
 

MARKET-HUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

વેન્વેક્વ 560 અંક તટૂ્ય, નનફ્ટ્ી 11420 ની આવાવ 

ફધં 

વપ્તાશના અંનતભ કાયફાયી વત્રના દદલવે વેન્વેક્વ 

અને નનફ્ટ્ી 1 ટ્કાથી લધાયે નફા થઈને ફધં થમા 
છે. અંતભા ં નનફ્ટ્ી 11420 ની આવાવ ફધં થમા છે 

અને વેન્વેક્વ 38337.01 ય ફધં થમા છે. દદલવના 
ઊયી સ્તયથી વેન્વેક્વે 560 અંક સધુીના ગથા 
રગાવ્મા જ્માયે નનફ્ટ્ીભા ં 178 અંકથી લધાયાન 
ઘટ્ાડ જલાને ભળ્મ છે. 

રૂનમ 15 ૈવા લધીને 68.80 ના સ્તય ય ફધં 

વપ્તાશના અંનતભ કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ 

રૂનમ લધાયાની વાથે ફધં થમ છે. 1 ડૉરયના 
મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 15 ૈવા લધીને 68.80 ના 
સ્તય ય ફધં થમ છે. જ્માયે ગરુૂલાયના કાયફાયી 
વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 13 ૈવા લધીને 

68.95 ના સ્તય ય ફધં થમ શત. 
દયરામન્વે યજૂ કયુું અદભતૂ દયણાભ, રૂનમા 10104 

કયડન નપ 
દયરામન્વ ઇન્ડસ્રીઝના નાણાદકમ લષ 2020 ના 
શરેા ક્લાટ્ષયના દયણાભ જાશયે કમાષ છે. શરેા 
ક્લાટ્ષયભા ં દયરામન્વ ઇન્ડસ્રીઝના કન્વલરડેટે્ડ નપ 
2.5 ટ્કાથી ઘટ્ીને 10104 કયડ રૂનમા ય યહ્યા છે. 

નાણાદકમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટ્ષયભા ં દયરામન્વ 

ઇન્ડસ્રીઝના કન્વલરડેટે્ડ નપ 10362 કયડ યનમા 
યહ્યા શતા. 
નાણાદકમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ંદયરામન્વ 

ઇન્ડસ્રીઝના કન્વલરડેટે્ડ આલક 13.2 ટ્કા થી 
લધીને 1.57 રાખ કયડ રૂનમા યહ્યા છે. નાણાદકમ 

લષ 2019 ના ચથા ક્લાટ્ષયભા ં દયરામન્વ 

ઇન્ડસ્રીઝના કન્વલરડેટે્ડ આલક 1.38 રાખ કયડ 

રૂનમા યશી શતી. 
 

એરએન્ડટ્ી પાઈનાન્વન નપ 2% લધ્મ 
નાણાકીમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં
એરએન્ડટ્ી પાઈનાન્વન નપ 2 ટ્કા લધીને 549 

કયડ રૂનમા યહ્ય છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના શરેા 
ક્લાટ્ષયભા ંએરએન્ડટ્ી પાઈનાન્વન નપ 538 કયડ 

રૂનમા યહ્ય શત. 
ફધંન ફેન્ક: નપ 45.6% લધ્મ, વ્માજ આલક 36% 

લધી 
નાણાકીમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં ફધંન 

ફેન્કન નપ 45.6% લધીને 701.1 કયડ રૂનમાન 
થમ છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં
ફધંન ફેન્કન નપ 481.7 કયડ રૂનમાન યહ્ય શત. 
 

નાણાકીમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં ફધંન 

ફેન્કની વ્માજ આલક 36 ટ્કા લધીને 1410.4 કયડ 

રૂનમા ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના 
શરેા ક્લાટ્ષયભા ં ફધંન ફેન્કની વ્માજ આલક 
1037.2 કયડ રૂનમા યશી  
 

આયફીએર ફેન્ક: નપ 41% લધ્મ, વ્માજ આલક 

48% લધી 
નાણાકીમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં
આયફીએર ફેન્કન નપ 41 ટ્કા લધીને 267 કયડ 

રૂનમા થઈ ગમ છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના શરેા 
ક્લાટ્ષયભા ંઆયફીએર ફેન્કન નપ 190 કયડ રૂનમા 
યહ્ય શત. 
 

નાણાકીમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ં
આયફીએર ફેન્કની વ્માજ આલક 48 ટ્કા લધીને 

817.3 કયડ રૂનમા ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ 

લષ 2019 ના શરેા ક્લાટ્ષયભા ંઆયફીએર ફેન્કની 
વ્માજ આલક 552.7 કયડ રૂનમા યશી શતી. 
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Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

Bonus 
Captain Technoc Bonus Ration (1:1) 23-07-2019 22-07-2019 
Zota Health Car Bonus Ration (4:10) 26-07-2019 25-07-2019 
Varun Beverages Bonus Ratio (1:2) 27-07-2019 25-07-2019 

Rights 
Tata Sponge Right Ratio (15:7) 25-06-19 24-06-19 
Pacific Ind Right Ratio (127:100) 26-07-19 25-07-19 

Dividend 

West Coast Pap Final (250%) - 22-07-2019 
Shoppers Stop Final (15%) - 22-07-2019 
Solitaire Mach Final (11%) - 22-07-2019 

RPG Life Final (30%) 23-07-2019 22-07-2019 
Redington Final (165%) - 22-07-2019 

National Perox Final (650%) - 22-07-2019 
NOCIL Final (25%) - 22-07-2019 

Kalpataru Power Final (150%) - 22-07-2019 
Jenburkt Pharma Final (102%) - 22-07-2019 

JMC Projects Final (35%) - 22-07-2019 
ICICI Bank Final (50%) - 22-07-2019 
Future Life Final (70%) 23-07-2019 22-07-2019 

DLF Final (100%) 23-07-2019 22-07-2019 
Carborundum Final (125%) - 22-07-2019 

Captain Technoc Final (2%) 23-07-2019 22-07-2019 
Cholamandalam Final (20%) - 22-07-2019 

Bata India Final (125%) - 22-07-2019 
Blue Dart Final (125%) - 22-07-2019 

Bombay Cycle Final (50%) - 22-07-2019 
Victoria Mills Final (50%) - 23-07-2019 
TCI Express Final (30%) - 23-07-2019 

Sicagen India Final (40%) - 23-07-2019 
Singer India  Final (20%) - 23-07-2019 

Mahindra Logist Final (18%) - 23-07-2019 
J. K. Cement Final (100%) - 23-07-2019 

Results & Corporate Action     
 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/captaintechnocast/CT11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/zotahealthcare/ZHC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/foodprocessing/varunbeverages/VB05
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/steelspongeiron/tataspongeiron/TSI
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/ceramicsgranite/pacificindustries/PI02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/paper/westcoastpapermills/WCP
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/retail/shoppersstop/SS51
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/machinetools/solitairemachinetools/SMT
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computershardware/redingtonindia/RPG05
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computershardware/redingtonindia/RI37
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/chemicals/nationalperoxide/NP03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/petrochemicals/nocil/NOC02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/powertransmissionequipment/kalpatarupowertransmission/KPT
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/jenburktpharma/JP08
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingcivil/jmcprojectsindia/JMC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banksprivatesector/icicibank/ICI02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingrealestate/dlf/FLF01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingrealestate/dlf/D04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/abrasives/carborundumuniversal/CU
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeleasinghirepurchase/cholamandalaminvestmentfinancecompany/CT11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeleasinghirepurchase/cholamandalaminvestmentfinancecompany/CDB
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/leatherproducts/bataindia/BI01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/couriers/bluedartexpress/BDE
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/bombaycycle/BC11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilescompositemills/victoriamills/VM01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/sicagenindia/TCI08
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/sicagenindia/SI91
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/singerindia/SI26
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/cementmajor/jkcement/ML04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/cementmajor/jkcement/JKC03
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Hikal Final (30%) - 23-07-2019 
Hind Copper Final (10.40%) - 23-07-2019 

Geojit Fin Final (100%) - 23-07-2019 
Dixon Technolog Final (20%) - 23-07-2019 

Deltron Interim (110%) 24-07-2019 23-07-2019 
Apollo Tyres Final (325%) - 23-07-2019 

