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Economists Warn of Weaker Re
Pushing Up Imported Inflation
Higher prices of coal, oil, edible oil and gold add to woes; leather & textiles to gain
Kirtika.Suneja
@timesgroup.com

New Delhi: A depreciated rupee
while supportive for exports, could
mean more pain for inflation as the
pass through of imported inflation
becomes higher, economists have said. Keeping global energy prices
constant, a 2% depreciation in the
rupee leads to 10 basis points increase in headline inflation.
The rupee on Monday fell to an alltime low of 77.44 against the dollar
driven by both the outflow effect as
the US Federal Reserve tightened
the monetary policy amid expectations of further rate hikes and the
fallout of geopolitical tensions.
The Reserve Bank of India (RBI)
surprised markets last week by raising key interest rate by 40 basis points to 4.4% to fight inflation, its first
hike in nearly four years. India’s retail inflation accelerated to almost
7% in March, its highest in 17
months and above the upper limit of

Falling Rupee
2% rupee
depreciation
ups inflation
by 10bps

Direct
impact on
domestic
fuel,
energy
costs

5% depreciation makes
imports expensive
by `3-4 per $
the central bank’s 2-6% tolerance
band for a third straight month.
“The rupee has finally broken
away from its comfort zone. Keeping
global energy prices constant, a 2%
depreciation in the rupee leads to
10bps increase in headline inflation,
representing only the direct impact
on the domestic fuel and energy
costs,” said HDFC Bank economist
Sakshi Gupta.
He said the total impact
would be higher if the se-

Higher coal, oil,
edible oil, gold costs
to push imported
inflation up

Traditional export
sectors like leather,
textiles to gain
cond round impact on prices of
other goods and services is taken into account.
Chinese yuan, Japanese yen, Thai
baht, Philippine peso, South African
rand and Indonesian rupiah too have depreciated.
FOR FULL REPORT, GO TO

www.economictimes.com

User: kailash.korade
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CBDT’S INSTRUCTIONS TO FIELD OFFICIALS

‘No Notice for AY14 to AY16 if
Untaxed Asset Less Than `50L’
Our Bureau

New Delhi: In a relief for small
taxpayers, the Central Board of
Direct Taxes (CBDT) has said no
reassessment notices would be issued for assessment years (AY)
2013-14, 2014-15 and 2015-16 if the income escaping assessment and
represented in the form of an asset was less than `50 lakh.
CBDT late Wednesday issued instructions to field officials in the
light of the recent Supreme Court
order. SC had invoked its extraordinary powers under Article 142
of the Constitution to uphold all
reassessment notices issued after
March 31, 2021, by the income-tax
department reopening assessments going back six years.
After the recent Supreme Court
order, tax practitioners had raised questions
about the implementation
of the order,

which has implications for tens of
thousands of taxpayers.
CBDT has said for subsequent
years, AY2016-17 and AY2017-18,
where timeline to issue notices
under Section 148 falls within a
period of three years, tax officers
will issue show-cause notice and
provide information to taxpayers
for initiating reassessment
proceedings within 30 days
or by June 2. Taxpayers will get two weeks
to respond and can also request to
extend the timeline.
The notification directed officials to consider a request for time
extension by an assessee to respond on the merit of the case.
"This is a welcome circular by
CBDT providing clarity to both taxpayers and tax officials,” said Shailesh Kumar, partner, Nagia & Co.

Govt Allows Major
Ports to Bid for
Stranded Projects

Small-Ticket
Housing Loans Rise
in Tier I and II Cities

Twesh.Mishra@timesgroup.com

Dheeraj.Tiwari@timesgroup.com

New Delhi: The government has
allowed major ports to bid for
stranded projects undergoing
debt resolution. According to officials in the know, development
projects that are abandoned by
concessionaires can also be taken over by the major ports.
"Around 100 million tonne of
port capacity will be unlocked.
Stranded projects to the tune of
`3,500 crore may be resolved through this exercise,” a senior shipping ministry official told ET.
This avenue for resolution has
been made possible after the
Centre finalised the guidelines
for dealing with stressed public
private partnership (PPP) projects at major ports. These guidelines allow the takeover of useful
portions of stranded projects at
various stages of completion.

