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அன்பு நண்பர்களே வணக்கம்! 
வணக்்கம். இநத இதழின் 

வாயிைா்க உங்களு்டன் 
உலையாடுவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.  
உங்கள் நலவாழ்விலும், 
பாது்காப்பிலும், உ்டல நைனிலும்,
CRK Financial Solutions 
அக்்கலறயும் மதிப்பும் 
ச்காண்டிருக்கிறது.

 ச்காரைானா ரநாய் சதாற்று பைவலின் 
்காைணமா்க நாம் எலரைாரும் ஊை்டஙகிலன அனுெரித்து, 
இலைத்லத விட்டு சவளிரய வைாமல அலமதி ்காக்கும் 
இநதத் தருணத்தில உங்களுக்்கான புதிய முதலீட்டுத் 
ரதலவ, நல்டமுலறயில இருக்கும் முதலீடு்கள், ்காப்பீடு 
பாலிசி்கலைப் புதுப்பித்தல, அவற்றுக்குத் ரதலவயான 
ெட்்ட பூர்வமான சிை படிவங்கலைச் ெமர்ப்பிக்கும் 
பணி்களுக்குத் ரதலவயான உதவி்கலை எங்கள் CRK 
Financial Solutions பணியாைர்்கள் தங்களுக்குத் 
சதாலைரபசி வழியா்கவும் இலணய தைங்களின் 
வழியா்கவும் ஆவண செய்து உதவிக் ச்காண்டிருக்கின்றனர். 
அப்படியான ரெலவ சதா்டர்பான தங்களின் ரமைான 
்கருத்து்கள், ஆக்்க பூர்வமான விமர்ெனங்கள், இநத 
ரெலவயிலன ரமம்படுத்த ரதலவயா்க ்கருத்து்கலை 
வழஙகுமாறு அன்பு்டன் ர்கட்டுக் ச்காள்கிரறன்.

 ெமூ்க சூழலில, இதுவலை நாம் ெநதித்து 
அனுபவப்ப்டாத அைவில இநத ரநாய்த் சதாற்று பைவி 
ஊை்டஙகு, நாச்டஙகும் ஏன் உை்கசமஙகும் நிைவி 
நமது அன்றா்ட அலுவல்கலை, ்க்டலம்கலை சிலதத்து 
விட்்டது.  ஆனாலும் இநத சூழல நமக்கு சபரும் 
படிப்பிலன வழஙகியிருக்கிறது என்பலத நாம்3 நிலனத்துப் 
பார்க்்கைாம், எப்படி எனில

 உ்டல ஆரைாக்கியம், தனி மனிதரின் சுத்தமான 
தினெரி வாழ்க்ல்க எத்தலன முக்கியமானது என்பது 
பைவைா்கப் புரியத் சதா்டஙகியிருக்கிறது.

 ெமூ்க அைவில நாம் ஒன்று கூடும் தருணங்கலை 
நாம் எப்படி மறு சிநதலனக்கு உட்படுத்த ரவண்டும் 
என்பலத நாம் ரயாசிக்்க ரவண்டும்.

 பண பரிவர்த்தலன்கள், சபாருட்்கள் வாஙகுதல 
இவற்றிலன நாம் மின் வர்த்த்கம் அலைது டிஜிட்்டல 
வழியா்கச் செய்து ச்காள்ை ரவண்டிய அவசியத்திலன 
்காைம் வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

 ்கலவி, திறலம்கலை வைர்த்துக் ச்காள்ளும் 
வகுப்பு்கள் இனி வரும் ்காைங்களில இலணயத் 
தைங்கள் வழியா்க, சமாலபல செயலி்கள் வழியா்க 
ந்டக்்கவிருக்கின்றன. இது ஒரு சபரிய வைமா்கக் ்கருதப்ப்ட 
ரவண்டும்.

 நமக்கும், நம் குடும்பத்தாருக்கும் ஆயுள் ்காப்பீடு, 
மருத்துவக் ்காப்பீடு்கள் எத்தலன அவசியமானலவ 

என்பலத நான் உணை ரவண்டிய மி்க முக்கியமான 
தருணம்.

 எதிர்பாைாத ெமூ்க ெவால்கள், ஆபத்து ்காைங்கள், 
இது ரபான்ற ஊை்டஙகு ்காைத்தில நம் வருமானங்கள் 
பாதிக்்கப்பட்டு இருக்கும் ரபாது, நம் ரதலவ்கலை நிலறவு 
செய்து ச்காள்ை நமக்்கான ஆபத்து ்காை நிதி என்பது 
அவசியம். அதலன மாதா மாதம் ரெமிக்்க ரவண்டும். 
அது நமக்கு ஆபத்து ்காைத்தில எடுத்து ல்கயாளும் 
வல்கயிலும் அரத ெமயம் நீண்்ட ்காை ரெமிப்பா்கத் 
சதா்டரும் படி அலமயவும் ரவண்டிய அவசியத்திலன 
நமக்கு உணர்த்தியிருக்கிறது.

