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SHALLY SETH MOHILE

Mumbai, 12 June

Mahindra & Mahindra
will exit loss-making
international sub-

sidiaries and entities over the
next 12 months and follow strin-
gent capital allocation norms as
it seeks to lend a sharper focus
on its core auto and farm equip-
ment businesses, the company’s
management said after report-
ing 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 loss-
es. 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-con-
ference with investors, Anand
Mahindra, chairman of the trac-
tor-to-technology conglomer-
ate, said the firm is re-calibrat-
ing its globalisation strategy and
looking to sharpen focus on get-
ting returns on investments
quickly.  “We are going to be far
more calibrated in our globali-
sation. 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 allo-
cation plan, Mahindra said the
firm had never “starved the core
business (auto and farm equip-
ment) of capital and there was
never any diversion of the cap-
ital requirement from the core
businesses”. Analysts are con-
founded by the sheer size of the

conglomerate and the chal-
lenges it poses on the capital
allocation and execution fronts.
The group comprises 179 sub-
sidiaries, 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-cali-
brate under the current cir-
cumstances. “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 allo-
cation policy. The capital allo-

cation strategy with clear quan-
tifiable targets on return on
equity gives confidence to
investors and will lead to a con-
tinuation in its re-rating.” 

M&M’s strategy of re-craft-
ing and revisiting its sub-
sidiaries comes amid the Covid-
19 pandemic and anaemic
economic growth in India and
other markets. Mahindra
assured investors the path it
embarked upon is not a short-
term 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 buy-
er, Pawan Goenka, managing
director, M&M. 

M&M planning to
exit loss-making
entities in a year

AMRITHAPILLAY

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 renew-
able energy business”. 

The company’s net debt as of March 2020
was at ~43,578 crore. 

“The sale is also part of the restructuring with-
in 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.

Tata Power subsidiary sells
3 capsize ships for $213 mn

Shuts two-wheeler biz in US; open to selling SsangYong  

LOSSES FROM GLOBAL SUBSIDIARIES (~ cr)

FY17 FY18 FY19 FY20

-53 -1,102 -2,003 -5,257
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loss-making
subsidiaries

�Define clear
narrative 
for auto 
�Harness
value from
unlisted gems
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Potential billion-dollar businesses Priorities 

Source: Investor presentation Mahindra and Mahindra 

“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
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সংবাদ পতদন, রববার ১৪ ন ২০২০ জদশ—বদশ ১১
আমরকাজমাট আিান ২১২২৪১৪জমাট মতৃ ১১৬৯৩৪বাজলজমাট আিান ৮৩১০৬৪জমাট মতৃ ৪১৯৫২রাশয়াজমাট আিান ৫২০১২৯জমাট মতৃ ৬৮২৯জেট বটনজমাট আিান ২৯৪৩৭৫জমাট মতৃ ৪১৬৬২ইতালজমাট আিান ২৩৬৩০৫জমাট মতৃ ৩৪২২৩জেনজমাট আিান ২৯০২৮৯জমাট মতৃ ২৭১৩৬ফানজমাট আিান ১৫৬২৮৭জমাট মতৃ ২৯৩৭৪জামানজমাট আিান ১৮৭২৫৬জমাট মতৃ ৬৪৯৩ইরানজমাট আিান ১৮৪৯৫৫জমাট মতৃ ৮৭৩০চনজমাট আিান ৮৩০৭৫জমাট মতৃ ৪৬৪৪বাংলাদশজমাট আিান ৮৪৩৭৯জমাট মতৃ ১১৩৯

শনবার রাত পযন

কতর খতয়ান আইআইটর এই আবষার মাসহীনদরও চিত করত পারবসামাজক রত মাপত খড়গপুরর নয়া যন
পীতকা দত
বেড় করানা তাস। বাড়ছসংকমণ। মৃতÓযসংখযাও ববলাগাম। তবকরানা এখন সাভাবক। রাজয—বকন ’তরফই বলছ, বনাভলকরানাক সঙ নয় আগামীতচলত হব। বয কারণ বদশ—বদশরগবষণায় করানা—পরবতী জীবনবকমন হব, তা বভব গবষণাও শরহয়ছ। খড়গপুরর ইনয়ানইনসটউট অফ বটকনালজরঅধযাপক—গবষকরা বানয় বফলছনবসাশযাল ডসটযানং বা সামাজক রতমাপার যন । পুরাপুর বক নরনদশকা বমন। দামও কম যনট। বে সাসয সংসার বশষজরাআগই জানয়ছন, মাস,সযানটাইজার, বসাশযাল ডসটযানং বাসামাজক রত – এই তন অস ছাড়াগত বনই। করানা সংকমণ বথকনজক বাঁচাত দরকার তনফÓটররত। কন ভারতর মতা বপুল

