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M&M planning to
exit loss-making
entities in a year
Shuts two-wheeler biz in US; open to selling SsangYong
SHALLY SETH MOHILE
Mumbai, 12 June

M

ahindra & Mahindra
will exit loss-making
international subsidiaries and entities over the
next 12 months and follow stringent capital allocation norms as
it seeks to lend a sharper focus
on its core auto and farm equipment businesses, the company’s
management said after reporting a pre-tax loss of ~1,761 crore
for the March quarter.
The move is prompted by
the steep impairment loss
reported by the consolidated
entity as SsangYong Motor
(SYMC), its Korean subsidiary,
and Genzee, its two-wheeler
entity in the US, turned in losses. It marks a change in tack by
the Anand Mahindra-led firm,
which over the past decade has
spread itself thin through a raft
of acquisitions in India and
abroad in the auto and farm
equipment sector.
In a post-earnings web-conference with investors, Anand
Mahindra, chairman of the tractor-to-technology conglomerate, said the firm is re-calibrating its globalisation strategy and
looking to sharpen focus on getting returns on investments
quickly. “We are going to be far
more calibrated in our globalisation. I want to make it very
clear that we are not a company
that would suddenly become
like a turtle and go inwards…
That is the knee-jerk reaction
the whole world would see. We
are going to calibrate our growth
opportunities globally and
focus on getting returns as
quickly as possible and exit
much faster if we find we are
not on track. We will also follow
a principle of a much more
stringent oversight.”
Defending the capital allocation plan, Mahindra said the
firm had never “starved the core
business (auto and farm equipment) of capital and there was
never any diversion of the capital requirement from the core
businesses”. Analysts are confounded by the sheer size of the

“OUR TWO-WHEELER
BUSINESS IN THE US HAS
BEEN STRUGGLING. WE
ARE SHUTTING IT DOWN
AND WILL LIQUIDATE
THE STOCK”
PAWAN GOENKA,
Managing director, M&M

LOSSES FROM GLOBAL SUBSIDIARIES
FY17

-53

FY18

-1,102

FY19

-2,003

(~ cr)
FY20

-5,257

Potential billion-dollar businesses

Priorities

Mahindra
Aftermarket
used car market,
spares

Classic Legends
Two-wheelers

 Tightened
capital
allocation

Mahindra
Powerol
Engines

Mahindra Accelo
steel business

Mahindra Susten
Solar power
Mahindra
Mobility
Shared mobility

Mahindra electric
Electric vehicles

Mahindra Agri
Micro irrigation
Mahindra
Rural Housing
Finance
Rural financing

 Act on all
loss-making
subsidiaries
 Define clear
narrative
for auto
 Harness
value from
unlisted gems

Source: Investor presentation Mahindra and Mahindra

conglomerate and the challenges it poses on the capital
allocation and execution fronts.
The group comprises 179 subsidiaries, 30 joint ventures, and
28 associates.
They said the write-off on
SYMC does assuage the investor
concern but they were unsure
how much more the group
could consolidate and re-calibrate under the current circumstances. “The impairment
charge taken on SYMC is a bold
step and shows the group is
ready to sell it off. But there is
only so much it can do,” said
Mahantesh Sabarad, head-retail
research, SBICAPS.
Mitul Shah, vice-president
research, Reliance Securities,
said: “M&M’s valuation has
been taking a hit due to a lower
return ratio and its capital allocation policy. The capital allo-

cation strategy with clear quantifiable targets on return on
equity gives confidence to
investors and will lead to a continuation in its re-rating.”
M&M’s strategy of re-crafting and revisiting its subsidiaries comes amid the Covid19 pandemic and anaemic
economic growth in India and
other markets. Mahindra
assured investors the path it
embarked upon is not a shortterm one and the company
plans to remain steadfast on it
even after the tide turns.
As part of its re-calibrated
globalisation plan, M&M
announced the winding up of
its US two-wheeler business.
The company is in talks with
investors for SYMC and is open
to ceding control if it gets a buyer, Pawan Goenka, managing
director, M&M.

