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இந�்யப ் பங�்ச ் சநை்த  ஏறற்,  இறகக்த்هللاடன்  இȺநத்ா͙ம,்  நீண்ட  கால  அ�பப்ைடϻல ் Ϲத͘�  ெசயத்ால ் லாபம ் பாரக்�்ம ் வாயப் ்கள ் அ�கம்
என்பைதத ் ெதாடரந்்هللا  ெசாலɁ்  வȺ�ேறாம.்  இந�்யப ் ெபாȺளாதாரம ் வளரச்்כப ் பாைதϻல ் இȺபப்தாக  ெசய�்க͜ம ்  ளள்ி֢வரஙக்͜ம்
ெசாலவ்தால,் இனிவȺம ்நாடக்ளில ்சநை்த כறபப்ாகச ்ெசயலப்ட நிைறயேவ வாயப் ்ளள்هللا.

அதன்  அ�பப்ைடϻல ் ெபாȺளாதாரம ் வளரச்்כ  அைடȸமே்பாهللا,  Ϲத͘டட்ாளரக்ளின்  கவனம ் ஸ்மால ் ேகப ் பங�்களில ் அ�கமாக  இȺக�்ம.்
ெபாهللاவாக,  ஸ்மால ்ேகப ்பங�்கள ்சநை்த சரிȸமே்பாهللا, ெபரிய நிȿவனப ்பங�்கைள֢ட அ�கமாக சரிȸம.்

அேதேபால,்  சநை்த  ஏȿϹகத�்ல ் இȺக�்மே்பாهللا,  ெபரிய  நிȿவனப ் பங�்கைள֢ட  அ�கமாக  உயȺம.்  இதனால ் அ�க  லாபம ் பாரக்க்  Ϲ�ȸம.்
அதறக்ாக  ஸ்மால ் ேகப ்பங�்களில ் ரிஸ்க ்இலை்ல என்ȿம ்ெசாலல் Ϲ�யாهللا.  நீண்ட காலத�்ல ்அநத்  ரிஸ்கை்க எ�கக்த ்தயாராக இȺபப்வரக்ள்
லாபம ்பாரக்க் இநத்ப ்பங�்களில ்Ϲத͘� ெசயய்லாம.்  



Ƚயכ் ம ்ஒȺ காலத�்ல்هللاடப ்ேபாவ�லை்ல. இன்ȿ ெபரிய நிȿவனஙக்ளாக உளள் அைனத்֢هللاȽயதாகேவ இȺநכ் மهللاȽய நிȿவனஙக்ள ்எபே்பாכ
நிȿவனமாகத ் ெதாடஙக்பப்டட்ைவதான்.  அதனால ் வளரச்்כϻன்  ேபாக�்ல ் வளȺம ் வாயப் ்ளள்  சரியான  நிȿவனஙக்ைள  அைடயாளம ் கண்�
Ϲத͘� ெசயத்ால,் நலல் லாபதை்த நிசச்யம ்அȿவைட ெசயய்லாம.் அதறக்ான ெதளிைவப ் ளள்ி֢வரங ்க͜டன் அளிபப்ேத இநத்க ்கட�்ைரϻன்
ேநாகக்ம.் 

சநை்த  சராசரிையத ் தாண்�  ஸ்மால ் ேகப ் பங�்கள ்Ϲத͘ட�்ன் Ϻலம ்லாபம ்அைடய  எபப்� Ϲத͘�  ெசயய்  ேவண்�ம்
என்பைத இனி ֢ளகக்மாக ெசால�்ேறன்.  
 
