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இனங்கையிண் இகபஞை்ளுை்கு அதிைபவு தொழின் வொ்த்புைகபயு் 

வருொண்கயு் ததந உவு் Online freelancing  
 

குறந் செனவினாண ஊழி்திந்காக, புவிமன் ன்றனக் ககாடுகறபக் கட்து Online freelancing மூனாண சிறி 

ந்று் பிறாண கறனகப், இற் பத்தத்புகபினூடாக கறனாட்களுக்கு அபிக்கத்தடுகிண்நண. 

இற் பத் தத்புகபிண் ஊடாக ங்கத்தடு் றாண “jobs” ஆணற graphic design, data entry, proofreading, 

translation, copyediting, market research, programming, data verification கதாண்நந்றந உப்படக்குகிண்நண. Online freelancing  ஆணது 

துிாக பெ்ச்ி அறட்து ருகிண்நது. அ்துடண் அது இனங்றகமண் இறப தா்திணிறடக 

பிதன்்றயு் அறட்து ருகிண்நது. சணணின் அது கனதிக ருாண்ற சதறுந்கு ழி றககறப 

உருாக்கி்  ன்னாக உப்பது. இது கதாண்ந கறனகறப வீட்டிலிரு்க ஒருருறட திநண்கப் ந்று் 

அறிறக் சகா்கட செ்து முடிக்கக் கூடிாக உப்பது.  

online freelancing இற்பத் தத்புகபின் திாந்றுதின் உப்ப ொன்கப் ந்று் இலுறக் காிகப் 

ஆகிந்றந அறி்து சகாப்ந்காக  LIRNEasia ஆணது ஒரு ஆ்விறண முண்சணடு்து. 16 இன் இரு்து 40 துக் 

குழுவின் இருக்கு் 26% இனங்றகக்ப் online freelancing தந்றி அறி்துப்பண ் ண அ் ஆ்விண் மூன் சி 

ருகிண்நது.  அக்பின் 9% ஆகணா ்online freelancing கறனகபின் திாந்ந ஆ்்ற சபித்தடு்தி உப்பண.் 

இனங்றகமன் அ்பாக 17000 -22,000 freelancers இருக்கக் கூடு் ண LIRNEasia தித்பிடுகிண்நது. online freelancing 

இறண முண்சணடுத்தாணது, க ் ா் உ ் ந்று் டு் குத்பு க்கபிண் ா்க்றகமன் ஒரு கிொண 

ொகாண ெமூகத் சதாருபாா ாக்க்ற டட்ு் ந்தடு்துதின்றன. அந்கு் கனாக றி ந்று் கிாத் 

புநத் பிா்திங்கபிலு் அது ண் ாக்க்ற ந்தடு்துகிண்நது.  

கந்றகமண் முக்கி முடிவுகப் கீக சுருக்காக ங்கத்தட்டு உப்பண. 

 

 

 

இனங்றகமன் உப்ப FREELANCERகபிண் ்ிக்றக  
 இனங்றகமன் அ்பாக 17,000 -  22,000 freelancerகப் தன்கறு இற் பத் தத்புகபின் ்ற 

ததிவு செ்து சகா்டு, உனக் முழுது் ங்கப் திநண் சபித்தாடுகறப விந்தறண செ்கிண்நாக்ப் 

ண LIRNEasia தித்பிடுகிண்நது. Fiverr, Freelancer ந்று் Upwork ஆகிண இனங்றக இறபஞக்பான் இ் 

காக்க்திந்காகத் தண்தடு்த்தடு் பிதன்ாண இற்பத் தத்புகபாகு். Fiverr னு் 

இற்ப் ஆணது அதிக அபவினாண ததிவு செ்த் தட்ட திாட்கறப ண்ணக்க 

சகா்டாகு்.   