மாணவர்்கள், ரவலைக்குச் செலகின்றவர்்கள், சதாழில 
முலனரவார் அலனவரும் தங்கள் ்க்டலம்கலைக் 
்காைத்ரத செய்து ச்காள்ை முடியாமல பை பாதிப்பு்கலைச் 
ெநதித்திருக்கிரறாம். ஆனாலும் நம் அயைாத முயற்சியால, 
தைைாத முலறயான சிநதலனயால இதலனக் ்க்டநது 
வருரவாம்.

We're Social

+91 99416 06398
username

CRK Financial Solutions

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.

விளக்்கம் :
ஒரு செயலைச் செய்யும்்போது வரும் நட்டதலதையும், 
பின் விலளலவயும் போர்தது, அதைற்குப்பின் வரும் 
ைோபதலதையும் ்கணக்கிடடுச் செய்்க.

“திருக்குறள் 461

C.Ravikumar
CEO., CRK Financial Solutions

Do you know?  CRM – Customer Relationship Management
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நான் மத்திய அரசுப் 
பணியிலிருந்து ஓய்வு 

பபறவிருக்கிறறன். 
எனக்கு கிடைக்கும் 

பணி ஓய்வு பலனான 
ப�ாடையிடன 

எப்படிப் பிரித்து 
மு�லீடு பெய்்வது? 

திரு. பாைாஜி - 
ரமற்கு மாம்பைம்

வணக்்கம் ொர்.
ஒரை மாதிரி 

முதலீடு்கள்  செய்யாமல 
பிரித்து செய்வது என்பரத 
சிறநத முதலீடு. அஞெை்க 

முதலீடு்கள், ஆயுள் ்காப்பீடு, 
Debt Funds, தங்கம்,  நீண்்ட ்காை லவப்புத் திட்்டங்கள் 

இப்படி பிரித்து செய்ய ரவண்டும். அைசு பணியில இருக்கும் 
ரபாது மருத்துவ செைவு்கலை பணிக் ்காைத்து மருத்துவக் 
்காப்பீடு மூைம் செய்து ச்காண்டிருநதிருப்பீர்்கள். அரத 
அைவுக்கு தனிரய எடுத்து லவத்துக் ச்காள்வது பாது 
்காப்பானது.

 ஹறலா ரவி, எனக்கு 3 மா�ஙைளான பபண் குழந்ட� 
உளளது. ஆயுள ைாப்பீடு திடைஙைளில் மு�லீடு பெய்்வது 
நல்ல�ா. ஆறலாெடன பொல்லவும்.
திரு. சுப்ைமண்யம் - நங்கநலலூர்

வாழ்த்துக்்கள்! ஆயுள் ்காப்பீடு என்பது நாம் குலறநத 
வயதில இருக்கும் ரபாரத சதா்டஙகுவது மி்கச் சிறநத 
முதலீடு. வயது குலறவா்க இருக்கும் ரபாது ப்ரீமியம் சதால்க 
குலறவா்க இருக்கும். ஆயுள் ்காப்பீடு நீண்்ட ்காை முதலீடு. 
சபண் குழநலத்களுக்்கா்க "ஜீவன் ைக் ஷயா" எனும்  திட்்டம் 
நலை திட்்டம். அதில முதலீடு செய்யுங்கள். அரத ரபாை மாத 

மாதம் ரெமிக்கும் படி ம்யூச்சுவல நிதி முதலீடு்களில அதாவது 
பஙகுச் ெநலத முதலீட்டில முதலீடு செய்யுங்கள்.

ரவி, நான் ப�ாழில் பெய்கிறறன். மா�ம் 50 ஆயிரம் 
்வருமானம் ்வருகிறது. மடனவி, எடடு ்வயது குழந்ட� எனும் 
மகிழ்ச்சியான குடும்பம் எனது. எனக்ைான ஆயுள ைாப்பீடு 
மு�லீடுைள பெய்்வதில் உஙைள ஆறலாெடன என்ன?
திரு. முைளி, மயிைாப்பூர்

நீங்கள் தான் உங்கள் குடும்பத்துக்கு வருமானம் ஈட்டும்  
நபர் என்பதால ஆயுள் ்காப்பீடு மி்கவும் அவசியமானது. 
அரத ரபாை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் ரெர்த்து 
மருத்துவக் ்காப்பீடு திட்்டம் அவசியம் ரவண்டும். சுமார் 5 
ைட்ெம் அைவில ்காப்பீடு ச்காண்்ட நலை திட்்டங்கலை நீங்கள் 
அவசியம் லவத்திருக்்க ரவண்டும். இது உங்கள் ரெமிப்பிலன 
மருத்துவ செைவு்களுக்்கா்க இழப்பலதத் தவிர்க்்க உதவும்.