Tata Power subsidiary sells
3 capsize ships for $213 mn
AMRITHA PILLAY
Mumbai, 12 June

Private power producer Tata Power on Friday said
it had entered into a definitive agreement for the
sale of its three capsize ships, part of its shipping
business, for a consideration of $212.76 million.
“Trust Energy Resources (TERPL), a wholly
owned subsidiary of Tata Power, has completed
signing of definitive agreements on June 11, with
Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG, Germany,”
the firm said in a statement to the BSE.
Tata Power Chief Executive and Managing
Director Praveer Sinha said: “The sale of these

assets was part of the company’s long-term plan
to reduce debt and raise funds for growth plans,
including expanding our presence in the renewable energy business”.
The company’s net debt as of March 2020
was at ~43,578 crore.
“The sale is also part of the restructuring within Tata Power to chalk out the roadmap for
growth over the next decade,” Sinha said.
As part of the transaction, Tata Power will
enter into a long-term freight contract with
Oldendorff Carriers. “The deal is expected to be
concluded in the next three to four weeks, subject
to regulatory approvals,” the company said.
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জদশ—বদশ

সংবাদ প তদন, রববার ১৪ ন ২০২০

ক তর খতয়ান
আমরকা

জমাট আিান ২১২২৪১৪
জমাট মৃত ১১৬৯৩৪

আইআইটর এই আবষার মাসহ ীনদরও চিত করত পারব

সামাজক রত মাপত খড়গপুরর নয়া যন

বাজল

পীতকা দত

রাশয়া

ইরান

বেড় করানা তাস। বাড়ছ
সংকমণ। মৃতÓযসংখযাও ববলাগাম। তব
করানা এখন সাভাবক। রাজয—বকন
’তরফই
বলছ,
বনাভল
করানাক সঙ নয় আগামীত
চলত হব। বয কারণ বদশ—বদশর
গবষণায় করানা—পরবতী জীবন
বকমন হব, তা বভব গবষণাও শর
হয়ছ। খড়গপুরর ইনয়ান
ইনসটউট অফ বটকনালজর
অধযাপক—গবষকরা বানয় বফলছন
বসাশযাল ডসটযানং বা সামাজক রত
মাপার যন । পুরাপুর বকনর
নদশকা
বমন।
দামও
কম যনট।
বে সাসয সংসার বশষজরা
আগই
জানয়ছন,
মাস,
সযানটাইজার, বসাশযাল ডসটযানং বা
সামাজক রত – এই তন অস ছাড়া
গত বনই। করানা সংকমণ বথক
নজক বাঁচাত দরকার তনফÓটর
রত। কন ভারতর মতা বপুল

চন

জজ ফ য়ড কাের পরপকত

জমাট আিান ৮৩১০৬৪
জমাট মৃত ৪১৯৫২
জমাট আিান ৫২০১২৯
জমাট মৃত ৬৮২৯

জেট বটন

জমাট আিান ২৯৪৩৭৫
জমাট মৃত ৪১৬৬২

ইতাল

জমাট আিান ২৩৬৩০৫
জমাট মৃত ৩৪২২৩

জেন

জমাট আিান ২৯০২৮৯
জমাট মৃত ২৭১৩৬

ফান

জমাট আিান ১৫৬২৮৭
জমাট মৃত ২৯৩৭৪

জামান

জমাট আিান ১৮৭২৫৬
জমাট মৃত ৬৪৯৩
জমাট আিান ১৮৪৯৫৫
জমাট মৃত ৮৭৩০
জমাট আিান ৮৩০৭৫
জমাট মৃত ৪৬৪৪

বাংলাদশ

জমাট আিান ৮৪৩৭৯
জমাট মৃত ১১৩৯
শনবার রাত পযন
 

করানাভাইরাস

মৃতর নরখ
বাজল এখন
বে েতীয়
রও ড জজনইরা : করানার ধাকায়
ববসামাল বাজল। বকাভড মৃতযÓ র
সংখযার নরখ বতম ান বে েতীয়
সান রয়ছ এই বদশ। জনস হপকন
ইউনভাস টর পরসংখযান অেত বস
কথাই বলছ। পস ঙত , বাজলর সাসয
মনক
 জানাে, বসখান করানায় মৃতর
সংখযা ৪১,৮২৮। আর বসই পরসংখযান
অনুযায়ী, এটা সি  বয করানায় মৃতর
সংখযার নরখ বাজল ইতমধযই
বটনক পছন বফল দয়ছ।
শকব ার সরকার আধকারকরা
জানয়ছলন, গত ২৪ ঘণায় বসখান
৯০৯ জনর মৃতযÓ হয়ছ। লাতন
আমরকায় বকাভড বপযস 
বদশগলর মধয বাজল অনযতম।
বসখান বকাভড আকাের সংখযা
৮,২৮,০০০—এরও ববশ। পাণঘাতী এই
ভাইরাসর সংকম ণ প তহত করত
’মাসরও ববশ সময় ধর নানা ধরনর
কঠার পদেপ নয়ছল পশ াসন।
কন ধীর ধীর বদশর ববশ কছ রাজয
ও শহর বধনষধ শথল করা শর
হয়ছ। বযমন সাও পাওলায় দন চার
ঘণা বখালা রাখা হে শপং মল এবং
বদাকানপাট। অনযানয বছাট বছাট
শহরও বপণগলত কম শ বাড়ছ
বকতাদর ভড়।
ঢাকার ৪১ এলাকায় লকডাউন :
বাংলাদশ দন দন মৃতযÓ  ও সংকম ণ
ববড় চলছ। এ অবসায় বশখ
হাসনা সরকার কোনা প তরাধ
ঢাকা শহরর ৪৯ট এলাকাক
লকডাউনর অধীন আনছন।
কঠার বযবসা বনওয়া হে অনযত।