 

ONLINE FREELANCING ந்று் அந்ைொண ஆவ்் தொடப்ினொண விழித்புவ்ு    
 16 இன் இரு்து 40 திந்கு உப்பாண 26% இனங்றகமண் ெண் சாறகாணது  online freelancing தந்றி 

அறி்துப்பது. அத்ுடண் சத்ககபாடு ஒத்பிடட்ுத் தாக்்கு் கதாது ஆ்ககப கிொண அபவு 

அதிகாக online freelancing தந்றி விழித்புவ்ுடண் உப்பண.் குருாகன், அனுாபு் ந்று் பு்ப் 

ஆகி ாட்டங்கப் online freelancing தந்றி அதிக விழித்புவ்ுடண் உப்பாக ஆ்வு சிவிக்கிண்ந அக 

கறப, கிபிசாெச்ி, ண்ணா ் ந்று் முன்றன்தீவு ஆகி ாட்டங்கபின் online freelancing சாடத்ாண 

விழித்புவ்ு மிகவு் குறநாகக் காத்தடுகிண்நது.  

 கந் கூறிறகபின், online freelancing கறனகபின் இற்து திாந்றுந்கு து ஆ்்ற 

சபித்தடு்தி இரு்து சறு் 9% ஆகு். அது கதாண்ந திகறப ஆந்றுந்கு ஆ்கப் ்திமகனக 

அதிகபவு (11%) ஆ்் சபித்தடு்த் தட்டது. ஒத்பீட்டபவின் சத்கபின் அறாசிக்கு் ெந்று 

அதிகாண அபவிணக (7%)  இதின் ் ஆ்்ற சபித்தடு்தி இரு்ண.் 

ONLINE FREELANCING இண் ண்றகப் 
 தகுதி க freelancing கறனகபின் ஈடுதடட்ு உப்பக்ப், ஒரு ா்திந்கு அ்பாக ரூ. 20, 000  இன் 

இரு்து ரூ. 30, 000 ற ெ்தாதிக்கிண்நாக்ப். இ்த் த அபவு ஆணது அக்ப் சதறு் ெ்தப்திந்கு  

கனதிகாகக் கிறடக்கத் சதறு் ஒரு சாறக ஆகு். சணணின் அக்பின் சதரு்தாண்றாணக்ப் 

ஒரு முழு க கறனமன் ஈடுதட்டுக் சகா்கட, இ்த் த்ற தகுதி க கறன ழிாக 

ெ்தாதிக்கிண்நாக்ப். இ் கனதிக ெ்தாதித்பு ஆணது தன freelancersகபிண் ா்க்றக் ்ற 

உ்்துந்கு உவியுப்பது.  

 இறபஞக்ப் ்திமன் Online freelancing விரு்த்க்காக ஆகி உப்பறக்கு முக்கி கா் அண் 

சகி்வு் ண்ற (flexibility) மிக்க திாந்றுறக இன்பு ஆகு். ஒரு ் ண்றணக ணது கனதிகாி 

ஆக சிவு செ்து சகாப்கிண்நா.் ருாண உந்த்தி டடிக்றகமன் அக்பிண் திநண்கறப அதிக 

தட்ொக உ்்துந்கு் அக்ளுக்கு இலுாக உப்பது.  

 இ்் துறநமன் சந்றிகாக சிந்து விபங்குந்கு ஆங்கின சாழி் திநண்கப் ஒரு முண் - 

கறத்தாடு அன்ன ண இனங்றகமண் Freelancerகப் சிவிக்கிண்நண.் ாடிக்றகாபருக்கு கறன 

அனுத்பி சாடத்ாடன் செ்ந்கு அடித்தறட ஆங்கின அறிவு டட்ுக கதாதுாணது.  
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FREELANCING தொழின்வழியிகண் திவு தெ்கையின் சின விடங்ைப்    
 LIRNEasia அறத்பிண் இ்க் கந்றகமன் கக்ான் செ்த்தட்ட சின திாபக்ப், குறி் FREELANCING 

கறனற முடி்துக் சகாடு் கதாதிலு், அ் கறனக்காண சகாடுத்தணவிறண சதந முடிான் 

உப்பண.் ்ாறு freelance சகாடுத்தணவு முறநறாணது இங்குகிண்நது ண்தது தந்றி கதாதி 

விழித்புவ்ு இண்றக இந்குக் கா். அக்பிண் சகாடுத்தணறத் சதந முடிா சிக்கலின், 

இனங்றகமன் PayPal inward remittances அனுதிக்கத்தடாற ஒரு றடாக உப்பது.   