தறே்பாهللا சநை்தϻல ்உளள் நிȿவனஙக்ைள  0 Ϲதல ் 1000 ேகா� Ȼபாய ்மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைலேசஷன் ெகாண்ட வறை்ற
ஸ்மால ்ேகப ்வைகϻ͙ம,்  1000    5000 ேகா� Ȼபாய ்மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன் ெகாண்டவறை்ற  ட ்ேகப ்வைகϻ͙ம,்
5000  ேகா�  Ȼபாயக்�்ம ் ேமல ் மாரக்ெ்கட ் ேகப ்டட்ைலேசஷன்  ெகாண்ட  வறை்ற  லாரஜ் ் ேகப ் வைகϻ͙ம ் எ�த்هللاக்
ெகாண்�ளே்ளாம.்

இங�்  2000    2015,  2005    2015,  2010    2015 ஆ�ய Ϻன்ȿ காலகட ்டஙக்ளில ்சநை்தϻல ்பட�் யɁடபப்டட் நிȿவனஙக்ைள நாம்
ஆய்ׅக�்  எ�த்هللاக ் ெகாண்�ளே்ளாம.்  இநத்க ் கால  கடட்த�்ல ் நிȿவனஙக்ள ் அைடநத்  மாரக்ெ்கட ் ேகப ்ட ் டைலேசஷன்
வளரச்்כ மறȿ்ம ்சநை்தϻல ்அைவ அைடநத் லாபம ்ேபான்றவறை்ற இனி பாரக்க்லாம.்

(இநத் ஆய்ׅக�்  ெசன்ெசகஸ்்  சராசரி  எ�கக்பப்ட�்ளள்هللا. இ�ல ் ெசன்ெசகஸ்்  சராசரிையத ் தாண்� லாபம ் மறȿ்ம ் நஷ்டமைடநத்  நிȿவனஙக்ள்
தனிதத்னிேய வழஙக்பப்ட�் உளள்ன.)

2000  2015 காலகடட்ம!்

2000ம ்ஆண்�ல ்பட�்யல ்இடபப்டட் 1023 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம ்சநை்தϻல ்ெசயலப்ட�் வȺ�ன்றன. அவறȽ்ல ்940 ஸ்மால ்ேகப,் 61  ட ்ேகப,் 22
லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளா�ம.் இ�ல ்ஸ்மால ்ேகப ் நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைலேசஷன் 2000ல ்Ȼ.86,885 ேகா�யாக இȺநத்2015 ,هللاல ்25.7
மடங�் அ�கரித்هللا Ȼ.22,34,446 ேகா�யாக உளள்هللا. 

ேம͙ம,்  2000 Ϲதல ் 2015 வைரϻலான  காலகடட்த�்ல ் ெசன்ெசகஸ்் வȺமானதை்த֢ட அ�கமாக லாபம ் ெகா�தத்  நிȿவனஙக்ளில ் 70  சத֢�தம்
(659/940) ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள,் 60 சத֢�தம ்(37/61)  டே்கப ்நிȿவனஙக்ள,் 45 சத֢�தம ்(10/22) லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்ஆ�ம.்

பங�்ச ்சநை்த வȺமானதை்தத ்தாண்� லாபம ்தநத் நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன் வளரச்்כையப ்பாரக்�்மே்பாهللا, ஸ்மால ்ேகப்
நிȿவனஙக்ள ் 44.5  மடங�்  உயரந்்هللاளள்هللا.  ஆனால,்   டே்கப ் நிȿவனஙக்ள ் 20.6  மடங�்ம,்  லாரஜ் ் ேகப ் நிȿவனஙக்ள ் 14.1  மடங�்ம ் மட�்ேம
உயரந்்هللاளள்ன. 

2000  2015 காலகடட்த�்ல ்நலல் லாபமைடந்هللاளள் 659 ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளில ்409 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம ்ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாகத்
ெதாடர�்ன்றன. ஆனா͙ம ்அைவ 19.5 மடங�் வளரச்்כையப ்ப�ׅ ெசய்هللاளள்ன. 

157 நிȿவனஙக்ள ் 28.5 மடங�் வளரச்்כȸடன்  டே்கப ்நிȿவனஙக்ளாக மாȽȸளள்ன. உதாரணஙக்ள:் மான்சான்ேடா இந�்யா, டெ்ரன்ட,் அலஸ்்ேடாம்
இந�்யா. 