New Delhi: Small-ticket affordable housing loans in tier-1 and tier-2 cities and rural areas have seen an uptick, as banks focus on retail loans in these areas to drive
credit growth, said people aware of
the matter. The government also
wants banks to push credit through schemes such as PM Awas Yojana (PMAY). Housing loans, including priority sector loans, grew
6.4% year-on-year in March, according to the latest data.
“There is definitely a demand
in this segment which is aided
by various central and state government schemes,” a senior executive of the state-run Central
Bank of India said on condition
of anonymity. “Most of these loans are secure as they avail government subsidies, in the
range of 3-6%.”

मुंबई । गु वार, १२ मे २०२२ । mumbai.mtonline.in

िति येसाठी mtantare@gmail.com। महारा टाइ स

वृि दर घटणार?

‘उ ोजकांनो,
आ हाने वीकारा’
वृ सं था, नवी िद ली
‘देशातील कप यांनी अनुदान आिण
ो साहनपर भ यां या पलीकड जाऊन
पधा मक मता आिण उ पादकतेम ये
गती कली पािहजे. भिव यातील
स जतेसाठी संशोधनावरील खचातही
वाढ करायला हवी,’ असे आवाहन
भारतीय उ ोग महासंघाचे (सीसीआय)
अ य टी. ही. नर न यांनी बुधवारी
कले. ‘िबंग युचर रेडी िबझनेस सिमट
२०२२’म ये ते बोलत होते.
‘जबाबदार
उ ोगसमूहांनी
देशाम ये सकारा मक बदल घडवून
आण यासाठी वत: या अपेि त
ाधा य ट यांपलीकड जाऊन पािहले
पािहजे. जागितक पुरवठा साखळीची
पुनबाधणी ही आप याला एक नवी
संधी आहे. आंतररा ीय तरावर
आपले अ त व ठळकपणे या ारे
उमटवता येईल. नवे आ हान वीकारले
पािहजे. सव े ांम ये न या संध या
शोधात आपण राहायला हवे,’ असे
ते हणाले.

मॉगन ट लेकडन आिथक वषासाठी या अनुमानात .३ ट क घट

ईटी वृ , नवी िद ली

आंतररा ीय िव ीय व पतमानांकन
सं था मॉगन ट लेने भारता या
जीडीपीिवषयी या (एकण देशांतगत
उ पादन) अनुमानात .३ ट यांनी घट
कली आहे. २०२२-२३ व २०२३२४ या आिथक वषात भारताचा
िवकासवृि दर अनु मे ७.६ व ६.७
ट क असेल असे यांनी हटले आहे.
देशांतगत मागणीतील घट व वाढते
इंधनदर यामुळ भारतीय जीडीपीला
फटका बसेल, असे मॉगन ट लेने
हटले आहे.
रिशया व यु नम ये स या सु
असले या यु ाचा भारतासार या
देशांवर दीघकालीन प रणाम हो याची
श यता आहे. या यु ामुळ क या
इंधनाचे दर वाढत असून यामुळ

िनदशांकां या पडझडीमुळ
गुंतवणूकदार िचंतेत
'एल अँड टी'ला फटका
मुबं ई शेअर बाजारात 'एल अँड
टी' या समभागाचे मू य सवािधक हणजे
२.३४ ट यांनी घसरले. यािशवाय
बजाज िफनस ह, एनटीपीसी, बजाज
फायना स, मा ती सुझक
ु ी, पॉवर ीड,
इ फोिसस, आयटीसी या समभागांचे
मू यही घटले. दुसरीकड, अॅ सस
बँक, इंड इंड बँक, एचडीएफसी,
कोटक मिहं ा बँक, एचडीएफसी बँक
यांचे समभाग मा वधारले.
पया वधारला
मुब
ं ई : डॉलर या तुलनेत पया
बुधवारी दहा पैशांनी वधारला. पयाने
ितडॉलर ७७.२४ असा नवा दर
न दवला. दोन िदवसांपवू पया नीचांकी
तरावर पोहोचला होता.

