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அ�தியாய# 3.  ெதாழி& நடவ*+ைககளி0 வைகக1 

23விைட வினா+க1.  

1. வணிக�ைத வைரய3+க 

� எ9லி0 தாம<  அவ=களி0 >?3@ப*, “வணிக  நடவ*+ைகக1  ெபாBCக1 
வாD2தE# ,வி?றE#  G*H?ற ெபாBCக1 பIமா?றG#  ெகாJடேத ஆ2#”.  

 
2. ெதாழி?சாைல எ0றா& எ0ன?  

� ஒB  2றி@பிCட ெபாB1 அ&லO  ேசைவைய� தயாI�O  அளி+2# 

நி3வனDகைளேய ெதாழி?சாைல என அைழ+க@பPகி0றO. 

உதாரண#. :  சிெமJC உ?ப�தி� ெதாழி&,  ஜHளி உ?ப�தி� ெதாழி&. 
 

 
3. வியாபார# எ0றா&  எ0ன? 

� ெபாBCகளி0  உ?ப�தி  >ட�திலிBSO  TகB#  ைமயDக1 வைர நைடெப3# 

அைன�O  ெசய&பாPகU# வியாபார#  என@பPகிறO 

 
4. ேபா+2வர�O – சி32றி@V வைரக. 

� உ?ப�தி ெசWத ெபாBCகைள, உ?ப�தி ெசWத ப2தியிேலேய 
அைன�ைதX# வி?பO எ0பO  அIO.  

� அவ?ைற  நாC*0 அ&லO  உலகி0 ப&ேவ3  ப2திகளி&  வசி+2# 

Tா்ேவா=கU+2  ெச03  ேச=+கேவJ*யO அவசிய#. 
� அ@பணிைய ேபா+2வர�O ெசWகிறO.  

� அதாவO உ?ப�தியாளIடமிBSO,  Tக=ேவாB+2  ெபாBைள நக=�O# 

ஒB  ஊடகமாக  ேபா+2வர�O  விளD2கிறO. 

 

 
சி3விைட வினா+க1. 
 

1. பிI�ெதP+2# ெதாழி?சாைல ம?3#  மரV� ெதாழி?சாைலைய ேவ3பP�Oக. 
 
 

பிI�ெதP+2# ெதாழி?சாைல 
 

மரV� ெதாழி?சாைலைய 

 
[மியிலிBSO  ேதாJ* எP+2# 

இய?ைக வளDகைள ]Wைம 
ெசWO, பிI�O எP+2# 
பணியிைன இ� ெதாழி?சாலக1 
ேம?ெகா1கி0றன. 
 

 
Tக=ேவாI0 உபேயாக�தி?காக 
சில தாவரDகU#, 
மிBகDகU# இ� 
ெதாழி?சாைலயி& வள=+க@ 
பPகி0றன. 

  
நில+கI ம?3# க^சாஎJைண 
எP�த& இ� ெதாழி?சைல+2 
உதாரணமா2# 

 
கா&நைடக1 வள=@V, ேகாழி 
வள=@V, மீ0 வள=@V, ர@ப= மர# 

வள=@V, காP வள=@V  

ஆகியைவ இ� ெதாழி?சைல+2 
உதாரணமா2#. 
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2. ேசைவ� ெதாழி&க1 எ0றா& எ0ன? 

 
� இய& ெபாBCகைள உ?ப�தி ெசWயாம&,  ேசைவ@ ெபாBCகைள இலாப�தி?2 

வி?பைன ெசWபைவ, ேசைவ� ெதாழி&க1 என@பPகி0றன. 
� இ9வைக ேசைவ வியாபார#  பலவைகயான ெதாழிE+2  உதவி VIகி0றன.  

எ.கா:  மB�Oவ கBவிக1 தயாI@V  ெதாழி?சாைல,  க&வி^ ேசைவ,  தகவ& 

ெதாட=V�  ெதாழி&,  `?3லா� ெதாழி& வியாபார#  ம?3#  அத0  ெதாட=Vைடய 

ெதாழி&களான வDகியிய&, கா@பீP, பJடக^சாைல ஆகியைவ இSத^  ேசைவ� 

ெதாழி?சாைலயி&  உ1ளடD2#. 