93  நிȿவனஙக்ள ் 57  மடங�்  வளரச்்כȸடன்  லாரஜ் ் ேகப ் நிȿவனஙக்ளாகத ் தஙக்ைள  உயரத்�்கெ்காண்�ளள்ன.  உதாரணஙக்ள:்  ஆக்ٚ ஸ்  ேபஙக்,்
ேகாடட்க ்மٜந�்ரா ேபஙக்,் ͚ ன்.





2005  2015 காலகடட்ம!்

2005ல ்பட�்யɁடபப்டட் 1,210 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம ்சநை்தϻல ்ெதாடரந்்هللا ெசயலப்ட�் வȺ�ன்றன. அவறȽ்ல ்1,011 ஸ்மால ்ேகப,் 139  ட ்ேகப,்
63 லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளா�ம.் இவறȽ்ல ்2005ல ்Ȼ.1,72,211 ேகா�யாக இȺநத் ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைலேசஷன், 2015ல்
6.6 மடங�் அ�கரித்هللا, Ȼ.11,37,441 ேகா�யாக உளள்هللا. 

ேம͙ம,் 2005 Ϲதல ்2015 வைரϻலான காலகடட்த�்ல ்61 சத֢�த (620/1011) ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்ெசன்ெசகஸ்் வȺமானத்هللاக�்ம ்அ�கமாக லாபம்
ெகா�த்هللاளள்ன. ஆனால,் ெசன்ெசகஸ்் வȺமானதை்த֢ட அ�கமாக லாபம ்ெகா�தத்  டே்கப ்நிȿவனஙக்ள ் 59 சத֢�தϹம ் (80/136), லாரஜ் ்ேகப்
நிȿவனஙக்ள ்62 சத֢�தϹம ்(39/63) மட�்ேம ஆ�ம.் 

பங�்ச ்சநை்த வȺமானதை்தத ்தாண்� லாபம ்தநத் நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன் வளரச்்כையப ்பாரக்�்மே்பாهللا, ஸ்மால ்ேகப்
நிȿவனஙக்ள ்11.8 மடங�் உயரந்்هللاளள்هللا. ஆனால,்  டே்கப ்நிȿவனஙக்ள ்10.2 மடங�்ம,் லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்6.3 மடங�்ம ்உயரந்்هللاளள்ன. 

2005  2015 காலகடட்த�்ல ்அ�க லாபமைடந்هللاளள் 620 ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளில ்418 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம,் ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாகத்
ெதாடர�்ன்றன. அைவ 6.76 மடங�் வளரச்்כையப ்ப�ׅ ெசய்هللاளள்ன. 

154 நிȿவனஙக்ள ்7.7 மடங�் வளரச்்כȸடன்  ட ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாக மாȽȸளள்ன. உதாரணஙக்ள:்  ஏஎஸ்எஃப ்இந�்யா, ேகடே்வ �ஸ்டல்ல்ரஸ்். 

48 நிȿவனஙக்ள ் 23.6 மடங�் வளரச்்כȸடன் லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாக வளரந்்هللاளள்ன. உதாரணஙக்ள:் ஐஷர ்ேமாடட்ாரஸ்், ைடடட்ன், ȸைனெடட்
பȻ்வரிஸ்.





2010  2015 காலகடட்ம!்

2010ம ்ஆண்�ல ்பட�்யɁடபப்டட் 1,532 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம ்ெதாடரந்்هللا சநை்தϻல ்ெசயலப்ட�் வȺ�ன்றன. அவறȽ்ல ்1,096 ஸ்மால ்ேகப,் 272
 டே்கப,்  164 லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்ஆ�ம.் இ�ல ்ஸ்மால ்ேகப ்  நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன்  2010ல ்Ȼ.2,47,317 ேகா�யாக
இȺநத்2015 ,هللاல ்2.6 மடங�் அ�கரித்هللا Ȼ.6,36,207 ேகா�யாக உளள்هللا. 