நீண்்ட ்காை ரெமிப்பா்க ஆயுள் ்காப்பீடு மற்றும் பஙகுச் 
ெநலதயில மாதாநதிை முதலீடு என்பன உங்களுக்்கான 
பாது்காப்பான முதலீடு்கள். சபாதுவில மாதம் 10 ஆயிைம் 
ரூபாய் ரெமிப்பது உங்களுக்குப் பாது்காப்பானது. ஆபத்து 
்காை ரெமிப்பா்க குலறநத பட்ெம் 3 ைட்ெம் ரூபாய் அதாவது 
உங்கள் ஆறு மாத வருமானத்திலன லவத்திருக்்க ரவண்டும். 
இதற்கு அஞெை்கம் அலைது வஙகியின் மாதாநதிை ரெமிப்புத் 
திட்்டம் அலைது மாதாநதிை ரெமிப்பு மூைம் Liquid 
Funds்களில முதலீடு செய்வது நன்லமயானது. உங்கள் ஓய்வு 
்காை ரெமிப்புக்கும்  முதலீடு செய்ய ரவண்டும்.

Benefits of Health Insurance

Financial Stability

No Treatment Compromise

Cashless Treatment

Routine Medical Check-up

Tax Benefit

COVID cover

No claim bonus

Do you know?  EPS – Earnings Per Share

Ask

CRK
ASK

CRK

றெமிப்பு/ மு�லீடு/ நிதி றமலாண்டம ப�ாைரபான உஙைள 
ெந்ற�ைஙைள, றைளவிைளுக்கு நாஙைள பதில் அளிப்றபாம். 
இ�றைான �னி பகுதி நமது இ�ழில் இைம் பபறுகிறது.
உஙைள றைளவிைடள அனுப்ப ப�ாைரபு பைாளளவும்.
Email: radhukanna@gmail.com
Whatsapp : 9941606398 

3



இதற்கு முநலதய 
இதழ்்களில ரெமிப்பு நிதி 
ரமைாண்லம குறித்த 
மி்க முக்கியமான மூன்று 
ச்காள்ல்க்கலை அலைது 
விதி்கலை ்கவனித்ரதாம் 

அதன் சதா்டர்ச்சியா்க நான்்காவது விதிலய இப்ரபாது 
்கவனிப்ரபாம்.

"றபராடெயும் �ஙைமும் ஒன்றுைன் ஒன்று  
 இடைந்து பெல்லாது என்பது விதி"

அலத முதலில நாம் புரிநது ச்காள்ை ரவண்டும்.

 ்கலத்கள் மூைமும் சிைரின் வாழ்க்ல்க உதாைணங்கள் 
மூைமும் இநத விதி குறித்து நமக்கு படிப்பிலன்கள் 
இருக்கின்றன.

ஏழ்லம நிலையில இருநது திடீசைன செலவம் 
வநதவர்்கள் அதலன ெரியா்க  நிர்வா்கம் செய்யாமல 
ரபைாலெ ச்காண்டு தவறா்க முதலீடு செய்து கில்டத்த 
ைாபத்லதயும் சொத்லதயும் இறநது இருப்பலத நாம் 
பார்த்திருக்கிரறாம்.

நமக்கு எலரைாருக்கும் சதரிநத ஒரு ்கலத; மன்னன் 
ஒருவன்  ரதவலதயி்டம் வைம் ர்கட்கிறான். என்னசவன்று?  
தான் சதாட்்டது எலைாம் தங்கமா்க ரவண்டும் என்று 
அநத ரதவலதயும் சிரித்துக்ச்காண்ர்ட அப்படிரய 
ஆ்கட்டும் என்று வைம் ச்காடுத்துவிட்டு ரபானது. 

ரபைாலெ ச்காண்்ட அநத மன்னன் என்ன செய்தான். 
தனது அைண்மலணயில ஒவசவாரு சபாருைா்கத் சதாட்டுக் 
ச்காண்டு வநதான். ஒரு நாற்்காலிலயத் சதாட்்டான். 
தங்கமானது அநத நாற்்காலி. ஒரு ்கட்டிலைத் சதாட்்டான். 
தங்கமானது அநத நாற்்காலி. ஆலெ எலலை ்க்டநதது. 
விலைநது அைண்மலனயில ெலமயல அலறக்குச் சென்று 
அஙகிருக்கும் பாத்திைங்கலை எலைாம் சதாட்்டான். 
எலைாம் தங்கமானது. அவனுக்கு ஏ்க ெநரதாஷம். 
அவன் என்ன செய்கிறான் என்பலதப் பார்க்்க அவனது 
ம்கள் அஙர்க வநதாள். அன்பு்டன் தான் அவலைத் 
சதாட்ட்்டான். ரதவலத ச்காடுத்த வைம் ரவலை செய்தது. 
ம்களும் தங்கமானாள். தங்கச் சிலையானாள். 

