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உ ங ்க ள் 
அ ன ன வ ரு ட னு ம் , 
இநத மடல் வழியே 
உனைோடுவது மகிழ்ச்சி 
அளிக்கிறது. உங்கள் 
அ ன ன வ ரு க் கு ம் 
எங்களின் இதேம் ்கனிநத 
புததாண்டு வாழ்தது்கள். 
நாம் எதிர் க்காள்ளும் 
இநத புததாண்டு 2020 
நம் அனனவருக்கும் 
மி்க முக்கிேமானதா்க 
அனமேட்டும். ஒவகவாரு 

புததாண்டின் யபாதும் நாம் புதிேதா்க சில தீர்மானங்கனைச் 
கெய்து க்காள்யவாம். அது நம் நல்வாழ்வுக்்கா்கவும், சிறநத 
எதிர்்காலததுக்்கானதா்கவும் அனமயும். அது யபான்யற, 
இநத புததாண்டிலும் யமற்க்காள்யவாம். உங்களின் 
நலம் விரும்பிோ்க, உங்களுக்்கான நிதி யமலாண்னம 
ஆயலாெ்கைா்க சில தீர்மானங்கனை உங்களுக்குப் 
பரிநதுனைப்பதில் மகிழ்ச்சி அனடகியறன்.

தீர்மானம்   #1: குடும்்ப வரவு செலவுக்மான BUDGET
வருடததிற்்கான வைவு கெலவினனத திட்டமிட்டு 

கெய்யும் நடவடிக்ன்கயினன தவறாது கெய்தல். வருடத 
கதாடக்்கததில் ஆண்டுக்்கான பட்கஜட் எழுதிக் க்காண்டு, 
அதனன அடிப்பனடோ்கக் னவதது ஒவகவாரு மாதமும் 
குடும்ப வைவு கெலவுக்்கான பட்கஜட் தோர் கெய்து 
அதன்படி கெேல் படுதல்.

தீர்மானம்   #2:
செலவு்ளைக குளைத்தல்/்ட்டுப்படுதது்தல்

தினெரி நாம் கெய்யும் கெலவு்கனை விபைங்களுடன் 
எழுதி, அதனன கூர்நது ்கவனிதது எநத கெலவு்கள் மீண்டும் 
மீண்டும் வருகின்றன என்பனதயும் அனவ அவசிேமானதா 
அல்லது தவிர்க்்க கூடிேதா என ்கவனிதது அதற்கு ஏற்ப 
திட்டமிடுதல்.

தீர்மானம் #3: குறுகிய ் மால ் டன்ளை  அளடப்பதில் 
்வனம் செலுதது்தல் 

குறிப்பா்க ்கடன் அட்னட மூலம் கபாருள் வாஙகிச் 
கெலுததும் மாதாநதிை தவனை்கனை ெரிவைக் ்கவனிதது, 
அவற்னற க்காஞெம் க்காஞெமா்க அெனலச் கெலுததி வை 
நடவடிக்ன்க எடுததல். இதனால் இநத தவனை்களுக்குச் 
கெலுததும் வட்டியினால் உண்டாகும் சுனம குனறநது 
யெமிப்பு கபருகும்.

தீர்மானம் #4: 
AUTOMATIC TRANSFER வெதிளய ்பயன்படுதது்தல்

நமது யெமிப்பு்கனை நாயம சில குறிப்பிட்ட நாளில் 
கெலுததுவனதத தவிர்தது வஙகி்கள், நிறுவனங்கள் 
வழஙகும் automatic transfer வெதியினனப் பேன்படுததி 
நமது மாதாநதிை யெமிப்புப் பழக்்கததினன உறுதி கெய்து 
க்காள்வது. இநத பழக்்கததால் கதாடக்்கததில் சிைமம் 
யபாலத கதரிநதாலும், அதனால் கினடக்கும் நன்னம்கள் 
அதி்கம்.

தீர்மானம் #5: ெவமால்்ளுக்மான செமிபபு
ஒவகவாருவருக்கும் எதிர்பாைத கெலவு்கள் மட்டும் 

எதிர்பாைாத ெவால்்கள் வாழ்வில் ெ்கஜமா்க வரும். 
இதனனக் ்கருததில் க்காண்டு, இதனன எதிர்க்காள்ை 
தனியே யெமிக்்க யவண்டும். இப்படி யெமிக்்கப்படும் 
நிதியினன, ்கவனமுடன் ன்கோை யவண்டும்.  திடீர் 
பேைங்கள்,  வருமானம் கினடக்்காத தருைம், அல்லது 
யவனல இழக்கும் தருைம்  யபான்ற ெநதர்ப்பங்களில் 
இப்படி யெமிக்்கப்பட்ட  நிதியிலிருநது கெலவு கெய்து 
ெவாலான தருைங்கனைச் ெமாளிக்்கலாம்.