ேம͙ம,்  இநத்  காலகடட்த�்ல ் ெசன்ெசகஸ்்  வȺமானதை்த֢ட  அ�கமாக  லாபம ் ெகா�தத்  நிȿவனஙக்ளில ் 61  சத֢�தம ் (674/1096)  ஸ்மால ் ேகப்
நிȿவனஙக்ள,் 45 சத֢�தம ்(123/272)  டே்கப ்நிȿவனஙக்ள,் 52.4 சத֢�தம ்(86/164) லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்ஆ�ம.் 

பங�்ச ்சநை்த வȺமானதை்தத ்தாண்� லாபம ்தநத் நிȿவனங ்களின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன் வளரச்்כையப ்பாரக்�்மே்பாهللا, ஸ்மால ்ேகப்
நிȿவனஙக்ள ்4.4 மடங�் உயரந்்هللاளள்هللا. ஆனால,்  ட ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்3.3 மடங�்ம,் லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்2.4 மடங�்ம ்உயரந்்هللاளள்ன. 

2010  2015 காலகடட்த�்ல ்நலல் லாபமைடந்هللاளள் 674 ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளில ்513 நிȿவனஙக்ள ்2015 வைரϻ͙ம ்ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாகத்
ெதாடர�்ன்றன. அைவ 2.74 மடங�் வளரச்்כையப ்ப�ׅ ெசய்هللاளள்ன. 

147 நிȿவனஙக்ள ் 4.5 மடங�் வளரச்்כȸடன்  ட ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாக மாȽȸளள்ன. உதாரணஙக்ள:் இகெ்ளரக்ஸ்் சர்ֺசஸ், ெவஸ்டை்லஃப ்ெடவலப,்
ஃ ேனாெலகஸ்் ேக ளஸ்். 

14 நிȿவனஙக்ள ் 14.6 மடங�் வளரச்்כȸடன் லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளாக ேமமப்ட�்ள ்ளன.   உதாரணஙக்ள:் ேபஜ ்இண்டஸ்டரீ்ஸ், அஜநத்ா ஃபாரம்ா,
கர்ஹ் ஃைபனான்ஸ்.



ேமறக்ண்ட  Ϻன்ȿ  காலகடட்த�்ன்   ளள்ி֢வரங ் கைளȸம ் பாரக்�்மே்பாهللا,   லכ ֢ஷயஙக்ள ் ெதளிவா�ன்றன.  அதாவهللا,  பங�்ச ் சநை்தϻல்
பட�்யɁடபப்�ம ்நிȿவனங ்களில ் 70 சத֢�த நிȿவனஙக்ள ் ஸ்மால ் ேகப ்நிȿவனஙக்ள.் இைவ ஆரமப்த�்ல ்כȽயதாகத ்ெதாடங�்னா͙ம ்ஒȺ
�Ƚப ்டட்   காலத�்ல ்கணி சமான வளரச்்כையப ்ப�ׅ ெசயப்ைவயாக உளள்ன. அதனால ்நீண்ட கால அ�பப்ைடϻல ் (நாம ்எ�த்هللاக ்ெகாண்�ளள்
5,10,15 வȺட கால ஆய்֢ ைனப ்பார்க்க்ׅம)்  இநத் நிȿவனஙக்ளில ்Ϲத͘� ெசயப்வரக்ள ்பங�்ச ்சநை்த �Ƚᵫ�கள ்வளரச்்כையக ்காட�்͙ம ்ۿ�தல்
லாபம ்அைடȸம ்வைகϻல ்உளள்ன. அேத சமயம,் ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ளின் மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைலேசஷன் כȽயதாக இȺபப்தால,் כல ெபȺ
Ϲத͘டட்ாளரக்ள ் இநத்  நிȿவனப ் பங�்கைள  அ�கள֢ல ் வாஙக்ׅம ் ֢றக்ׅம ் ெசயவ்தால,்  இைவ  ெதாடரந்்هللا  கணிசமான  ஏறற்  இறகக்த்هللاக�்
உளள்ா�க ் ெகாண்ேட  இȺக�்ன்றன.  ேம͙ம ் இைவ  ெபாȺளாதாரக ் காரணிகளா͙ம,்  சநை்தப ் ேபாக�்ல ் ஏறப்�ம ் மாறற்ஙக்ளினா͙ம ் ெதாடர்
மாறற்ஙக்͜க�்ம ்உளள்ா�ம.்