இது ரபாைத்தான் இன்சனாருவனுக்கும். அவனுக்கு 

கில்டத்த வைம் ரவறு. அவனி்டம் ஒரு வாத்து இருநதது. 
ரதவலதயின் அருைால அநத வாத்து தினம் ஒரு தங்க 
முட்ல்ட ஈன்றது. முதலில சிை நாட்்களுக்கு. அவனுக்கு 
ஆர்வம் இருநத்து. தினம் தங்கம் முட்ல்ட. ஒவசவாரு 
நாளும் முட்ல்ட்கலைக் ல்க்களில எடுத்துப் பார்த்து 
பைவெமானான். பைவெம் அைவு ்க்டநதது. ஆலெ வைர்நதது 
ரபைாலெ ஆனது. தினம் தங்க முட்ல்ட ரபாடும் வாத்து  
தன் வயிற்றில லவத்திருக்கும் தங்கத்லத எலைாம் எடுக்்க 
ரவண்டும் என ஆலெப்பட்டு வாத்தின்  வயிற்லறக் 
கிழித்துப் பார்த்தான். பரிதாபம் வாத்து இறநது ரபானது 
தான் மிச்ெம்.

ரபைாலெக்கு என சிை குணங்கள் உண்டு. ரபைாலெ 
அறிலவ மழுங்கச் செய்யும். இயற்ல்க மனிதனுக்கு சிை 
எச்ெரிக்ல்க செய்தி தரும். ரபைாலெ அநதச் செய்தி்கலை 
மலறத்துவிடும். உண்லமயான ெவால்கலை ரபைாலெ 
நிைா்கரிக்கும். ஆபத்து்கலை ்கண்ணில மலறக்கும்.        
நிதி/சபாருைாதாைச் ெநலத ரபைாலெ மனிதர்்கலை 
்கடுலமயா்கத் தண்டிக்கிறது என்பலதப் புரிநது ச்காள்ை 
ரவண்டும். 

ர்டனியல ்கால்ஹசமன் எனும் உைவியல அறிஞர், 
நாம் நிதிலயக் ல்கயாள்வதில நமது முடிவு்கலை எப்படி 
எடுக்கின்ரறாம் குறித்து தைமான நூல்களும் ்கட்டுலை்களும் 
எழுதியிருக்கிறார். நிதிச் ெநலதயின் தன்லம்கலைக் 
குறித்து எழுதும் ரபாது ஓரி்டத்தில சிறப்பா்க அவர் 
குறிப்பிடுகிறார். இஙர்க சபாதுத் தன்லமயிலன வி்ட 
சிறப்பான அணுகுமுலறரய நலைது என. அலத அவர் 
சொலலும் விதம் தனித்துவமானது. பிைத்திரய்கம் என்பலத 
இஙகு தனிரய பிரிக்்க முடியாது என்பது அவர் ்கருத்து. 

நிதி ரமைாண்லம என்பது அடிப்பல்ட விதி்கலை 
ெரிவைக் ்கல்டபிடிப்பதனால தான் சிறக்கிறது என்பது 
நிபுணர்்கள் ்கருத்து. திடீசைன உயரும் ைாபரமா அதனால 
வரும் ஆதாயரமா ஒருவலை நிலை தடுமாற லவப்பது 
என்பது ்கட்டுப்பாடு இலைாது ஓடும் ்காலை ரபான்றது 
என்பார்்கள். மின்னி மலறயும் தற்்காலி்க ைாபங்கைால 
ரபைாலெ ச்காண்்டால நஷ்டம் என்பது நிைநதைமாகிவிடும். 
ஓர் உதாைணத்லத ்கவனிக்்கைாம்.

அதுல என்பவர் மாதாநதிைச் ரெமிப்பு்கள் மூைம் பஙகுச் 
ெநலதயில முதலீடு செய்யும் திட்்டத்தில, 20 வரு்டங்களில 
20 ைட்ெம் நிதிச் ரெமிப்பு அல்டய ரவண்டும் எனும் 
இைக்கு ச்காண்டு சதா்டஙகுகிறார். அவர் அநத 
இைக்கிலன 15 வரு்டங்களில அல்டநதுவிட்்டார் என்றால

“Regularity is the key to wealth, not ROI”!

்காலதளதே புறப்பட்டு
ளநரதளதே அடைவது

Mr.R.Gopinath., CEO
Gopast Centre for learning Pvt Ltd

Do you know?  FYI- For Your Information
4



Do you know?  NPV – Net Present Value

அவருக்கு இன்னமும் மீதம் 5 வரு்டங்கள் இருக்கின்றன. 

இப்ரபாது அதுல செய்ய ரவண்டியது என்னசவன்றால. 
சிறிதைவு முதலீட்ல்ட மட்டும் அநத ரெமிப்பு நிதியில 
இருப்பு லவத்துவிட்டு, சபரும் பகுதிலய ரவறு நலை 
ஸ்திைமான பாது்காப்பான நிதித் திட்்டத்தில மாற்றி 
முதலீடு செய்ய ரவண்டும். ஆனால இப்படி தீர்க்்கமா்க 
ரயாசிக்்க தி்டமான சிநதலன ரவண்டும். ரபைாலெ 
ச்காள்ைாத மனம் ரவண்டும். நாம் முதலீடு செய்த 
ரநாக்்கம் நிலறரவறியது. நமது பணம் இனி பத்திைமா்க 
இருக்்க ரவண்டும் எனும் சிநதலனத் சதளிவு ரவண்டும். 
ஆனால அதுல இநத எண்ணத்லதப் புறக்்கணித்து மீதம் 
இருக்கும் ஐநது வருஷங்களும் அரத திட்்டத்தில தனது 
ரெமிப்லப நீடித்தார். நிதிச் ெநலதயின் பை அம்ெங்கைால 
அவைால 20 வது வரு்ட முடிவில 10 ைட்ெங்கள் தான் 
ஈட்்ட முடிநதது. 

