ્સમય દરવમયાન પારંપડર્ રટીતે ્સૌથટી વધુ સસવ્ ્ડટીશ 
તરટી્ે ્સૈવેયા ખવાય છે તયારે પ્રસતુત તસવટીરમાં ્સેવ બનાવ્નટી પ્રવૃવતિ ચાલટી રહટી છે તયારે વવશ્વભરના ઇસલામ ધમ્મના લકો્કો 
તેને મનાવટી રહ્ા છે તયારે ્સેવ બનાવ્નકો વેપાર પણ ખૂબ ચાલે છે અને અને્ લકો્કોને રકોજગારટી પણ પૂરટી પા્ડે છે. / એપટી

રમઝાન મત્હનામાં પ્રખયાત સ્વટ ડડશ રેવૈયા માટે રેવની બનાવટ

ભા્કર નયયૂઝ . મુંબઇ

વિૈશવિક બજારોની મંદી સોના-ચાંદી 
તથા શબનલોહ ્ધાતુમાં ઘટાડાની 
ચાલ આગળ વિ્ધી છે. જયારે સારા 
વિરસાદના કારણે અેગ્ી કોમોકડટીમાં 
બે ્ધારી વિઘઘટ જોવિા મળી રહી છે. 
એમસીએ્સ પર સાંજે પાંચ વિાગયા 
સુ્ધીના પ્થમ સત્રમાં ૧,૯૪,૨૮૨ 
સોદામાં રૂ.૮,૨૯૩.૧૧ કરોડનું 
ટન્ષઓવિર નોં્ધાયું હતું. કીમતી અને 
શબનલોહ ્ધાતુઓના વિાયદા એકંદરે 
ઢીલા રહા હતા. એનજી્ડમાં ક્રૂડ તેલમાં 
નોશમનલ સુ્ધારો ભાવિમાં જોવિા 
મળયો હતો. કૃશર કોમોકડટીઝમાં 

કોટન અને સીપીઓમાં બેતરફી ચાલ 
હતી, જયારે કપાસમાં નરમાઈનો 
માહોલ રહો હતો. એલચી અને 
મેન્થા તેલમાં ઓલરાઉન્ડ તેજી 
રહી હતી. દરશમયાન, એ્સચેન્જે 
નેચરલ ગેસમાં સપટેમબર-૨૦૧૫ 
કોન્ટ્રે્ટ વિાયદાનાં કામકાજ માટે 
િુક્વિાર, ૨૬ જૂનથી ઉપલબ્ધ 
બનાવયો હોવિાની જાહેરાત એક 
પકરપત્ર મારફત કરી છે અને એ 
સાથે જ તેના એલટીપી બેઝડ સ્પ્ેડ 
ટ્રેકડંગ સુશવિ્ધા માટે નેચરલ ગેસ 
જુલાઈ-સપટેમબર-૧૫ અને ઓગસ્ટ-
સપટેમબર-૧૫ના કોકમબનેિન્સમાં 
કોન્ટ્રે્્ટસ ઉપલબ્ધ બનાવયા છે.
કીમતી ્ધાતુઓમાં સોનું ઓગસ્ટ 
વિાયદો ૧૦ ગ્ામદીઠ રૂ.૨૬,૫૭૦ 
ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૬,૬૧૪ અને 

નીચામાં રૂ.૨૬,૪૬૯ના મથાળે 
અથડાઈ પ્થમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૦ 
ઘટી રૂ.૨૬,૫૧૩ બં્ધ રહો હતો. 
સોનાનો દૂર કડશલવિરી ઓ્ટોબર 
વિાયદો રૂ.૨૭ ઘટી બં્ધમાં 
રૂ.૨૬,૭૩૭ના ભાવિ હતા. ગોલડ-
પેટલ જૂન ૧ ગ્ામદીઠ રૂ.૪ ઘટી 
રૂ.૨,૬૨૮ અને ગોલડ-શગની જૂન ૮ 
ગ્ામદીઠ રૂ.૭૩ ઘટી રૂ.૨૧,૧૭૪ 
રહા હતા. ચાંદીના વિાયદાઓમાં 
ચાંદી જુલાઈ કકલોદીઠ રૂ.૩૬,૩૧૧ 
ખૂલી, પ્થમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૮૪ 
ઘટી રૂ.૩૫,૯૯૮ રહો હતો. 
ચાંદીનો દૂર કડશલવિરી મે-૧૬ વિાયદો 
અપવિાદ રૂ.૧૭ જેટલો સુ્ધરી બં્ધમાં 
રૂ.૩૮,૮૬૯ના ભાવિ હતા.શબનલોહ 
્ધાતુઓમાં કકલોદીઠ તાંબુ જૂન વિાયદો 
રૂ.૨.૪૫ ઘટી રૂ.૩૬૬.૩૦, શનકલ 