 

 

3. வணிக�தி0 ஏேதc# d03  சிற@பிய&Vகைள விவI? 

1. ெபாBளாதார நைடGைறக1 : 
� எSத ஒB ெபாBளாதார நடவ*+ைகயி0 ேநா+கG# இலாப# ஈCPவேதயா2#.  
� வணிக# எ0பO இலாப# ஈCPவத?கான ேநா+ேகாP ேம?ேகா1ள@பP# எSத 

ஒB ெபாBளாதார நடவ*+ைகேளாP# ெதாட=VைடயO.  
� எனேவ வணிக# எ0பO எ&லா@ ெபாBளாதார நடவ*+ைககைளX# 

இலாப�ைத@ ெப3# ேநா+ேகாP ேம?ெகா1ள@பP# அைன�O 
நடவ*+ைககைளX# உ1ளட+கியO. 

2. ெபாBCக1 ம?3# ேசைவகளி0 பIமா?ற# : 
� வணிக# எ0பO இலாப�தி?காக ெபாBCக1 ம?3# ேசைவகளி0 

பIமா?ற�ைத உ1ளட+கிறO.  
� இSத@ ெபாBCக1 உ?ப�தி ெசWய@பPவதி0 ேநா+க# Tக=ேவாB+2 

ம3வி?பைன ெசWவேதயா2#. 

3. பல0 ெப3# ேநா+க# : 
� வணிக� ெதாட=பான நைடGைற@ பணிகைள ேம?ெகா1வதா& ெப3# 

இலாபேம அ@பணி+ெகன கிைட+2# பலனா2#.  
� இலாப ேநா+க# அ&லாO ெசWய@பP# எSத ஒB ெசயE# வணிக�தி0 ஒB 

ப2தியாக கBத@படாO. 
 

4. வணிக�ைத எP�O+காCPட0  2றி@V வைரக. 
� இO  ெபாBCக1 ம?3# ேசைவகைள�  தயாI@பாளIடமிBSO Tக=ேவாB+2@ 

பIமா?ற# ெசWX# அைன�O நடவ*+ைககைளX# உ1ளட+கியO.  

� வணிக# எ0பO வியாபார# ம?3# வியாபார�ேதாP ெதாட=Vைடய சில 

நடவ*+ைககைள உ1ளட+கியO.  

� வணிக# எ0பO  இரJP வைக@பP#.  

� ஒ03 வியாபார# ம?ெறா03 வியாபார�தி?2 உ3Oைண@VIபைவ. 
� ேமE# வணிக�ைத,உ1நாCP வணிக# எனH# ெவளிநாCP வணிக# எனH# 

வைக@பP�தலா#.  

� உ1நாCP வணிக�ைத ெமா�தவணிக# எ03# சி&லைற வணிக# எ03# 

ேமE# வைக@பP�தலா#. 
�  இ0ைறய  ெதாழி& TCப சGதாய�தி& வணிக^  ெசய&பாPக1 யாH#  

மி0னg வ=�தகமாக , ெரா+கமி&லா Gைற+2 மாறி , இைணய தள வியாபார#, 

அைலேபசி  வDகி   ம?3#   மி0னg  வ=�தக# என விIவா+க# ெப?31ளன. 
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ெபBவிைட வினா+க1. 

1. உ?ப�தி� ெதாழி&களி0 வைககைள அத0 நடவ*+ைககளி0 அ*@பைடயி& 

விவI. 
� உ?ப�தி� ெதாழி&கைள நடவ*+ைகயி0 அ*@பைடயி& d03 

வைககளாக பிI+கலா#.  

                     அ. Gத0ைம உ?ப�தி� ெதாழி&க1 

                     ஆ. இரJடா# நிைல உ?ப�தி� ெதாழி&க1 

                        இ. ேசைவ� ெதாழி&க1 
           அ. Gத0ைம உ?ப�தி� ெதாழி&க1 : 

� Gத0ைம உ?ப�தி�  ெதாழி&க1 இய?ைகேயாP  ெதாட=Vைடயைவ.  
� இைவ  இரJP வைக@பP#. 

i) பிI�ெதP+2# உ?ப�தி� ெதாழி&க1 

ii) மரVசா= உ?ப�தி�த�ெ◌ாழி&க1  

        ஆ.  இரJடா# நிைல உ?ப�தி� ெதாழி&க1 : 

� இO இரJP பிIHகைளஉ1ளட+கியO.  