நிதி ெநலதயில எஙர்க நிறுத்த ரவண்டும். எஙர்க 
திலெயிலன மாற்றிக் ச்காண்டு பாது்காப்பா்க பயணிக்்க 
ரவண்டும் எனும் தீர்க்்கமான சிநதலனயும் அதலனச் 
செயலபடுத்தும் திண்லமயான எண்ணமும் அவசியம். 
அது இலைாமல கில்டக்கும் ைாபம் ரமலும் ரமலும் 
அதி்கமா்கக் கில்டக்கும் எனும் ரபைாலெக்கு இ்டம் 
அளித்தால நஷ்டம் தான் முடிவா்க இருக்கும்.

இது ரபான்ற ஆலெ ்காட்டும் நிலைலம்கலைச் ெமாளிக்்க 
முலறயான எண்ணங்கள் அவசியம். அதுரவ ெவால்கலை 
எதிர்ச்காள்ை ெரியான வழி . ஆபத்து்கலை, ெவால்கலை 
ெரியா்க அல்டயாைம் ்காணத் சதரியரவண்டும். அப்படி 
அல்டயாைம் ்காண ரபைாலெ ச்காள்ளும் மனம் இ்டம் 
ச்காடுக்்காது. சிை ரநைங்களில நிதிச் ெநலத தற்்காலி்கமா்க 
சிை உயர்வுலை சிை ைாபஙக்லைக் ்காணும். அப்ரபாது 
முதலீட்்டாைர்்கள் நிதானமா்க இருக்்க ரவண்டும். அநத 
தற்்காலி்க நிலைலமயிலனக் ்கணக்கில எடுத்துக் ச்காண்டு 
ரபைாலெ ச்காண்்டால அதற்கு ஏற்ப முதலீடு்கலைக் 
ல்கயாண்்டால நஷ்டம் தான் வரும். ைாபம் வைாது. 

நிதி முதலீடு என்பது சூதாட்்டம் அலை. நிதி முதலீடு 
என்பது பநதயத்தில விலைவா்க வண்டி ஓட்டுவது ரபான்ற 
ரபாட்டிக் ்கைம் இலலை. அது நிதானத்து்டன், மதி 
நுட்பத்து்டன் சூழ்நிலையிலன அனுெரித்து முதலீடு செய்து 
ைாபம் ்காண ரவண்டிய ்கைம். நிதிச் ெநலதயின் தன்லம 
்காைணமா்க நஷ்டம் வருவதிலலை. நிதிச் ெநலதயிலனத் 
தவறா்கப் புரிநது ச்காள்வதன் மூைரம நஷ்டம் வருகிறது.

எள்ளோதை எண்ணிச் செயல்்வண்டும் தைம்்மோடு

ச்கோள்ளோதை ச்கோள்ளோது உைகு.

விளக்்கம் :
தைம் நிலை்யோடு சபோருந்தைோதைவற்லற உை்கம் 
ஏற்றுக்ச்கோள்ளோது, ஆல்கயோல் உை்கம் இ்கழ்ந்து 
தைள்ளோதை செயல்்கலள ஆரோய்ந்து செய்ய ்வண்டும்.

“திருக்குறள் - சதைரிந்துசெயல்வல்க

7.15% PA FLOATING RATE
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என்ன ெசல்வம், ெராம்ப பிசியா ேபானில் ேபச பல முைற ட்ைர 
ெசய்ேதன். பிடிக்கேவ முடியைல. எப்படி இருக்கிறாய். உங்க வீட்டு 

பக்கத்திேல ேகாவிட் பாதிப்பு எல்லாம் எப்படி இருக்கு. உங்க 
வீட்டுக்குத் ேதைவயான எல்லாம் சரியா கிைடத்ததா?

ஹேலா அறிவு. தப்பா எடுத்துக்காேத. நாேன 
உன்னிடம் ேபசணும்னு இருந்ேதன். இப்படி ஒரு  
சிக்கல்  வந்திருக்கு. இப்ப திடீர்னு சிலருக்கு 

ேவைல ேபாயிடுது, ெவளியில் ேபாய் சம்பாதிக்க 
முடியைல. இைத எப்படி சமாளிக்கிறது.01

நல்ல ேகள்வி ெசல்வம். எறும்புகள் ெவயில் காலத்திேலேய 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக தங்கள் புற்றுக்குள் உணவு ேசமித்து 
ைவத்து அைத குளிர் காலத்தில் பயன்படுத்தும் அது ேபால 

நாமும் ெசய்ய ேவண்டியது தான்.

