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8  Companies: Pursuit of Profit
Increasing Importance of Emerging Markets
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It contributed Euro12.5 billion to its total
sales in 2016 when refreshments accounted
for Euro 10 billion. Together, these would
have a 43% share in total sales. Unilever is

merging the two businesses in a bid to unlock expansion opportunities and grow
margins faster. Paranjpe is currently Unilever’s president for the homecare business, which reported Euro 10 billion of revenue last year. The new appointment is ef-

fective January 1, 2018, a Unilever spokesperson said. At Reckitt Benckiser, Kapoor
will move to the US and report to its Indiaborn chief executive Rakesh Kapoor. The
elevation of Indian executives reflects the
increasing importance of the country and
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other emerging markets for multinationals as markets in the West have stopped
growing. India particularly is an important destination for these companies, given its prime demographics and faster population growth.
The number of Indian leaders at global
consumer goods companies has been increasing steadily. Unilever has more

than 200 Indian managers at global level
as the company tries to win consumers
in emerging markets.
Paranjpe, who joined Unilever’s Indian
unit Hindustan Lever (now Hindustan
Unilever) in 1987 as a management trainee, has risen rapidly through the ranks.
He was the youngest CEO at the Indian
unit of the consumer giant.

Indian Army’s
.̀ 25k-cr Tech
Upgrade Soon
Surabhi Agarwal
& Shaurya Karanbir Gurung

New Delhi: In a move that could unlock defence contracts of more than `25,000 crore,
the government is in the process of amending its defence procurement manual,
which will enable the armed forces to procure the latest tech in a speedy manner.
The move to amend defence procurement
manual (DPM) by adding a separate chapter on tech products — a long standing demand of the industry — will significantly
speed up the process of the defence forces
procuring and implementing the latest
technology, people aware of the development said. At present, defence procurement takes years, sometimes up to a decade,
they said. The ministry of defence (MoD)
has already drafted the chapter on IT to be
included in DPM post consultations with
the three defence forces, according to multiple sources.
Tech companies and experts have hailed
the move as a big step forward that will make the country’s army, navy and air force digitally savvy.
Independent aerospace, space and defence consultant Ratan Shrivastava said the
proposed amendment will be mutually beneficial for the industry and the forces. It
will help standardise IT requirements for
the armed forces, while domestic and foreign companies can help enable tactical and
logistic automation of the forces in a given
timeframe, he said.
An executive at a top IT firm said defence
forces will need an outlay of at least `25,00030,000 crore if India has to come on a par
with the IT roadmap they have set for themselves. “The overall IT roadmap of the defence is maybe 10 years behind,” said the executive who is aware of the development.
“The fact that clearly the next war is going
to be won on the basis of information where
technology plays a key role will give a fillip
to focus on IT programmes.”
The opportunity in defence for IT is “massive” with `4,500-5,000 crore of immediate
projects which are long pending, the person
said.
The proposal is being spearheaded by the
integrated defence staff of the ministry of
defence, which held consultations with industry bodies such as Nasscom last month,
sources said. The ministry did not respond
to queries sent by ET as of press time on
Wednesday. A ministry official said the proposal is at a nascent stage and the IT chapter
is in a draft format, and is being examined.
Amending the procurement manual will
enable the defence forces to have not only
common procurement but also a visibility
into the current and future inventory, with
a fast-track system to procure the latest
tech. An official closely involved with the
discussions between the ministry and industry said the IT chapter a “very progressive document”. Since there are no specific
standards for IT at present, procurement
terms of most items including rations are
applied to IT, which makes the process very
difficult, the person said.
“One fundamental thing is the entire procurement cycle for defence is very long, literally decades,” said the official. “In that time, the IT products completely change. Many of these issues required that a chapter be
included for IT.” Another official cited earlier said the defence forces are often forced
to procure goods that are obsolete due to the
huge delays involved. For instance, in a particular contract, the government is insisting on buying networking products which
are already obsolete. “They are saying they
can’t change those specifications because
they have got a financial approval for it,”
the official said. The IT chapter has also taken into consideration other aspects such
as the need for promoting domestically developed software due to concerns of hacking, etc., along with strengthening the existing systems on this front, sources said.
Consultant Shrivastava said that while the
move will go a long way in increasing the
penetration of IT in the defence forces, the
armed forces will require a secure and dedicated bandwidth and backbone to take this
forward. “Else, this initiative may end up as
a standalone software, which will not serve
the purpose," said Shrivastava who is also
space division advisor of industry body
FICCI.

