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VI

ப�ொருளியல்

VI

ப�ொருளடக்கம்

மின்னூல் ைதிப்பீடு

அத்தியொயம் �ொடபப�ொருள் �க்க 
எண மொ�ம்

அத்தியொயம் 1 நுணணினப ப�ொருளியல்: ஓர அறிமு்கம் 1 ஜூன

அத்தியொயம் 2 நு்கரவுப �குப�ொய்வு 31 ஜூன

அத்தியொயம் 3 உற�த்தி �குப�ொய்வு 65 ஜூன

அத்தியொயம் 4 பெைவு மறறும் வருவொய் �றறிய ஆய்வு 95 ஜூணை

அத்தியொயம் 5 அங்கொடி அணமபபும் விணை நிரையமும்
(மு�ல் இணட �ருவத்ந�ரவு 1 மு�ல் 5 �ொடங்கள்)

117 ஜூணை

அத்தியொயம் 6 �கிரவு �றறிய ஆய்வு 142 ஆ்கஸ்ட்

அத்தியொயம் 7 இந்தியப ப�ொருளொ�ொைம் 168 ஆ்கஸ்ட்

அத்தியொயம் 8
இந்தியப ப�ொருளொ�ொைம் சு�ந்திைத்திறகு 
முனனரும் பினனரும்

(்கொைொணடுத் ந�ரவு 1 மு�ல் 8 �ொடங்கள்)
197 பெபடம்�ர

அத்தியொயம் 9 இந்தியொவின நமம்�ொடு அனு�வங்கள் 224 அகநடொ�ர

அத்தியொயம் 10 ஊை்க ப�ொருளொ�ொைம் 242 அகநடொ�ர

அத்தியொயம் 11 �மிழ�ொட்டுப ப�ொருளொ�ொைம்
(இைணடொம் இணட �ருவத்ந�ரவு 9 மு�ல் 11 �ொடங்கள்)

268 �வம்�ர

அத்தியொயம் 12 ப�ொருளியலுக்கொன ்கணி� முண்ற்கள் 293 �வம்�ர
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1நுண்ணினப் ப�ொருளியல்: ஓர் அறிமுகம்

1.1
அறிமுகம்

ஓர் இயல் என்பது அதன 
உள்ளடக்கத்த, ப்பயர் மற்றும் 
த்ைப்பிலிருந்து, பதளிவா்கவும், 
சரியா்கவும் புரிந்துப்காளளும்்படி இருததல் 
வவண்டும்.  ப்பாருளியல் வ்பான்ற 
்பாடததிற்கு ‘ப்பாருளியலின அறிமு்கம்‘, 
‘ப்பாருளியல் ஓர் அறிமு்கம்‘, ‘அடிப்்ப்டப் 
ப்பாருளியல்‘, ‘ப்பாருளியலின கூறு்கள‘, 
‘பதாடக்கப் ப்பாருளியல்‘, ‘ப்பாருளியலின 
அடிப்்ப்ட்கள‘ வ்பான்ற த்ைப்பு்களில் 
ப்பாருளியல் நூல்்கள ்பை ்காணக 
கி்டககின்றன.  இவற்றில் ்காணப்்படும் 
ப்பாரு்ளடக்கங்கள ஒவே மாதிரியான்வ 

என்றாலும், ்படிப்வ்பாரின ஆர்வம் மற்றும் 
தி்றனுககு ஏற்்ற்படி ஒவபவாரு நூலும் 
்பயன்படுகின்றது.  

ஓர் இயலின நல்ை அறிமு்கம் அதன 
த்ைப்பின ப்பாரு்்ள மட்டும் ப்காண்டிோமல், 
அவவியலின தன்ம மற்றும் எல்்ை்க்்ளயும் 
வி்ளககுவதா்க அ்மய வவண்டும்.  அதாவது, 
அவவியல் பதான்மயானதா அல்ைது 
நவீனமானதா, இயங்காததா அல்ைது இயங்கக 
கூடியதா என்ப்த உணர்ததும் வ்்கயிலும் 
இருக்க வவண்டும்.  அவவிய்ைப் ்படிப்்பவர்்கள 
அது ்க்ையியல் மட்டுமா, அறிவியல் மட்டுமா, 
இேண்்டயும் சார்ந்ததா என்ப்தயும் 
பதளிவா்க வ்்கப்்படுததும் நி்ையில் இருக்க 
வவண்டும்.  அந்த இயலில் அ்னதது முககிய 

அத்தியாயம்

1 நுண்ணினப் ப�ொருளியல்:  
ஓர் அறிமுகம்

“ப்பாருளியல் எஙகும் நி்்றந்தது; ப்பாருளியலின புரிதல் நல்ை 
முடிவு்க்்ள எடுக்கவும் ஆனந்தமான வாழ்வப் ப்ப்றவும் உதவும்”

- டைலர் க�ோவன் 

1 ப்பாருளியல் ்பாடம் ்பற்றிய அடிப்்ப்ட அறி்வப் ப்பறுதல் மற்றும் அதன 
இயல்்்பயும் எல்்ை்யயும் புரிந்து ப்காளளுதல்.

2  ப்பாருளியலின சிை அடிப்்ப்டக ்கருததுக்க்்ள புரிந்து ப்காளளுதல் மற்றும் 
ப்பாருளியல் அறிவியலில் ்பல்வவறு வ்ேய்்ற்களில் இ்வ எவவாறு 
்பயன்படுததப்்படுகின்றன என்ப்த பதரிந்து ப்காளளுதல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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1.3

1.2

வ்ேய்்ற்க்்ளப் ்படிப்்பதன மூைம் புரிந்து 
ப்காள்ளைாம். 

ப்பாருளியலின இயல்பு என்பது அதன 
்பாடப்ப்பாரு்்ளயும், ஏன, எப்்படி அ்வ 
்பாடப்ப்பாருள்களில் இடம்ப்பற்றுள்ளன 
என்ப்தயும் குறிப்பிடுகின்றது.  
ப்பாருளியலுககு ்பல்வவறு இைக்கணம் 
வழங்கப்்பட்டதன ்காேணமா்க, சிை வல்லுநர்்கள 
ப்பாருளியலுககு வி்ளக்கம் வதடுவது மி்கவும் 
சிேமமான பசயல் எனறு கூறியுள்ளனர். 
எ டு த து க ்க ா ட் ட ா ்க ,  
J.M. கீனஸ் “அேசியல் ப்பாரு்ளாதாேம் தனது 
வ்ேய்்ற மூைம் தனககு தாவன குேல் 
வ்்ள்ய பநரிததுக ப்காளகி்றது“ என்பதா்க 
ப்பாருளிய்ை அணுகுகி்றார்.

ஓர் இயலின வ்ேய்்றயானது 
்கற்்பதற்கு ஆர்வத்தத தூண்டுவதா்கவவா, 
வி ய க ்க த த க ்க த ா ்க வ வ ா ,  
மகிழச்சியளிக்கககூடியதா்கவவா அல்ைது 
்பயனுள்ளதா்கவும் இருததல் வவண்டும்.  
உண்்மயில், வ்ேய்்ற்கவ்ள இதத்்கய 
சமூ்க அறிவியலின வ்ளர்ச்சிககு 
உறுது்ணயா்க இருந்துள்ளன. அறிவியல் 
வ்பானறு புதிய வ்ேய்்ற்க்்ள 
உருவாககிகப்காள்ள  மக்களுககுச் 
சுதந்திேம் உள்ளது.  ப்பரும்்பாைான 
இைக்கணம் கூறுவதற்்கான வாய்ப்பு்கள 
ப்பாருளியலுககு அதி்கமா்க 
இருப்்பதால்தான, உற்சா்கம் தரும் 
ஏோ்ளமான வ்ேய்்ற்கள வருகின்றன.  
ஒவபவாரு வ்ேய்்றயும் 
ப்பாது்ம்படுததப்்பட்ட தனிததுவம் 
வாய்ந்த்வ.  ப்பாருளியலின ்பாடப் 
ப்பாரு்்ளப் ்பற்றிய ஒரு முழு்மயான 
அறி்வ அ்டவதற்கு இந்தப் ்பல்வவறு 
வ்ேய்்ற்களும் வழி வகுககின்றன.

பிரிவு்களின சி்றப்்பம்சங்கள இடம் ப்பற்றிருக்க 
வவண்டும்.  அறிமு்கத்தப் ்படிககும்வ்பாவத, 
அவவியலுககும் மற்்ற இயல்்களுககும் உள்ள 
பதாடர்பி்ன ்படிப்்பவர்்கள புரிந்து 
ப்காளளும்்படி இருததல் வவண்டும்.

்பாடப்்பகுதியில் புதிய ்பகுதி்கள இடம் 
ப்பற்றிருப்்பவதாடு, அவற்்்ற எவவாறு புதிய 
வழிமு்்ற்களில் புரிந்து ப்காள்ள 
வவண்டுபமன்ப்தயும் முனனி்ைப்்படுதத 
வவண்டும்.  வமலும் அறிமு்கப் ்பகுதியில் அந்த 
்பாடததிட்டததில் இடம் ப்ப்றக கூடிய 
வ்காட்்பாடு்க்்ள வருவிக்க ்பயன்படுததப்்படும் 
மு்்ற்களும் இடம் ப்ப்ற வவண்டும்.

ப�ோருளியல்: ப�ோருள்

ப்பாருளியல் (Economics) என்ற பசால் 
ஆய்க்கவனாமிகஸ் (Oikonomikos) எனனும் 
்பழ்மயான கிவேக்கச் பசால்லிலிருந்து 
வந்தது.  ஆய்கவ்காஸ் (oikos) என்றால் 
இல்ைங்கள மற்றும் வநபமயின (Nemein) 
என்றால் நிர்வா்கம், வழக்கம் அல்ைது விதி 
எனறு ப்பாருள்படும்.

‘ப்பாருளியல்’ என்றால் ‘இல்ைங்களின 
நிர்வா்கம்’ எனறு ப்பாருள்படும்.  ஆேம்்பததில் 
அேசியல் ப்பாரு்ளாதாேம் எனறு 
அ்ழக்கப்்பட்ட இவவியல், 19ஆம் 
நூற்்றாண்டின பிற்்பகுதியில் ‘ப்பாருளியல்’ 
எனறு ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷைால் ப்பயர் 
மாற்்றப்்பட்டது.

ப�ோருளியல்:  
அதன் தன்்மைகள்

ப்பாருளியலின இயல்பி்ன, குறிப்பிட்ட 
சிை ப்பாருளியல் அறிஞர்்களின ்பல்வவறு 
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்பற்றிய ஓர் ஆய்வு” (1776) என்ற தனது 
நூலில் “ப்பாருளியல் என்பது பசல்வத்தப் 
்பற்றிய ஓர் அறிவியல்” எனறு 
வ்ேயறுததுள்ளார்.  

அவர் ஒரு நாட்டின பசல்வம் எவவாறு 
உருவாக்கப்்படுகி்றது மற்றும் 
அதி்கரிக்கப்்படுகி்றது என்ப்த 
வி்ளககுகின்றார்.  அவ்ேப் ப்பாறுததவ்ே 
சமுதாயததில் உள்ள தனி மனிதர்்கள 
தங்கள சுய  இைா்பத்த முனவனற்்ற 
விரும்புவதா்க அவர் ்கருதுகி்றார். 
தனிமனிதர்்கள அவவாறு 
பசயல்்படும்வ்பாது அவர்்க்்ள தி்ேககுப் 
பினனாலிருந்து ஒரு புைனா்க உந்து சகதி 
(Invisible hand) வழி நடததுகி்றது.  ஒவபவாரு 
மனிதனும் சுய ஆர்வததால் 
தூண்டப்்படுவதா்க ஸ்மித கூறுகி்றார். 
ஒவபவாரு ந்பரும் தனது சுய நன்மக்கா்க 
உ்ழககி்றான. 

உற்்பததியின அ்ளவி்ன அதி்கரிக்க 
“வவ்ை ்பகுப்புமு்்ற”்ய (Division of Labour) 
அறிமு்கப்்படுததுவ்த ஸ்மித 
ஆதரிககின்றார்.  சமுதாயம் மற்றும் 
நிறுவனங்களில்  நிைவும் ்கடு்மயான 
வ்பாட்டியின ்காேணமா்க சி்றந்த ப்பாருட்்கள 
கி்டககின்றன.  அளிப்பு ஆற்்றல் மிகுந்து 
இருப்்பதினால் நு்கர்வவாருககு கு்்றந்த 
வி்ையில் ்பண்டங்கள கி்டககின்றன.

ஆடம்ஸ்மித்தின் நூலான ”நாடுகளின் 
செல்வம்” (1776) – ச்வளியீட்டுக்குப்பின் 
ச�ாருளியல ஒரு தனி இயலாக 
உரு்வானது.

தி்றனோய்வு

ஸ்மித்தப் ப்பாறுததவ்ே, 
ப்பாருளியல் என்பது ‘பசல்வத்தத 

்கருதது்கள இ்ணந்து அதில் உள்ள 
சி்றப்்பம்சங்கள வலியுறுததப்்பட்டு புதிய 
வ்ேய்்ற்கள எழுவதன மூைம், அறிவியல் 
ஒவபவாரு நி்ையிலும் ்படிப்்படியா்க 
வ்ளர்கி்றது. வமலும், ஓர் இயல் என்பது 
பதளிவான வ்ேய்்றயும், எல்்ையும் 
ப்காண்டிருந்தால்தான அ்த ்கற்்பது 
சாததியம் ஆகும். 

நான்கு ்வரையரைகள் ஒவபவாரு 
குறிப்பிட்ட ்காைக்கட்டததிலும் 
ப்பாருளியலின ்கருதது வ்ளர்ச்சிககு ஏற்்ப 
நானகு வ்ேய்்ற்கள தேப்்பட்டுள்ளன. 
அ்வ

1.  பதான்ம ்காைத்த உணர்ததும் ஆடம் 
ஸ்மிததினு்டய பசல்வ இைக்கணம்;

2.  புதிய பதான்ம ்காைத்த உணர்ததும் 
மார்்ஷலின நை இைக்கணம்;

3.  புதிய யு்கத்த உணர்ததும் இோபினஸின 
்பற்்றாககு்்ற இைக்கணம்;

4.  நவீன யு்கத்த உணர்ததும் 
சாமுவவல்சனின வ்ளர்ச்சி இைக்கணம்.

1.3.1  பெல்்வ இலககணம்: 
ஆடம்ஸ்மித் (த�ொன்மை 
கொலம்)

ஆடம்ஸ்மித (1723-1790) “நாடு்களின 
பசல்வததின இயல்பும், ்காேணங்களும் 

ஆடம்ஸ்மித்
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மார்ஷல ்வரையரையின் சிைப்�ம்ெஙகள்

அ)  அ்னததுப் ப்பாரு்ளாதாே 
நடவடிக்்க்களுககும் முதலும், 
முடிவுமானது பசல்வவம எனறு 
ப்பாருளியலில் ்கருதப்்படவில்்ை.  
மனிதன முதலில் நைத்தவய 
வமம்்படுதத முயல்கி்றான, 
பசல்வத்தயல்ை.

ஆ)  ப்பாருளியல் சாதாேண மனிதனின 
நடத்த்யப் ்பற்றியவத; அந்தச் 
சாதாேண மனிதர்்கள அனபினால் 
்கட்டுப்்பட்டவர்்கவ்ளயனறி, உச்ச ்பட்ச 
்பணம் ப்பறுவ்த வநாககிச் 
பசல்்பவர்்கள அல்ைர்.

இ)  ப்பாருளியல் ஒரு சமூ்க அறிவியல் 
ஆகும்.  அது சமுதாயததில் ஒருவர் 
மற்ப்றாருவர் மீது பசலுததும் 
ஆதிக்கத்தப் ்பற்றிப் ்படிககி்றது.

தி்றனோய்வு

அ)  மார்்ஷல், ப்பாருளசார் நைனுககு 
மட்டுவம முககியததுவம் 
அளிததுள்ளார்.  அவர் ப்பாருளசாோ 
நை்னத தேககூடிய மருததுவர், 
ஆசிரியர் வ்பானவ்றாேது ்பணி்க்்ளக 
்கருததில் ப்காள்ளவில்்ை. ஆனால், 
அவர்்க்ளது ்பணி்களும் மனித நை்ன 
வமம்்படுததுகி்றது.

ஆ)  ப்பாருள சாோ ்பணி்களுககு 
பவகுமதியா்க அளிக்கப்்படும் 
்பணததி்னப் ்பற்றி, மார்்ஷல் தனது 
கூலிக வ்காட்்பாட்டில் ஏதும் கூ்றாமல் 
பு்றக்கணிததுவிட்டார்.

இ)  மார்்ஷலின இைக்கணமானது நைன 
என்ற ்கருத்த அடிப்்ப்டயா்கக 
ப்காண்டது.  ஆனால், நைன என்பது 

திேட்டுதல்’ மற்றும் ‘பசல்வத்தச் 
பசைவிடுதல்’ சார்ந்த  நடவடிக்்க்க்ளாகும். 
ப்பாருட்சார் பசல்வம் என்ற ஒனறிற்கு 
மட்டுவம அதி்க அ்ளவு முககியததுவம் 
தேப்்பட்டுள்ளது. பசல்வவம இறுதியானதா்க 
்கருதப்்பட்டுள்ளது.  இந்த ்கருததினால் 
ப்பாரு்ளாதாேததின முககிய ்பகுதியான 
மனித நைம் அவோல் 
பு்றக்கணிக்கப்்பட்டுள்ளது.  மதம் மற்றும் 
ஆனமீ்க மதிப்பீடு்கள வமவைாஙகியிருந்த 
்காைக ்கட்டததில் ஸ்மித தனது 
வ்ேய்்ற்ய வழஙகியுள்ளார்.  எனவவ, 
இேஸ்கின மற்றும் ்கார்்ைல் வ்பானவ்றார், 
நீதிபநறிககு பு்றம்்பான சுயநைத்தக ்கற்றுத 
தருவதா்க ப்பாருளியல் 
வர்ணிக்கப்்படுவதால், ப்பாருளிய்ை ஓர் 
“இருண்ட அறிவியல்” (dismal science) எனக 
கூறியுள்ளனர்.

1.3.2  நல இலககணம்: 
ஆல்ஃபிரட் மொர்்ஷல் (புதிய 
த�ொன்மை கொலம்) 

ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷல்  
(1842-1924) தனனு்டய 
“ ப ்ப ா ரு ளி ய ல் 
வ்காட்்பாடு்கள” (1890) 
என்ற நூலில் 
ப ்ப ா ரு ளி ய ் ை 

கீ ழ வ ரு ம ா று 
வ்ேயறுததுள்ளார்:

“அேசியல் ப்பாருளியல் அல்ைது 
ப்பாருளியல் என்பது மனிதனின அன்றாட 
நடவடிக்்க்ய ்படிப்்பதும், ப்பாருள சார் 
நை்ன அ்டவதின ப்பாருட்டு தனிமனிதன 
மற்றும் சமுதாயததின பசயல்்பாட்்ட 
குறிதது ஆோய்வதும் ஆகும்.  ப்பாருளியல் 
ஒருபு்றம் பசல்வத்தப்்பற்றியும், 
முககியமான மற்ப்றாருபு்றம் மனித்னப் 
்பற்றியும் ஆோய்கி்றது”.

ஆல்ஃபிரட் மொர்்ஷல்
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பதாடர்பு்டய மனித நடவடிக்்க்க்்ளப் 
்பற்றி ்படிககும் ஓர் அறிவியவை” ஆகும்.

இைாபின்ஸ் இலக்கணத்தின் முக்கிய 
சிைப்பியலபுகள்:

அ)  விருப்்பங்கள மனிதனின வத்வ்க்்ள 
குறிககின்றன.  மனிதர்்கள எல்்ையற்்ற 
வத்வ்க்்ள உ்டயவர்்கள.

ஆ)  மனிதர்்களின எல்்ையற்்ற வத்வ்க்்ள 
பூர்ததி பசய்யும் வ்ளங்களின அளிப்பு்கள 
கு்்றவானதா்கவவா அல்ைது 
்பற்்றாககு்்றயா்கவவா உள்ளன.  ஒரு 
ப்பாருளின ்பற்்றாககு்்ற என்பது அதன 
வத்வ்ய ப்பாருதது அ்மகி்றது.

இ)  வமலும், ்பற்்றாககு்்றயான வ்ளங்கள 
மாற்று வழி்களில் ்பயனதேக 
கூடிய்வயா்க உள்ளன.  எனவவ, 
மனிதன தன வத்வ்க்்ள 
வரி்சப்்படுததி, முதலில் மிகுந்த 
அவசேத வத்வ்ய பூர்ததி பசய்கி்றான.  
எனவவ, இோபினஸ் கூற்றுப்்படி 
ப்பாருளியல் என்பது வத்வ்க்்ளத 
வதர்வு பசய்யும் அறிவியைாகும்.  

தி்றனோய்வு 

அ)  இோபினஸ் மனிதர்்களுககு நைன 
தேககூடிய ப்பாருட்்கள அல்ைது 
நைனதோ ப்பாருட்்கள எனறு தேம் 
பிரிக்கவில்்ை. அரிசி மற்றும் 
மது்பானம் ஆகிய இேண்டு 
உற்்பததியிலும், ்பற்்றாககு்்றயான 
வ்ளங்கள ்பயன்படுததப்்படுகின்றன. 
அரிசி்ய உற்்பததி பசய்வதால் 
மனிதனின நைன வமம்்படுகி்றது.  
ஆனால்  மது்பான உற்்பததி மனிதனின 
நை்ன வமம்்படுததாது. ஆனாலும், 
முடிவு்க்்ளச் சமமா்கவவ ப்பாருளியல் 
்கருதுகி்றது என இோபினஸ் கூறுகி்றார்.

பதளிவு்ற வ்ேயறுக்கப்்படவில்்ை.  
நைன என்பது மனிதருககு மனிதர், 
நாட்டுககு நாடு, ்காைததிற்குக ்காைம் 
வவறு்படககூடியது.  மக்கள நை்ன 
வமம்்படுததும் மற்றும் வமம்்படுததாத 
ப்பாருட்்க்்ள ்பற்றி மார்்ஷல் பதளிவா்க 
வவறு்படுததி ்காட்டியுள்ளார்.  ஆனால் 
ந்டமு்்றயில், ப்பாரு்ளாதாேததில் 
மது்பானங்கள வ்பான்ற ப்பாருட்்கள 
மனிதநை்ன வமம்்படுததுவதா்க 
இல்்ை எனினும், வி்ை 
ப்பறு்ப்வயா்க உள்ளதால், அ்வயும் 
ப்பாருளியலின எல்்ைககுள 
உட்்படுததப்்படுகி்றது.