জনসংখযার বদশ তন ফÓটর সামাজকরত রো করাটা কতটা সমব? আইআইট খগড়পুররঅটানামাস গাউন বভইকলসরপফসর—ইনচাজ ড. বদবাশস চকবতীবলন, “বকারানা বরাখার ভযাকসনবনই। চকৎসার নদি বকানও ওষুধওবনই। এই অবসায় নজর সুরোনজর হাত। বসই সুরোর কথামাথায় বরখই বকন ীয় সরকাররপজে সামাজক রত মাপার বমশন

ততর করা হয়ছ।” বদবাশসবাবু এবং অধযাপক আদতযবনযাপাধযায়র বনতåত এই গবষণাহয়ছ। তারা জানােন, গত এপলবমশনট ততর করা হয়ছ। এবারবাজার ছাড়ার চোভাবনা চলছ।লকডাউন উঠ আনলক যাপনবাজার বা বাসসযানর ভড়সামলাত হমশম খাে পুলশ—পশাসন। বতমন ভড়র পরসতততর হল বকানও বপাল বা

বদওয়াল এই নুতন যন লাগানার কথাবলছন গবষকরা। তাহল একজনরসঙ অপর জনর রত কম না ববশবসটা বল বদব যন। বসই সঙ রাসায়কমাগত মানুষক বস মন করাতথাকব ‘ডসটযান  িজ’। এমনকী,বকানও বদাকানর সামন লাগলওনতÓন যন বল বদব, বদাকান কতজনবলাক আছ। তাই সঙ সঙ ভতরনা গয় আপাতত বাইর দাড়য়থাকাই বেয়। অধযাপক চকবতী আরওজানালন, আপাতত আইআইটখড়গপুর বটকনকযাল মাকটইতনট যন  লাগানা রয়ছ। বসখানএকটÓ ভড় হলই বমশন বলত থাক‘ডসটযান  িজ’। বসই সঙ কতটারত দরকার বসটাও মন করায়।বমশনর দাম তরশ বথক চেশহাজার টাকা।শধু সামাজক রত নয়, পরবতীকাল এই যনই বল দত পারব মাসছাড়া কারা রাসায় ঘুরছন। বকউ যনটবানয় বক করত চাইলআইআইট খড়গপুরর সঙবযাগাযাগ করত পারন।

আইআইট কযামাস যনট বসানা হে। 

করানাভাইরাস

জজ ফয়ড কাের পরপকত

মৃতর নরখবাজল এখনবে েতীয়
রও ড জজনইরা : করানার ধাকায়ববসামাল বাজল। বকাভড মৃতÓযরসংখযার নরখ বতমান বে েতীয়সান রয়ছ এই বদশ। জনস হপকনইউনভাসটর পরসংখযান অেত বসকথাই বলছ। পসঙত, বাজলর সাসযমনক জানাে, বসখান করানায় মৃতরসংখযা ৪১,৮২৮। আর বসই পরসংখযানঅনযুায়ী, এটা সি বয করানায় মৃতরসংখযার নরখ বাজল ইতমধযইবটনক পছন বফল দয়ছ।শকবার সরকার আধকারকরাজানয়ছলন, গত ২৪ ঘণায় বসখান৯০৯ জনর মতৃÓয হয়ছ। লাতনআমরকায় বকাভড বপযসবদশগলর মধয বাজল অনযতম।বসখান বকাভড আকাের সংখযা৮,২৮,০০০—এরও ববশ। পাণঘাতী এইভাইরাসর সংকমণ পতহত করত’মাসরও ববশ সময় ধর নানা ধরনরকঠার পদেপ নয়ছল পশাসন।কন ধীর ধীর বদশর ববশ কছ রাজযও শহর বধনষধ শথল করা শরহয়ছ। বযমন সাও পাওলায় দন চারঘণা বখালা রাখা হে শপং মল এবংবদাকানপাট। অনযানয বছাট বছাটশহরও বপণগলত কমশ বাড়ছবকতাদর ভড়। 

