ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ
ਘਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕੁੱ ਝ ਗੱ ਲ� ਹਨ ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ
ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕ ਘਰ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਗਣਕ� ਨੂੰ ਸਮਝੋ ।

ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
•

ਿਕਰਾਏ ਨਾਲ� ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ� ਿਵੱ ਚ� ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਧਾਰਨ ਲਈ,
ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ, ਉਪਯੋਗਤਾਵ�, ਮਰੱ ਮਤ� ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਘਰ ਦੀ ਇੰ ਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਜ� ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸੂਦ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ)

•

ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹ�

•

ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਆਪ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ

•

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਖਦਾਈ

•

ਤੁਸ� ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਸਮ� ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
•

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ

•

ਵਪਾਰ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ� ਵੱ ਖ ਰਿਹਣਾ

•

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਜ� ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਜ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਆਸਥ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ

•

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਮੱ ਤਰ� ਵੱ ਲ� ਿਵਘਨ�, ਅਤੇ ਹੱ ਦ� ਬੰ ਨਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ�

•

ਜਦ� ਵਪਾਰ ਚੰ ਗਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
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ਤੁਹ ਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਹਨ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਿਤਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:
•

ਇੱ ਕ ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਵਪਾਰ ਿਵਚਾਰ ਚੁਣੋ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸ� ਪੂੰ ਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

•

ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ
ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ।

•

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨਾਲ ਬੇਿਧਆਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਤ� ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਤਪਾਦਤਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁਆਸਥ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਰ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਦੋਵ� ਪ��ਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ।

•

ਤੁਸ� ਇਕ ਘੱ ਟ ਰਸਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਿਵਚ ਨਾ ਪਾਉ।

•

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ ਰੱ ਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਜ� ਦੂਸਰੇ ਰਸਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ।

•

ਘਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਅਵਸਰ� ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਹਡ਼ੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
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