Merchant
Discount Rate
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The government feels built-in incentives in the tax structure could help in making digital transactions more acceptable to customers and merchants as the benefit is visible immediately.
Another possible change could
be through the merchant discount rate (MDR), a transaction
charge levied for facilitating digital transactions, which is seen as
a hurdle in the way of digital payments. The MDR on credit cards
runs from 0.25% to 1%. There’s no
limit on MDR for credit cards.
The Modi government is keen on
pushing digital transactions and
had set up a committee under the
chairmanship of Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu to discuss strategies
to achieve this. This panel had
suggested abolishing MDR charges. The usage of cards for purchases, mobile wallets and newer
options such as theUPI have been
increasing after demonetisation
in November last year sucked out
86% of cash in circulation.
Card transactions for purchases rose from 230 million in October 2016 to over 380 million in August this year. The rise in mobile
wallet transactions has been steeper over the same period, from
100 million to over 225 million.
The government had announced incentives for digital payments to encourage adoption. Payment by digital means for fuel
purchases is rewarded by a cashback incentive.
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ુ ડફોસ ગુજરાતમા
નવો લા ટ થાપશે
ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

અ ણી ઊý અને કાય મ
પ સનુ ઉ પાદન કરતી કપની
ુ ડફોસે અમદાવાદ નøકના
દતાલીમા પોતાની સબિસ ડઅરી
ુ ડફોસ
પ સ
ઇ ડયા
ા િલ ( ુ ડફોસ ઇ ડયા)
ારા ચલાવવામા આવનારી
મે યુફ ચ રંગ ફિસિલટી લો ચ
કરી હતી.
આ નવો ઉ પાદન એકમ થળ બે
એકર િવ તારમા છ અને ભારતના
પિ મી તથા ઉ રીય ે ોમા
ટનલેસ ટીલ ોડ સ, બુ ટસ
અને બો સ ોડ સ સ લાય

કરશે. ‘મેક ઇન ઇ ડયા’ મોડલના
ટકોણથી આ નવી ફિસિલટી,
યુરોપ, અમે રકા અને ચીનમાની
ુ ડફોસની લોબલ ફિસિલટીઝ
માટ ટનલેસ ટીલના ઘટકોની
િનકાસ પણ કરશે. આ અ યાધુિનક
સુિવધા ુ ડફોસની ડઝાઇનો તથા
ખાિસયતોના આધારે િવકિસત
કરવામા આવી છ.
ુ ડફોસ ઇ ડયાના મેનેિજગ
ડાયરે ટર રંગનાથ એન ક એ
જણા યુ હતુ ક, “ ુ ડફોસ ઇ ડયા
માટ આ એક અગ યનુ યૂહા મક
પગલુ છ. આ ફિસિલટી ગોઠવવા
અમે ભારતના પિ મી તથા ઉ રીય
ે ોમા પોતાની ઉપ થિત અને
નેટવકને વધુ મજબૂત બના યુ છ.”

ઇકોનોિમક ટાઇ સ | અમદાવાદ | ગુરુવાર | ૯ નવે બર, ૨૦૧૭

િદ યાગો માટ કપનીઓનુ
આશરે ~200 કરોડનુ CSR

છ લા બે વષમા CSR માટ કપનીઓએ ~8,000 કરોડ ફાળ યા
ઇટી યૂરો
અમદાવાદ

કો

પ રેટ સોિશયલ ર પો સિબિલટી
(સીએસઆર)ના ભાગ પે કોપ રેટ
કપનીઓએ છ લા બે વષમા આશરે
~૮,૦૦૦ કરોડનુ યોગદાન આ યુ છ તેમાથી
લગભગ ~૨૦૦ કરોડ િદ યાગોને સહાય માટના
કાય મા આપવામા આ યા છ. ગુજરાતમા
િદ યાગોના ક યાણ તથા ખાસ કરીને તેમના માટ
સુગ ય બાધકામ િવશે ý િત વધી રહી છ અને
કપનીઓ મોટા માણમા આ િદશામા યોગદાન
આપી રહી છ.ગુજરાત ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ
ઇ ડ ી (øસીસીઆઇ)ની સીએસઆર કિમટી
ારા યોýયેલા ‘સીએસઆર ફોર પેિશયલી
એબ ડ િપપલ’ ગેના સેિમનારમા voiceofsap.orgના થાપક અને િદ યાગો માટ
એ સેિસિબિલટી વધારવા માટ કાયરત ણવ