જૂન રૂ.૩.૬૦ ઘટી રૂ.૮૦૫.૮૦, 
એલયુશમશનયમ જૂન ૧૦ પૈસા ઢીલો  
રહી રૂ.૧૦૬.૭૫, સીસું જૂન ૧૦ 
પૈસા ઘટી રૂ.૧૧૨.૯૦ અને જસત 
જૂન ૩૫ પૈસા ઘટી રૂ.૧૨૯.૨૦ 
રહા હતા.
એનજી્ડ સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલનો જુલાઈ 
વિાયદો બેરલદીઠ રૂ.૩,૮૪૪ ખૂલી, 
ઊપરમાં રૂ.૩,૮૫૬ અને નીચામાં 
રૂ.૩,૮૨૩ સુ્ધી જઈ પ્થમ સત્રનાં 
અંતે  રૂ.૨ સુ્ધરી રૂ.૩,૮૩૨ રહો 
હતો.કૃશર કોમોકડટીઝમાં કપાસનો 
એશપ્લ-૧૬ વિાયદો ૨૦ કકલોદીઠ 
રૂ.૨.૮૦ ઘટી રૂ.૮૯૫.૩૦ થયો 
હતો. કોટનમાં રૂ.૧૦થી રૂ.૧૦૦ની 
અને સીપીઓમાં ૮૦ પૈસાથી 
રૂ.૩.૪૦ની શમશ્ર વિ્ધઘટ ભાવિમાં 
રહી હતી. 

ક્રૂડમાં મજબૂતી, દબનલો્ ધાતયુ નરમ
કપારમાં નરમાઈનો માહોલ: 
એલચી, મેન્ા તેલમાં તેજી
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દેિભરમાં સારો વિરસાદ છતાં 
અેગ્ી કોમોકટડીમાં તેજીનો વિરસાદ 
જોવિા મળયો છે. આજે એનસીડે્સ 
્ધાન્ય ઈન્ડે્સમાં વિ્ધારો નોં્ધાયો 
હતો. એનસીડેકસમાં ગુવિારગમ, 
ગુવિારસીડ૧૦, ખાંડમાં ૪ ટકાની 
ઉપલી સકકકિટ લાગી, જયારે 
હળદરમાં ૪ ટકાની નીચલી સકકકિટ 
લાગી. એનસીડે્સ ખાતે આજે જવિ, 
ચણા, મરચા, ્ધાણા, ગુવિારગમ, 
ગુવિારસીડ૧૦, સરસવિના ભાવિ 
વિધયા હતા. જયારે બાજરા, એરંડા,  
ક્રુડતેલ, ગોલડન્યુ, ગોલડહેજ૧૦૦ 
ગ્ામ, ગોલડહેજ,  કપાસ,  
મકાઈ, જીરા,ચાંદી, શસલવિરહેજ, 
ખાંડ, સોયાશબન, સોયાતેલ, 
હળદર,  ઘઉંના ભાવિ ઘટયા હતા.  
એનસીડે્સ ખાતે આજે કપાસના 
વિાયદામાં ૨૮ કરોડ, મકાઈમાં ૦૧ 
કરોડના વિાયદા હતા.
 એરંડામાં ૩૪૯ કરોડ, 
ખાંડના વિાયદામાં ૪૧ કરોડના, 
શસલવિરહેજમાં ૨૦ કરોડ,ગોલડ 
ન્યુમાં ૨૯ કરોડના, ગોલડહેજમાં 
૪૪ કરોડના,  ગુવિારગમમાં ૨૬૪ 
કરોડના, ગુવિારસીડ૧૦મા ૮૯૫ 
કરોડ, ચણાના ૧૧૮૦ કરોડ, 

્ધાણા ૨૩૫ કરોડ, સોયાતેલમાં 
૨૭૭ કરોડના વિેપાર થયા હતા. 
દરશમયાન એનસીડે્સ ખાતે સાંજે  
પ્થમ સત્રનાં કારોબારને અંતે કરુલ 
૮૨૦૭૩ સોદામાં ૪૭૫૧ કરોડ 
રૂશપયાના વિેપાર  થયા હતા. 
બુલીયનના વિાયદામા ગોલડ ન્યુ 
વિાયદાના ભાવિ રૂશપયા ૨૬૫૮૯ 
રૂશપયા ખૂલી ૨૬૫૦૧ રુશપયા, 
ગોલડહેજ વિાયદાના ભાવિ 
રૂ.૨૪૦૮૨ ખૂલી રૂ.૨૩૯૯૨, 
શસલવિરહેજ રૂ.૩૨૪૯૦ ખૂલીને 
રૂ.૩૨૨૪૩ પર બં્ધ રહયો હતો. 
આ અગાઊ  બુ્ધવિારના કારોબારના 
અંતે એનસીડે્સ ખાતે કરુલ 
૭૯૭૭૮ સોદામા ૪૭૮૭ કરોડ 
રૂશપયાના વિેપાર થયા હતા. 
ક્રુડ તેલના વિાયદામા‘ ૧૦૦ 
બેરલ,શસલવિરહેજમા ૧૦૮૦૦ 
કકલોગ્ામ, ગોલડહેજમા‘ ૨૩૨ 
કકલો, ગોલડ ન્યુમા‘ ૧૪૦ 
કકલોગ્ામના, કપાસમા‘ ૧૯૪૩ 
લોટ, સોયાતેલમા‘ ૧૦૦૮૭૦  
ટન, કપાશસયા ખોળમા‘  ૭૮૩૬૦ 
ટનના વિાયદાના વિેપાર થયા હતા. 
વિાયદાના વયાપારમાં તેજીનો માહોલ 
જોવિા મળયો છે અને વિાયદામાં શમશ્ર 
વિલણ હતું.

સારા વરસાિ છતાં કોમોડડટીમાં 
ફરી ખેલાતી તેજીનો ખેલાતો જંગ
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