தீர்மானம் #6:
நி்ழ்மாலம், எதிர்மாலம் ்ருதி செமித்தல்

எல்லாவற்றுக்கும் ்கவனம் க்காடுப்பது. நமது நிதி 
யமலாண்னம என்பது, நி்கழ்்காலம் எதிர்்காலம் என்ற 
இைண்டுக்கும் ஆனது. வாழ்வில் ஒவகவாரு ்காலததிலும் 
ஒவகவாரு வேதிலும் நம் ்கடனம, கபாறுப்பு
மாறுபடும். அது யபாலயவ நாம் கபாருள் ஈட்டும் திறனும் 
வாய்ப்பும் மாறுபடும். இதனனக் ்கருததில் க்காண்டு நம் 
கபாறுப்பு்கள் அனனததுக்கும் ்கவனம் க்காடுதது நம் 
யெமிப்பு பழக்்கங்கள் அனமே யவண்டும். உதாைைமா்க 
பிள்னை்களின் ்கல்வி, திருமைம், ய்களிக்ன்க, விழாக்்கள் , 
பண்டின்க்கள், ஓய்வு ்கால வாழ்க்ன்க, மருததுவ ்காப்பீடு 
என பல வன்கயிலும் சிநதிதது  நம் யெமிப்பு அனமே 
யவண்டும்.

அனபு நண்பர்சை,
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Do you know?  CAGR - Compounded Annual Growth Rate

நமது அடுத்த மருததுவமுகாம் வரும் 
2020 ஜனவரி மா்தம் 25-ம் நாள், 
சனிக்கிழமம நமைபெறவுள்்ளது.
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அேல் நாட்டில் வசிக்கும் எநத ஓர் இநதிேருக்கும் இருவன்க 
வஙகிக் ்கைக்கு்கனை இேக்கும் உரினம உண்டு. அேல் 
யதெததின் நாைேததிலும், இநதிே நாைேததிலும் இேஙகும் 
வண்ைமா்க அவர்்கள் இருவன்க வஙகிக் ்கைக்கு்கனை 
அதற்க்கன அஙகீ்காைம் கபற்ற வஙகி்களில் இேக்்கலாம்.

அனவ Non-Resident Ordinary Account (NRO Account) 
என்பதும் Non-Resident External Account (NRE Account) 
என்பதும் ஆகும்.

  NRO Account  என்பது அேல் நாட்டில் வசிக்கும் 
இநதிேைால் இநதிோவில் உள்ை வஙகி ஒன்றின் இநதிேக் 
கினையில் இேக்்கப்படும் வஙகிக் ்கைக்கு ஆகும். இநத 
வஙகிக் ்கைக்கில் கெலுததப்படும் பைம் இநதிோவிலிருநது 
மட்டுயம கபறப்பட்டதா்க இருக்கும். அேல் யதெததிலிருநது 
இநத வஙகிக் ்கைக்கில் பைம் கெலுதத இேலாது. இநத 
வஙகிக் ்கைக்கின் பரிவர்ததனன்கள் அனனததும் இநதிே 
நாைேததில் மட்டுயம இேஙகும். 

இநத    NRO Account   மூலம் யெமிப்புக் ்கைக்கு, நடப்புக் 
்கைக்கு, கதாடர் முதலீட்டுக் ்கைக்கு, நிைநதை முதலீட்டுக் 
்கைக்கு எனும் வன்கயில் அேல் நாட்டில் வசிக்கும் இநதிேர் 
எவரும் ்கைக்கு கதாடங்கலாம். இநதிேர் அேல் நாட்டில் 
வசிக்கும் ்காலததில் அவருக்கு இநதிோவில் கினடக்கும் 
வருவாய் அல்லது முதலீடு்கனை இநதிே நாைேததில் ன்கோை 
இநத ்கைக்கு உதவும்.

அேல் நாட்டில் வசிக்கும்  உதாைைமா்க இநதிேர் ஒருவர் 
தனது வீட்டுக்்கான வாடன்க யபான்ற வருவாயினன இநதக் 
்கைக்கில் கபற்றுக் க்காள்ைலாம் .யமலும் அவர் இநதிோவில் 
கெய்துள்ை முதலீடு்களின்  மூலம் ஈட்டும் வட்டி,  பஙகுத 
கதான்க யபான்ற வைவு்கனைப் கபற இநத வன்க வஙகிக் 
்கைக்கு பேன்படும்.