Ashok Leyland Final (310%) - 23-07-2019 
Wires and Fabri Final (6%) - 24-07-2019 
V-Mart Retail Final (17%) - 24-07-2019 
Thangamayil Final (50%) - 24-07-2019 

Cholamandalam Final (65%) - 24-07-2019 

Dividend 

Sobha Final (70%) - 24-07-2019 
Motilal Oswal Final (450%) 25-07-2019 24-07-2019 

Larsen Final (900%) - 24-07-2019 
Eicher Motors Final (1250%) - 24-07-2019 

Tata Comm Final (45%) - 25-07-2019 
Thermax Final (350%) 27-07-2019 25-07-2019 

ICICI Securitie Final (114%) - 25-07-2019 

Future Supply Final (12.50%) 26-07-2019 25-07-2019 

Exide Ind Final (90%) - 25-07-2019 

Dynamic Ind Final (15%) - 25-07-2019 

Bajaj Electric Final (175%) - 25-07-2019 

Bombay Dyeing Final (75%) - 25-07-2019 

Adani Ports Final (10%) - 26-07-2019 

Aarti Drugs Final (10%) - 26-07-2019 

Arihant Capital Final (15%) - 26-07-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/hikal/H05
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/metalsnonferrous/hindustancopper/HC07
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financegeneral/geojitbnpparibasfinancialservices/GBN01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/electricals/deltron/DT07
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/electricals/deltron/D01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/tyres/apollotyres/AT14
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autolcvshcvs/ashokleyland/AL
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering/wiresfabrikssa/WFS01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/diamondcuttingpreciousmetalsjewellery/thangamayiljewellery/VR03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/diamondcuttingpreciousmetalsjewellery/thangamayiljewellery/TJ
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/tubeinvestmentsindia/TII
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingrealestate/sobhadevelopers/SD6
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financegeneral/motilaloswalfinancialservices/MOF01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/diversified/larsentoubro/LT
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autolcvshcvs/eichermotors/EM
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/telecommunicationsservice/tatacommunications/TC17
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering/thermax/T
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/industrialprudentialinvestmentcompany/ISL04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/firstsourcesolutions/FSC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autoancillaries/exideindustries/EI
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/dyespigments/dynamicindustries/DI17
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/domesticappliances/bajajelectricals/BE
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/diversified/bombaydyeingmanufacturingcompany/BDM
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering/mundraportspecialeconomiczone/MPS
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/aartidrugs/AD
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/arihantcapitalmarkets/ACM02
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,706.65 an[ n)cimi> 11,399.30 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,680 n>& resistance C[[, jyi> s&G) 11,680 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi 

mL[, n)cimi> 11,370 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[,n)cimi> 11,370 level break kr[ ti [ 11,222 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

VFU,F ;%TFCDF\ Bank nifty :5M8 ov 

uprmi> 30,700 n>& resistance C[[, 30,700 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[, 

n)cimi> 29,500 Y) 29,150 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 
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Recommendation for next week   
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COPPER:-  GTiD[ 430 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 470 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDEOIL :- GTiD[ 3,570 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 3,850 s&G) ni[ Biv aiv) Sk[, uprmi> 4170 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy. 

 

 

SILVER:- GTiD[ 38,400 ni sl  Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi>>  42,200 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GOLD:- GTiD[ 34,000  closing bais ni sl Y)  Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 35,700 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[,uCiL[ 

35,800 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  n)cimi> 34,000 s&F) ni[ 

Biv ji[vi mL[. 

 

Commodity Market 
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USDINR:  uCiL[ 69.50 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 

68.20 ni[ support C[ ai l[vl  n)c[ close aipti  67.70  

s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

GBPINR: uCiL[ 87.50  ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  

85.60 ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 84.50 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 87 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR  n)cimi> 77.00 ni[ support C[ ai l[vl n)c[ 

close aipti 76.25 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, uCiL[ 78.55 

ni sl Y) v[ciN krv&>. 