                                       1. தயாI@V�  ெதாழி&க1  

                                       2. கCPமான� ெதாழி&க1  

                   1. தயாI@V� ெதாழி&க1 : 

� க^சா@ ெபாBCக1 அ&லO ப2தியாக G*H ெப?ற@ ெபாBCகைள@ 

பய0பP�த+ >*ய அளவி& G*H?ற Gi@ெபாBளாக மா?3# 

ெதாழி&கைளேய தயாI@V� ெதாழி&க1 எ0கிேறா#.  

� இைவ கீk+ கJட நா02 வைககளாக@ பிI+க@பPகி0றன.  

                                    i. ப2@பாWH உ?ப�தி  ெதாழி&  

                                   ii. ெசய?ைக ெபாB1 உ?ப�தி ெதாழி&  

                                  iii. ெதாட= Gைற  உ?ப�தி ெதாழி&  

                                  iv. ஒ03  திரCP# உ?ப�தி� ெதாழி&க1 

                             2. கCPமான� ெதாழி&க1 : 
� கC*டDக1, பாலDக1, சாைலக1 ம?3#  அைணக1 ேபா0றவ?ைற+ 

கCட� ேதைவயான ெபாBCக1 தயாI+2# ெதாழி?சாைலேய கCPமான� 
ெதாழி?சாைல என@பPகிறO. 
 

           இ. ேசைவ� ெதாழி&க1: 
� இய& ெபாBCகைள உ?ப�தி ெசWயாம&,  ேசைவ@ ெபாBCகைள இலாப�தி?2 

வி?பைன ெசWபைவ, ேசைவ� ெதாழி&க1 என@பPகி0றன. 
� இ9வைக ேசைவ வியாபார#  பலவைகயான ெதாழிE+2  உதவி VIகி0றன.  

எ.கா:  மB�Oவ கBவிக1 தயாI@V  ெதாழி?சாைல,  க&வி^ ேசைவ,  தகவ& 

ெதாட=V�  ெதாழி&,  `?3லா� ெதாழி& வியாபார#  ம?3#  அத0  ெதாட=Vைடய 

ெதாழி&களான வDகியிய&, கா@பீP, பJடக^சாைல ஆகியைவ இSத^ ேசைவ� 

ெதாழி?சாைலயி0  உ1ளடD2#. 

 

� இ9வைக ெதாழி?சாைலக1 கீkவBமா3  வைக@பP�த@ பPகிறO. 

                           i. தனி^ ேசைவ         ii. ெபாO^ ேசைவ           iii. விநிேயாக^ ேசைவ   

                           iv.  நிதி^ ேசைவ 
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2. உ?ப�தி� ெதாழி&, வணிக#  ம?3#  வியாபார# – ஓ= ஒ@பீP ெசWக 

 

அ*@பைட உ?ப�தி� ெதாழி& வணிக# வணிக# 

ெபாB1 பிI�O எP�த&, ம3 
உ?ப�தி,மா?3த& 
பயc1ள தயாI�த& 
ேபா0ற ெசய&கைள+ 
2றி+கி0றO 

ெபாBCக1 ம?3# 
ேசைவக1 வழD2தைல+ 
2றி+கி0றO 

ெபாBCக1 ம?3# 
ேசைவக1, 
ெகா1Gத& ம?3# 
வி?பைனைய+ 
2றி+கி0றO 

உ1ளட+க
# 

க^சாெபாBCக1,  

ப2தியாக G*H ெப?ற  

ெபாBCகைள  

Gi இ3தி@ ெபாBளாக 

 மா?3# அைன�O  

நடவ*+ைககைளையX#  

உ1ளட+கியO  
 

 
வியாபார# ம?3# அத0 

 ெதாட=Vைடயவ?ைற 

உ1ளட+கியO.  
 

 
ெபாBCக1 ம?3#  

ேசைவ பIமா?ற#  

உ1ளட+கியO.  
 