ஈ)  எனினும், நைன என்பது தனி மனிதவனா 
அல்ைது மனிதர்்களின குழுவவா 
மகிழச்சியா்கவவா அல்ைது வசதியா்கவவா 
வாழவதாகும்.  தனிமனிதனின நைன 
அல்ைது நாட்டின நைனானது அந்த நாடு 
ப்காண்டுள்ள பசல்வ இருப்்்ப மட்டுவம 
சார்ந்தது அல்ை.  அது அந்நாட்டின 
அேசியல், சமூ்க மற்றும் ்கைாச்சாே 
நடவடிக்்க்க்்ளயும் சார்ந்ததாகும்.

1.3.3  �ற்ொககுற் இலககணம்: 
இலயனல் இரொபின்ஸ் 
(புதிய யுகம்) 

இ ை ய ன ல் 
இ ே ா பி ன ஸ் , 
“ ப ்ப ா ரு ளி ய ல் 
அ றி வி ய லி ன 
தன்மயும் அதன 
சி்றப்பும் ்பற்றிய ஒரு 

்கட்டு்ே” என்ற தமது 
நூ்ை 1932ல் பவளியிட்டார். அவ்ே 
ப்பாறுதத வ்ேயில் ப்பாருளியல் என்பது 
“விருப்்பங்கவ்ளாடும் கி்டப்்பரு்மயுள்ள 
மாற்று வழி்களில் ்பயன்படககூடிய 
்பற்்றாககு்்றயான சாதனங்கவ்ளாடும் 

இலயனல் இரொபின்ஸ்
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1.4

வ்ளர்ச்சி இைக்கணததின முககியக 
்கருததுக்கள

அ)  எல்்ையற்்ற இைககு்கவ்ளாடு 
பதாடர்பு்டய சாதனங்கள 
்பற்்றாககு்்றயான்வ, அ்வ மாற்றுப் 
்பயனு்டய்வ என ோபின்சப் 
வ்பானவ்ற ்பால் சாமுவவல்சனும் 
கூறுகி்றார்.

ஆ)   சாமுவவல்சன தனனு்டய 
இைக்கணததில் ்காைத்தயும் வசர்தது 
இயக்கத தன்மயு்டயதா்க 
உருவாககியுள்ளார்.  எனவவ, அவேது 
இைக்கணம் ப்பாரு்ளாதாே வ்ளர்ச்சி்ய 
உள்ளடககியதா்க உள்ளது. 

இ)   சாமுவவல்சனின இைக்கணம் ்பணம் 
்பயன்படுததப்்படாத, ்பண்டமாற்றுப் 
ப ்ப ா ரு ்ள ா த ா ே த தி ற் கு ம் 
ப்பாருந்தககூடியது.

ஈ)  சாமுவவல்சனின இைக்கணம், உற்்பததி, 
்பகிர்வு மற்றும் நு்கர்வு வ்பான்ற ்பை 
்கருததுக்க்்ளயும் உள்ளடககியுள்ளது.

உ)  சாமுவவல்சன ப்பாருளிய்ை ஒரு சமூ்க 
அறிவியைா்கக ்கருதினார்.  ஆனால் 
இோபினஸ் ப்பாருளிய்ை தனி 
மனிதனின நடத்த ்பற்றிய 
அறிவியைா்கக ்கருதினார்.

வமற்்காண் அ்னதது இைக்கணங்களிலும் 
சாமுவவல்சனின வ்ளர்ச்சி இைக்கணவம 
அதி்க  திருப்தி்கேமானதா்கக  
்கருதப்்படுகி்றது. 

ப�ோருளியலின் எல்்லை

ப்பாருளியலின எல்்ை என்பது 
ப்பாருளியலின ்பாடப் ப்பாரு்ளாகும்.  

ஆ)  ப்பாருளியல் என்பது நுண்ணியல் 
ப்பாருளியல் ்கருதது்க்ளான 
வ்ளங்க்்ளப் ்பஙகிடுதல், ்பண்டங்களின 
வி்ைத தீர்மானம் ஆகியவற்்்ற 
மட்டுவம கூறுவது அல்ை. அது வ்பரியல் 
ப்பாரு்ளாதாே நி்கழவு்க்ளான வதசிய 
வருவாய் எவவாறு உருவாக்கப்்படுகி்றது 
என்ப்தயும் உள்ளடககியது.  ஆனால் 
இோபினஸ் ப்பாருளிய்ை வ்ளங்க்்ள 
ஒதுககீடு பசய்யும் இயைா்க மட்டுவம 
சுருககிக கூறிவிட்டார்.  

இ)  ோபினஸின இைக்கணமானது 
ப்பாரு்ளாதாே வ்ளர்ச்சி மற்றும் 
முனவனற்்றம் சார்ந்த வ்காட்்பாடு்க்்ள 
உள்ளடக்கவில்்ை.

1.3.4  ்வளர்ச்சி இலககணம்: 
ெொமுவ்வல்ென் (நவீன 
யுகம்)

்பால் அந்வதாணி 
ச ா மு வ வ ல் ச னி ன 
பு த த ்க ம் , 
"ப்பாரு்ளாதாேம் ஒரு 
அறிமு்க ்பகுப்்பாய்வு", 
1948.  அவரின 

கூற்றுப்்படி ப்பாருளியல் 
என்பது, “மனிதனும், சமுதாயமும் ்பணத்த 
்ப ய ன ்ப டு த தி வ ய ா  அ ல் ை து 
்பயன்படுததாமவைா, மாற்று வழி்களில் 
்பயன்படககூடிய ்பற்்றாககு்்றயான 
வ்ளங்க்்ளக ப்காண்டு, ்பல்வவறு 
்பண்டங்க்்ள உற்்பததி பசய்து, அவற்்்ற 
தற்்காைததிலும் எதிர்்காைததிலும், 
மக்களுககி்டவயயும்  சமுதாயக 
குழுக்களுககி்டவயயும் நு்கர்விற்்கா்க 
எவவாறு ்பகிர்ந்தளிப்்பது என்ப்த பதரிவு 
பசய்யும் இயைாகும்” என வ்ேய்்ற 
பசய்கி்றார்.

P.A. ெொமுவ்வல்ென்
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�	ப்பாருளியல், கி்டக்கககூடிய 
வ ்ள ங ்க ் ்ள ப்  ்ப ய ன ்ப டு த தி , 
ம னி த னு ் ட ய  ்ப ன மு ்க 
விருப்்பங்க்்ளப் பூர்ததி பசய்யும் 
வழி்க்்ளப் ்பற்றி ஆோய்கி்றது.  
்பற்்றாககு்்ற என்பது மக்களின 
விருப்்பததிற்கும், அதற்குத வத்வயான 
வ்ளங்களுககுமி்டவய உள்ள 
இ்டபவளியாகும்.  மனிதனு்டய 
விருப்்பங்க்்ளக கு்்றததுக 
ப்காளவதன மூைமா்கவவா அல்ைது 
மனித விருப்்பங்க்்ள நி்்றவு பசய்யும் 
்பண்டங்களின அளிப்்்ப அதி்கரிப்்பதன 
மூைமா்கவவா ்பற்்றாககு்்ற்ய 
சரிபசய்ய முடியும்.  விருப்்பத்தக 
கு்்றததுக ப்காளவ்த விட, 
்ப ண் ட ங ்க ளி ன  அ ளி ப் ் ்ப 
அதி்கப்்படுததுவவத சி்றந்தது என சிை 
்பருப்ப்பாருளசார் ப்பாருளியல் 
அறிஞர்்கள ்கருதுகி்றார்்கள.

�	ப ்ப ா ரு ளி ய ல்  ம னி த 
நடவடிக்்க்கவ்ளாடு பதாடர்பு்டயது.  
மனிதர்்கள ஒருவருகப்காருவர் 
பதாடர்பு்டயவர்்கள; மற்றும் 
ஒருவரின பசயல் சமுதாயததில் 
உள்ள மற்்றவர்்க்்ளயும் ்பாதிககும்.  
ஆ்கவவ, ப்பாருளியல் மனித அறிவியல் 
அல்ைது சமூ்க அறிவியல் எனறு 
அ்ழக்கப்்படுகின்றது.

�	்பகுததறிவுள்ள அல்ைது சாதாேண 
மனிதனின நடவடிக்்க்கவ்ள 
ப்பாருளியலின ்பாடப்ப்பாரு்ளாகும்.

�	மனிதனின பசல்வம் சார்ந்த அ்னதது 
நடவடிக்்க்களும் ப்பாருளியலின 
்பாடப்ப்பாரு்ளாகும்.  எனவவ பசல்வம் 
சாோத மனித நடவடிக்்க்கள 
(ப்பாரு்ளாதாேம் சாோ நடவடிக்்க்கள) 

ப்பாருளியல் ஒரு ்க்ையா அல்ைது ஓர் 
அறிவியைா மற்றும் அறிவியைா்க இருப்பின 
அது இயல்பு்ேயியைா அல்ைது 
பநறியு்ேயியைா என்பது இஙகு 
பதளிவு்படுததப்்படுகி்றது.

1.4.1  ப�ொருளியல்: 
�ொடப்ப�ொருள்

�	ப்பாருளியல், ப்பாரு்ளாதாேததில் 
உள்ள அ்மப்பு்கள, தனிமனிதர்்கள 
மற்றும் குழுக்களின நடத்த்கள 
மற்றும் அவற்றிற்கி்டவயயான 
பதாடர்பு்களில் ்கவனம் பசலுததுகி்றது.  
இது ்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்களின 
நு்கர்வு, உற்்பததி மற்றும் உற்்பததிக 
்காேணி்களுக்கான வருமானப் ்பகிர்வு 
ஆகிய்வ்க்்ள ஆோய்கி்றது.  
ந்டமு்்றயில் இருககும் சமுதாய, 
சட்ட மற்றும் நிறுவன அ்மப்பு்களின 
அடிப்்ப்டயில் ்பகுததறிவுள்ள 
மனிதர்்களின நடவடிக்்க்க்்ளப் 
ப்பாரு்ளாதாேம் உள்ளடககியுள்ளது.  
ப்பாரு்ளாதாே அறிவியலில், 
ச மு த ா ய த த ா ல் 
அஙகீ்கரிக்கப்்படாத்வ்கள மற்றும் 
பநறிமு்்ற இல்ைாத நடவடிக்்க்கள 
வசர்க்கப்்படுவதில்்ை.  
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அறிவியல் விதி்கள ்பரிவசாத்ன்கள 
மூைம் வசாதிக்கப்்பட்டு எதிர்்காை 
்கணிப்பு்க்்ள உருவாககுகின்றன.  இந்த 
விதி்கள அ்னவோலும் ஏற்றுக 
ப்காள்ளப்்படுகின்றன.

இயற்பியல், வவதியிய்ைப் வ்பானவ்ற 
ப்பாருளியலும் ஓர் அறிவியல் எனறு 
இோபினஸ், வ�ார்டன மற்றும் ோ்பர்ட்சன 
வ்பான்ற ப்பாருளியல் வல்லுநர்்கள 
்கருதுகின்றனர்.  ப்பாருளியல் அறிவிய்ைப் 
வ்பானறு ்பை ஒருமிதத ்பண்பு்க்்ள 
ப்காண்டுள்ளது.

ப்பாருளியல், பிேச்சி்னக்களுக்கான 
்காேண-வி்்ளவுக்களுககு இ்டவயயுள்ள 
உ்றவு்க்்ளப் ்பற்றி ஆோய்கி்றது.  ஆ்்கயால் 
ப்பாருளியல் ்க்ை மற்றும் அறிவியைா்க 
்கருதப்்படுகி்றது.  ்க்ை மற்றும் அறிவியல் 
ஆகிய இேண்டும் ஒனவ்றாபடானறு 
பதாடர்பு்டய்வ.

1.4.3  ப�ொருளியல்: இயல்புறர 
அறிவியல் மறறும் 
பநறியுறர அறிவியல்

இயல்பு்ே அறிவியல், உள்ள்த 
உள்ளவாறு கூறுகி்றது.  அதாவது 
பிேச்சி்ன்ய உண்்மயின 
அடிப்்ப்டயில், அதன ்காேணங்களின 

ப்பாருளியலில் வசர்க்கப்்படுவதில்்ை.  
உதாேணமா்க, மகிழச்சிக்கா்க மட்்டப் 
்பந்து வி்்ளயாடுதல், தாயின 
குழந்்தப் ்போமரிப்பு வ்பான்ற்வ 
ப்பாருளியல் ்பாடப் ப்பாரு்ளா்க 
்கருதப்்படாது.

ப்பாருளியல் ஒரு ்க்ையா அல்ைது ஓர் 
அறிவியைா என்ப்த பதளிவு்படுதத 
வவண்டும்.  அது அறிவியல் எனில் 
அதனு்டய குறிப்பிடததக்க இயல்பு்க்்ள 
பதளிவா்கக கூ்றவவண்டும்.     

1.4.2  ப�ொருளியல் என்�து ஒரு 
கறல மறறும் அறிவியல்

(i) ச�ாருளியல ஒரு கரல
்க்ை என்பது ந்டமு்்றயில் உள்ள 

ஒரு குறிப்பிட்ட இைககு்க்்ள அ்டய 
அறி்வப் ்பயன்படுததுவதாகும்.  
ப்பாருளியல் அ்னதது ப்பாரு்ளாதாே 
பிேச்சி்ன்களுககும் தீர்வு ்காண 
வழி்காட்டுகி்றது.  

A.C. பிகு, ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷல் மற்றும் 
்பைர் ப்பாருளிய்ை ஒரு ்க்ையியல் 
எனகின்றனர்.

(ii) ச�ாருளியல ஓர அறிவியல
அறிவியல் என்பது 

ஒழுஙகுமு்்றப்்படுததப்்பட்ட ஓர் அறிவுத 
பதாகுதியாகும்.  பதாடர்பு்டய அ்னதது 
உண்்ம்களும் வச்கரிக்கப்்பட்டு, 
வ்்கப்்படுததப்்பட்டு அ்ளவிடப்்பட்டு, ஆய்வு 
பசய்யப்்படுகின்றன.  இவற்றின மூைம் 
கி்டக்கப் ப்பற்்ற உண்்ம்க்்ளப் 
்பயன்படுததி ்காேண - வி்்ளவு 
ஆகியவற்றுககி்டவயயான பதாடர்பு்க்்ள 
அறிவியல் எடுதது்ேககின்றது.  
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1.5

இ)  பி்றப்பு வீத அதி்கரிப்பும், இ்றப்பு வீதக 
கு்்றவும் மக்கள பதா்்க வ்ளர்ச்சி 
வீதததில் பிேதி்பலிககின்றன.

சநறியுரை ச�ாருளியல

அ)  ்பணவாட்டத்த விட ்பணவீக்கவம 
வமைானது.

ஆ)  வ்ளர்ச்சி கு்்றந்த நாட்டில் ஆடம்்பேப் 
்பண்டங்க்்ள அதி்கமா்க உற்்பததி 
பசய்வது நல்ைதல்ை.

இ)  பசல்வம் மற்றும் வருமானப் 
்பகிர்விலுள்ள ஏற்்றததாழவு்கள 
கு்்றக்கப்்பட வவண்டும்.

ப�ோருளியலின் அடிப�்ைக 
கருத்துககள்

மற்்ற அறிவியல்்க்்ளப் வ்பானவ்ற 
ப்பாருளியலிலும் அதன வ்காட்்பாடு்க்்ள 
வி்ளககும் சிை ்கருததுக்கள உள்ளன.  
அவற்றின ப்பாருள ்பற்றிய முழு்மயான, 
பதளிவான புரிதவை வ்காட்்பாடு்க்்ள 
அறிவதற்கு உதவும்.  அது சார்ந்த 
வமவைாட்டமான வி்ளக்கங்கள 
பினவருமாறு: 

1.5.1   �ண்டஙகள் மறறும் 
�ணிகள்

்பண்டங்கள மற்்றம் ்பணி்கள ஆகிய 
இேண்டும் மனித விருப்்பங்க்்ள பூர்ததி 
பசய்கின்றன.  ப்பாருளியலில் ்பண்டங்கள 
என்பது குறிப்பிட்டு பசால்ைப்்படாதவ்ே, 
்பணி்க்்ளயும் வசர்தவத ”்பண்டங்கள” 
என்ற பசால்  குறிககும். 

மூைம் ஆய்வு பசய்கி்றது.  எடுததுக்காட்டா்க, 
வி்ை ஏற்்றததினவ்பாது, அதற்்கான 
்காேணங்கள ஆோயப்்படுகின்றன.

பநறியு்ே அறிவியல், எதுவா்க இருக்க 
வவண்டும் என்ற வினாவிற்கு 
வி்டயளிப்்பதா்க உள்ளது.  இஙகு 
முடிவு்கள உண்்மயின அடிப்்ப்டயில் 
அ்மவதில்்ை.  ஆனால் சமூ்க, ்பண்்பாடு, 
அேசியல், சமயம் சார்ந்த பவவவவ்றான 
்கருததுக்களின அடிப்்ப்டயில் அ்மகி்றது.  
இது அடிப்்ப்டயில் உளளுணர்வு 
சார்ந்ததா்க இருககி்றது.

சுருக்கமா்க, இயல்பு்ே அறிவியல் 
என்பது ஏன மற்றும் எப்்படி என்ப்தயும், 
பநறியு்ே அறிவியல் எதுவா்க இருக்க 
வவண்டும் என்ப்தயும் கூறுகி்றது.  
இேண்டிற்கும் இ்டவய உள்ள 
வவறு்பாட்்ட எளிதா்க வி்ளக்கைாம்.

வட்டிவீதம் அதி்கரிககும்வ்பாது, 
இயல்பு்ே அறிவியல் வட்டி வீதத்த ஏன 
கு்்றக்க வவண்டும், எப்்படிக கு்்றப்்பது 
எனறு கூறுகி்றது.  பநறியு்ே அறிவியல் 
என்பது வட்டி வீதம் அதி்கரிப்்பதால் ஏற்்படக 
கூடிய நன்ம அல்ைது தீ்ம்யக 
கூறுகி்றது.  

இயலபுரை மற்றும் சநறியுரைப் 
ச�ாருளியரல விளக்கும் மூன்று கூற்றுகள் 
கீழே சகாடுக்கப்�ட்டுள்ளன. 

இயலபுரைப் ச�ாருளியல

அ)  ்பண அளிப்பு அதி்கரிப்பு 
ப்பாரு்ளாதாேததில் வி்ை ஏற்்றத்த 
ஏற்்படுததுகி்றது.

ஆ)  நீர்ப்்பாசன வசதி மற்றும் இேசாயன 
உேங்களின விரிவாக்கததிற்வ்கற்்ப 
உணவு தானிய உற்்பததி அதி்கரிககி்றது.
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இழக்காமல் ஒன்்றப் ப்பறுவது 
சாததியமில்்ை எனறு கூறுகி்றார்.  
இைவசம் என்பது எப்வ்பாதும் 
தனிமனிதனுக்கான அல்ைது சமுதாயம் 
முழு்மக்கான பசைவாகும்.  இதனது 
பசைவு உள்ளடஙகியுள்ளது.  
ப்பாதுப்்பண்டங்கள இைவசமா்கவும், 
சிைருககு ்பணம் பசலுததுவதாலும் 
கி்டக்கப் ப்பறும்.  இது ப்பாருளியலில் 
‘பி்றவாய்ப்புச் பசைவு’ எனறு கூ்றப்்படுகி்றது.

மற்ப்றாரு ்பக்கம் ப்பாரு்ளாதாேப் 
்பண்டங்கள அதி்க்ளவில் கி்டப்்பதில்்ை, 
அ்வ்களின அளிப்பு ்பற்்றாககு்்றயானது.  
மனிதன அதன மீது உரி்ம ப்காண்டாடவும் 
அல்ைது ்பயன்படுததவும் ்பணம் பசைவிட 
வவண்டியுள்ளது.

ஆ)  நு்கர்வவார் ்பண்டங்கள மற்றும் மூைதன 
்பண்டங்கள

நு்கர்வவார் ்பண்டங்கள என்பது வநேடியா்க 
மனித விருப்்பங்க்்ள நி்்றவவற்றுவதாகும்.  
உதாேணமா்க, பதா் ைக்காட்சி, மேச்சாமான்கள, 
வா்கனங்கள வ்பான்ற்வ.

நுகர்வ்வொர்  
�ண்டஙகள்

்பண்டங்கள 

அ)  பதாட்டுணேக கூடிய்வ;

ஆ)  உருவ வடிவமு்டய்வ, அவற்றின 
வடிவத தன்ம்கள நீண்ட ்காைததிற்குப் 
்பாது்காக்கப்்படும்;

இ)  அதன உரி்மயா்ளரிடமிருந்து தனிததுக 
்காணப்்படும்;

ஈ)  சிை ந்பர்்களுககுச் பசாந்தமான்வ;

உ)  மாற்்றக கூடிய்வ;

ஊ)  ்பரிமாற்்ற மதிப்பு உ்டய்வ.

�ணடஙகள் மற்றும் �ணிகளின் ்வரககள்

அ)  இைவச மற்றும் ப்பாரு்ளாதாே 
்பண்டங்கள
இயற்்்கயில் அ்பரிதமா்கக கி்டக்கக 

கூடிய்வ இைவசப் ்பண்டங்க்ளாகும்.  
மனிதன அவற்்்ற பசாந்தமாககுவதற்கும், 
்பயன்படுததுவதற்கும் எந்த வித பசைவும் 
பசய்ய வவண்டியதில்்ை.  உதாேணம், 
்காற்று மற்றும் சூரிய ஒளி. ்கடந்த ்காைததில் 
இைவசப் ்பண்டங்களுககுத தண்ணீரும் ஓர் 
உதாேணம்; ஆனால் தற்வ்பாது தண்ணீருககு 
வி்ை ப்காடுக்க வவண்டியுள்ளதால், அ்த 
இைவசப் ்பண்டமா்கக ்கருதமுடியாது.

வநா்பல் ்பரிசு ப்பற்்ற மில்டன ஃபிரிடு 
வமன ்கருததுப்்படி “இைவச உணவு எனறு 
எதுவும் இல்்ை”.  அதாவது ஒன்்ற 
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வி்ேவில் அழியககூடிய ்பண்டங்க்்ள 
விட நீடிதது இருக்கககூடிய ்பண்டங்களின 
ஆயுட்்காைம் சற்று நீண்டது. உதாேணமா்க, 
வம்ச, நாற்்காலி வ்பான்ற்வ.