அهللاமட�்மலல்ாமல ் இவற ் Ƚல ் ெபȺமப்ாலானைவ  தனிநபர ் கைளச ் சாரந்�்Ⱥபப்ைவயாக  இȺபப்தால,்  அவரக்͜ம ் இதன்  ஏறற்  இறகக்ஙக்͜க�்
காரணமாக  இȺபப்ாரக்ள.்  ஆனா͙ம ் ஸ்மால ் ேகப ் நிȿவனஙக்ளில ் 50  சத֢�தத்هللاக�்ம ் ேமலான  நிȿவனஙக்ள ் நீண்ட  கால  அ�பப்ைடϻல்
இண்ெடகஸ்் வளரச்்כையத ்தாண்� வȺமானம ்ஈட�்பைவயாக உளள்ன. 

அேத  சமயம,்  இைவ  எண்ணிகை்கϻல ் அ�கமாக  இȺபப்தால,்  சரியான  நிȿவனஙக்ைள  அைடயாளம ் காண்பهللا  சவாலான  ஒன்றாக  உளள்هللا.
ஏெனனில ்ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள ்ெதாடர ்சநை்த ஆய்ׅக�் உடப்�தத்பப்�வ �லை்ல. 

இதனால ்அவறȽ்ன் ெசயலப்ா�கள ்�Ƚதத் ֢வரஙக்͜ம ்ெசய�்க͜ம ்�ைறவாகேவ Ϲத͘டட்ாளர ்க͜க�் �ைடகக்தத்க ்கைவயாக உளள்ன.   

�த�டட்ாளரக்ள ்கவனிகக் ேவண்�யைவ!

 ட ்ேகப ்மறȿ்ம ்லாரஜ் ்ேகப ்நிȿவனஙக்ைளக ்காட�்͙ம ்ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ள,் நலல் லாபம ்தȺபைவ என்ப�ல ்சநே்தகேம இலை்ல. ஆனா͙ம்
இவறȽ்͙ம ்கவனமாக இȺகக் ேவண்�யهللا அவכயம.் 

நீண்ட கால (�ைறநத்படச்ம ்5 ஆண்�கள)் வளரச்்כக�் வாயப் ்ளள் ஸ்மால ்ேகப ்நிȿவனஙக்ைளத ்ேதரந்ெ்த�த்هللا Ϲத͘� ெசயய் ேவண்�ம.் 

இண்ெடகஸ்்  ஃபண்�கள ் Ϻலம ் ஸ்மால ் ேகப ் பங�்களில ் Ϲத͘�  ெசயய்லாம ்   ஏெனனில ் இநத்  வϾ  Ϲத͘ட�்ன்  ெசயலப்ா�,   ைறهللا சாரந்த்
சராசரியாக இȺபப்தால,் தவறான பஙை்கத ்ேதரந்ெ்த�க�்ம ்ரிஸ்கை்க ெபȺமள֢ல ்�ைறகக்லாம.்   

ேநர�யாகப ்பங�்களில ்Ϲத͘� ெசயய் ֢Ⱥம ்பவரக்ள,் நிȿவனஙக்ள ்பறȽ் ஆராயவ்هللاடன் காலத்هللاகே்கறப்  சரியான Ϲத͘ட�் நிைலபப்ா� கைள