 

 

 JPYINR: uCiL[ 64.57 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 

63.50 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

Currency Market (Future Levels)  
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Premium / Discount (USD/ 
INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.22 

Three month 

Forward  

0.44 

Six month  1.22 

One year  2.44 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  68.88 

GBP  85.72 

Euro  77.44 

100 Yen  63.99 

Currency Corner  
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Evaluating Budget: 
 

ઘણીલાય એવુ ંકશલેાભા ંઆલે છે કે ફજેટ્ પક્ત ઔચાદયકતાઓ છે અને થડા દદલવ 
છી ળેયફજાય ય તેની અવય નશીં થામ. ઠીક છે, તે શભેંળા વાચુ ંનથી. ફજેટ્ ળાવક 

ક્ષની ઇયાદ અને વ્યશૂયચના ફતાલે છે. આ વદંબષભા,ં આણે 'ટ્ાઇમ્વ ઑપ ઇન્ન્ડમા' 
(14.7.19) ભા,ં સ્લાનભનાથન એમય દ્વાયા રેખ જઈએ. તે ઘણુ ં કશ ે છે કે આણે શુ ં
ગભુાવ્યુ?ં 

 

"આનથિક વલેક્ષણભા ંવાચુ ંકશલેાયુ ં છે કે કઈ ણ દેળભા ંઉત્વાશી નનકાવ લગય ઝડી 
નલકાવ થમ નથી  આ ફજેટ્  બાયતને 8% ની વદૃ્ધિથી રઈને, તે બાયતને 6% સધુી રઇ 

ળકે છે. 

 બાયત ખફૂ ખચાષ અથષતતં્ર છે જે તેના એનળમન વાથીદાય વાથે સ્ધાષ કયી ળકતુ ંનથી. 
બાયત વોથી લધ ુખચાષ જભીન, શ્રભ, મડૂી, લીજી, યેલ્લે ફે્રઇટ્ દય, એય ફે્રઇટ્, કોયેટ્ 

અને આલકલેયા દય લચ્ચે છે. 8% વદૃ્ધિ ભાટે્ના દફાણને દયભાનંા દયેકને ઘટ્ાડલાની 
જરૂય છે. આ ફજેટ્ નલયીત દદળાભા ંજામ છે. 

 

2007 ભા,ં નાણાભતં્રી લચદમ્ફયભે સ્ધાષત્ભક ફનલાના ભશત્લને વભજ્મા શતા, અને તે 

નક્કી કયુું શત ુ ં કે આમાત ડયટુ્ી ઘટ્ાડલાભા ંઆલે ત્મા ંસધુી તેઓ 10% ના એનળમન 

ધયણને અંદાજીત કયળે. તે 2008 સધુીભા ં કટ્ની શે્રણી દ્વાયા પ્રાપ્ત થયુ ં શત ુ,ં અને 

બાયતની વોથી ભટ્ી તીવ્રતાને પ્રત્વાશન આલાભા ંભદદ કયી શતી. ત્માયફાદ અરુણ 

જેટ્રીએ કહ્ુ ં કે બાયત એનળમા વાથે સ્ધાષ કયલા ભાટે્ કોયેટ્ ટે્ક્વ યેટ્ભા ં 25 ટ્કાન 
ઘટ્ાડ કયળે. 

 

આ દ્રન્ટટ્ને નનભષરા વીતાયભન દ્વાયા ત્મજી દેલાભા ંઆલી છે. તેણે ઘણી ફધી લસ્તઓુના 
ઊંચા ખચષને ઘટ્ાડલા ભાટે્ કંઈ કયુું નથી. તેભણે 400 કયડ રૂનમાથી લધ ુ આલક 

ધયાલતી ભટ્ી કંનીઓ ભાટે્ના લચનના 25% દય ય કોયેટ્ ટે્ક્વ કટ્ ફાકી છે. 

દયનભમાન ઘણા એનળમન દેળભા ંકોયેટ્ ટે્ક્વ 15-20% ની નીચ યહ્ય છે. 
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42.7% ના આલક લેયાના નલા નળખય દય ઘણા સ્ધાષત્ભક દેળભા ંનથી . વીતાયાભન 

નલદેળી યકાણ અને પ્રનતબાને આકનિત કયલા ભાગેં છે, યંત ુ 42.7% આલકલેય એ 

સ્ટટ્ પ્રત્વાશક છે. નલદેળી ટ્ષપલરમના યકાણકાયએ રસ્ટ્ તયીકે આમજજત અચાનક 

ળધી કાઢ્ુ ં કે તેભને 42.7% કય ચકૂલલાન છે અને તે ફશાય નીકી યહ્યા છે, જે 

ળેયફજાયભા ંબગંાણ ેદા કયે છે. 