    NRO Account  க்காண்டிருக்கும் அேல் யதெததில் 
வசிக்கும் இநதிேர் அநத ்கைக்குக்்கான வாரிசு நிேமிக்்க 
உரினம உண்டு. அநதக் ்கைக்ன்க இன்கனாருவருடன் 
இனைநது இேக்கும் வண்ைமா்கவும் அவர் அனமததுக் 
க்காள்ைலாம். அவருடன் இனைநத அநதக் ்கைக்ன்க 

இேக்்க அவர் விரும்பும் நபர் அவைது கநருஙகிே உறவினைா்க 
இருப்பது ்கட்டாேம். இநதக் ்கைக்கில் ஈட்டும் வட்டி 
யபான்ற வருவாய்க்கு இநதிே வருமான வரிச்ெட்டததின் படி 
வரி கெலுதத யவண்டும் ஒரு    NRO Account  லிருநது 
இன்கனாரு    NRO Account க்கு பைம் பரிவர்ததனன 
கெய்து க்காள்ை அனுமதி உண்டு. ஆனால்    NRO Account  
லிருநது   Non-Resident External Account (NRE Account)  
பைம் பரிவர்ததனன கெய்ே இநதிே ரிெர்வ வஙகியின் 
அனுமதி கபற யவண்டும்.

இநதிோவில் வசிக்கும் ஒருவர் அநத ்காலததில் 
கதாடங்கப்பட்ட வஙகிக் ்கைக்கினன  தான் அேல் 
யதெததிற்கு மாற்றல் ஆனபின்பு  NRO Account ஆ்க 
மாற்றுவது ்கட்டாேம். அப்படி மாற்றாமல் இேல்பான 
உள்ளூர் ்கைக்்கா்க ன்கோண்டால் அது குற்றமாகும். யமலும் 
அப்படிக் ன்கோள்வதற்கு அபைாதமும் விதிக்்கப்படும்.

Non-resident External Rupee Account (NRE account) 
என்பது அேல் யதெததில் வசிக்கும் இநதிேர் தான் அேல் யதெ 
நாைேததில் கபறும் வருவாயினன முதலீடு கெய்ேத  தகுநத 
வஙகிக் ்கைக்்காகும்.  அேல் யதெததில் வசிக்கும் இநதிேர் 
தனது இநதிேப் பேைததின் யபாது இநத வஙகிக் ்கைக்கில் 
அேல் நாட்டு நாைேததில் பைம் கெலுததலாம். ஆனால் 
இநதிே நாைேததில் பைம் கெலுதத இேலாது. 

  NRE account லிருநது   NRO Account  க்கு பைம் 
பரிவர்ததனன கெய்ேலாம் . இநதக் ்கைக்கில் இருக்கும் 
கமாதத கதான்கயினன இநதிேக் ்கைக்கிற்கு மாற்றிக் க்காள்ை 
வழி உண்டு. இநதக் ்கைக்கில் ஈட்டப்படும் வட்டி யபான்ற 
வருவாய்க்கு வருமான வரி விலக்கு இநதிே வருமான வரிச் 
ெட்டம் ஷைதது 10  உப பிரிவு 4ன் படி வழங்கப்பட்டுள்ைது.

அயல் நாட்டில் வசிக்கும்
இந்தியரின் (NRI) வங்கிக் கணக்குகள்

Mr.T R Krishnamurthy
Chartered Accountant

catrkauditor@gmail.com

Do you know?  ETF - Exchange Traded Fund

அஃகமும் காசும் சிக்கனத் தேடு

விளககம் :
சிககனமாயிருந்து ோன்யத்்ேயும், ்ெல்வத்்ேயும் தேட 
த்வண்டும்.

“்கான்றை த்வந்ேன: ஒள்்வ்யார்
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நான் ்கலநது க்காள்ளும் 
கூட்டங்கள், உனைேைஙகு்கள், 
்கருதது அைஙகு்கள், 
ஆயலாெனனக் கூட்டங்கள் 

இஙக்கல்லாம் என்னிடம் முன் னவக்்கப்படும் முக்கிமான 
ய்கள்வி ஒன்று உண்டு.
"எது சிறநத முதலீடு ?"

இதற்கு நான் எப்யபாதும் ஒற்னற வரியில் பதில் 
கொல்வதில்னல. என் பதிலில் மூன்று முக்கிே வாக்கிேங்கள் 
உண்டு.
1. சிறநத முதலீடு என்பது ஒற்னற முதலீடு அல்ல
2. அது ஒரு ்கலனவ 
3. அப்படி ஒரு ்கலனவயும் நிைநதைமானது அல்ல, 
மாறிக் க்காண்யட இருக்கும்.

விபைமா்கயவ கொல்லுகின்யறன். 
ஆஙகிலததில் An apple a day 
keeps doctor away என்பதா்க ஒரு 
கொல் வழக்கு உண்டு. உடல் 
ஆயைாக்கிேததுக்்கா்க கொல்லப்பட்ட 
வாக்கிேம் அது. அதாவது தினெரி ஓர் ஆப்பிள் பழதனத 
உண்டால் மருததுவருக்கு அவசிேம் இருக்்காது என்பது 
அதன் ஆழ்நத கபாருள். அது ஆப்பிள் ்கனியில் இருக்கும் 
ெததுக்்கனையும் ஆப்பிள் ொப்பிடுவதால் கினடக்கு யநாய் 
எதிர்ப்புச் ெக்தினேக் குறிக்்க உருவான வாக்கிேம். ஆனால் 
ஆப்பிள் மட்டுயம தினெரி உைவா்க முடிோது.