জনসংখযার বদশ তন ফÓটর সামাজক
রত রো করাটা কতটা সমব?
আইআইট
খগড়পুরর
অটানামাস গাউন বভইকলসর
পফসর—ইনচাজ ড. বদবাশস চকবতী
বলন, “বকারানা বরাখার ভযাকসন
বনই। চকৎসার নদি বকানও ওষুধও
বনই। এই অবসায় নজর সুরো
নজর হাত। বসই সুরোর কথা
মাথায় বরখই বকনীয় সরকারর
পজে সামাজক রত মাপার বমশন

ততর করা হয়ছ।”
বদবাশসবাবু এবং অধযাপক আদতয
বনযাপাধযায়র বনতåত এই গবষণা
হয়ছ। তারা জানােন, গত এপল
বমশনট ততর করা হয়ছ। এবার
বাজার ছাড়ার চোভাবনা চলছ।
লকডাউন উঠ আনলক যাপন
বাজার বা বাসসযানর ভড়
সামলাত হমশম খাে পুলশ—
পশাসন। বতমন ভড়র পরসত
ততর হল বকানও বপাল বা

বপজন ক পরিতত পুলশ
ঘাড় চাপ দতই পার : টাম

ওয়াশংটন : বগাটা আমরকা ড়
যখন পুলশ নৃশংসতার বরদ ও পুলশ
বভাগ সংসারর দাবত বতালপাড়,
তখন বতকত ইসুযত বফর পুলশর
পাশই দাড়ালন মাকন বপসডন
বডানাল টাম। তার অবসান নতÓন
কর আমরকার পরসত আরও উিপ
 
হয় উঠত পার বল অনক মন
করছন। কারও কারও মত, বেতাঙ
বভাট নশত করত ইো করই
বণবেষর আগন সূকভাব উসান
দত বচয়ছন মাকন বপসডন।
উেখয, গত ২৫ বম জজ ফ য়ড নাম
এক কৃষাঙর ঘাড় পায় ন’মনট ধর
হাঁটÓ দয় চাপ বদয় পুলশকমী বডরক
শভন। োসরদ হয় মারা যান ফ য়ড।
তার মৃতÓয ঘর আমরকা শধু নয়,
বগাটা বে উিাল হয় উঠছ।

চনক ছাড়য়
বগল বাংলাদশ

সুকমু ার সরকার, ঢাকা: কোনাভাইরাস
আকাের সংখযায় উৎপিসল চনক
ছাড়য় বগল বাংলাদশ। চনর উহান
বথক এই ভাইরাসর উৎপি হয়।
শনবার পযে  বাংলাদশ কোনা
আকাের সংখযা ববড় দাঁড়য়ছ ৮৪
হাজার ৩৭৯ জন। অনযদক চন
আকাের সংখযা ৮৩ হাজার। চন
বোট আকাের সংখযা ৮৩ হাজার ৭৫
জন। আর বদশটত মারা গয়ছন চার
হাজার ৬৩৪ জন। অপরদক,
বাংলাদশ এখন পযে  মারা গয়ছন
এক হাজার ১৩৯ জন। বোট আকাের
সংখযায় বে বাংলাদশর অবসান
এখন ১৯তম। আর মৃতযÓ র সংখযার
হসাব বে ৩১তম অবসান রয়ছ
বাংলাদশ। প তবশী বদশ ভারত তন
লাখর ববশ মানুষ কোনায় আকাে
হয়ছন। আর পাকসান আকাে
হয়ছন এক লাখ ৩২ হাজার। মৃতযÓ 
হয়ছ আড়াই হাজার।