�ணிகள்

்பண்டங்கவ்ளாடு வசர்ந்து ்பணி்களும் 
உற்்பததி பசய்யப்்பட்டு நு்கேப்்படுகின்றன.  
�ணிகளின் இயலபுகள்

�	 புலனாகாதர்வ : புைனா்காப் 
ப்பாருட்்களுககு உருவ அ்டயா்ளம் 
இல்்ை.  ஆனால் மற்்ற ்பண்டங்கவ்ளாடு 
பதாடர்பு்டய்வ.  உதாேணமா்க 
அ்டயா்ளக குறியீடு, நிறுவன 
நனமதிப்பு வ்பான்ற்வயாகும்.  
ஆனால் இன்்றய நாட்்களில் 
புைனா்காப் ப்பாருட்்கள உருவப் 
ப ்ப ா ரு ட் ்க ்ள ா ்க 

நீடித்த 
�ண்டஙகள்

மூைதன ்பண்டங்கள 
(உற்்பததியா்ளர்்கள ்பண்டங்கள) என்ப்வ 
வநேடியா்க நு்கர்வவாருககு மனநி்்றவு 
தருவதில்்ை.  அ்வ நு்கர்வவார் 
்பண்டங்க்்ளத தயாரிக்க ்பயன்படுகின்றன.  
எடுததுக்காட்டா்க இயந்திேங்கள,  இது 
நு்கர்வவாருககு வநேடியா்க ்பய்னத தோது.  
ஆனால் பதாழிற்சா்ை்களில் 
உற்்பததியா்ளர்்களுககு இது 
வத்வப்்படுகி்றது.  ஒரு வீட்டில் உள்ள 
்தயல் இயந்திேம் வியா்பாேததிற்்கா்கப் 
்பயன்படுததப்்பட்டால், அது மூைதனப் 
்பண்டங்க்ளாகின்றது.  இல்்ைபயனில் அது 
நு்கர்வுப் ்பண்டமாகும். 

இ)  அழியும் ்பண்டங்கள மற்றும் நீடிதது 
இருக்கக கூடிய ்பண்டங்கள 

வி்ேவில் அழியககூடிய ்பண்டங்கள 
குறுகிய ்காைம் ப்காண்ட்வ.  அவற்றின 
ஆயுட்்காைம் கு்்றவானது.  உதாேணமா்க மீன, 
்பழங்கள, பூக்கள வ்பான்ற்வ்கள நீடிதது 
இருக்காது.

மூலதன 
�ண்டஙகள்

அழியும் 
�ண்டஙகள்

இழக்காமல் ஒன்்றப் ப்பறுவது 
சாததியமில்்ை எனறு கூறுகி்றார்.  
இைவசம் என்பது எப்வ்பாதும் 
தனிமனிதனுக்கான அல்ைது சமுதாயம் 
முழு்மக்கான பசைவாகும்.  இதனது 
பசைவு உள்ளடஙகியுள்ளது.  
ப்பாதுப்்பண்டங்கள இைவசமா்கவும், 
சிைருககு ்பணம் பசலுததுவதாலும் 
கி்டக்கப் ப்பறும்.  இது ப்பாருளியலில் 
‘பி்றவாய்ப்புச் பசைவு’ எனறு கூ்றப்்படுகி்றது.

மற்ப்றாரு ்பக்கம் ப்பாரு்ளாதாேப் 
்பண்டங்கள அதி்க்ளவில் கி்டப்்பதில்்ை, 
அ்வ்களின அளிப்பு ்பற்்றாககு்்றயானது.  
மனிதன அதன மீது உரி்ம ப்காண்டாடவும் 
அல்ைது ்பயன்படுததவும் ்பணம் பசைவிட 
வவண்டியுள்ளது.

ஆ)  நு்கர்வவார் ்பண்டங்கள மற்றும் மூைதன 
்பண்டங்கள

நு்கர்வவார் ்பண்டங்கள என்பது வநேடியா்க 
மனித விருப்்பங்க்்ள நி்்றவவற்றுவதாகும்.  
உதாேணமா்க, பதா் ைக்காட்சி, மேச்சாமான்கள, 
வா்கனங்கள வ்பான்ற்வ.

நுகர்வ்வொர்  
�ண்டஙகள்

11_Tamil Economic Chap 1_  06-02-2020.indd   11 15-12-2021   17:07:38



12நுண்ணினப் ப�ொருளியல்: ஓர் அறிமுகம்

சந்்தப்்படுததப்்படுகின்றன.  (எ.்கா.) 
இ்சயானது விேலியில் (ப்பனடி்ேவ) 
வ ச மி க ்க ப் ்ப ட் டு  வி ற் ்ப ் ன 
பசய்யப்்படுகி்றது.

�	 �லதைப்�ட்டர்வ :  ்ப ணி ்க ள 
்பல்வவறு இடங்கள மற்றும் ்கைாச்சாேப் 
பினனணியில் வவறு்படுகின்றன.  
தேததின அடிப்்ப்டயில் அ்வ 
வ்்கப்்படுததப்்படுகின்றன.  ஒவே 
விதமான ்பணி ்பைதேப்்பட்ட 
அனு்பவங்கள தருகின்றது.  எ.்கா 
இ்ச மற்றும் மருததுவர் வச்வ.

�	�ணிகரள உரு்வாக்கு�்வரிடமிருந்து 
பிரிக்க இயலாது :  ்பணி்கள அவற்்்ற 
பசயல்்படுதது்பவருகவ்க உரிய்வ.  
உதாேணமா்க உ்ழப்்பா்ளரிடமிருந்து 
உ்ழப்்்ப பிரிக்க இயைாது;

�	அழியக் கூடியர்வ : ்பண்டங்க்்ள 
வ்பானறு ்பணி்க்்ள வசமிதது ்வக்க 
இயைாது.  உதாேணமா்க மட்்ட ்பந்து 
வி்்ளயாட்்ட ்காண வாங்கப்்பட்ட 
்கட்டண வில்்ை, வி்்ளயாட்டு முடிந்த 
பி்றகு ்பயன தோது;  அதன ்பய்னப் 
்பாது்காக்க இயைாது; அதற்கு ்பரிமாற்்ற 
மதிப்பு இல்்ை.

1.5.2 �யன்�ொடு

அ) ப்பாருள

ப்பாதுவா்கப் ்பயன்பாடு என்பது 
்பயன்படுதத்ைக குறிககும்.  ப்பாருளியலில் 
மனித விருப்்பத்த நி்்றவு பசய்யும் 
்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்களின ஆற்்றவை 
்பயன்பாடு எனப்்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட இடததில், குறிப்பிட்ட 
்காைததில், தனிப்்பட்ட நு்கர்வவாருககு 

்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்களின மூைம் 
கி்டப்்பவத ்பயன்பாடாகும்

ஆ) ்பயன்பாட்டின இயல்பு்கள

1.  �யன்�ாடு உளவியல ொரந்தது: இது 
நு்கர்வவாரின மனநி்ை்ய சார்ந்தது. 
(உ.ம்.) ்சவ உணவு உட்ப்காள்பவருககு 
இ்்றச்சி ்பயன்பாட்்டக ப்காடுக்காது.

2.  �யன்�ாடும், உ�ழயாகமும் ஒன்ைானர்வ 
அலல: (உ.ம்.) பு்்கப்்பழக்கம் 
உள்ளவருககு சி்கபேட்டிலிருந்து 
்பயன்பாடு கி்டததாலும் அவரின 
உடல்நைம் ்பாதிக்கப்்படைாம். 

3.  �யன்�ாடும் மகிழ்ச்சியும் ஒன்ைானர்வ 
அலல: (உ.ம்.) வநாயுற்்ற ஒருவர் மருந்து 
எடுததுக ப்காளளும் வ்பாது ்பயன்பாடு 
கி்டததாலும், நிச்சயமா்க அது மன 
மகிழ்வ தோது எனைாம். 

4.  �யன்�ாடு தனித்தும், ொரந்தும் இருக்கும்: 
ஒரு தனி ந்பர் ஒவே விதமான 
்பண்டததிலிருந்து ப்பறும் ்பயன்பாடானது 
இடம் மற்றும் சூழநி்ைககு ஏற்்ப 
மாறு்படும். ஓர் உணவு தரும் ்பயன்பாடு 
அந்த உண்வ அருந்தும் சூழ்ைப் 
ப்பாறுததும் அ்மயைாம். 
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2.  காலப் �யன்�ாடு: ஒருவரிடம் இேததத்த 
தானமா்க ப்பறுகி்றவ்பாது, மற்ப்றாரு 
வநாயாளி ்பயன்பாட்்டப் ப்பருவதில்்ை.  
ஆனால் சிகிச்்சயின வ்பாது அதன 
்பயன்பாட்்ட அ்டகி்றான.  அதாவது 
இேததத்தப் ்பயன்படுததுகின்றவ்பாது 
்பயன்பாட்்டப் ப்பறுகி்றான. 

3.  இடப் �யன்�ாடு: ஒரு மாணவன புதத்கம் 
தயாரிககும் இடததில் (உற்்பததி ்மயம்) 
வவ்ை பசய்யும்வ்பாது, புதத்கததின 
்பயன்பாட்்டப் ப்பறுவதில்்ை.  ஆனால் 
அவன ்கல்வி ்கற்குமிடததில் (நு்கர்வு 
்மயம்) புதத்கததின ்பயன்பாட்்டப் 
ப்பறுகி்றான. 

4.  ழெர்வப் �யன்�ாடு: ஒரு நு்கர்வவார் 
வத்வயான வநேததில் வத்வப்்படுகி்ற 
்பணியி்னப் ப்பறும்வ்பாது வச்வப் 
்பயன்பாட்்டப் ப்பறுகி்றார். (உ.ம்.) 
வச்வப் ்பணி்ய வழககுத பதாடுததவர் 
வழககு்ேஞரிடமும், வநாயாளி 
மருததுவரிடமும் ப்பறுகி்றார்்கள. 

5.  உரடரமப் �யன்�ாடு: ஒரு மாணவன 
புதத்க விற்்ப்னயா்ளரிடமிருந்து புதத்கம் 
அல்ைது அ்கோதி்ய வாஙகும்வ்பாது 
மட்டுவம உ்ட்மப் ்பயன்பாட்்ட 
அ்டகி்றான. 

6.  அறிவுப் �யன்�ாடு: அறிவுப் ்பயன்பாடு 
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்்றப் ்பற்றி 
ப்பறும் அறிவாகும்.  வி்ளம்்பேம் மூைமா்க 
ஒரு ப்பாரு்்ளப் ்பற்றிய த்கவல் 
அறியப்்படுகி்றது.  அந்த த்கவல் 
சீர்்படுததுவதா்கவும் அ்மயைாம், 
சீர்ப்கடுப்்பதா்கவும் அ்மயைாம்.  அது 
சீர்்படுததுவதா்க அ்மந்தால் 
அதிலிருந்து ்பயன்பாடு ப்ப்றப்்படுகி்றது 
எனறு ப்காள்ளைாம்.

5.  �யன்�ாடானது மனித விருப்�த்தின் 
தீவிைத்ரதச் ொரந்தது: ஒரு நு்கர்வவார் 
கு்்றந்துபசல் ்பயன்பாட்்ட 
எதிர்ப்காளவார். 

6.  �யன்�ாடு ஒரு உளவியல கருத்தாகும்: 
அத்ன துல்லியமா்க அ்ளவிடவவா 
எண்ணிக்்கயிடவவா முடியாது.

7.  �யன்�ாடு நீதிசநறி, ஒழுக்க சநறி 
முக்கியத்து்வம் சகாணடதலல: (உ.ம்.) 
்கததி்ய ச்மயல்்காேர் ்காய்்கறி்க்்ள 
பவட்டப் ்பயன்படுததுகி்றார்.  
ப்கா்ை்காேன தனது எதிரி்ய தாக்கப் 
்பயன்படுததுகி்றான.  மனிதனின 
விருப்்பத்த நி்்றவு பசய்யும் ்பண்டம் 
மட்டுவம ்பயன்பாடு ப்காண்டுள்ளது என 
ப்பாருளியலில் ்கருதப்்படுகி்றது.  

இ) ்பயன்பாட்டின வ்்க்கள

்பயன்பாட்டின வ்்க்கள பினவருமாறு, 

1.  ்வடி்வப் �யன்�ாடு: ஒரு ்பண்டம் அல்ைது 
்பணி ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவததில் 
கி்டககும்வ்பாது தான நு்கர்வவார் 
்பயன்பாட்்டப் ப்பறுகி்றார்.  மூைப் 
ப்பாருட்்கள உண்்ம வடிவததில் 
இருககும்வ்பாது ஒரு நு்கர்வவாருககுப் 
்பயன்பாட்்ட தோமல் இருக்கைாம்.  
ஆனால் அவற்்்ற முடிவுற்்ற ்பண்டமா்க 
மாற்றும்வ்பாது அ்வ அவருககுப் 
்பயன்பாட்்ட தருகின்றன.  (உ.ம்.) ்பருததி 
மூைப் ப்பாரு்ளா்க இருககும்வ்பாது 
நு்கர்வவாருககுப் ்பயன்பாட்்ட 
தருவதில்்ை.  ஆனால் அ்த துணியா்க 
மாற்றும்வ்பாது, துணி நு்கர்வவாருககுப் 
்பயன்பாட்்டத தருகி்றது. 
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1.5.5  பெலவு

பசைவு ஒரு குறிப்பிட்ட அ்ளவு ்பண்டத்த 
உற்்பததி பசய்வதற்கு அல்ைது வாஙகுவதற்கு 
ஏற்்படும் பசைவினங்க்்ளக குறிககி்றது.  
வருவாயுடன ஒப்பிட்டு ஒரு நிறுவனம் 
ப்பறும் இைா்பத்தவயா அல்ைது 
இழப்்்பவயா பசைவானது நிர்ணயிககின்றது.

1.5.6 ்வரு்வொய்

்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்க்்ள விற்று 
ஈட்டும் வருமானம் வருவாய் எனப்்படும்.  
ஒரு ப்பாருளின அ்னதது அை்்கயும் 
விற்்பதன மூைம் கி்டககும் ்பணம் பமாதத 
வருவாய் (TR) எனப்்படும். TR = P × Q. TR 
என்பது பமாதத வருவாய், P = ஒரு 
ப்பாருளின ஒரு யூனிட் வி்ை, Q = பமாதத 
ப்பாருள விற்்றது.

1.5.7  ெமநிறல

அ) நி்ையான சமநி்ை
சமநி்ை என்பது மாற்்றமில்ைா 

நி்ை்ய அ்டவது எனறு வ்போசி. ஸ்டிகைர் 
குறிப்பிடுகி்றார். இ்வ இல்ைாத நி்ை 
சமமற்்ற நி்ை என்பர். நு்கர்வவார் உச்ச 

்வறர�டம் 1.1.

ஈ) ்பயன்பாட்்ட அ்ளவிடுதல்

மனிதனின விருப்்பம், நு்கர்வின வ்பாது 
நி்்றவ்டகி்றது.  நு்கர்வவார் ப்பறும் 
்பயன்பாடு யுடில்ஸ் (utils) எனறு 
அ்ளவிடப்்படுகி்றது.  யுடில்ஸ் என்பது 
்பயன்பாட்டின ஓர் அ்ளவீடாகும்.  ஒரு ந்பர் 
ஓர் அைகு ப்பாருளில் இருந்து ப்பறும் 
்பயன்பாட்டிற்கு சமமா்க வி்ை தருகி்றார்.  
இதனால்தான ்ப ய ன ்ப ா ட் ் ட 
அ்ளககும் அ்ளவு வ்காைா்க ்பணத்த 
ம்்றமு்கமா்க ்பயன்படுததைாம் எனறு 
மார்்ஷல் குறிப்பிடுகி்றார்.

1.5.3 விறல

்பண்டங்களின மதிப்்்ப ்பணததால் 
குறிப்பிட்டால் அது வி்ை எனப்்படும்.  ஒரு 
்பண்டததின வி்ை, அளிப்பு மற்றும் வத்வ 
சகதியால் தீர்மானிக்கப்்படுகி்றது.  உற்்பததிச் 
பசைவும் ப்பாருளியலின வி்ை்ய 
நிர்ணயிப்்பதா்க சிை ப்பாருளியைா்ளர்்கள 
்கருதுகி்றார்்கள.  வி்ையானது எந்த 
்பண்டத்த எந்த அ்ளவில் உற்்பததி பசய்ய 
வவண்டுபமன்ப்தத தீர்மானிககின்றது.  
வி்ை ்பண்டத்த எவவாறு தயாரிக்கப்்பட 
வவண்டுபமன்ப்தயும் தீர்மானிககின்றது. 

1.5.4 அஙகொடி

ப்பாதுவா்க அங்காடி என்பது 
ப்பாருட்்க்்ள வாஙகும், விற்கும் ஓர் 
இடமாகும்.  ப்பாருளியலில் அங்காடி என்பது 
ஒரு வி்ையில் ்பண்டங்க்்ளயும், 
்பணி்க்்ளயும் ்பரிமாற்்றம் பசய்திட 
விற்்பவரும், வாஙகு்பவரும் இ்ணவ்த 
குறிககும்.
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1.6மனநி்்ற்வ ப்பறுகின்ற வ்பாது 
சமநி்ைய்டகி்றார்.  உற்்பததியா்ளர் உச்ச 
இைா்பம் ப்பறுகின்ற வ்பாது 
சமநி்ைய்டகி்றார்.  உற்்பததி ்காேணி்கள 
முழு வவ்ை வாய்ப்்்பயும், உச்ச 
பவகுமதி்யயும் ப்பறும் வ்பாது சமநி்ை 
அ்டகின்றன. எனவவ, நி்ையான 
சமநி்ை என்பது நி்ையான வவ்ை, 
அ்ளவு, வருமானம், பதாழில்நுட்்பம், 
மக்களபதா்்க வ்பான்றவற்்்ற 
அடிப்்ப்டயா்கக ப்காண்டது.

ஆ)  தனிச் சமநி்ை அல்ைது ்பகுதிச் 
சமநி்ை மற்றும் ப்பாதுச் சமநி்ை  
ஒவேபயாரு மாறியின (ஒரு ப்பாருள) 

மூைம் கி்டக்கக கூடிய சமநி்ை ்பகுதிச் 
சமநி்ை அல்ைது தனிச் சமநி்ை என 
அ்ழக்கப்்படுகி்றது.  

ப்பாதுசமநி்ை என்பது 
ப்பாரு்ளாதாேததில் பசயல்்படுகின்ற 
அ்னதது மாறி்க்்ளயும் 
்கணககிபைடுததுக ப்காண்டு பமாதத 
ப்பாரு்ளாதாேததிலும் சமநி்ை 
ஏற்்படுவ்தக குறிககின்றது.

1.5.8 ்வருமொனம்

வருமானம் என்பது ஒரு ப்பாரு்ளாதாே 
அை்கால் ஒரு குறிப்பிட்ட ்காைததில், 
ஈட்டப்்பட்டதா்கவவா, ஈட்டப்்படாததா்கவவா, 
்பணமா்கவவா அல்ைது பி்றவ்்கச் 
சம்்பாததியமா்கவவா ப்பறுவதாகும். இது 
கு்்றவானதா்கவவா, அதி்கமானதா்கவவா 
இருக்கைாம். ப்பயே்ளவு வருமானம் என்பது 
்பணமா்கப் ப்ப்றககூடிய்தக குறிககும். 

உண்்ம வருமானம் என்பது ்பண 
வருமானததின மூைம் வாஙகும் 
்பண்டங்களின அ்ளவாகும்.  இது ்பணததின 
வாஙகும் சகதியாகும்.  இது ்பணவீக்க 
விகிதத்த சார்ந்துள்ளது.

ப�ோருளியல்  
மு்்றகள், கூறுகள், 
 நகோட�ோடுகள் மைறறும்  
விதிகள்

1.6.1  ப�ொருளியல் ஆய்வு 
முற்கள்: �குத்தொய்வு 
மறறும் பதொகுத்தொய்வு 

மற்்ற அறிவிய்ைப் வ்பானறு ப்பாருளியலும் 
அதற்குரிய விதி்க்்ளக ப்காண்டுள்ளது.  
இந்த விதி்கள நு்கர்வு, உற்்பததி, ்பரிமாற்்றம் 
மற்றும் ்பகிர்வு ஆகியவற்வ்றாடு 
பதாடர்பு்டய்வ.

தர்க்க ரீதியா்க ஒரு விதி்ய அ்டவதும் 
அல்ைது அறிவியல் ரீதியா்க 
ப்பாது்மப்்படுததுவதும் ஆய்வு மு்்ற 
எனப்்படும்.

ப்பாருளியலில் இருவ்்கயான ஆய்வு 
மு்்ற்களும் ்பயன்படுததப்்படுகின்றன.

அ) ப்பாருளியல் ்பகுததாய்வு மு்்ற

்பகுததாய்வு மு்்ற்ய ்பகுததறியும் 
மு்்ற எனறும் ்கருததியைான மு்்ற 
எனறும் கூறுவதுண்டு.  ்பகுததாய்வு மு்்ற 
என்பது முழு்ம பதாகுதியி்ன ்பற்றிய 
்கருததின அடிப்்ப்டயில் அதன தனி அைகு 
ஒனறி்னப் ்பற்றி ்கருததுக கூறுவதாகும்.  
பு்கழப்பற்்ற பதான்ம மற்றும் புதிய 
பதான்ம ப்பாருளியல் அறிஞர்்க்ளான 
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ரிக்கார்வடா, சீனியர் வ�.எஸ்.மில், மால்தஸ், 
மார்்ஷல், பிகு ஆகிவயார் தமது ப்பாருளியல் 
ஆய்வில் இம்மு்்ற்ய ப்பரிதும் 
்பயன்படுததினர்.

்பகுததாய்வு மு்்றயின ்படி்கள 

�	�டி 1:  எ ந் த  பி ே ச் சி ் ன ் ய 
ஆோய்கிவ்றாம் என்ப்த 
துல்லியமா்கவும், பதளிவா்கவும் 
ஆோய்ச்சியா்ளர் அறிந்திருக்க 
வவண்டும்.

�	�டி 2:  ஆய்வில் ்பயன்படுததப்்படும் 
பதாழில்நுட்்ப ்கருததுக்க்்ள 
ப த ளி வ ா ்க  ஆ ய் வ ா ்ள ர் 
வ்ேயறுக்க வவண்டும்.  வமலும், 
வ்காட்்பாட்டின எடுவ்காள்கள 
சுருக்கமா்க கூ்றப்்படவவண்டும்.

�	�டி 3:  அனுமானங்களின (Assumptions) 
வாயிைா்க ்கருதுவ்காள்க்்ள 
(Hypothesis) உருவாக்க வவண்டும்.

�	�டி 4:  ்கருதுவ்காள்கள எதார்தத உைகில் 
வ ந ே டி  உ ற் று வ ந ா க ்க ல் 
மூைமா்கவும், புளளியியல் ஆய்வு 
மு்்ற்கள மூைமா்கவும் 
சரி்பார்க்கப்்பட வவண்டும். (உ.ம்.) 
ஒரு ்பண்டததின வி்ைககும் 
அப்்பண்டம் வத்வப்்படும் 
அ்ளவிற்கும் த்ைகீழ உ்றவு 
உள்ளது.

ஆ) ப்பாருளியல் பதாகுததாய்வு மு்்ற

பதாகுததாய்வு மு்்ற பசயைறி மு்்ற 
எனறும் அ்ழக்கப்்படுகி்றது. இத்ன 
வேைாற்றுப் ்பளளி்ய வசர்ந்த ப்பாருளியல் 
அறிஞர்்கள பின்பற்றினர். இம்மு்்ற தனிக 
்கருததிலிருந்து ப்பாதுக ்கருத்தப் 
ப்பறுவதாகும்.