বপজনক পরিতত পুলশঘাড় চাপ দতই পার : টাম
ওয়াশংটন : বগাটা আমরকা ড়যখন পুলশ নশৃংসতার বরদ ও পুলশবভাগ সংসারর দাবত বতালপাড়,তখন বতকত ইসুযত বফর পুলশরপাশই দাড়ালন মাকন বপসডনবডানাল টাম। তার অবসান নতÓনকর আমরকার পরসত আরও উিপহয় উঠত পার বল অনক মনকরছন। কারও কারও মত, বেতাঙবভাট নশত করত ইো করইবণবেষর আগন সূকভাব উসানদত বচয়ছন মাকন বপসডন।উেখয, গত ২৫ বম জজ ফয়ড নামএক কৃষাঙর ঘাড় পায় ন’মনট ধরহাটঁÓ দয় চাপ বদয় পুলশকমী বডরকশভন। োসরদ হয় মারা যান ফয়ড।তার মৃতÓয ঘর আমরকা শধু নয়,বগাটা বে উিাল হয় উঠছ।

বণবেষর বরদ সরব হয়ছ।ওইভাব ঘাড় হাটঁÓ দয় চাপ বদওয়াকবল ‘বোকোল বমথড’। ফয়ডরমতৃÓযর বজর ‘বোকোল বমথড’ নষদকরার দাব উঠছ। এই পসঙ পশ করাহল টাম বলন, সাধারণভাববোকোল বমথড পোগ না করাইভাল। কন বপজনক পরসতত তারপোজন হতই পার। শকবার ফকনউজ সাোৎকার টাম বলছন,“পুলশ কাউক ধরত বগল বস যদধসাধস কর, পতরাধ করার বচিাকর, তার বেত সাবধান হত হব…”। পর তন বলন, “বোকোলঅনক সময় সুনর, নখুঁতভাব কাজকর।” টাম জানান, বোকোল বমথডনষদ করার জনয তন বজারালাসুপারশ করবন। তার মত, এমনত

বচাকহাল বমথড নষদ করলই ভালহয়। আমরকায় বোকোল বমথডনয় আগও বতক হয়ছ। ২০১৪সাল নউ ইয়ক এরক গারনার নামএক নরস কৃষাঙ বনর বেতও পুলশওই বমথড পোগ কর। তাত তনমারা যান।মাকন পুলশর নষÓরতা নয়বারবার অভোগ উঠছ। তাই পুলশআইন এবং তাদর বয রোকবচ বদওয়াহয়, তা সংসারর দাব উঠছবদশড়। এ বষয় পশ করা হল টামবলন, “আম চাই পুলশ সংবদনশীলবোক। বসই সঙ কোর হাত আইনরশাসন বজায় রাখুক।” এরপর তনবলন, “কোরতা অনকসময়সংবদনশীলতা পকাশর সবচয় ভাল উপায়।”

বশাখাপতনম : ১৫ বছর ধর ছাত—ছাতীদর বতলুগ পড়াতন মাসারমশাই।এমনকী করানা আবহ সÓল বন হওয়ারপর, লকডাউনর বাজার যুগর নয়মবমন তন পড়য়াদর অনলাইন কাসওনেলন। কন হঠাৎ সÓল কতåপেরমন হল, মাসারমশাই ‘ঠকমতা কাজটাপারছন না’।অগতযা? ছাটাই!মযানজমনর এক রাতর সদােচাকর বগল মাঝবয়সবভঙটাসবুাইয়ার। গত তন সপাহ ধরঅনপদশর বনোরর নারায়ণা সÓলরএই ‘পাকন’ শেক কলা ববচছন।অসসু বছলর চকৎসা আর পরবাররখরচ চালাত এখন এটাই তার বপশা।না। বভঙটাসবুাইয়া একা নন। সÓল‘খারাপ পারফরমযান’—এর জগর তÓলআরও পঁাচ শেকক এভাবই রাতারাত‘তাড়য়’ দয়ছ সÓল কতåপে। চাকরযাওয়ার পর পতযকই গাম ফরগয়ছন। কন বভঙটাসুবাইয়ার একপাকন ছাতর বাবা এই খারাপ সময়তার পাশ এস দাড়ান। বসই সহদয়বযক নজর বাগানর কলা বক করতবদন মাসারমশাইক। আর বঠলাগাড়তচাপয় বসই ফলই এখন বক করসংসার চালান এই ‘পাকন’ শেক।তাৎপযপূণভাব, মাসারমশাই—এর এই