পাশ দাড়ালন পাকন ছাতছ াতীরা

চাকর হারয় কলা বি
অন প দশর শককর

বশাখাপতনম : ১৫ বছর ধর ছাত—
ছাতীদর বতলুগ পড়াতন মাসারমশাই।
এমনকী করানা আবহ সÓল বন হওয়ার
পর, লকডাউনর বাজার যুগর নয়ম
বমন তন পড়য় াদর অনলাইন কাসও
নেলন। কন হঠাৎ সÓল কতåপের
মন হল, মাসারমশাই ‘ঠকমতা কাজটা
পারছন না’।
অগতযা? ছাটাই!
মযানজমনর এক রাতর সদাে
চাকর
বগল
মাঝবয়স
বভঙট াসুবাইয়ার। গত তন সপাহ ধর
অনপ
  দশর বনোরর নারায়ণা সÓ লর
এই ‘পাকন’ শেক কলা ববচছন।
অসুস বছলর চকৎসা আর পরবারর
খরচ চালাত এখন এটাই তার বপশা।
না। বভঙট াসুবাইয়া একা নন। সÓ ল
‘খারাপ পারফরমযান’—এর জগর তÓল
আরও পঁাচ শেক
 ক এভাবই রাতারাত
‘তাড়য়’ দয়ছ সÓল কতåপ ে। চাকর
যাওয়ার পর পতযকই গাম ফর
গয়ছন। কন বভঙটাসুবাইয়ার এক
পাকন ছাতর বাবা এই খারাপ সময়
তার পাশ এস দাড়ান। বসই সহদয়
বযক নজর বাগানর কলা বক করত
বদন মাসারমশাইক। আর বঠলাগাড়ত
চাপয় বসই ফলই এখন বক কর
সংসার চালান এই ‘পাকন’ শেক।
তাৎপযপূণভাব, মাসারমশাই—এর এই

আইআইট কযামাস যন ট বসানা হে।

অবসার কথা শন তার অনক পাকন
ছাত—ছাতীই তার দক সাহাযযর হাত
বাড়য় দয়ছন। রীতমতা ‘কযামপন’
চালয় বভঙটাসুবাইয়ার অেত ১৫০
জন ছাতছাতী, যঁাদর তন পঁাচ বথক
ছয় বছর আগ পড়য়ছলন,
মাসারমশাই—এর জনয সংগহ করছন
৮৬,৩০০ টাকা। ইতমধযই বসই টাকা
তÓলও বদওয়া হয়ছ তার হাত।
ভাগযজনকভাব, বভঙটাসুবাইয়ার
ছাতছাতীরা ‘মাসারমশাই’ক মন
রাখলও সÓল কতåপ ে রাখন।
এডÓকশন সাতক। তা ছাড়াও বতলুগ
ভাষা এবং পাবলক অযাডমনেশন
’ট
মাসার
ডগধারী
বভঙটাসুবাইয়ার কথায়, “কলা ববচা
আমার কাজ নয়। কন বপট চালানার
দায় করত হে। সÓল আমায় বযাগয
মন করন। ওদর দাব, আম বযথ।
সÓল নতÓন ছাতছাতী আনত পারন।
আমার কাজ না ক বয বকউ কর দত
পার। কন আমার পুরনা ছাতছাতীরা
আমার কথা মন বরখ বয সাহাযয
করছ, বসটাই আমার কাছ অনক বড়
পাওয়া। এটা বদখ মন হয়ছ, নশয় ই
শেক
 হসাব আম অল হলও অবদান
রাখত বপরছ। আম আবার
শেকতায় ফরত চাই। কম ববতনও
অসুবধা বনই।”

বণবেষর বরদ সরব হয়ছ।
ওইভাব ঘাড় হাঁটÓ দয় চাপ বদওয়াক
বল ‘বোকোল বমথড’। ফয়ডর
মৃতযÓ র বজর ‘বোকোল বমথড’ নষদ
করার দাব উঠছ। এই পস ঙ পশ  করা
হল টাম বলন, সাধারণভাব
বোকোল বমথড পোগ না করাই
ভাল। কন বপজন ক পরসতত তার
পোজন হতই পার। শকবার ফক
নউজ সাোৎকার টাম বলছন,
“পুলশ কাউক ধরত বগল বস যদ
ধসাধস কর, পতরাধ করার বচিা
কর, তার বেত সাবধান হত হব…
”। পর তন বলন, “বোকোল
অনক সময় সুনর, নখুঁতভাব কাজ
কর।” টাম জানান, বোকোল বমথড
নষদ করার জনয তন বজারালা
সুপারশ করবন। তার মত, এমনত