ஆப்பிள் நன்னம தரும் ்கனிதான். அது நம் 
அன்றாட உைவில் ஓர் அங்கமா்க இருக்்க யவண்டும். 
ஆனால் ஆப்பிள் மட்டுயம உைவா்க இருநதால் அது 
உடல்நலதனதத தைாது. உடலுக்குத யதனவோன 
்கார்யபானைட்யைட், மாவுச் ெதது்கள், ப்யைாட்டின், 
நார்ெதது்கள் இன்னமும் பல ெதது்கள் ஏனனே ்காய்்களில், 
்கனி்களில் பருப்பு வன்க்களில் இருக்கிறது. நம் அன்றாட 
உைவுப் பழக்்கததில் இனவ எல்லாம் இருநதால் தான் 
அது ஆயைாக்கிேமான உைவா்க கெம்னமோன உைவா்க 
கெறிவான உைவா்க இருக்்க இேலும்.

இது யபாலததான் நம் முதலீடு்களும்.
தங்கம் நல்ல முதலீடு. ஆனால் நம் யெமிப்பு முழுவதும் 

தங்கததில் முதலீடு கெய்வது ஆயைாக்கிேமல்ல. பஙகுச் 
ெநனத முதலீடு நல்ல முதலீடு ஆனால் நம் யெமிப்பு 

முழுவனதயும் பஙகுச் ெநனதயில் முதலீடு கெய்வது 
ஆபததானது, நிலம் நல்ல முதலீடு. ஆனால் நாம் பல 
்காலம் யெமிதத பைதனத நிலததில் மட்டும் முதலீடு 
கெய்வது பேன் தைாதது மட்டுமல்ல, சிறநத வழியுமல்ல. 
வஙகி்களில், அஞெல்கங்களில், நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு 
கெய்வது நன்னமதான். ஆனால் நம் பைம் முழுனமயும் 
அப்படி முதலீடு கெய்வது நல்லதல்ல

முதலீடு கெய்யும் யபாது நம் யதனவக்கு ஏற்ப நம் 
கபாருள் ஈட்டும் தன்னமக்கு ஏற்ப நம் வருமானததுக்கு 
ஏற்ப பல வன்க்களில் முதலீடு கெய்வது நல்ல பழக்்கம் 
. நம் முதலீட்டுக்்கான வழியினன நாம் யோசிததுச் 
கெய்ே யவண்டும். அனத விடுதது பிறனைப் பார்தது 
அவர்்கள் கெய்வது யபால கெய்ேக் கூடாது. 
நம் அரு்கானம வீட்டுக்்காைருக்கும் நமக்கும் 
தனலவலி வநதால் இருவரும் தனித தனியே 
தான் மருததுவ ஆயலாெனன கபறுகியறாம். 
ஒருவர் மட்டும் மருததுவரிடம் கென்று 
உடல்பரியொதனன கெய்து க்காண்டு, 
அவருக்கு மருததுவர் பரிநதுனைதத 
மருநனத அடுததவரும் எடுததுக் 
க்காள்வதில்னல. நிதி யமலாண்னமயும் 
, யெமிப்பு யமலாண்னமயும், முதலீட்டு 

யமலாண்னமயும் இப்படிததான். ஒவகவாருவருக்கும் 
அவைவர் வாழ்க்ன்க நினல, வருமானம் ஈட்டும் தன்னம, 
யதனவ்கள் இவற்னற ஒட்டி மாறும். இதனனப் புரிநது 
க்காண்டு முதலீடு கெய்ே யவண்டும்

முதலீட்டுக்கு எததனன ெதவீதம் வருமானம் 
எநத ்கால்கட்டததில் கினடக்கும் என்பனத முதலீடு 
கெய்பவர்்கள் கதளிவா்கப் புரிநது க்காள்ை யவண்டும். பல 
நிறுவனங்களில் இருநது கதானலயபசி வழிோ்க முதலீடு 
கெய்ே விடுக்்கப்படும் வசீ்கை அனழப்பு்கனை புரிநது 
க்காள்ை யவண்டும். அவர்்களுக்கு நீங்கள் ோர், என்ன 
யவனல கெய்கின்றீர்்கள், நீங்கள் எததனன வருமானம் 
ஈட்டுகின்றீர்்கள் என்பது எதுவும் கதரிோது. அவர்்களின் 
அனழப்பு திட்டமிட்டது இல்னல. அதில் எநத ஆழ்நத 
்கைக்கீடு்களும் இல்னல. 

விபைமான ்கைக்கீடு்கள் முதலீடு கெய்கின்றவர்்களின் 
கபாறுப்பு. அப்படி கெய்யும் யபாது, முதலீடு எவவைவு 
பாது்காப்பானது , அதனால் எப்படி எநத அைவு வருமான 
ஈட்ட இேலும், அதனன எப்யபாது திரும்பப் கபறலாம் 
எனும் மூன்று முக்கிே அம்ெங்கள் ்கவனிக்்க யவண்டும்.