 இந்கு கனதிகாக, சாழின் தாதுகாத்பிண் குறநவு, சாழின் அங்கீகா் குறநவு, கறன - ா்க்றக 

ெிறனற கதணுதின் இலுற இண்ற ஆகிண freelancerகப் இ்் துறநமன் தி ஆந்றுறகமன் 

திச்காப்ளு் தாகாண அ்ெங்கப் ஆகு்.  

 

்ாறு ஒரு ONLINE FREELANCER ஆக ாறுது?  
 சந்றிகாண freelancerகறபத் சதாறு்ற, ஒரு freelancer சாழின்ழிமறண, திநண்கப் ந்று் 

தீ்ாணங்கபிண் ெிாண கனறான், கட்டி ழுத்புது பிாணது. fiverr.com, freelancer.com அன்னது 

upwork.com கதாண்ந இற் பத் தத்புகபின், சிறி இனக்குகறப (இனெச்ிறண டிறத்பு, 

இற்ப அபிவிரு்தி ந்று் சாழிசதத்்பு) ங்குாறு ககாி ரு் ்றத் ததிவு செ்து 

சகாப்ப முடியு். அக்ப் குறி் ஒரு செந்றிட்ட்திந்காண bid இறணெ ்செ் க்டு். ந்று் குறி் 

ஒரு இனக்றக செ்து முடித்தந்குத் சதாறுத்சதடு்துக் சகாப்ந்காண ் செந்றிநறண 

முண்ணிறு்வு் க்டு். முனாது கறனற சதறுது கடிணாக்ாண் இருக்கு். அ்துடண் அந்கு 

சின கான் ஆகவு் கூடு். ஆணான் கறன சதறுன் ொ்தி் அந்நது ண தீ்ாணிக்கக் கூடாது. அக்ப் 

சின கறனகறபத் சதந்று, அக்ளுறட தக்ககாந்ந டி்திறணக் (profile) கட்டிசழுத்பி பிண், 

ெ்தாதித்புகப் பிாக சதருகி ் சாடங்கு். 

 

 

 

தசி ட்ட்தினொண ைரு்துை் ைித்பு  
LIRNEasia ஆணது 16 இன் இரு்து 40 து ன்றனக்கு உட்தட்ட இனங்றக க்கபிட் இ் அடித்தறடக் கரு்துக் 

கித்றத ட்திது. இக் கரு்துக் கித்பிண் காக்க் online freelancing இண் ிக்விறண அறி்து சகாப்பன் 

ந்று் அது கதாண்ந கறனகபின் ஈடுதடன் சாடத்ாண அக்பிண் ஆ்்றத் தந்றி சி்து சகாப்பன் 

ஆகிண ஆகு். ாட்டிண் 25 ாட்டங்கபிலு் 5377 ததினபித்தாபக்றப இ்க் கரு்துக் கித்பு ஆணது 

தண்தடு்திக் சகா்டது.  கலு் இந்காண கபத்தி ஆணது ்த ்2015 இன் இரு்து ஜணி 2016 ற 

ஆந்நத் தட்டது.  

ONLINE FREELANCERைப் உடணொண கூை்வணை் குழு ைன்துகொடன்ைப்   
online Freelancing சாடப்ினாண க்கபிண் கரு்துகப் ந்று் அணுகந் தாங்குகப் ஆகிந்றந அறி்து 

சகாப்ந்காக,  அபற ஆ்வு் திட்ட் (qualitative research) ஒண்று டிறக்கத் தட்டது. ஆறு கூக்ணக் 

குழு கன்துறாடன்களு் ஒரு அதி ஆாண கக்ாலு் சகாழு்பு, ா்த்தா் ந்று் ா்றந 

ஆகி மூண்று ெண் சாறகத் சதருக்க் உப்ப றங்கபின் கந் சகாப்பத் தட்டண. இ் இரு ழி 

முறநகபிண் ஊடாகவு் ஒடட்ுசா்ாக 28 ததினபித்தாபக்ப் கக்ான் செ்த் தட்டண.்  
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