வ�த்هللاக ்ெகாளள் ேவண்�ம.் 

 .எஸ்.இல ்ஸ்மால ்ேகப ்என்ȿ வைரயȿகக்பப்ட�்ளள் பங�்களின் ம�ப ்ட�் அளׅேகாலக்ளா�ய  /இ,  / ֢, மாரக்ெ்கட ்ேகப ்டட்ைல ேசஷன்,
�֢ெடண்ட ் ᵫல�்,  கடநத்  ஐந்هللا  வȺடத�்ன்  ֢றப்ைன  மறȿ்ம ் நிகர  லாபத�்ன்  வளரச்்כ  ேபான்றவறை்ற  அ�பப்ைடயாகக ் ெகாண்�  ெசயத்
ஆய்֢ ன்ப� כறபப்ாக ெசயலப்�ம ்כல பங�்கைள இஙே்க பரிந்هللاைர ெசய்هللاளே்ளாம.்

ெதளிவாக ப�கக் படதை்த கள்ிக ்ெசயய்�ம்

�லக்ர ்ெடகன்ால�ஸ் (BSE: 531201 )

தறே்பாைதய �ைல : �.275.00

் லக்ர؞ ெடக ் நிȿவனம,்  எெலகட்ர்ானிகஸ்்,  ெடɁகாம ் மறȿ்ம ் ஆறற்ல ் சாரந்த்  ֢நிேயாகஙக்͜கக்ான  டர்ான்ஸ்  ஃபாரம்ரக்ைள  உறப்த�்  ெசய்هللا
வȺ�றهللا. இதன் உறப்த�் ெசாலɁ்க ்ெகாள்͜ ம ்வைகϻல ்இȺபப்ேதா�, இதன் வா�கை்க நிȿவனஙக்ள ்பட�்ய͙ம ்நன்றாகேவ உளள்ன. இதன் கடன்
அளׅ ெகாஞச்ம ்அ�கமாக இȺநத்ா͙ம,் هللاைற சராசரிக�்ளத்ான் இȺக�்றهللا. 

ேம͙ம,்  இهللا  தன்  ் ைறϻலهللا கணிசமான  வȺமானதை்தȸம ் ஈட�்  வȺவهللاடன்  நலல்  ேவகத�்ல ் வளரந்்هللا  ெகாண்�  இȺக�்றهللا.  ஆனா͙ம ் Ƚயכ
நிȿவனமாக  இȺபப்தால ் ரிஸ்க�்ம ் உளள்هللا.  Ϲத͘டட்ா  ளரக்ள ் சராசரிையத ் தாண்�  வȺமானம ்   ேவண்�ம ் என்ȿ  நிைனதத்ால ் இ�ல ் உளள்
ரிஸ்கை்கப ்ெபாȺடப்�தத்ாமல ்Ϲத͘� ெசயய்லாம.். 

http://img.vikatan.com/nanayam/2016/06/mjcyod/images/p16b.jpg


ேகப�்டட்ல ்டர்ஸ்ட ்(BSE: 511505)

தறே்பாைதய �ைல : �.425.00

ேக டட்ல ்டர்ஸ்ட,் �ராம மறȿ்ம ் றநகர ்ப��களில ்உளள் மகக்͜க�், வȺமான ஆவணங ்கள ்இலல்ாத காரணத�்னால ்வங�்கள ்மறȿ்ம ் ற நி�
நிȿவனஙக்ளிடம ்இȺந்هللا �ைடகக்ாத ெதாϾல ்கடன்கைள வழங�் உத֢ வȺ�றهللا. இهللا நான்� மாநிலஙக்ளில ்17 மாவடட்ஙக்ளில ்84 �ைளக͜டன்
ெசயலப்ட�் வȺ�றهللا. ேம͙ம,் םய உத֢க ்�Ӷகக்͜கக்ான கடன்கள ்மறȿ்ம ்ைமகே்ரா ஃைபனான்ஸ் கடன்கைள ெயஸ் ேபஙக் ்உத֢ȸடன் வழங�்
வȺ�றهللا. 

கடன் / பங�் Ϻலதன ֢�தம ்هللاைற சராசரிையக ்காட�்͙ம ்நன்றாகேவ உளள்هللا. அேத சமயம,் வȺமானத�்றக்ான காரணிக͜ம ்כறபப்ாக உளள்ன. 