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

எது
சிைந்த மு்தலீடு

Do you know?  FIFO - First in, First out

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

்பமாது்மாபபு

மு்தலீடுவரு
வமா

ய்
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நமான இளைஞன. நமான ஏன இபச்பமாச்த எனது ஒய்வு 
்மால வரு்மானததிற்கு என செமிக் சவணடும். ச்பன்ஷன 
என்பது முதியவர்ளுக்மானது ்தமாசன.

இநதக் ய்கள்வியும் யூ்கமும் பலவீனமானது. இைனமயில் 
துடிப்புடன் கெேல் திறனுடன் வருவாய் ஈட்ட இேலும். 
அதனால் முதுனமக் ்காலதனதக் ்கைக்கிட்டு அதற்க்கன 
நீண்ட ்கால பேன் தரும் ஓய்வூதிேத திட்டங்கனை 
்கண்டறிநது அதில் முதலீடு கெய்வது தான் சிறநதது. 
இல்னல எனில் முதுனமயிலும் வருவாய் ஈட்டும் ்கட்டாேம் 
உருவாகும். அது மி்கவும் சிைமமான வாழ்க்ன்கயினனத 
தான் தரும்.

்பங்குச் ெநள்த உடனடி வரு்மானம் ்தரு்மா?
யமயலாட்டமான பார்னவக்கு பஙகுச் ெநனத தினெரி 

அதிர்்ஷடதனத அள்ளித தரும் உடனடி வருமான வழி 
என யதான்றினாலும் உண்னமயில் பஙகுச் ெநனத முதலீடு 
என்பது நீண்ட ்கால பேனுக்்கானது. பஙகுச் ெநனதயில் 
முதலீடு கெய்தால் அதன் பலனனத துய்க்்க நிதானமும் 
கபாறுனமயும் ்காததிருக்கும் தன்னமயும் அவசிேம்.

வரு்மான வரிச் ெலுள் ச்பைத்தமான சில மு்தலீடு்ள் செய்ய 
சவணடு்மா?

இப்படிோன அணுகுமுனற தவறானது. முதலீடு்கள் 
்கல்வி, யமற்்கல்வி, வீடு, உடல் நலம் யபை , திருமைம் 
என பலவித ்காைைங்களுக்்கா்க கெய்ேப்பட யவண்டும். 
இப்படி கெய்ேப்படும் முதலீடு்களுக்்கா்க அைசு வரிச் ெலுன்க 
வழஙகுகிறது. ஆனால் வரிச் ெலுன்க என்பனத மட்டும் 
்கருததில் னவதது முதலீடு கெய்வது ஆயைாக்கிேமான 
முதலீடு அல்ல. 

Do you know?  IPO - Initial public offering

“ இனி்ய்்வ நாற்பது: பூேஞதெந்ேனார்

அேர் ்ெனறு ்வாழா்ம ஆறறை இனிதே;
குேர் ்ெனறு ்காளளாே கூர்்ம 
இனிதே;

விளககம் :
ே்வறைான ்வழியிற ்ெனறு ்வாழாதிருப்பது இனிது. 
ே்வறைான ்வழியிற ்்பாருள தேடா்ம மிக இனிது.

யூகஙகளும் 
உண்மைகளும்

தற்யபாது வஙகி மற்றும் பலவிதமான 
பைப்பரிவர்ததனன்கள் கமானபல் யபான்்கள் மூலம் நி்கழ 
வெதியும் வாய்ப்பு்களும் நனடமுனறயில் இருக்கின்றன. 
ஆனால் இநத பரிவர்ததனன்கனைப் பாது்காப்புடன் 
கெய்வது மி்க அவசிேம். இநத பரிவர்ததனன்களில் 
ஏமாற்றுக்்காைர்்கள் தங்கள் ன்கவரினெனேக் ்காட்டி நம்னம 
ஏமாற்றாமல் இருக்்க ்கவனமா்க இருப்பது முக்கிேம்.

ஏமாற்றுக்்காைர்்களின் ன்கவரினெ்கள் இப்படி இருக்கும்.

1. யபானில் அனழதது நம் விபைங்கனைச் யெ்கரிப்பார்்கள்.

2. நமது கமானபல் ஆப்பயைட்டர்்கனைத கதாடர்பு 
க்காண்டு இநத விபைங்கனை னவததுக் க்காண்டு யபாலி 
ஆவைங்கனைக் ்காண்பிதது நாம் னவததிருக்கும் சிம்்கார்டு 
எண்ணில் இன்கனாரு சிம்்கார்டு வாஙகுவார்்கள். நாம் நம் 
கமானபலில் னவததிருக்கும் சிம்்கார்டு தீடீகைன கெேல் 
இழநது யபாகும்.

