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               அல� - 2       ெதாழி% அைம()களி- வ/வ0க1 
அ2தியாய4 4. தனியா1 வணிக4 

 

�8விைட வினா:க1  

1. தனியா1 வணிக; எ-8 அைழ:க(ப>பவ; யா;? 

� தாேன @தலிA>, தனB ெசாDத2 திறைம மF84 அறிைவ(  பய-ப>2தி, எவ; ஒHவ; 
நி;வாக2ைத ேமலாJைம ெசKகிறாேரா, அவேர தனியா1 வணிக; என(ப>கிறா;. 

 
 

2. MA>H நி8வன0கைள( பFறி NH:கமாக M8க 

� இைவ தன:ெக-ற ஒH சAட2 த-ைமைய( ெபF8, ஒH )ைனP நப; எ-ற 
@ைறயி%, உRைமயாள;களிடமிHDB தனி2த ஒH இய:கமாகS ெசய%ப>கிறB. 

� இதி% உRைமT4, ேமலாJைமT4 பிR:க(பA/H:கி-றன.  
� ப0�தார;க1 ேத;Dெத>:�4 இய:�நரைவ, நி8வன2ைத ேமலாJைம ெசKகிறB.  
� உRைமயாள;க1 ேமலாJைமயி% ேநRைடயாக( ப0ேகFக இயலாB.  

எ.கா : அரN நி8வன0க1, MA>(ப0� நி8ம0க1,  MA>றP2Bைற 
 

3. MA>H சாரா ேபரளP நி8வன0கைள( பFறி NH0க: M8க. 

� உRைமயாள;கV4 ெதாழிW4 ஒ-றாகேவ கHத(ப>கிறB.  
� இதி% உRைமT4, ேமலாJைமT4 ஒHவைரேய சாH4.  
� உRைமயாள; வியாபார2ைத ேநர/யாக கA>(ப>2த இயW4.  

எ.கா : தனியா1 வணிக4, MAடாJைம நி8வன4, இDB MA>: �>4ப4. 
 

4. பி-வHவனவF81 எைவ தனியா1 வணிக2திF� ெபாHDB4?  ஏ-?  

  அ. மளிைக    ஆ. மHDB:கைட     இ. ைக2ெதாழி% ைமய4       ஈ. சAடநி8ம4  உ. இைணயதளஅைம() 

� அ) மளிைக    ஆ) மHDB:கைட     இ) ைக2ெதாழி% ைமய4  உ) இைணயதள அைம() 
ஆகியைவ தனியா1 வணிக2திF� ெபாHDB4. 

� ஏெனனி%, ேமFகJட ெதாழி% அைம()கைள2 ெதாட0க �ைறDத [லதனேம     
                   ேபாBமானB. அதிக இட;பா>க1 அFறB. விைரவாக ெதாழி% ெதாட0கலா4. 

� ேமFகJட ெதாழிைல நட2த, எDதவித சAட\;வமான நைட@ைறகைளT4  

பி-பFற2 ேதைவயி%ைல. 
 

சி8விைட வினா:க1.  

1. தனியா1 வணிக2தி% இரகசிய2 த-ைம எ(ப/ கா(பாFற இயW4? 
� தனியா1 வணிக2தி%, அவ;  ஒHவேர உRைமயாள; ஆதலா% , த- வியாபார 

கண:�கைளT4 , ெதாழி% சா;Dத உJைமகைளT4, யாRட@4 பகி;DB ெகா1ள 
ேவJ/ய அவசிய4 இ%ைல.   

� எனேவ தனB  ெதாழி% பFறிய இரகசிய2ைத எளிதாக அவரா% கா(பாFற @/T4. 
 

2. வைரயறா( ெபா8() எ-றா% எ-ன? 
� தனியா1 வணிகR- ெபா8() வைரய8:க(படாதB.  
� அத- விைளவாக, அவரB வியாபார: கட-கைளS  ெசW2த2 ெதாழிலி- ெசா2Bக1 

ேபாBமானதாக  இ%ைலெய-றா%  த- ெசாDதS ெசா2BகளிலிHDB4 

கடன]DேதாH:�S  ெசW2தேவJ>4.  
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� எனேவ அவR- ெபா8()  @த^A>  ெதாைகTட-  நி-8 விடாம%, த- ெசாDதS  

ெசா2திF�4  ஈடாகிறB. 
 
 

3. தனியா1 வணிக2தி- [-8 பJ)கைள விவR. 
 

1. தனிநப; உRைம  

� இB தனி நபரா% நட2த:M/ய அைம(பா�4.  
� அவ; ஒHவேர ேதைவயான [லதன2ைதS  ெசW2Bகிறா;.  
� வணிக  நி8வன2தி- உRைமயிW4, அதைன நி;வகி(பதிW4 ைமயமாகS 

ெசய%ப>கிறா;.  