से से स,
िन टीम ये सलग
चौ या स ांत घसरण
वृ सं था, मुबं ई
मुबं ई व रा ीय शेअर बाजारातील
सतत या पडझडीमुळ गुतं वणूकदार
हवालिदल झाले आहेत. से से स व
िन टीम ये बुधवारी सलग चौ या स ात
घसरण झाली. मुबं ई शेअर बाजाराचा
िनदशांक २७६ अंकां या घसरणीसह
५४०८८वर बंद झाला. तर ७२ अंकांनी
घसरले या िन टीने १६१६७चा तर
गाठला.
सु वाती या स ात वधारलेला
िनदशांक नंतर िटकाव ध शकला नाही.
अमे रकतील वाढते याजदर, महागाई
तसेच िवदेशी गुतं वणूकदारांकडन सतत
काढ यात येत असलेली गुतं वणूक,
क या इंधनाची िकमतीत होणारी
वाढ यामुळ गुतं वणूकदारांनी बुधवारी
समभागिव ीवरच भर िदला. बाजारा या
स ांतगत यवहारात से से स ८४५
अंकांनी गडगडन ५३५१९पयत
खाली गेला होता. परंतु उ राधात तो
सावरला व ही घसरण काही माणात
थोपवली गेली.

१
५

बाजारभाव
सोने ~ ५१२०५

महागाईवर उतारा

वाढती महागाई िनयं णात आण यासाठी
रझ ह बँकने काही िदवसांपवू रेपो दरात
अचानक .४ ट यांनी वाढ कली. यामुळ
रेपो दर ४.४ ट यांवर पोहोचला आहे.
रेपो दरवाढीनंतर जवळपास सवच
बँकांनी कजावरील याजदर वाढवले
आहेत.

इंधन आयातीचा पेच
भारत हा जगातील ितस या मांकाचा इंधन आयातदार देश आहे. रिशयायु न यु ानंतर आंतररा ीय बाजारात क या इंधना या दरात सतत वाढ
होत आहे. या पा वभूमीवर भारताने रिशयाकडन सवलती या दरात इंधन
आयात कर यास सु वात कली आहे. इंधन आयातीवरील वाढता खच व
िकरकोळ महागाई याचाही थेट संबंध अस याने हा खच िनयं णात ठव याचे
भारतापुढ आ हान आहे.

वृ सं था, नवी िद ली

बँक खा यात वषभरात २० लाख
पयांचा िकवा याहून अिधक रकमेचा
भरणा कला िकवा याच माणात
र कम काढन घेतली तर यापुढ पॅन
मांक अथवा आधारची मािहती
देणे अिनवाय ठरणार आहे. क ीय
य कर मंडळाने (सीबीडीटी)
एका अिधसूचने ारे बुधवारी ही मािहती
िदली आहे.
बँक या कोण याही खातेदाराने
वषभरात एकरकमी िकवा अनेक
यवहारांत िमळन २० लाख पयांचा
भरणा कला िकवा एकरकमी अथवा
अनेकदा िमळन २० लाख पयांची
र कम काढली तर या यवहारां या
वेळी बँकत पॅन मांक ावा लागणार
आहे. पॅन मांक नस यास संबंिधत
खातेदारास बायोमेि क आधार ारे हे
यवहार करावे लागतील, असे या

ऑनलाइन गेिमंग आिण संभा य करबदल
पुढील बैठकीत िनणय

ऑनलाइन गेिमंग े १८
ट यां या जीएसटी या क ेतच
राहावे, यासाठी उ ोजकांनी कबर
कसली आहे. ऑनलाइन गेिमंग
े २८ ट यां या करक ेत
ने याचा ताव आहे. तसे झाले,
तर उ ोगाला २.२ अ ज अमे रकी
डॉलरचा फटका बसणार अस याचे
उ ोजकांचे मत आहे. यािवषयी...

दृ ट ेप

पा वभूमी
ऑनलाइन गेिमंग, किसनो, रेस कोस
आद वरील जीएसटी वाढव यासाठी
सरकारने गे या वष मेम ये एका गटाची
थापना कली होती. सरकारने थापन
कले या या मं ीगटाची मेघालयचे
मु यमं ी कोनराड संगमा यां या
अ य तेखाली नुकतीच बैठक झाली.
यावेळी या ऑनलाइन गिमगवर चचा

‘जीएसटी प रषदे’ या पुढील बैठकीत यावर िनणय हो याची श यता आहे.
 किसनो, रेस कोस, ऑनलाइन गेिमंग सेवा यांवर २८ ट क जीएसटी
आकार यात यावा, अशी सूचना रा यां या अथमं ां या पॅनेलने
नुकतीच कली होती.
 ऑनलाइन गेिमंग े २८ ट यां या करक ेत यावे, या संदभातील
ताव रा यां या अथमं ां या गटाने एकमताने मंजूर कला आहे.
प चम बंगालचे अथमं ी चंि मा भ ाचाय यांनी ही मािहती िदली होती.