3. இப்யபாது வஙகி மற்றும் இதை பை பரிவர்ததனன்கனை 
நம் கபேரில் இேக்குவார்்கள். அவர்்கள் கபற்றிருக்கும் 
அநத புதிே சிம்்கார்டு கபாருததிே கமானபலுக்குத 
தான் வஙகியின் OTP யபான்ற எண்்கள் அனுப்பப்படும் 
என்பதால் நம் வஙகிக் ்கைக்கு ஏமாற்றுக்்காைரின் ன்கக்குப் 
யபாய்விடும். அவர் அதிலிருநது பைம் எடுப்பது நமக்குத 
கதரிோமயல யபாகும்.

இது மாதிரி ஏமாற்றுக்்காைர்்கள் ன்கவரினெயில் இருநது 
எப்படி பாது்காப்பா்க இருப்பது.

1. நமது கமானபல் எண் எப்யபாதாவது இேங்காமல் 
இருநதால், உடயன நமது கமானபல் ஆப்பயைட்டனைத 
கதாடர்பு க்காண்டு ெரிபார்ததுக் க்காள்ை யவண்டும்.

2. ெமூ்க ஊட்கங்களில் நமது கமானபல் எண்னை 
பகிைங்கமா்க கவளியிடாது இருக்்க யவண்டும்.

3. இனைேம் வழிோ்க பைம் பரிவர்ததனன கெய்யும் 
பாஸயவர்ட் , PIN Number யபான்ற விபைங்கனை 
ோரிடமும் பகிர்நது க்காள்ைக் கூடாது.

4. வஙகிப் பரிவர்ததனன்கள் நடநதால் வஙகி அனுப்பும் 
SMS Alert  & Email alert  யபான்றனவ சிறநத 
பாது்காப்பு வழிமுனற்கள். ஆ்கயவ அவற்னற எப்யபாதும் 
பேன்பாட்டில் னவததிருக்்க யவண்டும்.

5 .வஙகி ்கைக்குத கதாடர்பான விபைங்கனைக் ய்கட்டு 
வரும் யபான் அனழப்பு்கனைத உடயன துண்டிக்்கவும். 
அயத யபால் இது யபான்ற விபைங்கனைக் ய்கட்டு வரும் 
இகமயில்்கனை, புறக்்கணிதது நீக்்கவும்.

SIM கககககககCARD

ஏ்மாற்றுக்மாரர்ள்
ஜமாககிரள்த
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என்னப்பா ெசல்வம், ேபான வாரம் உன்ைன contact 
ெசய்யலாம்னு பல முைற ேபான் ெசய்ேதன். ஆனால் 
நீ ெராம்ப பிசியாகவும்  ெடன்ஷனாகவும் அைலந்து 
ெகாண்டிருப்பதாகவும் ெமேசஜ் அனுப்பினாய். ஏன்? 
என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சைன.

ஏகப்பட்ட ெடன்ஷன்.. என்ேனாட கசின் பிரதர். திடீர்னு 
உடம்பு சரியில்ைலனு ஹாஸ்பிட்டலுக்குக் கூட்டிட்டுப் 
ேபானாங்க. ஆபேரஷன் ெசய்ற மாதிரி தான் ஆயிருச்சு.. ஆனால் 
பணம் ஏற்பாடு ெசய்ய ெராம்ப அைலய ேவண்டியதாச்சு அதான் 
நீ ேபானில் கூப்பிடும் ேபாது எடுக்க முடியைல 

சித்தப்பா தனியா ெதாழில் ெசய்றார்ப்பா. இந்த ெமடிக்கல் 
இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆபிசிேல ேவைல ெசய்றவங்களுக்கு அந்த 
ஆபிசிேலேய எடுத்து தருவாங்க. தனியா ெதாழில் பண்றவங்களுக்கு 
இது வராதுனு ெசால்றாருப்பா.      எனக்கும் ஒரு குழப்பம் உண்டு. 
நீ தான் ெதளிவாகச் ெசால்ேலன்

ஓ அப்படியா.. புரிஞ்சது. இப்ப அந்தப் ைபயன் 
நல்லாருக்கான்ல. ஆமாம் அவங்க ெமடிக்கல் இன்ஷூரன்ஸ் 
எடுத்துக்கைலயா. குடும்பம் முழுக்க எடுத்துக்கலாேமப்பா. 
இப்ப நிைறய திட்டங்கள் வந்திருக்ேக.