દેસાઈએ જણા યુ હતુ ક, “અમે એક મોબાઇલ
એ લકશન તૈયાર કરી છ, જેના આધારે િદ યાગો
માટ યો ય ડઝાઇન ધરાવતા ýહર િબ ડગોની
ડટાબે ક તૈયાર કરવામા આવી છ. સમ દેશમા
અને ગુજરાતમા ઔ ોિગક સાહસો િદ યાગો
માટ મહ વપૂણ સીએસઆર કરી ર ા છ.”
ધજન મડળના એ ઝ યુ ટવ સે ટરી
ભૂષણ પુનાણીએ જણા યુ હતુ ક, “છ લા બે
વષમા સીએસઆર માટ કોપ રેટ કપનીઓએ
~૮,૦૦૦ કરોડ ફાળ યા હતા તેમાથી િદ યાગો
માટ ~૨૦૦ કરોડ હતા. િદ યાગો માટ ખાનગી

અને ýહર ે ની કપનીઓ ઘણા મહ વના
કાય માટ સીએસઆર કરે છ. સરકારે ધ રાઇ સ
ઓફ પસ સ િવથ ડસેિબિલટીઝ એ ટ-૨૦૧૬
તગત એવી ýગવાઈ કરી છ ક આગામી પાચ
વષમા જે ýહર િબ ડગો (મોલ, બે કો સિહતના
લોક-વપરાશના ýહર િબ ડગો) િદ યાગો માટ
સુગમ નહીં બને તો જેલની સý થઈ શક છ.
નવી િબ ડગોને િદ યાગો માટ સુગમ બનાવવી
ફરિજયાત છ અને જૂની િબ ડગોમા તે માટના
ફરફાર માટ સરકાર મદદ પણ કરશે.” ýક,
સખાવતી સ થાઓ ~૨,૦૦૦થી વધારે રોકડ
દાન નથી મેળવી શકતી તે િનયમની િવપરીત
અસરો પણ થઈ રહી હોવાનુ તેમણે ક ુ હતુ.
øસીસીઆઇની સીએસઆર કિમટીના
ચેરપસન પીયૂષ દેસાઈએ જણા યુ હતુ ક,
“ચે બરમા રિજ ટડ કોપ રેટ મે બસ ઉપરાત
અ ય કપનીઓ પણ િદ યાગો માટ સીએસઆર
યોગદાન વધારી રહી છ તે ો સાહક બાબત છ.”

øએનએફસીની ‘કશલેસ
ટાઉનશીપ’ વેબસાઇટ લો ચ કરાઈ

ટાટા પાવરે ગુજરાતમા 25 MWનો
સોલર લા ટ થા યો

અમદાવાદ: GNFC ારા િનિમત ‘કશલેસ ટાઉનિશપ’ www.
cashlessinitiatives.com વેબસાઇટનુ બુધવારે ગાધીનગર ખાતે
મુ ય સિચવ ડો. જે એન િસહ લ ચ કયુ હતુ, જેના ારા દરરોજ
૧,૮૦૦થી વધુ ઇ- ા ઝે શન થશે. આ વેબસાઇટનો શુભારંભ થયા
બાદ વેબ સાઇટ ગે િવગતો આપતા øએનએફસીના મેનેિજગ
ડરે ટર રાøવ ગુ તાએ જણા યુ હતુ ક, “કશલેસ ટાઉનિશપના
િનમાણ માટ GNFC ારા છ લા એક વષથી ય નો થઈ ર ા છ
જેના પ રણામ વ પ આ સફળતા મળી છ. ડિજટલ ા ઝે શન માટ
પીએમે આ ાન કયુ હતુ જેનો ગુજરાતે હષભેર વીકાર કય હતો.

અમદાવાદ: ટાટા પાવર ર યુએબલ એનø િલિમટડ (TPREL)એ
ગુજરાતમા ચારણકા ખાતે ૨૫ મેગાવોટનો સોલર લા ટ શ કય છ.
કપનીએ નવે બર ૨૦૧૬મા ભારત સરકારના નેશનલ સોલર મીશન
હઠળ વાયેિબિલટી ગેપ ફ ડગ વીøએફ ારા ોજે ટ મેળ યો હતો,
અને તેને પીપીએમા જણા યા મુજબની સમયરેખા મુજબ ડસે. ૨૦૧૭
કરતા પહલા શ કય હતો. આ સાથે TPRELની કલ મતા હવે
૧,૪૮૪ મેગાવોટ થઈ છ. ૧૧૩ એકરમા થપાયેલા આ લા ટમાથી
વીજળીના વેચાણ માટ એસઇસીઆઇ સાથે ૨૫ વષના વીજળી ખરીદ
કરાર હઠળ ~૪.૪૩ િત યુિનટના દરે કરાર કરવામા આ યો છ.