2. தைலயீ> அFற ெசய%பா> மF84 விைரவான @/P  
� இவ; தனB அறிP2திற-  மF84  பAடறிவி- [ல4 யாHடய �8:கீ/-றிS 

ெசய%ப>கிறா;. 
�  இத- [ல4 உடன/யாகP4 விைரவாகP4 @/ெவ>:கிறா;. 

3. வைரயறா( ெபா8()  
� தனியா1 வணிகR- ெபா8() வைரய8:க(படாதB.  
� அத- விைளவாக, அவரB வியாபார: கட-கைளS ெசW2த2 ெதாழிலி- ெசா2Bக1 

ேபாBமானதாக  இ%ைலெய-றா%  த- ெசாDதS ெசா2BகளிலிHDB4 

கடன]DேதாH:�S ெசW2தேவJ>4.  
 

4. தனியா1வணிக2திF� சில உதாரண0கைள M8. 

                1. இனி() கைட     2. ெபA/:கைட     3. அழ� நிைலய0க1     4.ைதயலக4 

                5. சலைவ நிலய4    6. பழ வியாபார4 

 
5. தனியா1வணிக4 - வைரவில:கண4 தHக. 

� J.J. ேஹ-ச- அவ;களி- MF8(ப/, “தனியா1 வணிக4 எ-பB  வியாபார அலகி- 

ஒH வைகயா�4. அதி% ஒH நப;  தனB  ெசாDத ெபா8(பி% [லதன2ைத ஏFப>2தி  
நி8வன2தி-  இட;பா>கைளT4  ஏF8:ெகாJ> வியாபார2ைத ேமலாJைம 
ெசKவதா�4” 
 

ெபHவிைட வினா:க1.  

1. தனியா1 வணிக2தி- பJ)க1 யாைவ? 
1. தனிநப; உRைம  

� இB தனி நபரா% நட2த:M/ய அைம(பா�4.  
� அவ; ஒHவேர ேதைவயான [லதன2ைதS  ெசW2Bகிறா;.  
� வணிக நி8வன2தி- உRைமயிW4, அதைன நி;வகி(பதிW4  ைமயமாகS 

ெசய%ப>கிறா;.  

2. தைலயீ> அFற ெசய%பா>  மF84 விைரவான @/P  
� இவ; தனB அறிP2திற-  மF84  பAடறிவி- [ல4 யாHடய �8:கீ/-றிS 

ெசய%ப>கிறா;. 
�  இத- [ல4 உடன/யாகP4 விைரவாகP4 @/ெவ>:கிறா;. 

3. வைரயறா( ெபா8()  
� தனியா1 வணிகR- ெபா8() வைரய8:க(படாதB.  
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� அத- விைளவாக, அவரB வியாபார: கட-கைளS ெசW2த2 ெதாழிலி- ெசா2Bக1 
ேபாBமானதாக  இ%ைலெய-றா%  த- ெசாDதS ெசா2BகளிலிHDB4 

கடன]DேதாH:�S ெசW2தேவJ>4.  
 

4. @c இலாப2ைதT4 அdபவி:�4 உRைம  

� நி8வன2தி- @c இலாப2ைதT4 அdபவி(பதா%, அவைரேமW4 அதிக இலாப4 

ஈAட ஊ:க(ப>2BகிறB.  

� இலாப2தி- உDBதலா%, அவ; தனB வணிக2ைத ேமW4 விRவா:க4 ெசKகிறா;.  

5. அரN  விதி@ைறக1  பி-பFறாைம  

� இfவைம(ைப உHவா:�வதிேலா, ேமலாJைம ெசKவதிேலா அ%லB 

கைல(பதிேலா அரசி- விதி @ைறகைள பி-பFற(படேவJ/ய கAடாய4 இ%ைல. 

6. �ைறDத [லதன4 மF84 வைரயைற:�AபAட ேமலாJைம2 திறைம  
 
� தனி ஒHவேர [லதன4 வழ0�வதா%, @த% சிறிய அளவிேலேயஇH:�4.  
� அதனா% நிதி2 தைட ஏFப>வதF� வாK()  அதிக4. 
�  ேமலாJைம2 திறைம: �ைறவாக இH:�4 ghநிைலயி%, நி8வன விRவா:க4 

ெபRB4 பாதி:க(படலா4. 

 

2. தனியா1 வணிக2தி-  ந-ைமகைள விவR. 
 
1. எளிதான அைம()   

� தனியா1 வணிக4 மA>ேம, வியாபார அைம()  வ/வ0களி%, சAட சி:க%க1  

ஏBமி-றி2 Bவ:கலா4.  
� ஒ(பDத4, பதிP  ேபா-றைவ இfவைம(பிF� அவசிய4 இ%ைல.  
� எனேவ, ெதாழி% ெதாட0க  விH(ப4 உ1ளவ;க1 எவH4  இ2ெதாழிைல எளிதி% 

ெதாட0கலா4.  
 