ઘણા બાયતીમ લેાયીઓ નવિંગાય અને દુફઈ જેલા ઓછા ટે્ક્વ શલેનભા ંજળે, (શારના ં
લોભા ં 7,000 અફજનતઓ શરેાથી જ જતા યહ્યા છે). કોયેટ્ પ્રભટ્વષ તેભને 

દડનલડન્ડ તયીકે નલતદયત કયલાને ફદરે કંનીઓભા ંનપા ચા ુ યાખળે, તેથી એન્ટ્ી 
દડનલડડંભાનંી નીનત. ટ્ચની આલકલેયા દય અને કોયેટ્ ટે્ક્વ દય લચ્ચે 17.7% જેટ્ર 
ઊંચ ગાય ટે્ક્વ ટ્ાલાને પ્રત્વાશન આલા ભાટે્ની એક યીત છે. ફજેટ્ દ્વાયા 
ભાગંલાભા ંઆલતી લધાયાની આલકભા ંણ લધાય થત નથી. 
 

 

અસ્થામી વભમગાા ભાટે્ નળશ ુઉદ્યગના યક્ષણથી કેટ્રાક દેળભા ંસ્ધાષત્ભક ઉદ્યગનુ ં
નનભાષણ થયુ ં છે. યંત ુ નલા રેલીઓ ાવે સમૂાષસ્તની કરભ નથી. નવઠાયભન દ્વાયા 
સયુલક્ષત ઉદ્યગ નલજાત નથી, ભાત્ર યંયાગત ફીજેી ભત ફેંક છે. 

 

 

જભીનની દકિંભત અને વંાદન ખચષને ઘટ્ાડલા ભાટે્ બાયતને તાત્કાલરક નલા જભીન 

કામદાઓની જરૂય છે. નલા ભજૂય કામદાઓ જે અવયકાયક ખચષને રલચીકતા દ્વાયા ઘટ્ાડ ે

છે: નીચા નાણાકીમ ખાધ જે વ્માજ દય ઘટ્ાડલાભા ંભદદ કયે છે; લીજી સધુાયણા જે 

ખેડતૂને વફનવડી આલા ભાટે્ ઉચ્ચ ઔદ્યલગક દય યૂી કયે છે; યેર દયપમ્વષ કે જે 

ેવેન્જય રાદપકને વફનવડી આતા ઉચ્ચ બાડા દયને વભાપ્ત કયે છે; ઉડ્ડમન બાલના 
નીચા શલાઈ બાડા ય નીચા કય; અને ખેડતૂ ભાટે્ કૃન બાલને ઓછ ં કયલા અને 

આંતયયાટરીમ સ્તયે સ્ધાષત્ભક ફનાલલા ભાટે્ ાક ભાટે્ વીધી યકડ રાબ ભાટે્ ઉચ્ચ 

વટ્ષના બાલ ભે. 

 

આ એક નલળા અને યાજકીમ યીતે મશુ્કેર એજન્ડા છે. ચ ૂટં્ણી લષભા ંભદી આલા 
કાટં્ાા ટ્ટાઓને કડલાની અેક્ષા યાખી ળકે નશીં. યંત ુ ભ્રટટ્ાચાયની રકવબાની 
જીતને શાવંર કમાષ છતા,ં તે ચ ૂટં્ણી ભડભા ંજ યશ ેછે કાયણ કે કેટ્રાક યાજ્મની ચ ૂટં્ણીઓ 

અથલા ફીજી કેટ્રીકલાય થડા ભદશના દૂય યશ ેછે. 
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ભદી અને વીતાયાભને એ વભજલાની જરૂય છે કે ભાત્ર વભમની જરૂય કોંગે્રવ અને 

પ્રાદેનળક ક્ષ વાથે સ્ધાષ કયલી નશીં. ચીન અને ફાગં્રાદેળ, નલમેટ્નાભ, ઇન્ડનેનળમા 
અને થાઇરેન્ડ જેલી અન્મ શયીપ વાથે સ્ધાષ કયલાની આલશ્મકતા લધ ુભશત્ત્લની છે. 

તેભની ાવે ઓછા ખચષ અને ઝડી નનકાવ વદૃ્ધિ છે " 

 
 