বচাকহাল বমথড নষদ করলই ভাল
হয়। আমরকায় বোকোল বমথড
নয় আগও বতক হয়ছ। ২০১৪
সাল নউ ইয়ক এরক গারনার নাম
এক নরস কৃষাঙ বনর বেতও পুলশ
ওই বমথড পোগ কর। তাত তন
মারা যান।
মাকন পুলশর নষÓরতা নয়
বারবার অভোগ উঠছ। তাই পুলশ
আইন এবং তাদর বয রোকবচ বদওয়া
হয়, তা সংসারর দাব উঠছ
বদশড়। এ বষয় পশ  করা হল টাম
বলন, “আম চাই পুলশ সংবদনশীল
বোক। বসই সঙ কোর হাত আইনর
শাসন বজায় রাখুক।” এরপর তন
বলন, “কোরতা অনকসময়
সংবদনশীলতা পকাশর সবচয়
ভাল উপায়।”

বদওয়াল এই নুতন যন লাগানার কথা
বলছন গবষকরা। তাহল একজনর
সঙ অপর জনর রত কম না ববশ
বসটা বল বদব যন। বসই সঙ রাসায়
কমাগত মানুষক বস মন করাত
থাকব ‘ডসটযান িজ’। এমনকী,
বকানও বদাকানর সামন লাগলও
নতÓন যন বল বদব, বদাকান কতজন
বলাক আছ। তাই সঙ সঙ ভতর
না গয় আপাতত বাইর দাড়য়
থাকাই বেয়। অধযাপক চকবতী আরও
জানালন, আপাতত আইআইট
খড়গপুর বটকনকযাল মাকটই
তনট যন লাগানা রয়ছ। বসখান
একটÓ ভড় হলই বমশন বলত থাক
‘ডসটযান িজ’। বসই সঙ কতটা
রত দরকার বসটাও মন করায়।
বমশনর দাম তরশ বথক চেশ
হাজার টাকা।
শধু সামাজক রত নয়, পরবতী
কাল এই যনই বল দত পারব মাস
ছাড়া কারা রাসায় ঘুরছন। বকউ যনট
বানয় বক করত চাইল
আইআইট
খড়গপুরর
সঙ
বযাগাযাগ করত পারন।

দাব মাকন গবষকদর

জনর গঠন
বদল, করানা
আরও শকশালী
ওয়াশংটন : যত সময় এগাে আরও
শক বাড়াে করানাভাইরাস। বসটাই
এখন চোর কারণ গবষকদর কাছ।
বলছন মাকন যুকর াের ফ রডার িপ
রসাচ ইনসটউটর গবষকরা।
তাদর দাব, আমরকা এবং
ইউরাপড় বয সাস— বকাভ—টÓ
ছড়য়ছ তাত ভাইরাল বলাড ববশ।
বয কারণ এই অদৃশয ভাইরাসর শক
অনক ববশ। যা গত বছরর বশষ
চন ছড়য়ছল। গত বছর ডসম রর
বশষ নাগাদ বনাভল করানাভাইরাসর
নাম শরানাম আস। ইউরাপ বথক
যখন ভাইরাসটা আমরকায় ঘঁাট গাড়ল
তখন অনকই পশ  তÓলছল, বকন এই
ভাইরাস চন এত ভয়ংকর নয়, যতটা
ভাইরাল আমরকায়। উি র বজানীরা
দাব করতন, এটা ভাইরাসর ভতরর
জনর গঠনর পরবত নর কারণ।

১১
পথ ম শখ মহলা,
মাক ন নজর
আনমালর

ওয়াশংটন : শখ তরণীর অসামানয
নজর। ইতহাস সৃি করলন ভারতীয়
বংশাদত
ূ মাক ন, বসকন বলফটনযান
অানমাল নারাঙ। কারণ তনই হলন
আমরকার পথম শখ মহলা, যন
ওয়স পয়নর ইউনাইটড বসটস
মলটার অযাকাডম বথক সাতক

হলন। শনবার, ওয়স পয়নর
২০২০ ইউএস মলটার অযাকাডমত
আয়াজত আনমালর গয ায়শন
বসরমনত বকবয রাখন মাকন
বপসডন বডানাল টাম।আনমাল
জানয়ছন, “এটা সপ ছল। আর তা
পূরণ করত বপর ভীষণই গবত
 ।”