અનુસધાન:

પેજ ૧

ડમોનેટાઇઝેશને ભારતીય બýરને
સ
બના યુ
જેમા જણાયુ હતુ ક ડમોનેટાઇઝેશન અગાઉ નવે-ઓ ટો ૨૦૧૫-’૧૬મા
~૩૭,૫૫૫ કરોડના થાિનક ફડ લો સામે નવે-ઓ ટો ૨૦૧૬-’૧૭મા
~૧,૧૬,૪૫૩ કરોડનો થાિનક ઈન લો ýવા મ યો હતો. આમ,
ડમોનેટાઇઝેશન બાદ ફ સમા રટલ ઇ વે ટસનુ રોકાણ તી દરે વધતા
થાિનક બýરમા ડીઆઇઆઇનો નાણા વાહ ણ ગણાથી વધુ વ યો
હતો. ન ધપા બાબત એ છ ક ડમોનેટાઇઝેશન બાદના તમામ ૧૨
મિહનાઓમા ડીઆઇઆઇએ ઇ વટીઝમા પોિઝ ટવ ઈન લો ýળ યો
છ. જેમા ઓગ ટ(૨૦૧૭)મા ~૧૭,૯૪૧ કરોડનો સૌથી ચો માિસક
ઈન લો ýવાયો હતો. યારે ફ ુઆરી (૨૦૧૭)મા ~૨,૦૪૦નો લઘુતમ
ઈન લો ýવા મ યો હતો. સરકારે ડમોનેટાઇઝેશન અમલમા મૂ યુ તે
નવે (૨૦૧૬)મા જ ~૧૦,૭૮૦ કરોડનો ડીઆઇઆઇ ઈન લો ýવાયો
હતો. જે અગાઉના વષ સમાન ગાળામા (નવે ૨૦૧૫)મા અડધાથી પણ
નીચો ~૫,૪૨૫ કરોડ પર હતો. ઓ ટોબર-૨૦૧૭મા પૂરા થતા ૧૨
મિહનામાથી ૯ મિહના દરિમયાન તો ડીઆઇઆઇએ ~૯,૦૦૦ કરોડથી
વધુનુ રોકાણ કયુ હતુ. યારે એક મિહના (ý યુ ૨૦૧૭)મા તેણે
~૫,૨૩૪નુ રોકાણ કયુ હતુ. મા ફ ુઆરી અને માચ (૨૦૧૭)મા જ
અનુ મે ~૨,૦૪૦ અને ~૨,૩૬૮ કરોડનુ સરખામણીમા નીચુ રોકાણ કયુ
હતુ. એચડીએફસી િસ યો રટીઝના િસિનયર એનાિલ ટ નદીશ શાહના
મતે થાિનક ફડ લોસમા િ પાછળના કટલાક મુ ય કારણોમા એક
ડમોનેટાઇઝેશન પણ છ.

અરિવદ ા ડડ એપેરલ િબઝનેસને
ડમજ કરશે

સૂિચત ગાળામા કપનીની કલ આવક ~૨,૬૫૪.૦૩ કરોડ રહી છ, જે
અગાઉના વષના સમાન ગાળામા ~૨,૩૫૩.૨૨ કરોડ હતી. અરિવદના
ડરે ટર અને CFO જયેશ શાહ જણા યુ હતુ ક, “ટ સટાઇલ ઉ ોગ
માટ બીý િ માિસક ગાળો પડકારજનક ર ો છ. GSTના અમલને
પગલે થાિનક ટ સટાઇલ િબઝનેસને અસર થઈ હતી. ýક, આગામી
સમયમા GSTની અસર ઘટશે અને આવકમા િ સામા ય તરે પાછી
ફરવાનો દાજ છ.”અરિવદના જણા યા અનુસાર ર ચ રંગ યોજનાને
કારણે કપનીને મૂડી એક કરવામા લે સિબિલટી મળશે. ઉપરાત,
બને ડિવઝનનુ વા તિવક મૂ ય બહાર આવશે. અરિવદના ચેરમેન અને
એમડી સજય લાલભાઈએ જણા યુ હતુ ક, “દરેક િબઝનેસની િ ,
િવિવધ ડિવઝન પર યાન ક ત કરવાની યોજના સિહતના કારણોને
લીધે િબઝનેસ ર ચ રંગ જ રી છ.”ઉ લેખનીય છ ક, અરિવદ કાપડનુ
ઉ પાદન કરે છ. ઉપરાત, રટલ િબઝનેસમા તેની પાસે લા ગ મશીન,
યૂપોટ, એ સકિલબર જેવી ભારતીય અને GAP,
એડ હાડી, એરો, હ સ અને વડર ા જેવી લોબલ
ા સ છ. અરિવદનુ એ જિનય રંગ ડિવઝન
રફાઇનરી, ફામા કપનીઓ, ગેસ-પાવર લા સ
અને એ યુિમિનયમ ઉ પાદકો માટ ોડ સ બનાવે
છ. એ જિનય રંગ ડિવઝનનુ નામ બદલી અનુપ
એ જિનય રંગ કરવામા આવશે. કપનીના જણા યા
અનુસાર ડમજરથી બને િબઝનેસ થાિનક અને
વૈિ ક તરે વત યૂહરચના અપનાવી શકશે.