অবসার কথা শন তার অনক পাকনছাত—ছাতীই তার দক সাহাযযর হাতবাড়য় দয়ছন। রীতমতা ‘কযামপন’চালয় বভঙটাসুবাইয়ার অেত ১৫০জন ছাতছাতী, যঁাদর তন পঁাচ বথকছয় বছর আগ পড়য়ছলন,মাসারমশাই—এর জনয সংগহ করছন৮৬,৩০০ টাকা। ইতমধযই বসই টাকাতÓলও বদওয়া হয়ছ তার হাত।ভাগযজনকভাব, বভঙটাসুবাইয়ারছাতছাতীরা ‘মাসারমশাই’ক মনরাখলও সÓল কতåপে রাখন। এডÓকশন সাতক। তা ছাড়াও বতলুগভাষা এবং পাবলক অযাডমনেশন’ট মাসার ডগধারীবভঙটাসুবাইয়ার কথায়, “কলা ববচাআমার কাজ নয়। কন বপট চালানারদায় করত হে। সÓল আমায় বযাগযমন করন। ওদর দাব, আম বযথ।সÓল নতÓন ছাতছাতী আনত পারন।আমার কাজ না ক বয বকউ কর দতপার। কন আমার পুরনা ছাতছাতীরাআমার কথা মন বরখ বয সাহাযযকরছ, বসটাই আমার কাছ অনক বড়পাওয়া। এটা বদখ মন হয়ছ, নশয়ইশেক হসাব আম অল হলও অবদানরাখত বপরছ। আম আবারশেকতায় ফরত চাই। কম ববতনওঅসুবধা বনই।”

চাকর হারয় কলা বিঅন পদশর শককর
পাশ দাড়ালন পাকন ছাতছাতীরা

দাব মাকন গবষকদরজনর গঠনবদল, করানাআরও শকশালী
ওয়াশংটন : যত সময় এগাে আরওশক বাড়াে করানাভাইরাস। বসটাইএখন চোর কারণ গবষকদর কাছ।বলছন মাকন যকুরাের ফরডার িপরসাচ ইনসটউটর গবষকরা।তাদর দাব, আমরকা এবংইউরাপড় বয সাস—বকাভ—টÓছড়য়ছ তাত ভাইরাল বলাড ববশ।বয কারণ এই অদশৃয ভাইরাসর শকঅনক ববশ। যা গত বছরর বশষচন ছড়য়ছল। গত বছর ডসমররবশষ নাগাদ বনাভল করানাভাইরাসরনাম শরানাম আস। ইউরাপ বথকযখন ভাইরাসটা আমরকায় ঘঁাট গাড়লতখন অনকই পশ তÓলছল, বকন এইভাইরাস চন এত ভয়ংকর নয়, যতটাভাইরাল আমরকায়। উির বজানীরাদাব করতন, এটা ভাইরাসর ভতররজনর গঠনর পরবতনর কারণ।

চনক ছাড়য়বগল বাংলাদশ
সুকুমার সরকার, ঢাকা: কোনাভাইরাসআকাের সংখযায় উৎপিসল চনকছাড়য় বগল বাংলাদশ। চনর উহানবথক এই ভাইরাসর উৎপি হয়।শনবার পযে বাংলাদশ কোনাআকাের সংখযা ববড় দাঁড়য়ছ ৮৪হাজার ৩৭৯ জন। অনযদক চনআকাের সংখযা ৮৩ হাজার। চনবোট আকাের সংখযা ৮৩ হাজার ৭৫জন। আর বদশটত মারা গয়ছন চারহাজার ৬৩৪ জন। অপরদক,বাংলাদশ এখন পযে মারা গয়ছনএক হাজার ১৩৯ জন। বোট আকােরসংখযায় বে বাংলাদশর অবসানএখন ১৯তম। আর মতৃÓযর সংখযারহসাব বে ৩১তম অবসান রয়ছবাংলাদশ। পতবশী বদশ ভারত তনলাখর ববশ মানষু কোনায় আকােহয়ছন। আর পাকসান আকােহয়ছন এক লাখ ৩২ হাজার। মতৃÓযহয়ছ আড়াই হাজার। 

পথম শখ মহলা,মাকন নজরআনমালর
ওয়াশংটন : শখ তরণীর অসামানযনজর। ইতহাস সৃি করলন ভারতীয়বংশাদতূ মাকন, বসকন বলফটনযানঅানমাল নারাঙ।  কারণ তনই হলনআমরকার পথম শখ মহলা, যনওয়স পয়নর ইউনাইটড বসটসমলটার অযাকাডম বথক সাতক

হলন। শনবার, ওয়স পয়নর২০২০ ইউএস মলটার অযাকাডমতআয়াজত আনমালর গ যায়শনবসরমনত বকবয রাখন মাকনবপসডন বডানাল টাম।আনমালজানয়ছন, “এটা সপ ছল। আর তাপূরণ করত বপর ভীষণই গবত।”

ঢাকার ৪১ এলাকায় লকডাউন :বাংলাদশ দন দন মতৃÓয ও সংকমণববড় চলছ। এ অবসায় বশখহাসনা সরকার কোনা পতরাধঢাকা শহরর ৪৯ট এলাকাকলকডাউনর অধীন আনছন।কঠার বযবসা বনওয়া হে অনযত। 