2. க/ன உைழ(பிF� ேநர/ ஊ:�வி()  

� @யFசி:�4  ெவ�மதி:�4 ேநர/யாக ெதாட;) இH(பதா%, தனியா1 வணிக; 

இலாப4  @cவதF�4 அவேர உRைமயாள; ஆகிறா;. 
� இB  அவHைடய வியபார2ைத ஊ:�வி2B, அயராB உைழ:கS  ெசKகிறB. 

3. �ைறDத [லதன4   

� தனியா1 வணிக2ைத Bவ0க, �றDத @தேல ேபாBமானB.  
� M>த% [லதன4 ேதைவ(பAடா%, கட- ெபF8 வியாபார2தி% ேமW4 @த^> 

ெசKயலா4. 

4. கட- த�தி   

� த- வியாபார: கட-கைள, ெசாDதS ெசா2B:களி% இHDB4  த];(பதா%, 
கடன]Dேதா; எளிதாக  கட- தர  @- வHவ;.  

� அதனா%, அவH:�2 ேதைவயான கட- வசதி  எளிதாக: கிைட:க வாK()J>. 

5. வா/:ைகயாள;கVட-  ேநர/2 ெதாட;) 

� வா/:ைகயாள;களி-  விH(ப0கைள2 ெதRDB ைவ2திH(பதா%, அவ;களி- 

ேதைவகைள எளிதாக  நிைறேவF8கிறா;.  

� அவR-  இண:கமான நடவ/:ைகக1,வா/:ைகயாள;கைள2 ெதாட;DB ஆதரP  

ெதRவி:கS  ெசKகிறB. 

6. விைரவான @/P  

� தனியா1 வணிக; ஒHவ;, தாேன உRைமயாளராக இH(பதா%, கால தாமத4 
இ-றிT4, ghநிைல:� ஏFறவா84 விைரவாக @/P   @/ெவ>:க அவரா% 

@/T4. 
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3. தனியா1வணிக2தி- �ைறபா>கைளவிவR. 

 
1. அளவான [லதன4  

� தனியா1 வணிகR-  [லதன4 வைரய8:க(பAடB. 

� அவR- வியாபார நடவ/:ைகக1, ஓ;  எ%ைலைய2 தாJ/S ெச%ல வாK(): 

�ைறP.  

� அவR- கட- ெப84 திறd4 �ைறேவ. 

� எனேவ, அதிகமான [லதன4 ேதைவ(ப>4 ெதாழிைல, இவரா% Bவ0க இயலாB. 

 
2. வைரய8:க(பAட  ேமலாJைம2திற-  

� வியாபார  நடவ/:ைகக1 அைன2B4 தனி ஒH மனிதரா% கA>(ப>2த(ப>கிறB.  

� அவR- அறிP4 திறைமT4 �றி(பிAட அளவிF� ேம% வியாபார நடவ/:ைகயி% 

ெசW2த( ப>4ேபாB,  சில சமய4 தவறான @/ெவ>:க ஏBவாகிறB.  

� வைரய8:க(பAட ேமலாJைம2 திறைமேய அவR- வியாபார2ைத விRவா:க4  

ெசKவைத2  தைடெசKகிறB. 

 
3. வைரயறா(ெபா8()  

� தனி வணிகR- ெபா8() எ-பB  வைரய8:க(படாதB.  

� கடன]Dேதா;க1 தமB  கட-கைள2  தனியா1 வணிகR- ெசாDதS  

ெசா2B:களிலிHDB4  சR:கA/: ெகா1ள வாK() இH(பதா%, தனிநப; த- 
ெசாDத ெசா2B:கைள இழ:க வாK()  உ1ளB. 

 

4. சிற()2 ;Sசியி-ைம  

� தனியா1 வணிக அைம()  சிறிய அளவி%, இH(பதா% அத-  நிதி  ஆதார4 

வைரய8:க(பAடB.  

� ேபாதிய நிதி வசதி  இ%லாத காரண2தினா%,  ப%ேவ8  Bைறகளி% ேத;Sசி  
ெபFறவ;கைள  பணியம;2த  இயலாB. 

� எனேவ, அவ; ஒHவேர உFப2தி, சDைதயி>த%, கண:�( பதிவிய%, க/த2 ெதாட;) 

ேபா-ற பணிகைள ைகயாள @/யாB.  

� இத- விைளவாக2 திறைம: �ைறP ஏFப>4. 

5. அவசர @/P   

� அவசர @/Pக1 நி8வன2திF�,  ந-ைம பய(பதாக இHDதாW4, சில ேநர0களி% 

வியாபார2ைத அழிP( பாைத:�  ெச%ல வழி வ�2Bவி>4.  
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