ஓ! நல்ல தகவல் அறிவு. இைத எப்படித் 
திட்டமிடனும். உன்னிடம் ேகட்டால் நல்ல 

டிப்ஸ் கிைடக்கும் என்று ேகட்கிேறன்.

02

ஒவ்ெவாருத்தர் lifestyle-க்கும் தகுந்த மாதிரி 
திட்டமிட்டு, அவசர காலத்துக்குப் பயன் தருவது 

ேபால ஒரு ேசமிப்பு இருக்கணும். அைதக் ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாக மாதம் தவறாமல் ேசமிக்கணும். 

எவ்வளவு ேசமிக்கணும் அறிவு. எதுவும் 
ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா.

03

எல்ேலாருக்கும் ெபாதுவாக ெசலவுகள் ஒேர மாதிரி தான் இருக்கும் 
ஆனால் அளவு ேவற ேவற மாதிரி இருக்கும். உதாரணமாக ஒருத்தருக்கு 

வாடைக இருக்கிற மாதிரி இன்ெனாருத்தருக்கு இருக்காது.  
இைதெயல்லாம் ைவத்துப் பார்த்தால் மாதத்தின் ெசலவுகைளப் ேபால 3 

பங்கிலிருந்து 6 பங்கு வைர ேசமிப்பு தயாராக இருக்கணும்.

3 பங்கு என்பது அளவு குைறவு ஆனால் தாக்குப் பிடிக்கலாம்.
6 பங்கு என்பது மிகவும் பலமான அவசர கால ேசமிப்பு.

சில காலம் தாக்குப் பிடிக்கும்.04

இைத எப்படி ேசமிப்பது அறிவு.
Recurring deposit மாதிரியா.

05

ேபாஸ்ட் ஆபிஸில் அல்லது வங்கிகளில் Recurring deposit 
மூலம் ேசமிப்பது நீண்ட கால ேசமிப்பு. ஆனால் அது 

மாதிரி திட்டங்களில் இைடேய பணம் எடுக்க முடியாது. 
இல்ைலெயனில் பணம் அப்படி எடுப்பது ெராம்ப சிரமம். 

ஆனால் இதுேவ SIP அதாவது Systematic Mutual 
Fund-ல் ேசமித்தால், அந்த ேசமிப்பு வளரும். எப்ப 

ேவண்டுேமா  அதிலிருந்து பணம் எடுத்துக்கலாம். இப்படி 
நடுவிேல ெகாஞ்சம் amount withdraw ெசய்வதால் 

திட்டம் ஒன்றும் ெகட்டுப் ேபாகாது. மாதா மாதம் நாம் 
ேசமிக்கும் ஒரு சிறு ேசமிப்பு ெதாடர்ந்து ெகாண்ேட 

இருக்கும். இது தான் நான் ெசான்ன எறும்பு ேசமிப்பது 
ேபால, ஒரு குளிர் காலத்துக்கு ேசமித்த உணவு முழுவதும் 

தீர்ந்து விடவில்ைல என்றாலும் எறும்பு ேசமித்துக் 
ெகாண்ேட இருக்கும். உனக்கு இப்படி ேசமிக்க ேவண்டும் 
என்றால் CRK Financial Solutions ேபான் பண்ணி ேபசு. 

ஏற்பாடு ெசய்து தருவார்கள். 06

புரியுது அறிவு. இந்த ேகாவிட் 19 வந்ததில் பல கஷ்டம்.
 ஆனால் நம்ம கஷ்டத்துக்கு தீர்வு நம்ம தான் ேயாசிச்சு

தீர்த்துக்கணும்னு ஒரு புரிதலும் வந்திருக்கு. ெராம்ப நன்றி.

07

ப்ளான் பண்ணி
ெசய்யணும்

அறி
வு

ெசல்வம்

ெதாடர் - 05

Do you know?  CAS - Consolidated Account Statement
6



Do you know?  YTM - Yield to Maturity

HIGHEST INTEREST RATES ON FIXED DEPOSITS SCHEMES
FD Name Rating Interest Rate * (Up to)

Shriram Unnati Deposits MAA+ by ICRA, FAA+ by CRISIL 8.56%
PNB Housing Ltd CRISIL FAAA 7.90%
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd CRISIL FAAA 7.85%
Bajaj Finance Ltd  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.75%
ICICI Home Finance  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.50%
Sundaram BNP Paribas Home Finance Ltd. ICRA MAA+ 7.25%
HDFC Ltd.  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.03%

* Highest rate including additional interest for Senior citizens, employees etc. wherever applicable.