கீழக்காணும் மு்்ற்களின 
அடிப்்ப்டயில் ப்பாருளியல் ப்பாது்ம்கள 
ப்ப்றப்்படுகின்றன. 

(i)   ்பரிவசாத்ன்கள

(ii)  உற்று வநாககுதல் மற்றும்

(iii) புளளியியல் மு்்ற்கள

�	�டி 1:  ஒரு குறிப்பிட்ட ப்பாரு்ளாதாே 
நி்கழவு்க்்ளப் ்பற்றிய புளளி 
விவேங்க்்ள வச்கரிதது, 
அ்வ்க்்ள மு்்றயா்க 
ஒழுஙகு்படுததி அவற்றிலிருந்து 
ப்பாது முடிவுககு வருவதாகும்.

�	�டி 2:  விவேங்க்்ள உற்று வநாககுவது 
மூைம் முடிவுககு வருவதும் 
எளிது.

�	�டி 3:  விவேங்க்்ளப் ப்பாது்மப்்படுததி 
்கருதுவ்காள்கள உருவாககுதல்.

�	�டி 4:  ்கருதுவ்காள்க்்ள சரி்பார்ததல் 
(உ.ம்.) ஏங்கலின விதி.

இன்்றய ப்பாரு்ளாதாே அறிஞர்்கள 
இேண்டு மு்்ற்களும் ஒன்்ற ஒனறு 
சார்ந்ததா்க ்கருதுகின்றார்்கள.  ஆல்ஃபிேட் 
மார்்ஷலின கூற்றுப்்படி: “நடப்்பதற்கு வைது 
்காலும், இடது ்காலும் எவவாறு அவசியவமா, 
அது வ்பாை ்பகுததாய்வு மு்்றயும், 
பதாகுததாய்வு மு்்றயும் அறிவியல் ஆய்வுககு 
அவசியமாகும்”.

ஏஙகலின் விதியின்�டி, “உணவுப் 
�ணடஙகளுக்காக செலவிடப்�டும் 
செலவின் ெதவீதம், சமாத்த செலவு 
(்வருமான உயரவின் ழ�ாது) 
அதிகரிக்கும்ழ�ாது குரையும்.
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ப்காண்டு இயஙகுகின்றன. இஙகு  புளளி 
விவேங்களின மூைம் ்கணிக்கப்்படுகி்றன்ற 
வி்்ளவு்கள அவசியமான்வயா்கவும், 
தவிர்க்க முடியாத்வயா்கவும் உள்ளது. 
இருப்பினும் ப்பாருளியல் விதி்கள, இயல் 
அறிவியல்்க்்ளப் வ்பானறு துல்லியமான்வ 
அல்ை. புவிஈர்ப்பு வி்சயின 
துல்லியததன்மவயாடு ஒப்பிடககூடிய 
அ்ளவிற்கு ப்பாருளியல் விதி்கள இல்்ை 
எனகி்றார் மார்்ஷல்.

இயல் அறிவியைா்ளர்்கள அறிவியல் 
தன்ம்க்்ள ஆய்வுககூடததில் ்கருவி்களின 
து்ணயால் திரும்்பத திரும்்ப ஆோய்ந்து 
பதளிவான, துல்லியமான முடிவு்களுககு வே 
இயலும்.  மாறுகின்ற மனநி்ை்யக ப்காண்ட 
மனிதர்்களின நடத்த்க்்ளக ப்காண்டு 
எதிர்்பார்க்கப்்படும் ்கணிப்பு தவ்றானதா்க 
அ்மயும். எனவவ ப்பாருளியல் அறிவியலில் 

நுண் ப�ொருளியலின் 
முககியத்து்வம்

�	ஒரு ப்பாரு்ளாதாேததின பசயல்்பாட்்ட 
அறிந்துப்காள்ள உதவுகி்றது

�	ப்பாரு்ளாதாேக ப்காள்்கக்கான 
்கருவி்க்்ளத தருகி்றது.

�	ப்பாரு்ளாதாே நைனின நி்ை்ய ்பற்றி 
ஆோய்கி்றது.

�	வ்ளங்க்்ள தி்றன்பட ்பயன்படுதத 
உதவுகி்றது.

�	்பனனாட்டு வாணி்பததில் ்பயன்படுகி்றது.
�	்பயனுள்ள முடிவு்க்்ள எடுப்்பதற்கு 

்பயன்படுகி்றது
�	வ்ளங்க்்ள உததம அ்ளவில் ்பஙகிட 

்பயன்படுகி்றது
�	முன ்கணிப்பிற்கு அடிப்்ப்டயா்க 

உள்ளது.
�	வி்ை நிர்ணயம் பசய்ய உதவுகி்றது.

1.6.2  ப�ொருளொதொர 
உண்றமகளும், 
வகொட்�ொடுகளும்

ப்பாரு்ளாதாே அறிஞர்்கள ஆய்வு 
மு்்ற்க்்ள ்பயன்படுததி உண்்ம்க்்ள 
உற்றுவநாககுகின்றனர். எடுததுக்காட்டா்க, 
்பண்டததின வி்ையில் ஏற்்படுகின்ற 
மாற்்றததால் ்பண்டததின வத்வ அ்ளவில் 
ஏற்்படும் மாற்்றத்த ஆோய்கின்றார்்கள. 

இதன மூைம் இேண்டு மாற்்றங்களும் 
த்ைகீழ பதாடர்பு்டயன என்ப்த 
உணர்கி்றார்்கள.  அதாவது வி்ை 
அதி்கரிககும்வ்பாது ்பண்டததின வத்வயின 
அ்ளவு கு்்றகி்றது.  இவவாறு வத்வக 
வ்காட்்பாடு வடிவ்மக்கப்்பட்டுள்ளது.  
பினனர் மற்்ற ்பை கூறு்க்்ள ்பை 
்காைங்களில் ்பை இடங்களில் ஆோய்ந்த 
பி்றகு உருவா்கக கூடிய வ்காட்்பாடானது, 
விதியா்க உயர்வுப் ப்பற்று உை்க்ளாவிய விதி 
எனறு ஏற்றுக ப்காள்ளப்்படுகி்றது.

1.6.3  ப�ொருளியல் விதிகளின் 
இயல்புகள்

ஒரு விதி எனப்்படுவது இருவவறு 
அல்ைது அதற்கு வமைான ்காேணி்களுககு 
இ்டவயயான ்காேண ்காரிய பதாடர்பி்ன 
வி்ளககுவதாகும். மார்்ஷல் ப்பாருளியல் 
விதி்க்்ள வ்பாககு்ேக கூற்று்கள ( Statement of 
tendencies) எனகி்றார். ்பணவி்ையால் 
அ்ளவிடததக்க நடவடிக்்க்களின உந்துத்ை 
விவாிககும் சமூ்க விதி்கள எனறு அவர் 
குறிப்பிடுகி்றார்.

இயற்்்க அறிவியலில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
்காேணத்தப் பின்பற்றி உறுதியான வி்்ளவு 
எதிர்்பார்க்கப்்படுகி்றது. ப்பாருளியலில் 
விதி்கள, ்காேணம் மற்றும் வி்்ளவு 
ஆகியவற்றிற்கி்டவய உள்ள  பதாடர்்்பக 
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1.7

அனுமானங்கள சூழந்துள்ளன.  
ப்பாரு்ளாதாே விதி்கள உை்கறிந்த 
உண்்ம்க்ளா்க உள்ளன. உதாேணமா்க 
வசமிப்பு வருமானத்த சார்ந்துள்ளது.  
மற்ப்றாரு உை்கறிந்த உண்்ம மனித 
விருப்்பங்கள எண்ணற்்ற்வ.

ப�ோருளியலின் உடபிரிவுகள்

ப்பாருளியல் கீழக்காணும் உட்பிரிவு்க்ளா்க 
பிரிக்கப்்பட்டுள்ளது.

1.7.1 நுகர்வு

மனித விருப்்பங்க்்ள நி்்றவு பசய்யும் 
நு்கர்வு, ப்பாரு்ளாதாே நடவடிக்்கயின 
துவக்கப் புளளியா்க வி்ளஙகுகி்றது.  இந்தப் 
்பகுதியில் மனித விருப்்பங்களின 
இயல்பு்களின அடிப்்ப்டயில், நு்கர்வவாரின 
நடத்த, கு்்றந்துபசல் ்பயன்பாடு, 
நு்கர்வவார் உ்பரி வ்பான்ற ்பை விதி்கள 
வி்ளக்கப்்பட்டுள்ளன. 

1.7.2 உற�த்தி

உளளீடு்க்்ள பவளியீடு்க்ளா்க 
மாற்றும் பசயல்்பாவட உற்்பததி எனப்்படும்.  
இது உற்்பததி ்காேணி்களின இயல்பு்க்்ள 
உள்ளடககி உள்ளது.  அதாவது நிைம், 
உ்ழப்பு, மூைதனம், பதாழில் அ்மப்பு 
வமலும் உளளீடு, பவளியீடு்களுககு 
இ்டவயயான உ்றவு ஆகியன இப்பிரிவில் 
இடம் ப்பற்றுள்ளன.

மாற்்றங்க்்ள எளிதில் ப்காண்டுவே இயைாது.  
வத்வ விதிககு ்பை விதிவிைககு்கள உள்ளன. 
எனவவ ப்பாரு்ளாதாே விதி்கள மீ்ற 
முடியாத்வ அல்ை.

மார்்ஷல், ப்பாருளியல் விதி்க்்ள 
எப்வ்பாதும் ஒவே மாதிரியா்க இருப்்பதா்க 
்கணிக்க முடியாது. எனவவ ப்பாருளியல் 
விதி்க்்ள அ்ை்களின விதி்கவ்ளாடு 
ஒப்பிடைாம் எனகி்றார்.  கு்்றவான 
்காற்்றழுததம் ப்காண்ட அ்ைககு பினனர் 
அதி்க உயேமான அ்ை்கள வரும் என்ப்த 
எப்்படி உறுதியா்க கூ்றமுடியாவதா, அது 
வ்பாை ப்பாருளியல் விதி்க்்ள உறுதியிட்டு 
பசால்ை இயைாது.  ஏபனனில் மனிதனின 
நடத்த்கள எளிதில் மா்றககூடிய்வயா்க 
உள்ளன  (உ.ம்.) மற்்ற்வ மா்றாதிருககும் 
வ்பாது, ஒரு ்பண்டததின வி்ை கு்்றந்தால் 
அப்்பண்டததின வத்வ அதி்கரிககும்.  
அதற்கு மா்றா்க, வி்ை அதி்கரிததால் 
அப்்பண்டததிற்்கான வத்வ கு்்றகி்றது 
எனறு வத்வ விதி எடுதது்ேககின்றது.

‘மற்்ற்வ மா்றாமலிருக்க’ (Ceteris paribus) 
எனும் அனுமானத்த (Assumption) 
்பயன்படுததுவதால் ப்பாரு்ளாதாே விதி்கள 
்கருதுவ்காள்க்ளாகின்றன. இருப்பினும் 
இயல் அறிவியலில் உள்ள ்கற்்ப்னக 
கூறு்க்்ளவிட ப்பாருளியலில் உள்ள 
்கற்்ப்னக கூறு்கள கு்்றவான்வ 
என்ப்தயும் ்கணககில் ப்காள்ளவவண்டும்.

்பணத்த அ்ளவுவ்காைா்கப் 
்பயன்படுததுவதால், ப்பாருளியலின 
விதி்கள சரியான்வயா்கவும், 
சுருக்கமான்வயா்கவும், பி்ற சமூ்க 
அறிவியல்்க்்ள விட 
துல்லியமான்வயா்கவும் உள்ளன.  
எனினும், அ்ளவுவ்காைான ்பணததின 
மதிப்வ்ப நி்ையா்க இல்ைாத ்காேணததால், 
ப்பாரு்ளாதாே விதி்க்்ள எப்வ்பாதும் 
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1.8

1.7.3 �ரிமொற்ம்

்பரிமாற்்றம் என்பது ்பல்வவறு அங்காடி 
அ்மப்பு்களின மூைம் வி்ை 
தீர்மானிக்கப்்படுவவதாடு பதாடர்பு்டயது.  
இதன பிரிவு வர்தத்கம் (trade) மற்றும் 
வணி்கத்த (commerce) உள்ளடககியது.  
உற்்பததி பசய்யப்்பட்ட ்பண்டங்கள 
நு்கர்வவாரின ்்க்களுககு 
கி்டககின்றவ்பாதுதான நு்கர்வு 
சாததியமாகி்றது.

1.7.4 �கிர்வு

உற்்பததி என்பது உற்்பததி ்காேணி்களின 
்பங்களிப்பு மூைம் கி்டககும் வி்்ளவாகும்.  
இவவா்றா்க நிைம், உ்ழப்பு, மூைதனம், 
பதாழில் அ்மப்பு வ்பான்ற்வ்களின 
முயற்சியால் ்பண்டங்கள உற்்பததி 
பசய்யப்்படுகின்றன.  உற்்பததி பசய்யப்்பட்ட 
பசல்வங்கள உற்்பததி ்காேணி்களுககு 
்பகிர்ந்தளிக்கப்்படுகின்றன.  இப்பிரிவில் 
உற்்பததி ்காேணி்களுககு வழங்கப்்படும் 
ஊதியங்க்ளான வாேம், கூலி, வட்டி மற்றும் 
இைா்பம் ஆகியவற்்்றப் ்பற்றி 
்படிக்கப்்படுகி்றது.  ்பகிர்வு எனனும் ்பகுதி 
உற்்பததி ்காேணி்களின வி்ை்கள 
நிர்ணயிக்கப்்படுவ்த வி்ளககுகி்றது.

ப�ோருளியலின் வ்ககள்

ப்பாருளியல் என்பது வி்ேவா்க 
வ்ளர்கின்ற ஒரு ்பாடம்.  இது எல்்ை்கள 
தாண்டி விரிந்திருககி்றது.  ்பற்்றாககு்்றயான 
வ்ளங்க்்ள, தி்ற்மயான மு்்றயில் 
ஒதுககீடு பசய்து நீட்டிதத நைத்தப் 
ப்பறுவதற்கு உதவுவது, இந்த ்பாடததின 

அடிப்்ப்ட உந்துதைாகும்.  பினவருவன சிை 
முககிய ்பாடப் பிரிவு்க்ளாகும்.  இதில் 
வ்ளங்கள சி்றந்த மு்்றயில் ஒதுககீடு 
பசய்யப்்படுகி்றது. 

1.8.1  நுண்ணியல் ப�ொருளியல்

தனிப்்பட்ட மனிதர்்கள, இல்ைங்கள 
மற்றும் நிறுவனங்கள அல்ைது 
ப தா ழி ல் ்களி ன  ப ்பா ரு்ளா தா ே 
நடவடிக்்க்க்்ள நுண்ணியல் 
ப்பாருளியலில் ்படிககிவ்றாம்.  ்பல்வவறு்பட்ட 
சந்்த சூழலில் பதாழில் நிறுவனங்கள, 
வாஙகு்பவர்்கள விற்்பவர்்கள இ்ணந்து 
எவவாறு வி்ை்யத தீர்மானிககும் 
பசயலில் ஈடு்படுகி்றார்்கள என்ப்த 
நு ண் ணி ய ல்  ப ்ப ா ரு ளி ய லி ல் 
்படிக்கப்்படுகி்றது. 

நுண்ணியல் ப்பாருளியல் கீழ்கண்டவற்்்ற 
உள்ளடககியுள்ளது.

(i).  மதிப்பீட்டுக வ்காட்்பாடு்கள (்பண்டங்கள 
மற்றும் ்காேணி்களின வி்ைத 
தீர்மானம்)

(ii). ப்பாரு்ளாதாே நைக வ்காட்்பாடு

நுணச�ாருளியல மற்றும் ழ�ரியல 
ச�ாருளியல என்ை சொற்கரள 
முதன்முதலில 1933 ஆம் ஆணடு நாரழ்வ 
நாட்டு ச�ாருளியலறிஞைான ழ�ைாசிரியர 
ைாக்னரஃபிரிஷ் �யன்�டுத்தினார.  பின்பு 
ழே.எம்.கீன்சு 1936 ஆம் ஆணடு ச்வளியிட்ட 
ழ்வரல்வாய்ப்பு, ்வட்டி, �ணம் �ற்றிய 
ச�ாதுக் ழகாட்�ாடு என்ை நூலின் மூலம் 
இந்த இைணடு சொற்களுக்கான 
ழ்வறு�ாடுகரள சதளி்வாக ச்வளிப்�டுத்தி 
இந்த சொற்கரள பிை�லமரடயச் செய்தார.
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நுண்ணியல் ப�ொருளியல் வ�ரியல் ப�ொருளியல்

தனிப்்பட்ட ப்பாரு்ளாதாே மு்கவர்்க்ளான 
உற்்பததியா்ளர், நு்கர்வவார் எடுககும் 
ப்பாரு்ளாதாே முடிவு்க்்ள வி்ளககுவது 
நுண்ணியல் ப்பாருளியல் பிரிவு.

இந்த பிரிவு முழுப் ப்பாரு்ளாதாேததின முழுத 
பதாகுதி்யயும் ஆோயும் ்பகுதி்கள 
ப்காண்டது. (உ.ம்) பமாதத உற்்பததி, வதசிய 
வருவாய், பமாதத வசமிப்பு மற்றும் முதலீடு 
ஆகியன.

ப்பாரு்ளாதாேததின சிறு ்பகுதி்க்்ள மட்டும் 
்கணககில் எடுததுக ப்காளகி்றது.

 நாட்டின முழுப் ப்பாரு்ளாதாேத்தயும் 
்கணககில் எடுததுக ப்காளகி்றது.

இப்பிரிவு தனிபயாரு ்பண்டம் மற்றும் 
்காேணியின வி்ை எவவித மு்்றயில் 
நிர்ணயிக்கப்்படுகி்றது என்ப்த 
வி்ளககுகி்றது.

இது ப்பாரு்ளாதாேததின ப்பாது வி்ை 
நி்ைவயாடு பதாடர்பு்டயது.

இது வி்ைகவ்காட்்பாடு எனறும் 
அ்ழக்கப்்படுகி்றது.

இது வருவாய் வ்காட்்பாடு எனறும் 
அ்ழக்கப்்படுகி்றது.

தனிப்்பட்ட நு்கர்வவார் மற்றும் உற்்பததியா்ளேது 
உததம அ்ளவு குறிகவ்காளுடன பதாடர்பு 
உ்டயது.

இது வ்ளர்ச்சி மு்்றயின உததம அ்ளவுடன 
பதாடர்பு்டயது.

நுண்ணியல் ப�ொருளியல் மறறும் வ�ரியல் ப�ொருளியலுககு இறடயில் உள்ள வ்வறு�ொடுகள்

1.8.2 வ�ரியல் ப�ொருளொதொரம்

வ்பரியல் ப்பாருளியல் நுண்ணியல் 
ப்பாருளியலில் இருந்து சற்று மாறு்பட்டது.  
இது ஒட்டு பமாதத ப்பாரு்ளாதாே 
நடவடிக்்க்க்்ள வி்ளககுகி்றது.  நாட்டு 
உற்்பததி, ்பண வீக்கம், வவ்ையின்ம 
மற்றும் வரி வ்பான்ற ்பை ஒட்டு 
பமாததங்க்்ளப் ்பற்றி ்படிககி்றது. கீனசின, 

வ�ரியல் ப�ொருளியல் Vs நுண்ப�ொருளியல் “வவ்ைவாய்ப்பு, வட்டி, ்பணம் ்பற்றிய 
ப்பாதுகவ்காட்்பாடு” என்ற நூல் தற்்காை 
வ்பரியல் ப்பாரு்ளாதாேததிற்கு 
அடிப்்ப்டயா்க வி்ளஙகுகி்றது.

1.8.3  �ன்னொட்டுப் 
ப�ொருளொதொரம் 

நவீன உைகில் எந்த ஒரு நாடும் 
தனிப்்பட்ட நி்ையில் வ்ளர்ச்சி அ்டய 
இயைாது எனறு ்கருதப்்படுகி்றது.  
பவளிநாட்டு மூைதனம், முதலீடு 
(பவளிநாட்டு வநேடி முதலீடு) மற்றும் 
்பனனாட்டு வாணி்பததின மூைம் ஒவபவாரு 
நாடும் மற்்ற நாடு்கவ்ளாடு பதாடர்பு 
ப்காண்டுள்ளன. இவற்்்ற ்பனனாட்டுப் 
ப்பாருளியல் வி்ளககுகி்றது. 
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1.9

1.8.4  ப�ொது நிதிப் 
ப�ொருளொதொரம் 

ப்பாதுநிதி என்பது வருமானம் அல்ைது 
வருவா்ய அதி்கரிக்க ப்பாது அதி்காே 
அ்மப்பு்கள ஒனவ்றாபடானறு இ்ணந்து 
வமற்ப்காளளும் நடவடிக்்க்ய 
வி்ளககுகி்றது. ப்பாதுச் பசைவு, ப்பாது 
வருவாய், ப்பாதுக ்கடன மற்றும் நிதி 
நிர்வா்கம் வ்பான்ற்வ ப்பாதுநிதியின 
எல்்ை்க்ளாகும். 

1.8.5 ்வளர்ச்சிப் ப�ொருளொதொரம்

தைா வருமானம், மனித வமம்்பாட்டு 
குறியீடு, மகிழச்சி குறியீடு ஆகியவற்றின 
அடிப்்ப்டயில் நாடு்கள வ்ளர்ச்சி அ்டந்த 
நாடு்கள, வ்ளர்ந்துவரும் நாடு்கள, பின 
தஙகிய நாடு்கள என 
வ்்கப்்படுததப்்படுகின்றன.  வ்ளர்ச்சிப் 
ப்பாரு்ளாதாேமானது வ்ளர்ந்த நாடு்களின 
இயல்பு்கள, வ்ளர்ச்சிக்கானத த்ட்கள, 
வ்ளர்ச்சிககு உதவும் ப்பாரு்ளாதாேக 
்காேணி்கள மற்றும் ப்பாரு்ளாதாேம் சாோ 
்காேணி்கள, ்பல்வவறு வ்ளர்ச்சி மாதிரி்கள 
மற்றும் வ்ளர்ச்சிக்கான உததி்கள 
வ்பான்றவற்்்ற வி்ளககுகி்றது. 

1.8.6 சுகொதொரப் ப�ொருளொதொரம்

சு்காதாேப் ப்பாரு்ளாதாேம் என்பது 
பசயல்மு்்ற ப்பாரு்ளாதாேததின ஒரு 
்பகுதியாகும்.  இது சு்காதாேக குறியீடு்கள, 
வநாய் தடுப்பு மற்றும் வநாய் நீககும் 
நடவடிக்்க்கள, மருததுவ ஆோய்ச்சி 
மற்றும் ்கல்வி, கிோமப்பு்ற சு்காதாேப் ்பணி, 
மருந்து வி்ை ்கட்டுப்்பாடு, பிேசவததிற்கு 
பினனோன பதாடர்்பான ்பாது்காப்பு, 
ம்கப்வ்பறு மற்றும் குழந்்த சு்காதாேம், 
சு்காதாேததிற்்கான வேவு பசைவுத திட்ட 

ஒதுககீடு வ்பான்றவற்்்ற 
உள்ளடககியதாகும். 