Gத& அதிக GதmP ேதைவ 2ைறSதளH Gதmேட 
ேதைவ 

ேபாOமான  

சர+கிB@ைப 

ைவ�திB+கH#,  

கட0 அளி+கH# 

 ேதைவயான Gத& 

 ேதைவ  
 

இட=பாP அதிக இட=பாP ெகாJடO 2ைறவான இட=பாCைட+ 
ெகாJடO 

2ைறவான 
இட=பாCைட+ 
ெகாJடO 

 
பIமாண# 

 

 

 
ெபாBCக1 ம?3#  

ேசைவயி0  வழDக&   

அளி@V ப+க�ைத@  

பிரதிபலி+கிறO.  
 

 
ெபாBCக1  

ம?3# ேசைவயி&,  

ேதைவ ப+க�ைத@  

பிரதிபலி+கிறO.  
 

 
இO அளி@V  

ம?3# ேதைவ 

ப+க�ைத@  

பிரதிபலி+கிறO.  
 

 
 

3. வணிக�தி0 சிற@பிய&Vகைள விவI 

1. ெபாBளாதார நைடGைறக1 : 
� எSத ஒB ெபாBளாதார நடவ*+ைகயி0 ேநா+கG# இலாப# ஈCPவேதயா2#.  
� வணிக# எ0பO இலாப# ஈCPவத?கான ேநா+ேகாP ேம?ேகா1ள@பP# எSத 

ஒB ெபாBளாதார நடவ*+ைகேளாP# ெதாட=VைடயO.  
� எனேவ வணிக# எ0பO எ&லா@ ெபாBளாதார நடவ*+ைககைளX# 

இலாப�ைத@ ெப3# ேநா+ேகாP ேம?ெகா1ள@பP# அைன�O 
நடவ*+ைககைளX# உ1ளட+கியO. 

2. ெபாBCக1 ம?3# ேசைவகளி0 பIமா?ற# : 
� வணிக# எ0பO இலாப�தி?காக ெபாBCக1 ம?3# ேசைவகளி0 

பIமா?ற�ைத உ1ளட+கிறO.  
� இSத@ ெபாBCக1 உ?ப�தி ெசWய@பPவதி0 ேநா+க# Tக=ேவாB+2 

ம3வி?பைன ெசWவேதயா2#. 
3. பல0 ெப3# ேநா+க# : 

� வணிக� ெதாட=பான நைடGைற@ பணிகைள ேம?ெகா1வதா& ெப3# 
இலாபேம அ@பணி+ெகன கிைட+2# பலனா2#.  
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� இலாப ேநா+க# அ&லாO ெசWய@பP# எSத ஒB ெசயE# வணிக�தி0 ஒB 
ப2தியாக கBத@படாO 

4. பய0பாPகைள ேதா?3வி�த& : 
� வணிக#  ஒB ெபாBU+2 வ*வ#, இட#  ம?3#  கால@ பய0பாCைட 

உBவா+2கிறO. 

� dல@ெபாBCகைள  G*H@ ெபாBCகளாக  மா?3வத0  dல#  ஒB ெபாBU+2 

வ*வ@ பய0பாP கிைட+கிறO. 

5. வணிக நடவ*+ைக ஒiD2 : 
� வணிக நடவ*+ைக  எ@ெபாiO#  வழ+கமாக  நைடெப3வதாக  இB+க 

ேவJP#.  

� இதி&  மா3பCட  அ&லO  ேவ3பCட  நடவ*+ைகக1  இட# ெபற+>டாO. 
 

 

4. சி3 2றி@V வைரக  

  அ. ஆராW^சி� ெதாழி?சாைல 

� ஒB dல@ெபாBளிலிBSO ப&ேவ3 வைகயான ெபாBCகைள@  ப2�O ஆராWSO   

பிI�ெதP+2# ெதாழி?சாைல ஆராW^சி� ெதாழி?சாைல ஆ2#. 
எ.கா:  எJைண`�திகI+2# ெதாழி?சாைலயி&, க^சா எJைணயிலிBSO   

       எIவாX, ெபCேரா&, nச&, மJெணJெணW ஆகியவ?ைற பிI�த&. 
 

  ஆ. மரVசா= ெதாழி?சாைல 

� Tக=ேவாI0 உபேயாக�தி?காக சில தாவரDகU#, மிBகDகU# 
வள=+க@பPகி0ற  ெதாழி?சாைலையேய  மரVசா= ெதாழி?சாைல என@பP#. 

