
 

 

 

டி 1 –  தனாபாகுதல். ததவயனா எல்ா த்திபங்கவயும் தேர்க்கவும். 

இவய உட்டுத்துவய:  

 ேம் அடித்தாள்கள் (த ஸ்டப்ஸ்)  

 அபோங்க காதோவகின் அடித்தாள்கள் அல்து டிரபக்ட் 

ரடப்ராேிட் தாட்டிஸ்கள்  

 பேீதுகள் 

 கட்டணச் ேீட்டுகள் (ில்)  

 யங்கி நற்றும் கிரபடிட் கார்ட் ஸ்தடட்நன்ட்கள்  

 கடன் த்திபங்கள்.  

டி 2 –  யயநாம்.  ஒய நாதத்தில் யயம் யயநாத்தின் மூங்கவப் ட்டினலிடுங்கள்.  ஒவ்ரயாய மூத்திலியந்தும் ீங்கள் 

எவ்யவு ரற்றுக்ரகாள்கிீர்கள் என்வத எழுதுங்கள். அயற்வக் கூட்டுங்கள். இதுதான் உங்கள் நாதாந்த ரநாத்த யயநாம்.  

 

  

ரதாகுதி 3 – யபவுரேவுத் திட்டநிடல் (ட்ரெட்டிங்)  ரேனற்ாட்டுத் தாள் 3-6 உங்கள் ரோந்த 

யபவுரேவுத் திட்டத்வத உயயாக்குதல்  

டி 3 –  ரேவுகள்.  உங்கள் அவத்து ரேவு யவககவயும் ட்டினலிடுங்கள். நாற் முடினாத ரேவுகவ முதலில் 

எழுதுங்கள்.  இவயதான் உங்கள் கட்டணச்ேீட்டுகில் இடம்ரக்கூடினவய அல்து ஒவ்ரயாய நாதமும் நாாநல் 

இயப்வய. அடுத்ததாக, ஒவ்ரயாய நாதமும் நாக்கூடின ரேவு யவககவ உங்கால் முடிந்த அவு ோினாக நதிப்ிடுங்கள்.  

ேீேல் (யயகா) ரேவுகள் யயடாந்த இன்சூபன்ஸ் ரேவு, ிள்வகளுக்கா ாடோவ உவடகள், அல்து யிடுமுவ 

காப் ாிசுகள் யாங்குதல் ஆகினயற்வ உட்டுத்தும். நாதாந்த ேபாோித் ரதாவகவனப் ர, யயடாந்த ரநாத்த ரேவய 12 

ஆல் ிாியுங்கள். அவத உங்கள் யபவுரேவுத் திட்டத்தில் ஒய நாாத நாதாந்த ரேயாக தேர்த்துக்ரகாள்ளுங்கள். 

உதாபணம்: ஒவ்ரயாய யயடமும் கார் இன்சூபன்ஸிற்கு 800 ரடார் கட்டணச் ேீட்வடப் ரறுகிீர்கள். 800 ரடாவப 12 ஆல் 

ிாியுங்கள். யிவட66.67 ரடார்கள். இதுதான் கார் இன்சூபன்ஸிற்கா உங்கள் நாாத நாதாந்த ரேல்வு.  

முதலில் உங்கவக் கயியுங்கள்: ஒய இக்கிற்காக ீங்கள் தேநிக்க யியம்ிால், எத்தவ நாத காநாக தேநிக்க 

யியம்புகிீர்கதா அந்த இக்கத்தால், இக்கிற்கா ரநாத்த யிவவன ிாியுங்கள்.  அவத உங்கள் யபவுரேவுத் 

திட்டத்தில் ஒய நாாத நாதாந்த ரேயாக தேர்த்துக்ரகாள்ளுங்கள்.  

உதாபணம்: இன்னும் ஒன்வப யயடத்தில், ீங்கள் ஒய புதின கம்ியூட்டவப யாங்க திட்டநிடுகிீர்கள். அதன் யிவ1000 

ரடார்கள். 1000 ரடாவப 18 நாதங்கால் ிாியுங்கள். 55.56 ரடார்கவ ீங்கள் ரறுவீர்கள்.  அது உங்கள் 

இக்குக்கா நாாத நாதாந்த தேநிப்புச் ரேயாகும்.  

தேநிப்புக் குிப்பு: ேீேல் ரேவுகள் நற்றும் தேநிப்பு இக்குகளுக்கா ரதாவகவன ரேவு அக்கவுன்டிலியந்து திப்ட்ட 

அக்கவுன்டுக்கு ீங்கள் நாற்ாம். இவத ீங்கள் ஒவ்ரயாய நாதமும் ரேய்துயந்தால், ணம் ரயகிக்ரகாண்டு ரேல்லும். 

உங்களுக்குத் ததவயனாதாது அவதச் ரேவுரேய்னாம். 

டி 4 –  கணக்வகச் ரேய்னவும்  

உங்கள் ரநாத்த நாதாந்த ரேவுகவ ஒன்ாகக் கூட்டுங்கள்.  இந்தத் ரதாவகவன உங்கள் ரநாத்த நாதாந்த 

யயநாத்திலியந்து கமியுங்கள். உங்கிடம் ணம் நீதினாக இயக்கின்தா? அல்து உங்கள் ேம்ாத்தினத்திற்கும் அதிகநாக 

ீங்கள் ரேவுரேய்கிீர்கா?  

டி5 –  உங்கள் யபவுரேவு திட்டத்வத தியத்தினவநயுங்கள்  

உங்கள் ரேவுகள் உங்கள் ேம்ாத்தினத்வதயிட அதிகநாக இயந்தால், தர்வநனாகவும் னதார்த்தநாகவும் ேிந்தியுங்கள். உங்கள் 

எந்த ரேவுகவ குவக்காம்? எந்த யயநாத்வதக் கூட்டாம்? உங்கள் தேநிப்பு இக்குகவ ீங்கள்  

நாற்தயண்டுநா?  

 

 

 
கதடினன் ரேன்டர் ஃதார் ஃிான்ஸினல் லிட்டபேி 

 

ரதாகுதி 3 –  யபவுரேவுத் திட்டநிடல் 