1.8.7  சுறறுச் சூழல்  
ப�ொருளொதொரம்

இயற்்்க வ்ளங்களின இருப்்்ப 
சுேண்டுதல் மற்றும் சுற்றுகசூழல் மாசு 
ஆகியன வி்ேவான ப்பாரு்ளாதாே 
முனவனற்்றததின வி்்ளவான தீய 
வி்்ளவு்க்ளாகும். எனவவ 
ப்பாரு்ளாதாேததிற்கும் சுற்றுச்சூழலுககும் 
இ்டவய உள்ள உ்ற்வ ஆோயும் 
சுற்றுச்சூழல் ப்பாரு்ளாதாேத்த ்படிப்்பதும் 
அவசியமாகும். சுற்றுச்சூழல் 
ப்பாருளியலில்  சூழலியல் (Ecology), 
ப்பாருளியல், சுற்றுப்பு்றச் சூழல் 
ஆகியவற்றிற்கி்டவயயான பதாடர்பு்டய 
பிேச்சி்ன்க்்ளப் ்பற்றி ்படிககி்றது.

அடிப�்ைப  பிரச்சி்னகள்

அடிப்�றடப் ப�ொருளியல் பிரச்சிறனகள்

   விருப்்பங்கள எண்ணற்்ற்வ
   வ்ளங்கள ்பற்்றாககு்்றயான்வ
        இைவசமா்க கி்டப்்பதல்ை
   விருப்்பங்களின பதரிவு
   ப்பாருளியல்
்பற்்றாககு்்றயான வ்ளங்க்்ளக ப்காண்டு 
மக்கள எவவாறு தங்க்ளது விருப்்பத்த 
பூர்ததி பசய்கி்றார்்கள என்ப்தக 
கூறுகி்றது

வ்ளங்கள ஏோ்ளமா்கவும், வத்வ்கள 
சிைவா்கவும் இருந்தால் ப்பாரு்ளாதாேப் 
பிேச்சி்ன இருப்்பதில்்ை. ஆனால் 
இதத்்கய சூழநி்ை ஒரு வ்பாதும் 
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இருப்்பதில்்ை. எப்வ்பாதும் வ்ளங்கள 
கு்்றவா்கவும் நமது வத்வ 
எண்ணிைடங்காத்வயா்கவும் இருககி்றது. 
எனவவ எல்ைாச் சமுதாயததிலும் சிை 
பதரிவு்க்்ள வமற்ப்காள்ள 
வவண்டியுள்ளது.

என்ன உற�த்தி பெய்்வது? எவ்வளவு 
உற�த்தி பெய்்வது?

எந்த ்பண்டங்க்்ள உற்்பததி பசய்வது? 
எவவாறு உற்்பததி பசய்வது? யாருக்கா்க 
உற்்பததி பசய்வது? எஙகு உற்்பததி பசய்வது? 
எவவ்ளவு உற்்பததி பசய்வது? வ்பான்ற 
வினாக்கள எல்ைாச் சமுதாயங்களிலும் 
எழுகின்றன.  இவற்றிற்்கான வி்ட சிை 
முககியமான சிக்கைான முடிவு்க்்ள 
சார்ந்துள்ளது:

அ)  உணவு, உ்ட, வீட்டுப் ப்பாருட்்கள 
வ்பான்றவற்்்ற அதி்கம் உற்்பததி 
பசய்வதா? அல்ைது ஆடம்்பேப் 
்பண்டங்க்்ள அதி்கம் உற்்பததி 
பசய்வதா?

ஆ)  விவசாயப் ப்பாருட்்க்்ள அதி்கம் 
உற்்பததி பசய்வதா? அல்ைது 
பதாழிற்சா்ைப் ்பண்டங்கள மற்றும் 
்பணி்க்்ள உற்்பததி பசய்வதா?

இ)  வ்ளங்க்்ள அதி்கமா்க ்கல்வி மற்றும் 
சு்காதாேததிற்கு ்பயன்படுததுவதா? 
அல்ைது வ்ளங்க்்ள அதி்கமா்க 
ோணுவப் ்பணி்களுககு 
்பயன்படுததுவதா?

ஈ)  நு்கர்வுப் ்பண்டங்க்்ள அதி்கம் ்வததுக 
ப்காளவதா? அல்ைது முதலீட்டுப் 
்பண்டங்க்்ள ்வததுக ப்காளவதா?

உ)  அடிப்்ப்டக ்கல்விககு அதி்கம் பசைவு 
பசய்வதா? அல்ைது உயர்்கல்விககு 
அதி்கம் பசைவு பசய்வதா?

எவ்வொறு உற�த்தி பெய்்வது?

ஒவபவாரு சமுதாயமும் உ்ழப்புச் 
பசறிவு மிக்க பதாழில் நுட்்பத்த அதி்கம் 
்பயன்படுததுவதா? அல்ைது, மூைதனச் 
பசறிவு மிக்க பதாழில் நுட்்பத்தப் 
்பயன்படுததுவதா? என்ப்த முடிவு 
பசய்யவவண்டும். அதாவது உ்ழப்்்ப 
அதி்கம் ்பயன்படுததுவதா அல்ைது 
இயந்திேத்த அதி்கம் ்பயன்படுததுவதா 
எனறு தீர்மானிக்க வவண்டியிருககி்றது.

யொருககொக உற�த்தி பெய்்வது?

ஒவபவாரு சமுதாயமும் உற்்பததி 
பசய்த ்பண்டங்க்்ள சமுதாயததின 
்பல்வவறு பிரிவு்களுககு எவவாறு பிரிததுக 
ப்காடுப்்பது? யார் அதி்கம் ப்பறுகி்றார்்கள? 
யார் கு்்றவா்கப் ப்பறுகி்றார்்கள? 
என்ப்தயும் அறிய வவண்டியுள்ளது.  
சமுதாயததில் உள்ள ஒவபவாருவருககும் 
கு்்றந்த ்பட்ச நு்கர்வுக்காவது ்பண்டங்கள 
மற்றும் ்பணி்கள கி்டககின்றனவா? 
என்ப்தயும் உறுதிபசய்ய வவண்டியுள்ளது. 
வ்ளங்கள ்பற்்றாககு்்றயா்கவவ இருப்்பதால் 
மாற்று வாய்ப்பு்க்்ளயும் பதரிவு பசய்ய 
வவண்டிய ்கட்டாயத்த ஒரு சமுதாயம் 
சந்திககின்றது.

11_Tamil Economic Chap 1_  06-02-2020.indd   22 15-12-2021   17:07:40



23நுண்ணினப் ப�ொருளியல்: ஓர் அறிமுகம்

1.10

ஒரு ப்பாரு்ளாதாேததில், உற்்பததி 
பசய்யப்்பட்ட ்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்க்்ள 
தனி ந்பர்்களுககு ஒதுககீடு பசய்வது 
வ்பான்ற பிேச்சி்ன்க்்ளயும் சமுதாயம் 
சந்திக்க வவண்டியுள்ளது.

உற�த்தி வோய்பபு  
வ்ைநகோடு

ஏவதனும் இரு ப்பாருள்க்்ள 
எடுததுகப்காண்டால் அவற்றில் எ்த 
எவவ்ளவு உற்்பததி பசய்ய வவண்டும் என்ற 
வினாவிற்கு ்பதில் தரும் மு்்ற்ய 
வடிவியல் சாதனம் மூைம் வி்ளககுவவத, 
உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காடு எனப்்படும்.  
ப்காடுக்கப்்பட்ட வ்ளங்கள மற்றும் 
பதாழில்நுட்்ப நி்ையில், உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காடானது சமுதாயததால் வதர்வு 
பசய்யப்்படும் ்பண்ட வரி்ச்ய எடுததுக 
்காட்டுகி்றது.

சிை அனுமானங்களின 
அடிப்்ப்டயிவைவய உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காடு வி்ளக்கப் ப்பறுகின்றது.

i)  ்காைததில் மாற்்றம் இல்்ை.  
வ்்ளவ்காட்டின பநடுகிலும் ஒவே ்காைம் 
நி்ைததிருககி்றது.

ii)  உற்்பததி பசய்யும் பதாழில்நுட்்பம் 
நி்ையானது.

iii)  சமுதாயததில் முழு வவ்ைவாய்ப்பு 
நிைவுகி்றது.

iv)  ப்காடுக்கப்்பட்ட வ்ளங்க்்ளக ப்காண்டு 
இரு ்பண்டங்க்்ள மட்டுவம உற்்பததி 
பசய்ய முடியும்.

v)  உற்்பததி வ்ளங்கள முற்றிலும் இடம் 
ப்பயேக கூடிய்வ.

vi)  உற்்பததிக ்காேணி்களின அ்ளவும், தேமும் 
ப்காடுக்கப்்பட்டுள்ளன.

vii)  உற்்பததியில் கு்்றந்துபசல் விதி 
நிைவுகி்றது.
ஒவபவாரு உற்்பததி வாய்ப்பு 

வ்்ளவ்காடும் அனுமானங்க்்ளக ப்காண்டு 
அ்மகி்றது. இதில் மாற்்றம் ஏற்்பட்டால் 
அகவ்காட்டின தன்ம்ய ்பாதிககி்றது.

கீழக்காணும் அட்டவ்ண்யப் 
்பயன்படுததி ஓர் உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காட்்ட வ்ேயைாம்.

உற�த்தி ்வொய்ப்பு அட்ட்வறண

உற�த்தி 
்வொய்ப்புகள்

டன் கணககில் 
உணவு 

உற�த்தியின் 
அளவு

வமொட்டொர் 
்வொகனத்தின் 

உற�த்தி 
எண்ணிகறக

I 0 25

II 100 23

III 200 20

IV 300 15

V 400 8

VI 500 0

இந்த அட்டவ்ணயிலிருந்து 
ப்காடுக்கப்்பட்டுள்ள பதாழில் நுட்்பததில் 
அ்னதது வ்ளங்களும் உணவு 
உற்்பததிககு மட்டுவம 
்பயன்படுததப்்பட்டால், அதி்க்பட்சம் 500 
டன உண்வ உற்்பததி பசய்ய முடியும் 
என்ப்த அறியைாம்.  மா்றா்க, அ்னதது 
வ்ளங்க்்ளயும் வமாட்டார் வா்கனத்த 
மட்டுவம உற்்பததி பசய்ய 
்பயன்படுததினால், 25 வமாட்டார் 
வா்கனங்க்்ள மட்டுவம உற்்பததி பசய்ய 
முடியும்.  இந்த எதிர்மா்றான 
வாய்ப்பு்களுககு இ்டயில், நாம் ப்காஞச 
அ்ளவு உண்வ விட்டுக ப்காடுததால், 
நமககு சிை வமாட்டார் வா்கனங்கள 
கி்டககும்.  இந்த முடிவு ப்பாரு்ளாதாே 
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உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காட்டில் உள்ள 
P7 வ்பான்ற புளளி்ய சமுதாயததால் 
அ்டய முடியும், ஆனால் அப்வ்பாது 
வ்ளங்கள முற்றிலுமா்க 
்பயன்படுததப்்படாத நி்ையில் இருககும்.  
(உதாேணமா்க சமுதாயம் P4 எனும் 
புளளியில் இருந்தால் வமாட்டார் 
வா்கனங்களின உற்்பததி்ய நி்ைப்ப்றச் 
பசய்து உணவு உற்்பததி்ய 
அதி்கரிக்கைாம் அல்ைது உணவு 
உற்்பததியின அ்ள்வ நி்ைப்ப்றச் பசய்து 
வமாட்டார் வா்கனங்களின உற்்பததி்ய 
அதி்கரிக்கைாம் அல்ைது ஒவே சமயததில் 
இேண்டின உற்்பததி்யயும் அதி்கரிக்க 
முடியும்).  

உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காடு 
வமல்வநாககி அல்ைது கீழவநாககி இடம் 
ப்பயர்வதற்்கான ்காேணங்க்ளாவன:

1)  உற்்பததி சாதனங்களின அளிப்பில் 
ஏற்்படும் மாற்்றம் மற்றும் 

2)  பதாழில் நுட்்ப நி்ையில் ஏற்்படும் 
மாற்்றம்

்வறர�டம் 1.3.

வ்ளங்களின அளிப்பு 
அதி்கரிப்்பதாலும், பதாழில்நுட்்ப 
வமம்்பாட்டினாலும், ்காைப் வ்பாககில் 
ப்பாரு்ளாதாேததின உற்்பததி ஆற்்றல் 

சமூ்க அ்மப்பு்க்்ளப் ப்பாறுதவத 
அ்மயும்.

உற்்பததி வாய்ப்பு அட்டவ்ண்யக 
ப்காண்டு வ்ேயப்்படுவது உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காடாகும்.  

X – அச்சில் உணவின அ்ளவும், 
y – அச்சில் வமாட்டார் வா்கனததின 
எண்ணிக்்கயும் ்காட்டப்்பட்டுள்ளது.  
பவவவவறு ஆறு வ்்கயான உற்்பததி 
வாய்ப்பு்களும் P1, P2, P3, P4, P5 மற்றும் P6 
என்ற புளளி்க்ளால் குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளன.

உணவு உற்�த்தி

இருவவறு உற்்பததி வாய்ப்பு 
அட்டவ்ண்களுககு இ்டயில், 
எண்ணிைடங்கா உற்்பததி வாய்ப்பு்கள 
இருக்கைாம். அளிக்கப்்பட்ட 
வ்ளங்க்்ளயும், பதாழில்நுட்்பத்தயும் 
ப்காண்டு ஒரு சமுதாயவமா அல்ைது 
நிறுவனவமா உற்்பததி்யத வதர்ந்பதடுக்க 
வவண்டிய வ்ே்பா்த்ய P1 லிருந்து P6  
உற்்பததி வ்்ளவ்காடு ்காட்டுகி்றது. இந்த 
வ்்ளவ்காட்்டத தாண்டி பவளிவய 
உள்ள (உ.ம். புளளி P) புளளி்கள அ்டய 
முடியாத்வ.  ஏபனனில், சமுதாயததின 
வ்ளங்கள ்பற்்றாககு்்றயா்க உள்ளன. 

உணவு உற்்பததி
்வறர�டம் 1.2.

உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காடு

ம
கி

ழு
ந்து

 எ
ண்

ணி
க்

்க
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1.11

குறிப்பிட்ட அ்ளவிவைவய உற்்பததி பசய்ய 
முடியும் என்ப்த நாம் அறிவவாம்.  
ப்பாரு்ளாதாே ்பற்்றாககு்்றவய வாழவின 
எதார்தத நி்ை.  வ்ளங்களின 
்பற்்றாககு்்றயினால் ஏற்்படும் 
சிேமங்க்்ள உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காடு பிேதி்பலிககி்றது.  

(iii) றமய சிககல்களுககொன தீர்வு

ப்பாரு்ளாதாேததின ்மயமான 
சிக்கல்்களுககு உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காட்டின மூைம் வி்ளக்கம் அளிக்க 
முடியும்.  எ்த எவவ்ளவு உற்்பததி 
பசய்வது என்ற பிேச்சி்னக்கான தீர்வு 
உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காட்டின எந்த 
்பகுதி்ய வதர்ந்பதடுப்்பது என்ற முடிவில் 
அடஙகியுள்ளது.  உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காட்டின உட்்பகுதியில் உள்ள 
ஏவதனும் புளளி 
வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டிருந்தால், அது அந்த 
ப்பாரு்ளாதாேம் தி்றனற்்ற உற்்பததி 
மு்்ற்யயும் தி்றனற்்ற வ்ளங்களின 
பதாகுப்பி்னயும் ப்காண்டுள்ளது 
என்ப்த எடுததுக்காட்டுகின்றது.

பதோகுபபு்ர

இந்த அததியாயம் ப்பாரு்ளாதாேததின 
்பேந்த ்கண்வணாட்டத்த அளிததுள்ளது.  
பசல்வம், நைம், ்பற்்றாககு்்ற, உற்்பததி 
வ்ளர்ச்சி வ்பான்ற ப்பாதுப் ்பண்பு்க்்ள 
உ்டய இைக்கணங்க்்ள தந்து 
ப்பாரு்ளாதாேம் சார்ந்த 
அததியாவசியமான வ்களவி்க்்ள 
எழுப்பியுள்ளது.  எனன? எவவாறு? 
யாருக்கா்க? உற்்பததி பசய்வது என்ப்தப் 
்பற்றியும் ப்பாருளியலின பிரிவு்க்்ளயும், 

அதி்கரிக்கைாம்,  இதனால் உற்்பததி 
வாய்ப்பு வ்்ளவ்காடு கீவழ தேப்்பட்டுள்ள 
வ்ே்படததில் ்காட்டப்்பட்டுள்ள்படி AEயில் 
இருந்து  A1 E1  ஆ்க வமல்வநாககி 
இடம்ப்பயரும்.  

இவவாறு உற்்பததி வாய்ப்பு 
வ்்ளவ்காடு வமல் வநாககி இடம் 
ப்பயருதல் ப்பாரு்ளாதாே வ்ளர்ச்சியின 
அடிப்்ப்ட அம்சமாகும்.

உற்�த்தி ்வாய்ப்பு ்வரளழகாட்டின் �யன்கள்

்பல்வவறு ஆய்வு்களுககு உற்்பததி 
வாய்ப்பு  வ்்ளவ்காடு எனும் சாதனம் 
்பயன்படுகி்றது.  அவற்றில் பிே்பைமான 
சிை இஙகு விவாதிக்கப்்பட்டுள்ளன.

(i) வதர்்நபதடுப்பின் பிரச்சிறன

வ்ளங்கள ்பற்்றாககு்்றயா்கவும், 
வத்வ்கள எண்ணற்்ற்வயா்கவும் 
இருப்்பதால் அதி்க வருவாய் உள்ள 
குழுக்களுககும் கு்்றந்த வருவாய் உள்ள 
குழுக்களுககும் இ்டவய வ்ளங்க்்ளப் 
்பஙகிடுதலில் சிக்கல்்கள எழைாம்.  
பவவவவறு நி்ையில் இருககி்ற 
குடிமக்களுககு இ்டவய ்பண்டங்க்்ள 
்பஙகிடுதலிலும் சிக்கல்்கள எழைாம். 
உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காட்டில் ்பை 
இ்ணப்பு்கள (்பைவாய்ப்பு்கள) 
உள்ளதால் பதரிவு சார்ந்த பிேச்சி்ன்கள 
எழாது.

(ii) �ற்ொககுற் எனும் கருத்து

உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காட்டின 
உதவியுடன ்பற்்றாககு்்ற எனும் ்கருத்த 
வி்ளக்கைாம்.  எந்த ஒரு சமுதாயமும் 
குறிப்பிட்ட அ்ளவிைான வ்ளங்க்்ள 
மட்டுவம ப்பற்றிருப்்பதால், இருககி்ற 
பதாழில்நுட்்பததின உதவியுடன ஒரு 
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பெொறகளஞ்சியம்

�ற்ொககுற் மக்கள எனன 
விரும்புகி்றார்்கள மற்றும் 
மக்கள எ்தப் ப்ப்ற முடியும் 
ஆகிய இேண்டிற்கும் 
இ்டவய உள்ள இ்டபவளி.

உற�த்தி ்பயன்பாட்்ட உருவாககுதல்.

�கிர்வு நாட்டு வருமானம் நானகு 
உற்்பததிக ்காேணி்களுககும் 
்பகிர்ந்தளிக்கப்்படுவது. 

வெற்வகள் ்பணி்கள, ்பண்டங்க்்ளப் 
வ்பானவ்ற ப்பாரு்ளாதாேக 
குணங்கள ப்பற்்ற்வ.  
்ப ணி ்க ் ்ள 
உரி்மயா்ளர்்களிடமிருந்து 
பிரிக்க இயைாது. வமலும் 
அ்வ எளிதில் அழியக 
கூடியது.

மதிப்பு ்பரிமாற்்றததின மூைம் ஒரு 
ப்பாருள மற்்ற ப்பாருள்க்்ள 
ப்பறும் சகதியாகும்.

விறல ்பணததில் ்பண்டததின மதிப்பு.

்வருமொனம் குறிப்பிட்ட ்காைததில் 
்பணமா்கவவா அல்ைது ்பணம் 
அல்ைாத வவறு வ்்கயிவைா, 
சம்்பாதிதவதா அல்ைது வவறு 
வழியா்கவவா ப்பறுவதாகும்.

�குத்தொய்வுமுற் 
(Deductive  
Method) 

்பகுததாய்வு மு்்ற என்பது 
தர்க்க ரீதியான ஒரு பசயல் 
மு ் ்ற ய ா கு ம் .  
ப்பாதுக்கருததில் இருந்து ஒரு 
தனிக ்கருத்த அ்டவது 
ஆகும். 

பதொகுத்தொய்வு 
முற் (Inductive  
Method) 

பதாகுததாய்வு மு்்ற என்பது 
தர்க்க ரீதியான ஒரு பசயல் 
மு்்றயாகும்.  தனிக்கருததில் 
இருந்து ப்பாதுக்கருத்த 
அ்டவதாகும். 

நுண்ணியல் மற்றும் வ்பரியல் 
ப ்ப ா ரு ்ள ா த ா ே த தி ற் ்க ா ன 
வவறு்பாடு்க்்ளயும், அடிக்கடி வதானறும் 
சிை அடிப்்ப்டக ்கருததுக்க்்ளயும் 
அறிமு்கப்்படுததி உள்ளது.  

இந்த அததியாயம் இேண்டு வழி்களில் 
முககியததுவம் வாய்ந்ததா்க இருககி்றது.  
ப்பாரு்ளாதாேம் ்பற்றிய ஆய்வு ஒரு 
புததிசாலிததனமான ்கண்்கவர் 
சா்கசமா்கவும், ப்பாருததமானதா்கவும் 
உள்ளது. அவத சமயம் மக்களு்டய 
வாழக்்க்யப் ்பாதிப்்பதா்கவும் உள்ளது.  
இப்ப்பாழுதும், எப்ப்பாழுதும் ்பாடம் ்கற்்ற 
பினனர் சுற்றுப்பு்ற மக்களின ப்பாரு்ளாதாே 
நடவடிக்்க்க்்ள உற்று வநாக்க 
வவண்டும்.  இந்த வழியில் ப்பாரு்ளாதாேம் 
்கற்்றல் ஒரு ப்பாரு்ளாதாே நிபுணர் வ்பால் 
சிந்திக்க ்வககி்றது எனைாம்.  
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5)  ப்பாருந்தா ஒன்்றக ்கண்டறி்க.