எ.கா : கா&நைடக1 வள=@V, ேகாழி வள=@V, மீ0 வள=@V, ர@ப= மர# வள=@V, காP  

                  வள=@V   
  இ. கCPமான� ெதாழி?சாைல 

 
� கC*டDக1, பாலDக1, சாைலக1 ம?3#  அைணக1 ேபா0றவ?ைற+ 

கCட� ேதைவயான ெபாBCக1 தயாI+2# ெதாழி?சாைலேய கCPமான� 
ெதாழி?சாைல என@பPகிறO. 
 

 
5. வணிக�தி?2 உ3Oைணயானவ?ைற^ `B+கமாக விவI . 

1. ேபா+2வர�O  

� உ?ப�தி ெசWத ெபாBCகைள, உ?ப�தி ெசWத ப2தியிேலேய 
அைன�ைதX# வி?பO எ0பO  அIO.  

� அவ?ைற  நாC*0 அ&லO  உலகி0 ப&ேவ3  ப2திகளி&  வசி+2# 

Tா்ேவா=கU+2  ெச03  ேச=+கேவJ*யO அவசிய#. 
� அ@பணிைய ேபா+2வர�O ெசWகிறO.  

� அதாவO உ?ப�தியாளIடமிBSO,  Tக=ேவாB+2  ெபாBைள நக=�O# 

ஒB  ஊடகமாக  ேபா+2வர�O  விளD2கிறO 
 

2. வDகியி&  

� வDகிகளி0 உதவியி0றி எSத ெதாழி& அைம@V# இயDகG*யாO.  
� வDகிக1, ெதாழி& அைம@Vகளிட# உ1ள பண�ைத ைவ@Vகளாக 

ெப3வOட0,  ெதாழி& அைம@VகU+2 ேதைவ@பP# நிதிைய, ப&ேவ3 

கட0 திCடDக1 dல# கிைட+க வைகெசWகிறO.  
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� வDகி நிதியி0 dல#,  ெதாழி& அைம@Vக1, நிைல^ெசா�O வாD2த&, 

சர+2  ெகா1Gத& ெசWத&, க^சா@ெபாBCக1 வாD2த&, இயSதிரDக1 
வாD2த&  ேபா0ற நடவ*+ைககைள ேம?ெகா1கி0றன.  

� இ9வா3  ஒB ெதாழி& அைம@பி0 நி=வாக# சிற@பாக நைடெபற 
ேதைவயான  நிதிைய வழDகி, வDகிக1 ஒB ெபIய பDகளி@ைப 
அளி+கி0றன. 
 

3. கா@பீP  

� வியாபார# ெசWX# ேபாO, தo, களH, pறாவளி, நிலநP+க#, கட& 

நP+க#, ெவ*விப�O, இயSதிர ேகாளா3 ேபா0ற பலதர@பCட 
இடா்பாPக1 எ&லா ெதாழி& நி3மDகU# ஏ?பட வாW@V1ளன..  

� இSத இடா்பாPக1 ஏ?பPவைத தP+கG*யாவி*E#, இடIனா& 

ஏ?பCட விைளHகளிலிBSO பண நCடமி0றி ெவளிவர கா@பீP, 
நி3மDகU+2 வர@பிரசாதமாக விளD2கி0றO.  

 
4. பJடக+ கா@V ெசWத&  

� சாதாரணமாக, ெபாBCக1யாH# உ?ப�தி ெசWய@பCட உடேன 
வி?க@பPவO# இ&ைல,  Tகர@பPவO# இ&ைல.  

� எனேவ, ெபாBCக1 ேதைவ@பP# ேநர�தி& அைவ கிைட@பத?2  

ஏ?றவா3 இB@V ைவ�O+ ெகா1ள ேவJ*யO அவசியமாகிறO.  
� பJடக+ கா@பகDக1, ெதாழி& நி3வனDகளி0 ெபாBCகைள^  

ேசமி�O ைவ�O, Tக=ேவா=கU+2 ேதைவ@ பP#ேபாO வழDகிட 
ேபBதவி VIகி0றன. 
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