உங்க சித்தப்பா மட்டுமில்ைல. பலருக்கும் பல தப்பான 
நம்பிக்ைக இருக்கு. ெமடிக்கல் இன்ஷூரன்ஸ் எடுத்துக்க
ஒரு நிறுவனத்தில் ேவைல பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ைல. 
தனியா ெதாழில் ெசய்றவங்க தாராளமாக அவங்க 
குடும்பத்துக்கும் ேசர்த்து எடுத்துக்கலாம்

அது சரி அறிவு. இப்ப ெமடிக்கல் 
இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிேறாம்னு ைவ.
நமக்கு உடம்பு சரியில்லாம ேபாகேவ 

இல்லன்னா அந்த ப்ரீமியம் ேவஸ்ட் தாேன

இப்ப வீட்ைடப் பூட்டி ைவக்கிேறாம். ஏன் பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு. 
வீட்டுக்கு திருடன் வரேவ இல்லன்னா பூட்டு வாங்கின காசு விரயம்னு 
ெசால்லுவியா என்ன. நல்லா இருக்கிறவங்களுக்குக் கூட எப்ப என்ன ேநாய் 
தாக்கும்னு ெதரியாது. அப்படி வரும் ேபாது ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் 
இருந்தால் அது ைக ெகாடுக்கும்.

அப்ப நம்ைமப் ேபால ஒரு ஆபிசிேல ேவைல 
ெசய்றவங்க ெகாடுத்து ைவத்தவங்க தாேன. நம்ம 

கம்ெபனி நமக்காக ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் 
எடுத்துக் ெகாடுத்துடுது இல்ைல.

இதுவும் சரியான நிைனப்பு இல்ைல ெசல்வம். இப்ப எல்லா நிறுவனமும் 
அவர்கேளாட ெதாழிலாளர்கள் பணியாளர்களுக்கு ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் 
எடுத்து தராங்க. அது நல்லது தான். ஆனால் அது அந்த பணியாளேராட 
சம்பளம், தகுதி, எத்தைன வருஷம் சர்வீஸ் இெதல்லாம் கணக்கு ேபாட்டு 

ெகாடுப்பாங்க. பல சந்தர்ப்பங்களில் அந்த கவேரஜ் ேபாதுமானதாக 
இருக்காது. அதனாேல ஒவ்ெவாரு பணியாளரமும் தானும் தனிேய ெவளியில் 

ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து ேபாதுமான கவேரஜ் ெசய்துக்கணும்.

ஆமாம் ெசல்வம். அதுமட்டுமில்ைல. சில சந்தர்ப்பங்களில் அலுவலகத்தில்
ேவைலயில் சிக்கல் வரலாம். ேவைல ேபாயிடலாம். அப்ப அவங்க தரும்

ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பலன் தராது இல்ல. தனக்கான ெமடிக்கல்
இன்ஷுரன்ஸ் இருந்தால் கவைல இல்லாம இருக்கலாம் பாரு. ெமடிக்கல்
இன்சூரன்ைஸ ெசலவாக நிைனக்கக் கூடாது.  அது ஒரு பாதுகாப்பு.

ஓ இப்ப புரிந்தது அறிவு. தனியாக நமக்காக நம்ம குடும்பத்துக்காக 
ெமடிக்கல் இன்ஷுரன்ஸ் எடுத்துக்கும் ேபாது நம்ம ேதைவக்குத் தகுந்த 
மாதிரி கவேரஜ் ெசய்துக்கலாம். ஆனால் அலுவலகத்தில் அவங்க 
ெகாடுக்கும் ேபாது அதுக்கு நிைறய கட்டுப்பாடு இருக்கும் சரிதான்

நமக்கான Financial advisor
ஆேலாசைன ேகட்டு ெசய்தால் 
அது நல்லா இருக்கும்

உனக்கு ேவண்டும் என்றாலும் சரி, ஏன் உங்க சித்தப்பாவுக்கும் 
எடுக்கலாம். இந்தா CRK Financial business card & 

broucher  இவங்க நல்லா சர்வீஸ் ெசய்வாங்க.. உனக்கு என்ன 
மாதிரி ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ேதைவ அப்படினு சரியா வழி 

காட்டுவாங்க ெசல்வம். அதுக்கு நான் கியாரண்டி.

இன்னம் ஒன்னு ேகட்கனும்னு நிைனச்ேசன். 
நிைறய விளம்பரங்கள் பார்த்ேதன். இந்த 
ெமடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஆன்ைலனில் 
எடுக்கலாம்னு. நீ என்ன ெசால்ற அறிவு

ப்ளான் பண்ணி
ெசய்யணும்

அறி
வு

ெசல்வம்

ெதாடர் - 03
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Do you know?  CAS - Consolidated Account Statement
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Do you know?  NAV - Net Asset Value

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

Shriram Unnati Deposits MAA+ by ICRA, FAA+ by CRISIL 8.85%
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd CRISIL FAAA 8.50%
PNB Housing Ltd CRISIL FAAA 8.45%
Bajaj Finance Ltd  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 8.35%
ICICI Home Finance  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 8.20%
Sundaram BNP Paribas Home Finance Ltd. ICRA MAA+ 8.00%
HDFC Ltd.  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.76%