அ) “நாடு்களின பசல்வங்கள மற்றும் 
்காேணங்க்்ளக குறிதத ஒரு விசாே்ண”

ஆ) “ப்பாரு்ளாதாேக வ்காட்்பாடு்கள”

இ) “ப்பாரு்ளாதாேஅறிவியலின இயல்பும் 
அதன சி்றப்பும்”

ஈ) “மற்்ற்வ மா்றாதிருககும்வ்பாது”

6)  சமநி்ை வி்ை என்பது அந்த வி்ையில்

அ) எல்ைாம் விற்்கப்்படுகி்றது

ஆ) வாஙகு்பவர்்கள ்பணத்த பசைவிடுகின்றனர்

இ) வத்வயின அ்ளவும் அளிப்பின அ்ளவும் சமம்

ஈ) மி்்கதவத்வ பூஜ்ஜியம்

7)  நாடு்களின பசல்வம் மற்றும் ்காேணங்க்்ளக 
குறிதத ஒரு விசாே்ண என்ற நூலின ஆசிரியர்

அ) ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷல்

ஆ) ஆடம் ஸ்மித

இ) இையனஸ் இோபினஸ்

ஈ) ்பால் அ சாமுவவல்சன

8)  விருப்்பங்கவ்ளாடும் கி்டப்்பரு்மயுள்ள 
மாற்றுவழி்களில் ்பயன்படததக்க 
சாதனங்கவ்ளாடும் பதாடர்புள்ள மனித 
நடவடிக்்க்க்்ளப் ்பற்றி ்பயில்கின்ற அறிவியவை 
ப்பாருளியைாகும் எனறு இைக்கணம் வகுததவர்.

அ) இையனல் இோபினஸ்

ஆ) ஆடம் ஸ்மித

இ) ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷல்

ஈ) ்பால் அ சாமுவவல்சன

9)  ப்பாரு்ளாதாேததின தந்்த யார்?

அ) மாகஸ் முல்ைர்

ஆ) ஆடம் ஸ்மித

இ) ்கார்ல் மார்கஸ்

ஈ) ்பால் அ சாமுவவல்சன

ெ ரி ய ொ ன  ( அ ல் ல து )  ப � ொ ரு த் த ம ொ ன 
வி ற ட ற ய த்  வ த ர் ்ந ப த டு க க வு ம் .

1)  மனிதனு்டய வாழக்்கயின அன்றாட 
நடவடிக்்க்க்்ள ்பற்றி ப்பாருளியல் ஆோய்கி்றது 
எனறு கூறியவர்.

அ) ஆடம் ஸ்மித    
ஆ) இையனல் இோபினஸ்
இ) ஆல்ஃபிேட் மார்்ஷல்  
ஈ) சாமுவவல்சன

2)  ப்பாரு்ளாதாேததில் நாம் ்படிககும் அடிப்்ப்டப் 
பிேச்ச்ன

அ) எண்ணற்்ற விருப்்பங்கள 

ஆ) அ்ளவற்்ற வ்ளங்கள 

இ) ்பற்்றாககு்்ற 

ஈ) நம் வத்வ்க்்ளப் பூர்ததி பசய்வதற்்கான 
உததி

3)  நுண்ணியல் ப்பாருளியல் எ்த உள்ளடககியது?

அ) ஒட்டு பமாததப் ப்பாரு்ளாதாேம்

ஆ) ப்பாரு்ளாதாேததின ்பல்வவறு து்்ற்கள

இ) தனிந்பர் ப்பாரு்ளாதாே நடவடிக்்க்கள 

ஈ) ஒட்டு பமாதத ப்பாரு்ளாதாேத பதாடர்பு

4)  கீழக்கண்டவற்றில் எது நுண்ணியல் 
ப்பாரு்ளாதாேம் சார்ந்தது?

அ) ்கடந்த ஆண்டு உண்்ம உளநாட்டு 
உற்்பததி 2.5% அதி்கரிததுள்ளது.

ஆ) ்கடந்த ஆண்டு 9.8% உ்ழககும் சகதி 
வவ்ையின்ம நி்ைப் ப்பற்றுள்ளது.

இ) வ்காது்மயின வி்ை அதன வத்வ்ய 
நிர்ணயிககி்றது.

ஈ) ்கடந்த ஆண்டுப்பாது வி்ை 4%  
அதி்கரிததுள்ளது.

ம ொ தி ரி  வி ன ொ க க ள்

� கு தி  -  அ
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15)  ப்பாதுவா்க எந்தக வ்காட்்பாடு நுண்ணியல் 
ப்பாரு்ளாதாேத்த உள்ளடககியுள்ளது?

அ) வி்ைக வ்காட்்பாடு

ஆ) வருமானக வ்காட்்பாடு

இ) வவ்ைவாய்ப்புக வ்காட்்பாடு

ஈ) வணி்கக வ்காட்்பாடு

16)  _______ ்பரிமாற்்ற மதிப்்்பக ப்காண்டுள்ள்வ 
அவற்றின உரி்மயா்ளர் உரி்ம்க்்ள 
நிறுவவும், ்பரிமாற்்றவும் முடியும்.

அ) ்பண்டங்கள

ஆ) வச்வ்கள

இ) அங்காடி்கள

ஈ) வருவாய்

17)  ்பயன்பாட்டின சரியான ்பண்பு்க்்ள அ்டயா்ளம் 
்காண்்க.

அ) இது ்பயனுககும் சமமானது.

ஆ) இது நீதிபநறி முககியததுவம் ப்காண்டது

இ) இது மகிழவுககு சமமானது

ஈ) இது நு்கர்வவாரின மனநி்ை்யச் சார்ந்தது

18)  ்பற்்றாககு்்றப் ப்பாரு்ளாதாே இைக்கணததின 
ஆசிரியர் யார்?

அ) ஆடம் ஸ்மித 

ஆ) மார்்ஷல்

இ) இோபினஸ்

ஈ) ோ்பர்ட்சன

19)  தனிக்கருததிலிருந்து ப்பாதுக்கருதது ப்பறும் 
மு்்ற

அ) ்பகுததாய்வு மு்்ற

ஆ) பதாகுததாய்வு மு்்ற

இ) இயல்பு்ே அறிவியல்

ஈ) பநறியு்ே அறிவியல்

20)  விற்்ப்ன பசய்யும் ப்பாருட்்க்்ள எதனால் 
ப்பருககினால் பமாதத வருவாய் கி்டககும்?

அ) வி்ை

ஆ) பமாததச் பசைவு

இ) இறுதி சமநி்ை வருவாய்

ஈ) இறுதி சமநி்ைச் பசைவு

10)  ப்பாருளியல் என்பது ஒரு சமூ்கஅறிவியல் எனறு 
கூறுவர்.  ஏபனனில், 

அ) ்காேணம் மற்றும் வி்்ளவு்களுககி்டவய 
உள்ள பதாடர்பு

ஆ) விதி்க்்ள உருவாககுவதற்கு பதாகுததாய்வு 
மு்்றயும், ்பகுததாய்வு மு்்றயும் 
்பயன்படுததப்்படுகின்றன. 

இ) ்பரிவசாத்ன்கள
ஈ) வமற்கூறிய அ்னததும்

11)  ்பயன்பாடு என்பது

அ) வத்வயும், அளிப்பும் சமமா்க இருககும் 
சமநி்ைப்புளளி

ஆ) மனித விருப்்பங்க்்ள நி்்றவு பசய்யும் 
்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்களின சகதி 

இ) ்பண்டங்களின பமாதத மதிப்பு
ஈ) ்பண்டங்கள மற்றும் ்பணி்களுக்கான 

விருப்்பம்

12)  அங்காடி என்பது

அ) ப்பாருட்்கள வாஙகும் இடத்த மட்டும் 
குறிககும்

ஆ) ப்பாருட்்கள விற்கும் இடத்த மட்டும் 
குறிககும்

இ) வி்ை்கள சரி பசய்யும் இடத்த மட்டும் 
குறிககும்

ஈ) ந்பர்்கள வநேடியா்கவவா அல்ைது 
ம்்றமு்கமா்கவவா ப்பாருட்்கள வாஙகும், 
விற்கும் மு்்ற்யக குறிககும்.

13)  எது ப்பாரு்ளாதாே நை இைக்கணம் சார்ந்ததல்ை?

அ) சாதாேண மனித்னப் ்பற்றிப் ்படிப்்பது
ஆ) ப்பாரு்ளாதாேம் பசல்வம் மீது மட்டும் தனி 

்கவனம் பசலுததுவதில்்ை
இ) ப்பாரு்ளாதாேம் என்பது ்பருப்ப்பாருள நைம் 

சார்ந்த ்படிப்பு
ஈ) ப்பாரு்ளாதாேம் எண்ணற்்ற 

விருப்்பங்க்்ளயும், வ்ேயறுக்கப்்பட்ட 
வ்ளங்க்்ளயும் ்பற்றியது.

14)  வ்ளர்ச்சி இைக்கணம் என்பது

அ) இயஙகு நி்ை ப்பாரு்ளாதாே ்கட்ட்மப்பில் 
வதர்ந்பதடுப்்பதில் உள்ள பிேச்ச்ன

ஆ) எண்ணற்்ற வ்ளங்கள மற்றும் 
விருப்்பங்களுக்கான பிேச்ச்னயாகும்.

இ) பசல்வத்த உற்்பததி பசய்வது மற்றும் 
்பகிர்வது

ஈ) மனிதர்்களின ்பருப்ப்பாருள சார்ந்த நைன
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� கு தி  -  ஆ

பி ன் ்வ ரு ம்  வி ன ொ க க ளு க கு  ஓ ரி ரு  ்வ ரி க ளி ல்  வி ற ட ய ளி .

வி ற ட க ள்  ( � கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
இ இ இ இ ஈ இ ஆ அ ஆ ஈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஆ ஈ ஈ அ அ அ ஈ இ ஆ அ

21.  ப்பாருளியல் என்றால் எனன?

22.  நுண் ப்பாருளியல் என்றால் எனன?

23.  ்பண்டங்கள என்றால் எனன?

24.  ்பண்டங்க்்ள ்பணி்களிலிருந்து வவறு்படுதது்க.

25.  ்பயன்பாட்டின ஏவதனும் இேண்டு வ்்க்க்்ளக 
கூறு்க.

26.  இயல்பு்ே அறிவியலின இைக்கணத்த 
வ்ேயறுக்க.

27.  ்பகுததாய்வு மு்்றயின ப்பாருள கூறு்க.

� கு தி  -  இ

பி ன் ்வ ரு ம்  வி ன ொ க க ளு க கு  ஒ ரு  � த் தி  அ ள வி ல்  வி ற ட ய ளி .

28.  ப்பாருளிய்ைப் ்பற்றிய ்பற்்றாககு்்ற 
இைக்கணத்த வி்ளககு்க. வமலும் அத்ன 
மதிப்பீடு பசய்்க.

29.  ‘எனன உற்்பததி பசய்ய வவண்டும்” என்பதற்்கான 
முககிய முடிவு்கள யா்வ?

30.  ப்பாரு்ளாதாே நடவடிக்்க்களின ்பல்வவறு 
வ்்க்க்்ள வி்ளககு்க.

31.  ்பணி்களின ்பல்வவறு இயல்பு்கள யா்வ?

32.  ்பயன்பாட்டின முககிய இயல்பு்கள யா்வ?

33.  நுண்ணியல் மற்றும் வ்பரியல் ப்பாருளியலுககு 
இ்டவயயான வவறு்பாடு்கள யா்வ?

34.  இயல்பு்ே ப்பாருளியல் மற்றும் பநறியு்ே 
ப்பாருளிய்ை ஒப்பிடு்க.

� கு தி  -  ஈ

பி ன் ்வ ரு ம்  வி ன ொ க க ளு க கு  ஒ ரு  � க க  அ ள வி ல்  வி ற ட ய ளி .

35.  ப்பாருளிய்ைப் ்பற்றிய ்பல்வவறு 
இைக்கணங்க்்ள ஒப்பிட்டு வவறு்படுதது்க.

36.  ப்பாருளியலில் ்பகுததாய்வு மற்றும் 
பதாகுததாய்வு மு்்ற்களின ்படி்க்்ள 
வி்ளககு்க.

37.  ப்பாருளியலின தன்ம மற்றும் எல்்ை்ய 
விவரி.

38.  உற்்பததி வாய்ப்பு வ்்ளவ்காட்்டக ப்காண்டு, 
ப்பாரு்ளாதாேததின அடிப்்ப்டப் பிேச்ச்ன்க்்ள 
விவரி.
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	� Shashi kumar – Micro Economics (2004) - Anmol Publication Pvt Ltd
	� Ben S.Bernake – Principles of Micro Economics (2001) - MC Graw Hill Education
	� M.L.Seth – Micro Economics (2012) - Lakshmi Narain Agarwal Publication
	� M.L. Jhingan – Modern Micro Economics (Fourth Edition) (2012) - Virnda 

Publication Pvt Ltd
	� Ryan C. Amacher – Principles of Micro Economics (1980) - South-Western Pub.Co
	� http://wikieducator.org/Introduction_to_Economics_and_Microeconomic_Theory

�ொர்ற்வ நூல்கள்

உ ன து  ்வ கு ப் பு  ம ொ ண ்வ ர் க ளி ல்  1 0  ந � ர் க ளு ட ன்  உ ற ர ய ொ டி 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர ம்  � டி ப் � த ன ொ ல்  உ ள் ள  ந ன் ற ம க ற ள ப்  � ற றி ய 
அ றி க ற க  த ய ொ ர்  ப ெ ய் க .

பெயல்�ொடு
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31நுகர்வுப் பகுப்பபாய்வு

2

1 விலையில் மாற்றங்கள் நி்கழும்பாது நு்கர்வாரின் ் பாக்கிலைப் 
புரிதல்.

2  எண்ணளலவப் பயன்பாட்டு ஆய்வு மறறும தரவரிலை ஆய்வு முல்ற்கலளப் 
பயன்படுத்தி நு்கர்வார ைமநிலைலய அறிதல்.

நு்கரவு ஒரு முக்கியமாை பபாருளாதார 
நடவடிக்ல்க ஆகும.  நு்கரவின் தன்லம 
மறறும அளவின் அடிப்பலடயில் மக்்களின் 
வாழக்ல்கத் தரம தீரமானிக்்கப்படுகி்றது.  
ஒருவரின் விருப்பங்கலள நில்றவு பைய்யும 
ைக்தி நு்கரவுக்கு உணடு.

“பணடங்கள் மறறும பணி்கலள 
பயன்படுத்துவதன் மூைம விருப்பங்கள் 
நில்றவலடயும”.

பபாருளியலில் நாம நு்கரலவ 
நுணணியல் மறறும ்பரியல் அளவிலும 
்கறறுக் ப்காள்கி்்றாம.

2.1
அறிமுகம்

பபாருளாதார அறிவியலின் பதாடக்்கம 
நு்கர்வ ஆகும.  நு்கரவு இல்ைாது 
உறபத்தி்யா, பரிமாற்ற்மா, பகிர்வா 
ைாத்தியமில்லை.  உறபத்தியின் முடிவு 
நு்கரவு ஆகும.  மக்்களின் விருப்பங்கலள 
நில்றவு பைய்ய உறபத்தியாளர்கள் 
பணடங்கலள உறபத்தி பைய்கின்்றைர.  

2.2
மனித விருப்பஙகள்

“பபாருளியல் நடவடிக்ல்கயின் ஒ்ர ்நாக்்கம நு்கர்வ”
-்ே.எம.கீன்ஸ்

அத்தியாயம்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

நுகர்வுப் பகுப்பபாய்வு 

பபாதுவா்க ஆலையும, விருப்பமும 
ஒன்ப்றை ்கருதப்படுகின்்றை.  ஆைால் 
பபாருளியலில் அலவ பவவ்வறு பபாருள் 
உலடயை ஆகும.  பணடத்லத வாஙகும 
மறறும நு்கரும நடத்லத மனித விருப்பத்லத 
ைார்நதது.
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உ) விருப்பஙகள் ந்போட்டியிடு்பவை

நமது அலைத்து விருப்பங்களும 
ைமமாை முக்கியத்துவம பபற்றலவ அல்ை.  
ஆ்க்வ விருப்பங்களிலட்ய ்பாட்டி 
ஏறபடுகின்்றது. ஆதைால் குல்ற்நத 
தீவிரமுலடய விருப்பத்லதக் ்காட்டிலும 
அதி்க தீவிரம உலடய விருப்பத்லத்ய நாம 
முதலில் ்தர்நபதடுக்கி்்றாம.

ஊ)  விருப்பஙகள் ஒனவ்ற ஒனறு 
சோர்ந்துள்்ளன

சிை ்நரங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு 
விருப்பத்லத நில்றவு பைய்ய ஒன்றுக்கு 
்மறபட்ட பணடங்கள் பயன்படுகின்்றை. 
(உ.ம.) மகிழவு்நதும பபட்்ராலும, 
்பைாவும லமயும.

எ) விருப்பஙகள் மீ்ளத் நதோனறு்பவை

சிை விருப்பங்கள் மீணடும, மீணடும 
்தான்்றக்கூடியலவ. (உ.ம) நமக்கு 
பசிபயடுக்கும்பாது உ்ணவு உணடால் 
விருப்பம நில்ற்வறுகி்றது. ஆைால் சிை 
மணி ்நரங்களில் நமக்கு மீணடும 
பசிபயடுக்கி்றது. மீணடும உ்ணவு 
உணணும விருப்பம ்தான்றுகி்றது.

2.4
்பண்டஙகளின ைவககள்

அ) விருப்பஙகள் எண்ணற்றவை

மனித விருப்பங்கள் 
எணணிைடங்காதலவ மறறும பை 
வல்கயாைலவ. ஒரு விருப்பம 
நில்றவலடயும்பாது மறப்றாரு விருப்பம 
்தான்றும.  வளரச்சியும நா்கரி்கமும 
வளர வளர மனித விருப்பங்கள் பல்கிப் 
பபருகும.

ஆ)  விருப்பஙகள் ்பழகக ைழககஙக்ளோக 
மோறும்

விருப்பங்கள் பழக்்கங்களா்கவும, 
வழக்்கங்களா்கவும மாறும. 
எடுத்துக்்காட்டா்க ்காலையில் நாளிதழ 
படிக்கின்்ற மனிதனின் விருப்பம பழக்்கமா்க 
மாறிவிடுகி்றது.  ்தனீர அரு்நதுதல் மறறும 
பவறறிலை பமல்லுதல் ்பான்்றலவயும 
இவவா்்ற பழக்்கமா்க மாறிவிடுகின்்றை.

இ)  விருப்பஙகள் நிவ்றநை்றக 
கூடியவை

நாம நமமுலடய அலைத்து 
விருப்பங்கலளயும நில்றவு பைய்ய இயைாது. 
ஆைால் நாம குறிப்பிட்ட விருப்பங்கலள 
குறித்த ்நரத்தில் நில்றவு பைய்ய இயலும. 
ஒருவருக்கு பசிபயடுக்கும்பாது அவர 
உ்ணவு உணபதால் அ்நத விருப்பம 
நில்றவலடகி்றது.

ஈ)  விருப்பஙகள் மோறறுப ப்போரு்ளோல் 
நிவ்றவு ப்பறு்பவை

ஒரு விருப்பத்லத பவவ்வறு வழி்களில் 
நில்ற்வறறிக் ப்காள்ளைாம.  (உ.ம.) இட்லி, 
்தாலை, ைப்பாத்தி ஆகியவறறில் ஏ்தனும 
ஒன்ல்றக்ப்காணடு உ்ணவு உணணும 
விருப்பத்லத நில்ற்வறறிக் ப்காள்ளைாம.

2.3
மனித விருப்பஙகளின 
்பணபுகள்

பணடங்கள் பபாதுவா்க மூன்று 
பிரிவு்களா்க வல்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.
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இனறியவமயோத ்பண்டஙகள்

மனிதன் உயிர வாழத் ்தலவயாை 
மறறும தவிரக்்க முடியாத பணடங்கள் 
இன்றியலமயாத பணடங்கள் 
எைப்படுகின்்றை. (உ.ம) உ்ணவு, உலட 
மறறும இருப்பிடம.

ைசதிப ்பண்டஙகள்

சிை பணடங்கள் தவிரக்்கக் கூடியலவ 
என்்றாலும, நமமுலடய வாழலவ எளிதா்க, 
சு்கமா்க மறறும வைதியா்க லவத்துக் 
ப்காள்வதறகு பயன்படக் கூடியலவ வைதிப் 
பணடம எைப்படும (உ.ம.) பதாலைக்்காட்சிப் 
பபட்டி, மின்விசிறி, குளிரைாதைப் பபட்டி 
மறறும குளிரூட்டி (AC) ்பான்்றலவ்கள்.  

ஆ்டம்்பரப ்பண்டஙகள்

சிை வல்கப் பணடங்கள் மி்க 
முக்கியமாைலவ அல்ை. ஆைால் அலவ 
மி்க விலை உயர்நதலவ. இவறல்ற 
ஆடமபரப் பணடங்கள் என்கி்்றாம. (உ.ம.) 
நல்க்கள், லவரங்கள் மறறும விலை 
உயர்நத ்கார்கள். எனினும கூட உயர 
வருமாை பிரிவிைர இலவ்கலள வைதிப் 
பணடங்களா்கவும இன்றியலமயாத 
பணடங்களா்கவும ்கருதுகின்்றைர.

2.5
எண்ண்ளவை ்பயன்போட்டு 
ஆய்வு

2.5.1  குறைந்து செல் 
இறுதிநிறைப் பயனபபாட்டு 
விதி

அறிமுகம்

ஆஸ்திரிய பபாருளியல் வல்லுநராை 
H.H.்காைன் (Gossen) என்பவர இவவிதிலய 
1854ல் பபாருளியலில் முதன்முதைா்க 
உருவாக்கிைார. எை்வ பேவான்ஸ் 
இவவிதிலய ‘்காைனின் முதல் நு்கரவு விதி’ 
எை அலழத்தார. ஆைால் மார்ஷல் 
இவவிதிலய பு்கழலடயச் பைய்தார.  
ஏபைனில் இவவிதிலய எண்ணளவு 
ஆய்வின் அடிப்பலடயில் ைரியா்க 
முல்றப்படுத்திைார.  இவவிதி மனித 
விருப்பங்களின் பணபாை  விருப்பங்கள் 
நில்ற்வ்றக்கூடியலவ என்பதலை 
அடிப்பலடயா்கக் ப்காணடது

இலகக்ணம்

ஒருவரிடம உள்ள ஒரு பணடத்தின் 
இருப்பு கூடுகின்்றபபாழுது ஒவபவாரு 
கூடுதல் அைகிலிரு்நதும கிலடக்கும 
பயன்பாடு குல்றகி்றது’ என்று மார்ஷல் 
இவவிதிலய வலரயல்ற பைய்கி்றார.

அனுமோனஙகள்

1.  பயன்பாடு எண்ணளலவயில் 
அளவிடப்பட ்வணடும.  (உ.ம) 1, 2, 3 ..... 
இலவ ்பாை.

2.  ப்ணத்தின் இறுதிநிலைப் பயன்பாடு 
மா்றாது இருக்்க ்வணடும.