ேம͙ம,்  நலல் வளரச்்כக�் வாயப் ்ளள் ெதாϾலக்͜க�் கடன்கைள வழங�் வȺவதால,் இதற�் வளரச்்כ அைடவதறக்ான வாயப் ்க͜ம ்அ�கம்
உளள்ன.  

கலய்ாணி ஸ்�லஸ்் (BSE: 500235)

தறே்பாைதய �ைல : �.194.00

கலய்ாணி �Ӷமத�்ன் ஒȺ ப�� நிȿவனம ்இهللا.  (பாரத ்ஃேபாரஜ்ᵝம ்அ�ல ்ஒன்ȿ). இதன் வா�கை்க நிȿவனஙக்ள ்பட�்யல ்நன்றாக இȺபப்ேதா�,
நி�  நிைல  ֢�தஙக்͜ம,்  வȺமானϹம ்  ைறهللا சராசரிையக ் காட�்͙ம ்  றபப்ாகכ உளள்ன.  இதன்   /இ  ֢�தம ் 7  என்ற  நிைலϻல ் ஏறȿ்க்



ெகாளள்தத்கக் தாக உளள்هللا. கடன் /பங�் Ϻலதன ֢�தம ்0.5 என்ற அள֢ல ்இȺநத்ா͙ம ்ஸ்�ல ்هللاைறϻன் சராசரிக�் இைணயாக உளள்هللا. 

சரச்ை்சக�்ரிய கெ்ளயம்க்ள ்அதன் ைகϻȺப ்ல ்10 சத֢�தம ்இȺநத்ா͙ம ் அهللا ெபரிய அள֢ல ்கவைலக�்ரிய ֢ஷயமாக இலை்ல. 

ஸ்�ல ்هللاைற தறே்பாهللا ேமாசமான நிைலϻல ்இȺக�்ம ்நிைலϻ͙ம ்கலய்ாணி ஸ்�ல ்כறபப்ாக ெசயலப்ட�் வȺ�றهللا. இநத்த ்هللاைற வளரச்்כைய
ேநாக�் ண்�ம ்�Ⱥம ்மே்பாهللا இநத் நிȿவனம ்இன் ம ்כறபப்ாக ெசயலப்டலாம ்என்ȿ எ�ரப்ாரக்க்பப்��றهللا.

� வாடட்ரே்பஸ் ��ெடட ்(BSE: 523660)

தறே்பாைதய �ைல : �.89.05

இநத்  நிȿவனம ் இறால ் வளரப் ்ல ் ஈ�பட�்  வȺ�றهللا.  இநத்  நிȿவனம ் பல்هللاைறசார ்  ட�்ۿ நிȿவனமான  கரம ் சநத் ் தாபர ் �Ӷமத�்னால்
ெசயலப்�தத்பப்ட�் வȺ�றهللا. இதன் கடன் / பங�் Ϻலதன ֢�தம ்0.14 என்ற அளׅக�் �ைறவாகேவ இȺக�்றهللا. 

வரிக�்ப ் நை்தய லாப வரம ் �ைறவாக இȺநத்ா͙ம ்இதன் வȺமானம ்நன்றாகேவ உளள்ன. அதன் வளரச்்כȸம ்நியாயமானதாக உளள்هللا. பங�்
Ϲத͘டட்ாளரக்͜க�் கணி சமான வȺமானதை்தȸம ்ெகா�த்هللاளள்هللا.  இநத்த ்هللاைறϻல ்כல ேபாட�்யாளரக்ேள உளள்னர.் மகக்ளின் ெபாȺளாதாரம்
வளȺமே்பாهللا இறால ் கர்ׅம ்அ�கரிக�்ம.் எனேவ, வȺஙக்ாலத�்ல ்இநத் நிȿவனம ்வளரச்்כயைட வதறக்ான வாயப் ்கள ்நன்றாகேவ உளள்ன.

֢ைல நிலவரம:் 17.6.16 நிலவரபப்�
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