झाली. ऑनलाइन गेिमंग, रेस कोस व
किसनो यां यावर सवािधक जीएसटी
आकारला जावा, यावर या मं ीगटाचे
एकमत झाले. मं ीगटा या बैठकीत
या खेळांवर जीएसटी आकारणीसाठी
यांचे ढोबळ मू य व िन वळ मू य
गृहीत धरावे हे ठरणार आहे.
करांची स थती
J ऑनलाइन गेिमंग
े स या १८
ट यां या करक ेत आहे.
J स या लॅटफॉम शु कावर आधा रत
‘ ॉस गेिमंग रे हे यू’ (जीजीआर)
आकारला जातो. एकण ढोबळ

मू यावर आकारला जात नाही.
आंतररा ीय तरावर १५ ते २०
ट यां या करक ेत या े ाचा
समावेश.
ऑनलाइन गेिमंग े ात
काय येते?
ई- पो , फ ी गे स, रमी,
पोकर, बुि बळ इ यादी. हे खेळ
मोफत असतात िकवा यां यावर
‘ लॅटफॉम शु का’ या पात पैसे
आकारले जातात.

J

कर वाढ यास काय होईल?
गेिमंग उ ोग २८ ट यां या
करक ेत आणला, तर याचा देशातील
उ ोगालाच कवळ फटका बसणार
नाही, तर िवदेशातील यवहारांनाही
बस याची श यता आहे. िवदेशातही
कर वाढ याची श यता यामुळ िनमाण
होईल, अशी िति या ‘गे स २४x७’चे
सीईओ ि िव म थंपी यांनी िदली.
उ ोग, सरकार आिण महसुलावरही
याचा िवपरीत प रणाम होऊ शकल.

क ीय य कर
मंडळाची अिधसूचना
अिधसूचनेत हटले आहे.
बँकत अथवा टपाल कायालयात
चालू खाते िकवा कश िडट खाते
सु करणा या य तीसदेखील पॅन
व आधारचे हे िनयम यापुढ लागू
असतील, असे प ट कर यात
आले आहे.
या िनयमामुळ बँका, पतपे ा व
टपाल कायालयांत होणा या आिथक
यवहारांत अिधक पारदशकता येईल.
यामुळ देशभरातील चलनात रोखीचे
िकती यवहार होत आहेत, याचीही
मािहती िमळल. रोखी या संशया पद
यवहारांना यामुळ चाप बसेल, असे
मत एकएम लोबल ट सचे संदीप
सेहगल यांनी य त कले.

वृ सं था, नवी िद ली

देशातील आयुिवमा यवसायात
एि लम ये मोठी वाढ झा याचे
िदसून आले. आयुिवमा कप यांनी
एि लम ये न या पॉिलस ारे एकण
१७ हजार ९४० कोटी पयांचे ह ते
( ीिमयम) संकिलत कले. गे या
वष या एि ल या तुलनेत यात
त बल ८४ ट यांनी वाढ झाली आहे.
एि ल २०२१म ये आयुिवमा कप यांनी
नवीन यवसायापोटी एकण ९ हजार
७३९ कोटी पयांचे ह ते जमा कले
होते. िवमा िनयामक आिण िवकास
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आडवे श द : १. शरीर
३. बोलावणे, आमं ण ५.
एक काळी मेवाडची राजधानी
असलेले शहर, याला सरोवरांचे
शहर असेही संबोधतात. ७. संपूण
९. अग य, अनाकलनीय ११.
उ ान १२. कॉफीला सुगंध देणारा
जुना पदाथ १४. तंबाखूमधला
आरो यिवघातक घटक १६. ट
कमचा यांची दोन नंबरची कमाई
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इ वटी फडात
१५,८९० कोटी
वृ सं था, नवी िद ली
इ वटीशी संल न यु युअल
फडांना एि लम येही चांगली मागणी
िदसून आली. या कार या फडात
एि लम ये १५ हजार ८९० कोटी
पयांची गुंतवणूक झाली. इ वटी
फडात चांगली गुंतवणूक हो याचा
हा सलग चौदावा मिहना ठरला आहे.
असोिसएशन ऑफ यु युअल फ
इन इंिडयाने ही मािहती िदली.
या फडांम ये माच या तुलनेत
मा कमी गुंतवणूक झाली. माचम ये
इ वटी फडा ारे एकण २८ हजार ४६३
कोटी पयांची गुंतवणूक झाली होती.
'शेअर बाजारातील अ थरता पाहता
गुंतवणूकदारांनी एि लम ये सावध
पिव ा घेतला असावा,' असे मत
मॉिनग टार इंिडयाचे िहमांशू ीवा तव
यांनी य त कले. यापूव जुलै २०२०
ते फ ुवारी २०२१ या कालावधीत
गुंतवणूकदारांनी इ वटी यु युअल
फडातून गुंतवणूक काढ याचा सपाटा
लावला होता.