3.  நு்கர்வார பகுத்தறிவாளரா்க இருக்்க 
்வணடும. ்மலும பைைலவக் 
குல்றப்பவரா்கவும திருப்திலய 
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பதரிவு்கள், நா்கரி்கங்கள், வருமாைம 
மறறும நு்கர்வாரின் கு்ணாதிையங்கள் 
மா்றாது இருக்்க ்வணடும.

வி்ளககம்

ஒரு நு்கர்வார ஒ்ர பணடத்லத 
பதாடர்நது ்காை இலடபவளியின்றி 
பதாடரச்சியா்க நு்கரும்பாது ஒவபவாரு 
கூடுதல் பபாருளிலிரு்நது கிலடக்கி்ற 
பயன்பாடு (இறுதிநிலைப் பயன்பாடு) 
குல்ற்நது பைல்லும என்று இவவிதி 
விளக்குகி்றது. அதாவது பணடங்களின் 
ல்கயிருப்பு அதி்கரிக்கும்பாது கூடுதல் 
பணடங்களில் இரு்நது பபறும பயன்பாடு 
குல்ற்நதுப்காணடு பைல்லும.

எடுத்துககோட்டு – வி்ளககம்

ஓர எளிய எடுத்துக்்காட்டின் மூைம 
இவவிதிலய விளக்்கைாம.  ஒரு நு்கர்வார 
7 ஆப்பிள்்கலள ஒன்்றன்பின் ஒன்்றா்க நு்கர 
விருமபுகி்றார.  முதல் ஆப்பிளில் இரு்நது 
அவர பபற்ற பயன்பாடு 20 அைகு்கள்.  
ஆைால் இரணடாவது ஆப்பிளில் இரு்நது 
பபற்ற பயன்பாடாைது முதல் ஆப்பிலள விட 
குல்றவாைதாகும (15 அைகு்கள்).  
மூன்்றாவது பணடத்திலிரு்நது கிலடக்கும 
பயன்பாடு இரணடாவது ஆப்பிள் 

அதி்கப்படுத்துபவரா்கவும இருக்்க 
்வணடும.

4.  நு்கரப்படும பணட அளவு ஒ்ர 
சீராைதா்க இருக்்க ்வணடும.

5.  நு்கரப்படும பணடத்தின் எல்ைா 
அளவு்களும ஒத்த தன்லம ப்காணடலவ.  
(உ.ம) எலட, தரம, சுலவ, நி்றம 
்பான்்றலவ.

6.  பணடங்கலள நு்கரும ்பாது ்காை 
இலடபவளியின்றி பதாடர்நது நு்கர 
்வணடும.

7.  நு்கரும ்காைத்தில் நு்கர்வாரது 
சுலவக்கும பாஙகு, பழக்்க வழக்்கங்கள், 

ஆப்பிள் 1

ஆப்பிலள நு்கர்வார முதல் 
ஆப்பிலள நு்கரும்பாது 

அதி்களவு திருப்தி கிலடக்கி்றது.

ஆப்பிள் 2

நு்கர்வார இரணடாவது ஆப்பிலள 
நு்கரும ்பாது முதல் ஆப்பிலள விட 

குல்றவாை திருப்தி கிலடக்கி்றது. 
(இறுதி நிலைப்பயன்பாடு)

ஆப்பிள் 3

நு்கர்வார மூன்்றாவது ஆப்பிலள 
நு்கரும ்பாது இரணடாவது ஆப்பிலள 
விட குல்றவாை திருப்தி கிலடக்கி்றது. 

(குல்ற்நது பைல் இறுதி நிலைப்பயன்பாடு)
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பயன்பாட்லட விடக் குல்றவு (10 அைகு்கள்).  
்மலும ஐ்நதாவது ஆப்பிளில் இரு்நது அவர 
பபற்ற பயன்பாடு பூஜ்ஜியம ஆகும. ்மலும 
ஆ்றாவது, ஏழாவது ஆப்பிள்்கலள 
நு்கர்நதால் அவர பபறுவது எதிரமல்றப் 
பயன்பாடாகும.  (விருப்பமில்ைா நிலை 
அல்ைது தி்கட்டும நிலை).  இ்நதப் ்பாக்ல்க 
கூறுவ்த குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை 
பயன்பாட்டு விதி ஆகும.  கீழக்்கணட 
அட்டவல்ண 2.1 இலத விளக்குகி்றது

அட்்டைவ்ண 2.1 இறுதிநிவலப 
்பயன்போடு

ஆப்பிள் 
அலகுகள்

ம�ொத்தப் 
பயனபொடு

இறுதிநிலலப் 
பயனபொடு

1 20 20
2 35 15 (35-20)
3 45 10 (45-35)
4 50 5 (50-45)
5 50 0 (50-50)
6 45 -5 (45-50)
7 35 -10 (35-45)

அட்டவல்ண 2.1ல் பமாத்த பயன்பாடு 
உயர்நது பைல்வலத நாம பாரக்்க முடிகி்றது.  
பமாத்த பயன்பாடு குல்ற்நது பைல் 
விகிதத்தில் உயர்நது பைல்வலதக் 
்கா்ணைாம.  இறுதி நிலை பயன்பாடு 
பூஜ்ஜியமா்க இருக்கும்பாது பமாத்த 
பயன்பாடு உச்ை நிலைலய அலடகி்றது.  
்மலும இறுதி நிலை பயன்பாடு 
எதிரமல்றயில் உள்ள்பாது, பமாத்த 
பயன்பாடு குல்றகி்றது.

குவ்ற்போடுகள்

1.  பயன்பாட்லட எண்ணளலவ்களில் 
அளவிட முடியாது.  ஏபைனில் பயன்பாடு 
என்பது உள்ளு்ணரவு ைார்நதது.

2.  இவவிதி உணலமக்கு மா்றாை 
அனுமாைங்கலள அடிப்பலடயா்கக் 
ப்காணடுள்ளது.

3.  பகுக்்க முடியாத பணடங்களுக்கு 
இவவிதி பபாரு்நதாது.

இவ்விதியின விதிவிலககுகள்

1.  பபாழுது்பாக்கு்கள்
2.  குடிப்பழக்்கமுள்ளவர்கள்
3.  ்கருமி்கள்
4.  இலை வல்லுநர்கள் மறறும ்கவிஞர்கள்
5.  வாசித்தல்

இவ்விதியின முககியத்துைம் அல்லது 
�வ்டமுவ்றப ்பயனகள்

1.  இவவிதி நு்கரவு ைார்நத விதி்களுக்கு 
அடிப்பலடயா்க உள்ளது.  பல்்வறு 
ஆய்வு்களுக்கு இவவிதி பயன்படுகின்்றது.

2.  ் தலவ விதி, ்தலவ பநகிழச்சி, 
நு்கர்வார உபரி மறறும பதிலீட்டு விதி 
்பான்்ற பல்்வறு நு்கரவு ைார்நத 
விதி்களுக்கு குல்ற்நது பைல் 
இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு விதி 
அடிப்பலட விதியா்க உள்ளது.  

3.  நிதி அலமச்ைர அதி்க ப்ணம 
பலடத்தவர்களுக்கு அதி்க விகித 
வரிலயயும, குல்ற்நத ப்ணம 
ப்காணடவர்களுக்கு குல்ற்நத விகித 
வரிலயயும விதிக்கி்றார.  ஒரு மனிதரின் 
வருவாய் உயருமபபாழுது வரி விகிதமும 
அதி்கரிக்கி்றது.  ஒருவருக்கு வருவாய் 
உயரவதால், உயர்நத வருமாைத்தில் 
இரு்நது பபறும இறுதி நிலைப் பயன்பாடு 
குல்றயும.  இதன் மூைம குல்ற்நது பைல் 
இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு விதி வளர 
விகித வரிவிதிப்பு முல்றக்கு 
அடிப்பலடயா்க அலம்நது உள்ளது.
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4.  இவவிதி பைல்வப் பகிரவில் 
ைமத்துவத்லத வலியுறுத்துகி்றது.  உயர 
வருமாைம பபறு்வாரக்கு ப்ணத்தின் 
இறுதி நிலைப் பயன்பாடு குல்றவா்க 
இருக்கும.  எை்வ, பைல்வ்நதர்களின் 
்மல் அதி்க வரிவிதித்து கிலடத்த 
வருவாலய ஏலழ மக்்களின் ்கல்விக்்கா்க 
பைைவு பைய்யைாம.  இதைால் 
பைல்வ்நதரின் பயன்பாட்டு இழப்லப விட 
ஏலழமக்்களின் பயன்பாட்டு அதி்கரிப்பு 
அதி்கமா்க இருக்கும.  இவவா்றா்க ைமூ்க 
நீதிலய நிலைநாட்ட இவவிதி உதவுகி்றது.

5.  ஆடமஸ்மித் தன்னுலடய பு்கழபபற்ற 
‘லவர – தணணீர முரணபாட்டுக் 
்்காட்பாட்லட’ (Diamond-Water Paradox) 
விளக்குகி்றார.  பற்றாக்குல்ற ்கார்ணமா்க 
லவரத்தின் விலை அதி்கம.  ஆைால் 
அதன் பயன்பாடு குல்றவு.  தணணீர 
இன்றியலமயாதது ஆைால் அதி்க 
அளவில் கிலடக்கின்்றது.  அதன் 
விலைலய லவரத்தின் விலை்யாடு 
ஒப்பிட்டால் தணணீர விலை 
குல்றவாைது.  

குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலைப் 
பயன்பாட்டு விதி ஒறல்றப் பணட நு்கரவு 
விருப்பத்திறகு மட்டு்ம பபாரு்நதுகி்றது.  
ஆைால் உணலமயில் விருப்பங்கள் 
எண்ணற்றலவ. அலவ நில்ற்வற்றப்படக் 
கூடியலவ. இவவாறு எண்ணற்ற 
பணடங்கலள நு்கரும சூழலில், குல்ற்நது 
பைல் இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு விதியாைது 
விரிவாக்்கப்பட்டு ைம இறுதிநிலை 

2.6
சம இறுதிநிவல 
்பயன்போட்டு விதி

பயன்பாட்டு விதியா்க உருவாைது.  இவவிதி 
‘பதிலீட்டு விதி’ என்றும அலழக்்கப்படுகி்றது.  
்மலும இவவிதி “நு்கர்வாரின் ைமநிலை 
விதி”, “்காைனின் இரணடாம விதி” மறறும 
“உச்ை பட்ை திருப்தி விதி” என்றும 
அலழக்்கப்படுகி்றது.

ைவரயவ்ற

மார்ஷலின் கூறறுப்படி “ஒரு மனிதன் 
பை வல்கயிலும பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு 
பபாருலளப் பபறறிரு்நதால், அதன் 
பைவல்கப் பயன்்களிலட்ய 
பகிர்நதளிக்கும்பாது அதன் பயன்்களின் 
இறுதிநிலைப் பயன்பாடு ஒ்ர அளவில் 
ைமமாய் இருக்குமபடி பகிர்நதளிப்பான்.  
ஒன்ல்ற விட மறப்றான்றில் அதி்க 
இறுதிநிலைப் பயன்பாடு கிலடக்குபமனில் 
அவர அதி்கப்பயன் பபறும ்நாக்கில் 
குல்ற்நத பயன் தரும பபாருளில் இரு்நது 
அதி்க பயன் தரும பபாருளுக்கு 
மாறிவிடுவார”.

அனுமோனஙகள்

1.  திருப்திலய அதி்கப்படுத்த விருமபக்கூடிய 
பகுத்தறிவாளரா்க இருக்்க ்வணடும.

2.  ஒவபவாரு பணடத்தின் பயன்பாடும 
எண்ணளவில் அளவிடப்பட ்வணடும.

3.  ப்ணத்தின் இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டில் 
மாற்றமில்லை.

4.  நு்கர்வாரின் வருமாைம 
வலரயறுக்்கப்பட்டது.

5.  பபாருட்்களின் ை்நலதயில் நில்றவுப் 
்பாட்டி நிைவுகி்றது.

6.  பணடங்களின் விலை்கள் 
வலரயறுக்்கப்பட்டது.

7.  குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு 
விதி பையல்படுகி்றது.
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வி்ளககம்

ஓர எடுத்துக்்காட்டின் மூைம இவவிதி 
விளக்்கப்படுகி்றது. ஆப்பிள் மறறும ஆரஞ்சு 
என்று இரு பணடங்களில் தன் 
வலரயறுக்்கப்பட்ட வருமாைத்லத ஒரு 
நு்கர்வார பைைவிட விருமபுகி்றார என்று 
எடுத்துக்ப்காள்்வாம. அவரின் 
வலரயறுக்்கப்பட்ட வருமாைத்தில் அதி்க 
திருப்திலய பப்றக்கூடிய நிலையில் அவர 
ைமநிலைலய அலடவார. கீழக்்கணடவாறு 
அவரின் ைமநிலைலய விளக்்கைாம.

எை்வ 

K – என்பது ப்ணத்தின் நிலையாை 
இறுதிநிலைப் பயன்பாடு
எ.்கா.   50/10= 20/4=5 

ஆப்பிளின் இறுதிநிலைப் 
பயன்பாடு

ஆப்பிளின் விலை

ஆரஞ்சின் இறுதிநிலைப் 
பயன்பாடு

ஆரஞ்சின் விலை
= = K

்மறகூறிய ைமன்பாட்டின் 
அடிப்பலடயில் இவவிதியாைது ‘நு்கரவுச் 
ைமநிலை விதி’ என்று அலழக்்கப்படுகி்றது.

ஒரு ்வலள 
MUA

AP லவவிட 
MU
Po

o
 

குல்றவா்க இருக்குபமனில் அவர 
ஆப்பிளிலிரு்நது ஆரஞ்சுக்குத் தான் 
பைைவழிக்கும பதால்கலய மாறறிக் 
ப்காள்வார. இ்நத பதிலீட்டு பையைாைது 
அவருக்கு அதி்க மைநில்றலவ இரணடு 
பணடங்களில் இரு்நதும பப்ற வழிவகுக்கும. 
எை்வ, இவவிதியாைது ‘பதிலீட்டு விதி’ 
என்றும அலழக்்கப்படுகி்றது.

எ.்கா. ஆரஞ்சு : 20/4 ஆப்பிள் 50/25

இச்சூழலில் ஆப்பிலள நு்கரவலதவிட, 
ஆரஞ்லை நு்கரவதுதான் புத்திைாலித்தைம.

அட்்டைவ்ண 2.2. சம இறுதிநிவலப ்பயன்போடு

பண்டஙகள் 
எணணிகலக

ஆப்பிள் ஆரஞ்சு

ம�ொத்தப் 
பயனபொடு

இறுதிநிலலப் 
பயனபொடு

M
P

A

A

U ம�ொத்தப் 
பயனபொடு

இறுதிநிலலப் 
பயனபொடு

1. 25 25 25/2 = 12.5 30 30 30/1 = 30

2. 45 20 20/2 = 10 41 11 11/1 = 11

3. 63 18 18/2 = 9 49 8 8/1 = 8

4. 78 15 15/2 = 7.5 54 5 5/1 = 5

5. 88 10 10/2 = 5 58 4 4/1 = 4

6. 92 4 4/2 = 2 61 3 3/1 = 3

எடுத்துககோட்டு - வி்ளககம்:

அட்டவல்ண 2.2-ன் உதவியுடன் 
இவவிதி விளக்்கப்படுகி்றது.  நு்கர்வார 
`14ஐ வருமாைமா்கக் ப்காணடுள்ளார எை 
எடுத்துக் ப்காள்்வாம. அவர அ்நத முழுத் 

பதால்கலயயும ஆப்பிளுக்்கா்கவும  
ஆரஞ்சுக்்கா்கவும பைைவிட விருமபுகி்றார.  
ஆப்பிளின் விலை `2; ஆரஞ்சின் விலை `1 
ஆ்கவும இருக்கி்றது.

MU
Po

o
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நு்கர்வார எச்ைம (அல்ைது 
நு்கர்வார உபரி) என்்ற ்கருத்லத 
அறிமு்கப்படுத்தியவர்கள் பதான்லமப் 
பபாருளியல் அறிஞர்கள் ஆவர.  
்காைப்்பாக்கில் பிபரஞ்சு பபாறியியல் 
பபாருளாதார அறிஞர்களாை ேுல் டுபூட் 
(Jule Dupuit) மறறும ஜீவன்ஸ் ஆகி்யார 
1884ல் இக்்கருத்தில் மாற்றங்கலள 
ஏறபடுத்திைர.  ஆைால் நு்கர்வார எச்ைம 
என்்ற இக்்கருத்லத சீரபடுத்தி வழஙகியவர 
மார்ஷல் ஆவார.  இக்்கருத்து குல்ற்நது 
பைல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதிலய 
அடிப்பலடயா்கக் ப்காணடது.

இலகக்ணம்

மார்ஷலின் நு்கர்வார எச்ை 
இைக்்க்ணம : ”ஒரு பபாருலள வாங்காமால் 
இருப்பலதவிட, வாஙகுவ்த ்மல் எை 
முடிவுபைய்து, ப்காடுக்்க நிலைத்த 
விலைக்கும, நு்கர்வார உணலமயில் 
ப்காடுத்த விலைக்கும உள்ள வித்தியாைம 
நு்கர்வார எச்ைம” எைப்படும.

நு்கர்வார உச்ை பயன்பாட்டிலை அலடய 
விருமபிைால் அவர 5 அைகு ஆப்பிலளயும 
4 அைகு ஆரஞ்லையும வாஙகுவார. இதன் 
மூைம அவர 142 அைகு்கள் (88+54) 
பமாத்தப் பயன்பாட்டிலை பபறுகி்றார.  

இஙகு, MUA

PA

=
MU
PO

o , எை்வ 
10
2

5
1

�
 
A2A3 மறறும B2B3 ்்காடு்கள் 
விளக்்கத்திறகுப் பயன்படுத்தப்படவில்லை

ைவர்ப்ட வி்ளககம் 
வலரபடம 2.2ல் X அச்சில் பைைவின் 
அளவும, Y அச்சில் ஆப்பிள் மறறும 
ஆரஞ்சின் இறுதிநிலை பயன்பாட்லடயும 
குறிப்பிடுகி்்றாம.  நு்கர்வார 
ஆப்பிளுக்்கா்க `10ம, ஆரஞ்சுக்்கா்க `4ம 
பைைவிடுகி்றார எைக் ப்காணடால், 
இரணடின் இறுதி நிலைப் பயன்பாடும 
ைமமா்க இருக்கும.  [i.e. AA1 = BB1 (5=5)]. 
ஆ்க்வ, அவர உச்ை பயன்பாட்டிலை 
பபறுகி்றார.

குவ்ற்போடுகள்

1.  பயன்பாட்டிலை அளவிட முடியாது, 
உ்ணர மட்டு்ம முடியும.

2.  இவவிதி நீணட ்காைப் பயன்பாட்டு 
பணடங்களுக்கு பபாரு்நதாது.

2.7
நுகர்நைோர் உ்பரி

வறைபடம் 2.2
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அனுமோனஙகள்

1.  பயன்பாட்லட அளவிட முடியும.
2.  ப்ணத்தின் இறுதி நிலை பயன்பாட்டில் 

மாற்றமில்லை.
3.  பதிலீட்டுப் பணடங்கள் இல்லை.
4.  நு்கர்வாரின் சுலவ, வருமாைம மறறும 

பையல்பாட்டில் மாற்றமில்லை.
5.  ஒரு பணடத்தின் பயன்பாடு மறப்றாரு 

பணடத்லத ைார்நதிருப்பதில்லை.

வி்ளககம்

நு்கர்வார எச்ைம என்்ற ்கருத்லத ஓர 
எடுத்துக்்காட்டின் மூைம விளக்்கைாம.  
நு்கர்வார ஆப்பிலள வாங்க விருமபுகி்றார 
எை எடுத்துக் ப்காள்்வாம.  அதறகு அவர 
`4 தர தயாரா்க உள்ளார. ஆப்பிளின் 
உணலம விலை `2 ஆ்க உள்ளது. எை்வ 
நு்கர்வார எச்ைமாைது `2 ஆகும.  
(`4, - ̀ 2) ஆ்க்வ நு்கர்வார எச்ைம என்பது 
அவர தர தயாரா்க இரு்நத அதி்க 
விலைக்கும உணலமயில் ப்காடுத்த 
விலைக்கும உள்ள ்வறுபா்ட ஆகும.

நுகர்வொர 
எச்சம்

=
ப்காடுக்்க நிலைத்த 
விலை – உணலமயில் 
ப்காடுத்த விலை

அல்ைது
நுகர்வொர 

எச்சம்
= ்தகுவிலல – 

உணல� விலல

கணி்த முலைப்படி,

நு்கர்வார எச்ைம = TU – (PQ)

இதில் TU = பமாத்தப் பயன்பாடு

    P = விலை

   Q = பணட அளவு

கீழக்்கணட அட்டவல்ண 2.3ன் மூைம 
நு்கர்வார எச்ைத்லதக் ்க்ணக்கிடைாம.

அட்டவல்ண 2.3-ல் நு்கர்வார `6, 5, 4, 3 
மறறும 2-ஐத் பதாடர்நது அடுத்தடுத்த 
ஆப்பிள்்களுக்குத் தர தயாரா்க உள்ளார.  
ஆப்பிள்்களுக்்கா்க  ̀ 20 ஐ அவர தர தயாரா்க 
உள்ளார (தகுவிலை).  ஆைால் அவர 5 
ஆப்பிள்்களுக்்கா்க உணலமயில் ப்காடுத்த 
விலை `10 ஆகும (`25). எை்வ

நுகர்வொர 
எச்சம்

= பமாத்தப் பயன்பாடு 
– (உணலம விலை  
பணட அைகு்கள்)

= TU – (PQ) 
= 20 – (25) 
= 20 – 10 = 10

நு்கர்வார எச்ைம என்்ற ்கருத்லத 
வலரபடத்தின் மூைமும விளக்்கைாம.

அட்்டைவ்ண 2.3 நுகர்நைோர் எசசம்

பண்டஙகளின 
எணணிகலக 

(ஆப்பிள்)

மகொடுககத ்தயொரொன 
விலல அலலது ்தகு 

விலல (`)

உணல� 
விலல (`) நுகர்வொர எச்சம்

1 6 2 6 - 2 = 4
2 5 2 5 - 2 = 3
3 4 2 4 - 2=  2
4 3 2 3 - 2 = 1
5 2 2 2-2=0

ம�ொத்தம் 20 10 10
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ஒரு நிறுவைம உருவாக்குவதறகும, 
நீடித்திருப்பதறகும, இைாபம பபறுவதறகும 
்தலவ அடிப்பலடயாகும. பபாருளியலில் 
ஒரு பபாருளுக்்காை ்தலவ என்பது 
‘பபாருலள வாஙகுவதற்காை விருப்பத்லதயும, 
்பாதிய வாஙகும ைக்திலயயும, வாஙகிவிட 
்வணடும என்்ற எண்ணத்லதயும குறிக்கும’ 
என்கி்றார ்ே. ஹாரவி.