કો ા સના માળખામા
મોટા સુધારાનો તાવ

ઉપરાત, આવા કસના િનકાલ માટ સમયમયાદા
િનધા રત કરવામા આવશે.સરકાર ચો સ કસમા
અિભ ાય મેળવવા કોટને િન ણાતોની િનમ ક
કરવાની સ ા આપવાનુ િવચારી રહી છ. ઉપરાત,
થાવર િમલકતના પઝેશનની રકવરીના કસનો
િનકાલ કરવા બે વષનો સમય ન ી કરવાની
િવચારણા ચાલી રહી છ. એક સરકારી અિધકારીએ
જણા યુ હતુ ક, “ તાિવત ફરફારનો લ યાક
કો ા સના ઝડપી અમલની અ યારના સમયની
િબઝનેસ જ રયાતને પૂરી કરવાનો છ.” ઉ લેખનીય
છ ક, વ ડ બે કના ‘ઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેસ
ઇ ડ સ’મા કો ા ટના અમલના માપદડમા
ભારતને ચાલુ વષ ૧૬૪મુ થાન મ યુ છ, અગાઉ
ભારત ૧૭૨મા મે હતુ.

બે કો માટ NPAમા
ખરાબીનો સમય પૂરો
થયો હોવાનો સકત

આાગમી સમયમા ઈનસો વ સી એ ડ બે કર સી
કોડ હઠળ ઉકલ માટ ઘણા કસની સુનાવણી થવાની
હોવાથી થિતમા સુધારો થવાની શ યતા છ. SMC
ઇ ટ. ઇ વટીઝના રસચ એનાિલ ટ િસ ાથ
પુરોિહતે જણા યુ હતુ ક, “મોટા ભાગની િમડ-કપ
PSU બે કો માટ મુ કલ સમય પૂરો થયો લાગે છ,
જે બે કગ િસ ટમ માટ સારી િનશાની છ. બે કોના
મેનેજમે ટ પણ થમ વાટરની તુલનામા આ વખતે
સારી કામગીરી માટ આશાવાદી જણાય છ. એટલે
એવુ કહવાય ક, NPAમા આગામી સમયમા ધીમો
ઘટાડો ýવા મળી શક.”

કોક-પે સીએ પારલે- ડાબર
સામે િહ સો ગુમા યો

તેને લીધે કપનીની ઇ ા ચર કાય મતા ૪૦
ટકા વધી છ અને િવતરણમા બમણો વધારો ન ધાયો
છ.વૈિ ક તરે ાહકોના બદલાઈ રહલા વાદને
કારણે બેવરેિજસ કપનીઓને પરંપરાગત સોડા
અને હાઈ-કલરીવાળા યુસ િસવાયની કટગરીમા
ોડ સ લો ચ કરવાની ફરજ પડી છ. અગાઉ
કોકા-કોલાના ભારતીય યુિનટ આગામી પાચ વષમા
ભારતમા ~૧૧,૦૦૦ કરોડના રોકાણની ýહરાત
કરી હતી. કપની કિષ, Ôડ ોસેિસગ યુિન સ, ટ
બે ડ અને અ ય વા ય દ િવક પોમા િવ તરણ
માટ આ રકમનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે
છ. કોકા-કોલાના વ તાએ જણા યુ હતુ ક, “માઝા
મગો સેગમે ટમા સૌથી વધુ બýરિહ સા સાથે
આગેવાની ધરાવે છ.”
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