आयुिवमा यवसायात
एि लम ये मोठी वाढ

चांदी ~ ६१४५०

श दखेळ . १०८

२

भारतात पे ोल व िडझेल या दरांत
सतत वाढ होत आहे. इंधन दरवाढीचा
प रणाम िकरकोळ महागाईवरही
होत आहे. भारतातील िकरकोळ
महागाईचा एि लमधील दर हा ७.५
ट क न दवला जाईल, अशी श यता
यापूव च य त कर यात आली आहे.
आिथक आघाडीवरील या घडामोड मुळ
पुढील दोन आिथक वषात भारताचा
वृि दर आधी वतव या या तुलनेत .३०
ट यांनी कमी राहील, असे अनुमान
मॉगन ट लेने य त कले आहे.
वाढती महागाई, देशांतगत मागणीत
होणारी घट, िबकट आिथक थती,
उ ोग- यवसायांपुढील सम या आिण
सरकारी उ प नातील िवलंब हे वृि दर
घट यास ामु याने कारणीभूत ठरतील,
असे मत या सं थे या मु य अथत
उपासना चा ा यांनी य त कले.

२० लाखांवरील
यवहारांना पॅनस ती

९

उभे श द : १. बंगाल या खाडीतील िस ीपसमूह, हा क शािसत
देश आहे. ि िटशां या काळात का या पा याची िश ा झालेले कदी इथे
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(उ र उ ा या अंकात)
हवाई अिधभार : गोवा माग १ पया, इंदूर, चे नई माग ३ पये, अहमदाबाद, बंगलोर, कोची,
कोइ बतूर, एनाकलम, हैदराबाद, कोिझकोड, मंगळर, ि व म, उदयपूर, िवझागमाग ४ पये,
िद ली, कोलकाता माग ५ पये. र ते अिधभार : . २.०० (बलसाड िज हा, िस वासा, दमण,
इंदौर ही शहरे वगळन.) बेनेट, कोलमन अँड कपनी िल. या वतीने आर. क णमूत , यांनी टाइ स
ऑफ इंिडया इमारत, डॉ. डी. एन. रोड, मुंबई - ४०० ००१ येथे कािशत कले व १) द टाइ स
ऑफ इंिडया सबबन ेस, आकल रोड, वे टन ए ेस हायवे, कांिदवली (पू), मुंबई - ४००
१०१, फोन (०२२) २८८७२३२४, २८८७२९३०, फ स - (०२२) २८८७४२३०. २) द टाइ स
ऑफ इंिडया ि ंट िसटी, लॉट नं. ४, टी.टी.सी. इंड ीयल ए रया, ठाणे-बेलापूर रोड, एेराेली, नवी
मुंबई-४००७०८. फोन (०२२) २७६०९९९९, फ स - (०२२) २७६०५२७५ येथे मुि त कले.
© सवािधकार सुरि त, काशकां या लेखी अनुमतीिशवाय संपूण अथवा अंशत: पुन काशनास
बंदी. संपादक : पराग करंदीकर, िनवासी संपादक - ीकांत बोजेवार* (मुंबई आवृ ी)
(*पीआरबी काय ानुसार बात यां या िनवडीसाठी जबाबदार) नाेंदणी . एमसीएस/०६३/२०१५-१७.
आर. एन. आय. रिज शन . ९२४९/६२.

CMYK

ािधकरणाने (इडा) ही मािहती िदली
आहे.
या २४ कप यांम ये भारतीय
आयुिवमा महामंडळाने (एलआयसी)
सवािधक यवसाय क याचे प ट
झाले आहे. एलआयसीने एि लम ये
न या पॉिलस ारे त बल ११ हजार
७१६ कोटी पयांचा यवसाय कला.
एलआयसीने गे या वष या एि ल या
तुलनेत १४१ ट यांची वृ ी साधली.
न या पॉिलस ारे कले या यवसायात
एलआयसीनंतर टार युिनयन दायइची, टाटा एआयए लाइफ या कप यांचा
मांक लागतो.