* As of June 2020

Financial Trends

சேமிக்க ஐந்து சிறந்்த வழி்கள்

மருத்து்வக்
ைாப்பீடு

ஆயுள 
ைாப்பீடு

ைைன்
நி்வாரைஙைள

றபரம் 
ற்வண்ைாறம

்காலச் சூழலில் இயறட்கப ள்பரிைர ்காலங்களில் சில ்கட்டுப்பாடு்களும் சிக்கனமும் அவசியமானடவ 
ஆனால் இநதே செலவினங்களில் அப்படி ஒரு ்கட்டுப்பாடு அனுெரிக்க ளவணைாம்.

அலனவருக்கும் மருத்துவக் ்காப்பீடு என்பது அவசியமானது. 
அலுவை்கத்தில பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்்களுக்கு அநதநத 
நிறுவனங்கள் குழு மருத்துவக் ்காப்பீடு பாது்காப்பு வழஙகுகிறது. 
இதலனக் ்காைணமா்க லவத்துக் ச்காண்டு சிைர் மருத்துவக் 
்காப்பீடு செய்து ச்காள்வதிலலை. அலுவைத்தில வழங்கப்படும் 
மருத்துவக் ்காப்பீடு நன்லம தான். ஆனால அது ரபாதுமானதா்க 
இருக்்காது. ரமலும் சிை சிகிச்லெ்களுக்கு ்காப்பீடு சதால்க 
அதி்கம் ரதலவப்படும் ரபாது இநதப் ரபாதாலமயின் 
்காைணமா்க இ்டர் வரும். ஆ்கரவ மருத்துவக் ்காப்பீட்டுக்கு 
செலுத்தும் ப்ரீமியசதால்கயிலன மிச்ெம் பிடிப்பதா்க நிலனத்துக் 
ச்காண்டு மருத்துவக் ்காப்பீடு செய்து ச்காள்ைாமல இருப்பது 
நலைதலை.

ஆயுள் ்காப்பீடு என்பது நீண்்ட்காை 
ரெமிப்பு மட்டுமலை. இறப்புக்கு பின்னும் 
குடும்பத்தாருக்கு ஓைைவு பாது்காப்புத் 
தைக்கூடியதால ஆயுள் ்காப்பீடு ப்ரீமியம் 
என்பது சதா்டர்ச்சியா்கக் ்கட்்டப்படும் 
ரபாது மட்டும் தான் அதற்்கான பைலனத் 
தருகின்றது. ரவலை இழப்பு, வருவாய் 
இழப்பு என இ்டைான சூழலிலும் 
ப்ரீமியம் செலுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்து 
ச்காள்ை ரவண்டும்.

ச்காரைானா சதாற்று ரபான்ற ரபரி்டர் ்காைங்களில அைசு 
்க்டன்்களுக்்கான வட்டி தவலண செலுத்துவதில ்காை அவ்காெ 
நீட்டிப்பு செய்கிறது. இநத வெதியிலன அவசியம் ஏற்பட்்டால 
மட்டுரம பயன்படுத்த ரவண்டும். இது ரபான்ற ்காை அவ்காெ 
நீட்டிப்பு தற்்காலி்க நிவாைணம் மட்டுரம. ்க்டன் தள்ளுபடி 
செய்யப்படுவதிலலை. வட்டி ைத்து செய்யப்படுவதிலலை. 
ஆ்கரவ இது ரபான்ற நிவாைணங்கலை நாம் பயன்படுத்தும்  
ரபாது மற்றுசமாரு ்க்டன் வாஙகுவது ரபான்ற சபாறுப்பிலனச் 
சுமக்கிரறாம். ஆ்கரவ மி்க அவசியம் ஏற்பட்்டால தவிை இநத 
நிவாைணங்கலை பயன்படுத்தக்கூ்டாது.  

நமக்கு ்காய்்கள் ்கனி்கள் ச்காண்டு வநது 
தருகின்றவர்்கள் மி்க முக்கியமானவர்்கள். 
அவர்்களுக்கு கில்டக்கும் வருவாயும் 
அதனால ரெமிப்பும் மி்கக் குலறநத 
அைவில இருக்கும். ரபரி்டர் ்காைத்தில 
இவர்்களுக்கு வருமானம் மி்கக் குலறநத 
அைவில இருக்கும். வியாபாைமும் 
பாதியா்கக் குலறநதுவிடும். ஆதைால 
வாடிக்ல்கயாைர்்களி்டம் விலை ெற்று 
அதி்கம் லவத்து விற்்கக் கூடும். இநத 
சிறிய விஷயத்லத சபரிது படுத்தாமல 
அவர்்கலை ஆதரிக்்க ரவண்டும்

நமது
பணியாளரைள

நமக்்கா்க வீட்டு ரவலை, ரதாட்்ட 
ரவலை செய்பவர்்கள், வா்கன ஓட்டி்கள் 
ரபான்ரறார் குலறநத ஊதியத்திற்கு 
பணி செய்கின்றவர்்கள். இவர்்களுக்கு             
தினெரி/மாத வருமானம் என்பது 
மி்க முக்கியம். ரபரி்டர் ்காைங்களில 
இவர்்கலை பணி இழக்்கச் செய்வரதா 
அலைது கூலி/ெம்பைம் தைாது இருப்பரதா 
நலை செயல அலை.
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Additional interest rate of 0.25% for senior citizen ( 60 years and above)Rates Effective From July 4, 2020

Interest Rates on Deposits

INDIVIDUALS

You can buy Gold in paper form.