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

* As of December 2019

FUND PERFORMANCE CHART - OUR FAVORITE EQUITY FUNDS

Fund Name Category  1 Year  3 Year  5 Year *NAV

Mirae Asset  Emerging Bluechip Reg-G Large & Mid Cap 13.59 16.89 16.30 57.27
SBI  Small Cap-G Small Cap 5.50 14.11 14.66 53.03
Axis  Focused 25-G Multi Cap 14.78 19.26 13.38 31.03
Mirae Asset  Large Cap Reg-G Large Cap 12.22 15.98 12.30 54.37
Axis  Small Cap Reg-G Small Cap 17.67 13.91 11.79 31.44
Kotak  Standard Multicap Reg-G Multi Cap 11.80 14.48 11.57 37.46
Axis  Bluechip-G Large Cap 18.34 20.29 11.13 32.31

Kotak  Equity Opportunities Reg-G Large & Mid Cap 11.97 12.75 10.69 127.23
Axis Midcap-G Mid Cap 13.00 17.42 10.63 39.51
ICICI Prudential  Bluechip-G Large Cap 9.37 13.19 9.56 44.59
HDFC  Top 100-G Large Cap 8.06 12.13 8.08 500.83

FUND PERFORMANCE CHART - OUR FAVORITE DEBT & DYNAMIC FUNDS

Fund Name Category  1 Year  3 Year  5 Year *NAV

ICICI Prudential  Balanced Advantage-G Hybrid 10.70 10.58 9.41 38.01
Kotak  Low Duration Fund (G) Debt 10.06 8.52 8.79 1971.72
LIC MF  Banking & PSU Debt-G Debt 9.96 7.70 7.45 25.19
ICICI Prudential  Asset Allocator (FOF)-G FoFs 9.55 11.07 9.71 58.67
ICICI Prudential  Regular Savings-G Hybrid 9.50 9.01 9.09 45.23
ICICI Prudential  Floating Interest-G Debt 8.48 7.25 7.76 294.83
Axis  Equity Saver Reg-G Debt 8.11 9.57 0.00 13.47

HDFC  Low Duration-G Debt 8.00 6.93 7.42 41.28
SBI  Savings-G Debt 7.85 7.04 7.56 30.52
HDFC  Equity Savings-G Hybrid 5.64 7.42 7.77 37.51
All Equity funds sorted on 5-year returns. Debt funds ranked on 1-year returns
* NAV as of 19.12.2019

Financial Trends
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“நிதிச் ெநனதயின் நிலவைம், எநத வன்கோன முதலீடு சிறநதது எனும் 
நுட்பமான அறிவு, இததுடன் வாடிக்ன்கோைரின் யதனவ்கனை நன்கு அறிநது 
அதனனப் புரிநது க்காண்டு அநத வாடிக்ன்கோைருக்கு சிறநத மூதலீட்னட 
அனமதது தருவதற்கு திரு. ைவி மற்றும் அவைது நிறுவனததின் பணிோைர்்கள் 
அனனவரும் முனனப்புடன் கெேல்படுகின்றனர். ்காலதனதக் ்கருததில் 

க்காண்டு யநைதயத அவர்்களின் யெனவ அனமநதிருப்பது மி்க பேனுள்ைதா்க 
இருக்கிறது. அவர்்களுடன் நீண்ட நாள் யெனவ ொர்நது இனைநதிருக்்க யவண்டும் 

என்பது என் உைமார்நத ஆவல். அவர்்களுக்கு என் வாழ்தது்கள்”              - Mrs Priya Ganesh
 Senior Director, Capgemini

“என் தநனததான் திரு ைவி அவர்்கனை எனக்கு அறிமு்கம் கெய்தார். அவைது 
யெனவயின் தைம் மி்கச் சிறப்பானது. இப்யபாது என் ம்கள்்கள் அவரின் 
வழி்காட்டுதயலாடு தான், தங்கள் முதலீட்டினனச் கெய்கின்றார்்கள். மூன்று 
தனலமுனற்கைா்க அவைது யெனவ கதாடர்கிறது. மலர்நத மு்கதயதாடு 
எங்களின் எல்லா முதலீட்டு யதனவ்களுக்்கான யெனவயினன எங்கள் இல்லம் 
யதடி வநது மனமுவநது கெய்யும் அவைது யெனவ நி்கரில்லாதது”

- Mr R Govindarajan
Executive Manager, The Sanmar Group
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நமது CRK நிறுவனம் கடந்த 22.12.2019 அன்று 
சென்்ன ொலிகிராமத்தில் நடத்திய மருத்துவ முகாம்

நமது சி ஆர் கக நிறுவனத்தின் 
திரு ரவி அவர்கள், ஆயுள் 
காப்பீட்டுக் கழகத்தின் 
செரு்மமிகு கார்ப்ெகரட் க்்ளப் 
விருதி்ன ஆயுள் காப்பீட்டுக் 
கழகத்தின் ்த்ைவர் திரு குமார் 
அவர்களிடமிருநது செறுகிறார்