RBI’s Sovereign Gold Bond

Earn Interest Half Yearly

Safety - No Storage

Security - RBI’s

8 Year Tenure

Tradability

Demat/Physical

Purity

tax free  m
atu

rity is tax free                      maturity is tax free

2020-21 Series 4
6th to 10th July 2020

2020-21 Series 5
3rd to 7th August 2020

2020-21 Series 6
31st Aug to 4th Sep 2020

ச்காளரானா ளநாய்த சதோறறு தீவிரமாகிப ்பரவி 
வருவதோல் வருமான வரிக ்கணககு ்படிவங்கள் 
தோக்கல் செய்வதேற்கான ்கடைசி ளதேதி்கடே மததிய 
அரசு நீட்டிததுள்ேது.

ெம்்பேம் ச்பறுளவார, ஓய்வூதியம் ச்பறுளவார, 
சதோழில் புரிளவார (ஆணடு வியா்பாரம் ஒரு ள்காடிககும் 
குடறவான வியா்பாரம்) வருமான வரிக ்கணககு்கடே 
31 ஜூடல 2020 ககுள் தோக்கல் செய்ய ளவணடும் 
என இருநதே ச்கடுடவ 30 நவம்்பர 2020 வடர 
தோக்கல் செய்யலாம் என அரசு நீட்டிததுள்ேது. 

ஆணடு வியா்பாரம் 1 ள்காடிககு ளமல் வியா்பாரம் 
செய்ளவார வருமான வரி தோக்கல் செய்ய ளவணடிய 
்கடைசி நாள் 31 அகளைா்பர 2020 என்்படதே
30 நவம்்பர 2020 என அரசு நீட்டிததுள்ேது.

வருமான வரிக்கணககு படிவங்கள்
்தாக்கல் சேயவ்தற்கான ்கடைசி ச்ததி

Do you know?  CD - Certificate of Deposit
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"ஆதவன் இயற்ல்கயிரை அலனவருக்கும் நன்லம புரிபவர். ைவி என்பது ஆதவனுக்கு ஒரு சபயர். அவரும் சூரியன் 
ரபாைரவ பிறர் நைனில அக்்கலற ச்காண்்டவர். சூரியன் எப்படி ஒளியும் ெக்தியும் தருகின்றரதா அது ரபாை 
ைவியும் வாடிக்ல்கயாைர்்கலை ெரியான ஆரைாெலன ச்காடுத்து வழிந்டத்துகிறார். அவரு்டன் நான் நீண்்ட 
்காைத் சதா்டர்பு ச்காண்டு பயனல்டகின்ரறன் என்பலத மகிழ்சியு்டன் பகிர்நது ச்காள்கின்ரறன்.  அவர்்கைது 
ரெலவ ரமலும் சதா்டை, அவருக்கும் அவைது பணியாைர்்களுக்கும் எனது மனமார்நத வாழ்த்துக்்கள்."

- Dr. R.M. Srinivasan
Deputy Director, Hindi Teaching Scheme (Retired)
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A NOTE TO OUR DEAR READERS

NOW TRACK YOUR INVESTMENT PORTFOLIO

ANYTIME... ANYWHERE...
"Smart window to the financial world for the smart people"

Mutual Fund, Life/Health/Motor 
Insurance, Gold, Shares, 
Company and Postal Deposits.

Your Investment Portfolio 
Premium dues, Policy 
Maturity and other financial 
events tracker.

Event Calendar

Buy, Switch and Sell Mutual 
Fund Yourself.

Online MF Transactions
All your Personal documents 
available through Google 
Drive, secure and safe.

My Documents

Send us a Service Request 
for any assistance

Send Service Request
View those top performing 
funds, that are recommended 
for investing now.

Recommended Funds

"பணி ஓய்வின் ரபாது எனக்கு கில்டத்த சதால்க முழுவதும் சிறநத முதலீடு்களில முதலீடு செய்ய உதவிய
CRK Financial Solutions-ஐ நான் முழுலமயா்க நம்புகிரறன். எனது நீண்்ட ்காை ்கடின உலழப்புக்கு 
கில்டத்த பைலன சிறநத முலறயிலும், முதலீடு பாது்காப்பா்கவும், சபருகிச் சிறக்கும் படியும் முதலீடு செய்து 
உதவிய ைவிக்குமாருக்கு மனமார்நத நன்றி. எனது நண்பர்்களுக்கும் அவைது ரெலவ ரதலவ என்பதால நான் 
மனப்பூர்வமா்க பரிநதுலை செய்கிரறன்."

- Mrs. Latha Raghuraman,
 Ex - Senior Manager, Ashok Leyland Ltd

வாடிகட்கயாேர குரல்