பபாருளியலில் ‘்தலவ என்பது 
பணடத்லத வாஙகும தி்றனுடன் கூடிய 
விருப்பத்லத குறிக்கி்றது’ எை ஸ்்டானியர 
மறறும ்ஹக் (Stonier and Hague) 
விளக்குகின்்றைர.

2.8.1  தேறவயின பண்புகள்

�  விலல : ்தலவ எப்்பாதும 
விலையுடன் ைார்நதுள்ளது.

�  கொலம் : ்தலவ என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
பபாருளுக்்காை, குறிப்பிட்ட நாள், 
குறிப்பிட்ட வாரம, குறிப்பிட்ட மாதம, 
குறிப்பிட்ட வருடத்திற்காைது.

�  ்சநல்த : ்தலவ என்பது விறபவர, 
வாஙகுபவர்கள் கூடிய ை்நலதலயச் 
ைார்நதுள்ளது.

�  அளவு : ்தலவ என்பது நு்கர்வார 
வாங்க விருமபும அளவாகும. 

2.8.2 தேறவச் ெபார்பு

்தலவ விலைலயச் ைார்நதுள்ளது. 
அதாவது ஒரு பணடத்தின் ்தலவயாைது 
அ்நதப் பணடத்தின் விலை்யாடு 
பதாடரபுலடயது. ் தலவச் ைாரலப ்கணிதக் 

வலரபடம 2.3ல் X அச்சில் ்தலவயின் 
அளலவயும, Y அச்சில் விலைலயயும 
குறிக்கி்்றாம.  DD1 என்பது நு்கர்வார 
பல்்வறு பணட அைகு்களின் மூைம 
பபறும பயன்பாட்லடக் குறிக்கும.  விலை 
OP ஆ்க இருக்கும்பாது ்தலவ அளவு OQ 
ஆ்க உள்ளது.  எை்வ உணலம விலை 
OPCQ (OPOQ) ஆகும.  தகுவிலை 
(பமாத்தப் பயன்பாடு) ODCQ ஆகும.  

இதன் மூைம,

நுகர்வொர 
எச்சம்

= ODCQ – OPCQ = PDC 

=  20 – 10 = 10 (நிழலிட்ட பகுதி)

குவ்ற்போடுகள்

1. பயன்பாட்லட அளவிட முடியாது.  
ஏபைனில் பயன்பாடு என்பது உளவியல் 
அடிப்பலடயாைது.

2. ப்ணத்தின் இறுதிநிலைப் பயன்பாடு 
நிலையா்க இருப்பதில்லை.

3. தகுவிலை என்பது உள்ளு்ணரவு 
ைார்நததாகும. அலத நு்கர்வார 
மட்டு்ம உ்ணரவார.

2.8
நதவை விதி
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்மற்கணட எடு்்காள்்களின் 
அடிப்பலடயில் ்தலவ விதி  பையல்படும.  
ப்காடுக்்கப்பட்ட அனுமாைங்களில் 
ஏ்தனும ஒன்றில் மாற்றம ஏறபட்டாலும 
இவவிதி பையல்படாது.

அட்்டைவ்ண 2.4 நதவை 
அட்்டைவ்ண

விலல (`)
்்தலவ அளவு 

(அலகுகள்)
5 1
4 2
3 3
2 4
1 5

நதவை விதி

குறியீட்டின் படி கீழக்்கணடவாறு 
குறிக்்கைாம.

D = f (P)

இதில், D = ்தலவ, f = ைாரபு, P = விலை

2.8.3 தேறவ விதி

்தலவ விதிலய முதலில் 1838ல் 
அ்கஸ்டின் கூரைாட் (Augustin Cournot) 
விளக்கிைார.  பின் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் 
இலதச் சீரபடுத்தி விரிவாக்கிைார.

இைக்்க்ணம

‘விலை குல்றயும்பாது ்தலவயின் 
அளவு அதி்கரிக்கி்றது, விலை 
அதி்கரிக்கும்பாது ்தலவயின் அளவு 
குல்றகி்றது’ எை மார்ஷல் ்தலவ விதிலய 
வலரயறுக்கி்றார.

‘மற்றலவ மா்றாமல் இருக்கும்பாது, 
ஒரு பபாருளுக்்காை விலை குல்றயும்பாது 
மக்்கள் அப்பபாருலள அதி்கம வாஙகுவர, 
விலை ஏறும்பாது குல்றவா்க வாஙகுவர’ 
– ைாமு்வல்ைன்.

அனுமோனஙகள்

1.  நு்கர்வார வருமாைத்தில் மாற்றமில்லை

2.  நு்கர்வாரது சுலவயிலும, 
்தர்நபதடுத்தலிலும மறறும 
பழக்்கத்திலும மாற்றமில்லை.

3.  பி்ற பபாருட்்களின் விலையில் 
மாற்றமில்லை.

4.  பி்ற பதிலி்கள் இல்லை.

5.  பணடத்திற்காை ்தலவ 
பதாடரச்சியாைது.

6.  பணடத்தின் தரத்தில் எவவித மாற்றமும 
இல்லை.
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கூட்டிைால் பணடத்திற்காை அங்காடித் 
்தலவ வலள்்காட்டிலைப் பப்றைாம. 
வலரபடம 2.5ல் தனி நபர ்தலவக்்்காடு 
A, B மறறும C ஆகியவறல்றக் கூட்டிைால் 
அங்காடித் ்தலவ வலள்்காட்டிலைப் 
பப்றைாம.

விலை `3ஆ்க இருக்கும்பாது 2+2+4=8; 
விலை `1 இருக்கும்பாது அங்காடித் 
்தலவ 6+8+8=22.

தனி நபர ்தலவப் பட்டியலின் 
அடிப்பலடயில் விலை, இடம மறறும 
்நரத்லத இல்ணத்து அங்காடித் ்தலவ 
வலள்்காட்லடப் பப்றைாம.

2.8.4  தேறவறயத் 
தீர்்பானிக்கும் கபாைணிகள்

1.   சுறவயிலும், நபாகரிகத்திலும் ஏறபடும் 
்பாறைம்

பை பணடங்கள் மறறும பணி்களின் 
்தலவ, சுலவ்கள் மறறும நா்கரி்கங்களில் 
ஏறபடும மாற்றத்தால் பாதிப்பலடகின்்றை.

2. கபாைநிறையில் ்பாறைம்

்்காலட ்காைத்தில் குளிரபாைங்களின் 
்தலவ அதி்கரிக்கி்றது, மலழக் ்காைத்தில் 
குலடயின் ்தலவ அதி்கரிக்்கைாம.  

3. வரி ்றறும் ்பானியம்

புதிய வரிவிதிப்பின் ்கார்ணமா்க 
பணடங்களின் விலை அதி்கரிக்்கைாம.  
மானியங்கள் விலைலயக் குல்றக்்கைாம. 
எை்வ வாி ்கார்ணமா்க ்தலவ குல்றயும;  
மானியங்களிைால் ்தலவ அதி்கரிக்கும.

4. எதிர்பபார்ப்புகளில் ்பாறைம்

எதிரபாரப்பு்கள் கூட ்தலவயில் 
மாற்றத்லதக் ப்காணடு வரும.  தங்கத்தின் 
விலை பின்வருங்காைத்தில் இன்னும 
கூடைாம எை மக்்கள் எதிரபாரத்தால், 
தங்கத்தின் உடைடித் ்தலவ கூடைாம.

்தலவ விதி விலை மறறும 
பபாருளுக்்காை ்தலவயின் உ்றலவ 
விளக்குகி்றது. விலை குல்றயும ்பாது 
்தலவ அதி்கரிக்கும. விலை அதி்கரிக்கும 
்பாது ்தலவ குல்றயும. மா்றா்க விலை 
உயரவு ்தலவ சுருக்்கத்லதயும விலை 
குல்றவு ்தலவ விரிலவயும ஏறபடுத்தும. 
எை்வ ்தலவ விதி ஒரு பபாருளின் 
்தலவக்கும அதின் விலைக்கும உள்ள 
எதிரமல்ற உ்றலவ விளக்குகி்றது.

ைவர்ப்ட வி்ளககம்

வலரபடம 2.4ல் X அச்சில் பணட 
அளவும, Y அச்சில் விலையும 
குறிப்பிடப்படுகின்்றை. DD என்பது ் தலவக் 
்்காடாகும.  அது கீழ ்நாக்கிச் ைரி்நது 
பைல்கி்றது. அதாவது இடமிரு்நது வைமா்க 
கீழ ்நாக்கிச் ைரிகி்றது.  இதன்மூைம விலை 
குல்ற்நதால் ்தலவ விரிவலடயும என்றும 
விலை கூடிைால் ்தலவ சுருக்்கம 
அலடயும என்றும அறியைாம.

்பண்டத்திறகோன அஙகோடித் நதவை

(A+B+C)

அங்காடியில் உள்ள அலைத்து தனி 
நபர்களின் ்தலவ அளவிலை ஒன்று 
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5. தெமிப்பில் ்பாறைம்

்ைமிப்பும ்தலவயும எதிரமல்றயாை 
உ்றலவக் ப்காணடலவ.

6. வணிக நிறை

பைழுலம ்காைத்தில் எல்ைாப் 
பணடங்களின் ்தலவ்களும உயரும 
்பாக்கிலை ப்காணடுள்ளை.  மா்றா்க 
ம்நத நிலையில் ்தலவயில் பபாதுவா்க 
வீழச்சி ்கா்ணப்படுகி்றது.

7. விளம்பைம்

வளர்நத முதைாளித்துவ நாடு்களில், 
ை்நலதயின் ்தலவலய உயரத்துவதில் 
விளமபரம ைக்தி வாய்்நத ்கருவியா்கத் 
தி்கழகி்றது.  

8. வரு்பானத்தில் ்பாறைம்

குடுமப வருமாைத்தில் ஏறபடும 
உயரவு நீடித்த பணடங்களின் ்தலவலய 
உயரத்துகி்றது.  எ.்கா. பதாலைக்்காட்சிப் 
பபட்டி, குளிரைாதைப் பபட்டி 
்பான்்றலவ்கள். வருமாைம ைமமா்கப் 
பஙகிடப்பட்டால், ஏலழ்களுக்கு வருமாைம 
அதி்கரிக்்கைாம.  இவவாறு நி்கழ்நதால் 
நு்கரவின் அளவு அதி்கரிக்கும.  

9. ்க்கள் சேபாறக ்பாறைம்

மற்றலவ மா்றாதிருக்கும்பாது, 
பணடங்களின் ்தலவ மக்்கள்பதால்க 
அளவிலைப் பபாறுத்து அலமகி்றது.  
மக்்கள் பதால்கயின் உயரவு பணடங்களின் 
்தலவலய உயரத்துகி்றது.  மக்்கள் 
பதால்கயின் குல்றவு ்தலவலயக் 
குல்றக்கி்றது.  வளர்நத நாடு்களில் மக்்கள் 
பதால்க குல்றவா்க இரு்நதாலும, 
அவர்களின் வருமாைம உயரவா்க 
இருப்பதால், ்தலவயும அதி்கமா்க 
இருக்கி்றது.

2.8.5  தேறவ விதியின 
விதிவிைக்குகள்

பபாதுவாை ்தலவ வலள்்காடு 
இடமிரு்நது வைமா்க கீழ்நாக்கிச் ைரியும.  
ஆைால் சிை விதிவிைக்கு ்தலவக் 
்்காடு்கள் இ்நத விதிக்கு ்கட்டுப்படாமல் 
மாறிச் பையல்படும; விலை குல்றவு ்தலவ 
சுருக்்கத்லதயும, விலை உயரவு ்தலவ 
விரிலவயும ஏறபடுத்தும.  இ்நநிலையில் 
்தலவக்்்காடு இடமிரு்நது வைமா்க 
்மல்்நாக்கி உயரும.  இது விதிவிைக்்காை 
்தலவக்்்காடு எை அலழக்்கப்படுகி்றது.

வலரபடம 2.6ல் DD என்பது 
இடமிரு்நது வைமா்க ் மல் ் நாக்கி உயரும 
்தலவக் ்்காட்லடக் குறிக்கி்றது. OP1  
விலையில் ்தலவ OQ1  அளவில் உள்ளது.  
விலை.  OP2  அளவிறகு உயரும ்பாது 
்தலவயும OQ2 அளவிறகு உயருகி்றது.  
இ்நத ்மல் ்நாக்கிச் பைல்லும ்தலவ, 
விதிலய விட்டு விைகிச் பைன்று 
விதிவிைக்்கா்க உள்ளது.

P1

Q1 Q2

P2
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பணடங்களுக்கு பற்றாக்குல்ற 
ஏறபடக்கூடும என்்ற பயத்தில் அதி்க 
விலை என்்றாலும மக்்கள் அதி்கம 
வாஙகுகின்்றைர.  இப்படியாை ்பாக்கு 
இருப்பதால் விலை இன்னும ்வ்கமா்க 
உயரும.

2.8.7  தேறவ விரிவும் தேறவச் 
சுருக்கமும்

விலையில் ஏறபடும மாற்றத்தால் 
மட்டு்ம ்தலவ அளவில் மாற்றம 
ஏறபட்டால் அதலை ்தலவ விரிவு மறறும 
சுருக்்கம எை அலழக்கி்்றாம.  ்வறு 
வல்கயில் கூறிைால், குல்ற்நத விலையில் 
அதி்க பபாருட்்கலள வாஙகுவது ்தலவ 
விரிவு;  மறறும, அதி்க விலையில் குல்ற்நத 
பபாருட்்கலள வாஙகுவது சுருக்்கம ஆகும.

2.8.8   தேறவ ஒதை 
வறளதகபாட்டில் நகர்ந்து 
செல்லுேல்

வலரபடம 2.7ல் A புள்ளியில் விலை 
OP2  மறறும ்தலவ அளவு OQ2.  விலை 
OP3 அளவிறகு குல்றயும்பாது (்தலவ 

BP1

Q1 Q2 Q3

P2

P3

A

C

2.8.6  தேறவ விதியின 
விதிவிைக்கிறகபான 
கபாைணஙகள்

1. கிிஃபன முைண்பபாடு (Giffen)

கிஃபன் பணடங்கள் அல்ைது தாழ்நதர்க 
பணடங்கள் ்தலவ விதியின் 
விதிவிைக்்காகும. தாழ்நதர்க பணடங்களின் 
விலை குல்றயும்பாது ஏலழ்கள் அவறல்றக் 
குல்றவா்க வாஙகுவர.  விலை கூடும்பாது 
அதி்கம வாஙகுவர. (உ.ம)அரிசி , ராகி

2.  சவப்ளன (Veblen) விறளவு அல்ைது 
பகட்டு விறளவு

பவப்ளன் தன்னுலடய ப்கட்டு நு்கரவுக் 
ப்காள்ல்கலய அடிப்பலடயா்கக் ப்காணடு 
விதிவிைக்கு ்தலவக் ்்காட்லட 
விளக்குகி்றார.  ப்ணக்்காரர்கள்  ்பால் 
்காட்டிக்ப்காள்பவர்கள் விலை உயரவா்க 
இரு்நதாலும சிை பணடங்கலள ைமூ்க 
அ்நதஸ்திற்கா்க அதி்கமா்க வாஙகுகின்்றைர 
(உ.ம. லவரம).

3.  அறியபாற்

சிை ்நரங்களில் பணடங்களின் தரம 
விலையின் அடிப்பலடயில் அலமகி்றது 
எைப் பைர ்கருதுகின்்றைர.  அதி்க 
விலையுள்ள பணட்ம சி்ற்நத பணடபமை 
சிை நு்கர்வார எணணுகின்்றைர.  எை்வ 
அலத அதி்கம வாஙகுகின்்றைர.

4. ஊக விறளவு

ஒரு பணடத்தின் விலை உயரும்பாது, 
எதிர்காைத்தில் இன்னும அ்நத பணடத்தின் 
விலை உயரும என்்ற பயத்தில் நு்கர்வார 
தற்பாது அதி்கம வாஙகுகி்றார.  எ.்கா. 
தங்கம.

5. பறைபாக்குறை பயம்

இக்்கட்டாை சூழல்்கள் அல்ைது 
்பாரக்்காைம ்பான்்ற ்நரத்தில் 
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வலள்்காட்டில் A புள்ளியிலிரு்நது C 
புள்ளிக்கு ந்கர்நது பைல்லுதல், ்தலவ 
விரிதல்) அப்புள்ளியில் ்தலவ அளவு  OQ3 
அளவிறகு அதி்கரிக்கி்றது.  இ்த ்பால் 
விலை OP1 க்கு உயர்நதால் ்தலவ அளவு 
OQ1 ஆ்கக் குல்றகி்றது.  A புள்ளியிலிரு்நது 
B புள்ளிலய ்நாக்கி ந்கரதல், ்தலவ 
சுருஙகுதல்.

2.8.9  தேறவ வறளதகபாடு 
இடப்சபயர்வு

்தலவச் ைாரபில் விலை தவிரத்த பி்ற 
்காரணி்களால் ஏறபடும மாற்றத்தால் 
்தலவ வலள்்காடு இடப் பபயரவு 
அலடகி்றது.  விலை தவிரத்த ஏலைய 
்காரணி்களில் ஏறபடும மாற்றங்களால் 
்தலவயில் உயர்வா, குல்ற்வா 
ஏறபடுமாயின் அலத இடம பபயர்நத 
்தலவக்்்காட்டில் குறித்துக் 
்காட்டுகி்்றாம.

வலரபடம 2.8ல் இடது பக்்கமுள்ள 
படத்தில் dd என்பது முதலில் வலரயப்பட்ட 
உணலமயாை ்தலவ வலள்்காடாகும. 

அவவலள்்காட்டில் விலை OP1 ஆ்க 
இருக்கும்பாது ்தலவயின் அளவு OQ1 

ஆ்க இருக்கி்றது. ்தலவலயப் பாதிக்கும 
விலை தவிர ஏலைய ்காரணி்களில் 
(வருமாை மாற்றம, சுலவ, பதிலீட்டுப் 
பணட விலை மாற்றம ்பான்று) ஏறபட்ட 
மாற்றத்தால் ்தலவ அளவு OQ1லிரு்நது 
OQ2ஆ்க குல்றகி்றது.  இலத இடது 
பக்்கமுள்ள புதிய ்தலவ வலள்்காடு  
d1d1 ல் குறித்துக் ்காட்டுகி்்றாம. இது 
்தலவக்குல்றவு எை அலழக்்கப்படுகி்றது.

வலரபடம 2.8ல் வைது பு்றமுள்ள 
படத்தில் ஆரமபவிலை OP1 ஆ்கவும ்தலவ 
OQ1 ஆ்கவும உள்ளை.  பி்ற ்காரணி்களில் 
ஏறபட்ட மாற்றத்தால் வாஙகும அளவு OQ2 
ஆ்க அதி்கரிக்கி்றது.  எை்வ ் தலவக்்்காடு 
வைப்பு்றமா்க d1d1 எை இடம பபயரகி்றது.  
இலத ்தலவ அதி்கரிப்பு என்கி்்றாம.

்தலவ விரிவு மறறும சுருக்்கம 
விலையில் ஏறபட்ட மாற்றத்தால் ஏறபட்டது.  
்தலவ அதி்கரிப்பு மறறும குல்றவு விலை 
தவிரத்த பி்ற ்காரணி்களில் ஏறபட்ட 
மாற்றத்தால் ஏறபட்டது; இஙகு விலையில் 
மாற்றம இருக்்காது.

P1 P1

Q1 Q1Q2 Q2
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விலையில் ஏறபட்ட மாற்றத்தால் 
்தலவயில் ஏறபடும மாற்றத்லத ்தலவ 
விதி விளக்குகி்றது.  விலையில் ஏறபடும 
மாற்றம எ்நத அளவு ்தலவயில் 
மாற்றத்லதக் ப்கா்ணரகி்றது என்பலத 
்தலவ பநகிழச்சி ்காட்டுகி்றது.  

“்தலவ பநகிழச்சி” என்்ற 
்கருத்துருவின் மூைம, குறிப்பிட்ட விலை 
மாற்றத்திறகு ்தலவ அளவில் ஏறபடும 
பதில் மாற்ற விகிதம விளக்்கப்படுகி்றது 
எை ஸ்்டானியர மறறும ்ஹக் 
கூறுகின்்றைர.

ப�கிழ்சசியுள்்ள நதவை அல்லது மிவக 
ப�கிழ்சசியுள்்ள நதவை

சிறிய விலை குல்றவிைால் ஒரு 
பணடத்தின் ்தலவ மி்க அதி்க அளவில் 
உயரவதும; சிறிய விலை உயரவிைால் 
மி்க அதி்க அளவில் ்தலவ குல்றவதும 
பநகிழச்சியுள்ள ்தலவ அல்ைது மில்க 
பநகிழச்சியுள்ள ்தலவ எை 
அலழக்்கப்படுகின்்றை.

2.9
நதவை ப�கிழ்சசி

2.9.1  தேறவ சநகிழ்ச்சியின 
வறககள்

1. விறைத் தேறவ சநகிழ்ச்சி

விலைத் ்தலவ பநகிழச்சி பபாதுவா்க 
்தலவ பநகிழச்சி என்்்ற 
அலழக்்கப்படுகி்றது.  ஏபைனில் 
்தலவலயத் தீரமானிக்கும ்காரணி்களில் 
விலை்ய மி்க முக்கிய ்காரணி ஆகும.  
“விலையில் ஏறபட்ட மாற்றத்துக்கு 
்தலவ அளவில் ஏறபடும பதில் மாற்ற 
விலளலவ்ய ்தலவ பநகிழச்சி” 
என்கி்்றாம. ்வறுவல்கயில் கூறிைால்

விலைத் ்தலவ 
பநகிழச்சி (EP)

=

்தலவ அளவில் 
ஏறபட்ட மாற்ற விகிதம

விலையில் ஏறபட்ட 
மாற்ற விகிதம

்கணித முல்றப்படி,

E Q
P
X P
Qp �

�
�

ΔQ = மாறிய ்தலவ அளவு 
ΔP = மாறிய விலை
P = ஆரமப விலை
Q = ஆரமப ்தலவ

இஙகு, ΔQ = Q1 –Q0,    ΔP = P1 – P0, 
Q1= புதிய ்தலவ அளவு, 
Q0= ஆரமப ்தலவ அளவு, 
P1 = புதிய விலை, 
P0 =ஆரமப விலை



47நுகர்வுப் பகுப்பபாய்வு

2. வரு்பானத் தேறவ சநகிழ்ச்சி

பணடத்தின் ்தலவலயத் 
தீரமானிப்பதில் வருமாைமும ஒரு ்காரணி 
ஆகும.  ”வருமாைத்தில் ஏறபட்ட 
மாற்றத்தால் ்தலவயில் ஏறபடும பதில் 
மாற்ற விகித அள்வ வருமாைத் ்தலவ 
பநகிழச்சி” ஆகும.

வரு்பானத் தேறவ சநகிழ்ச்சி 
கணக்கிடும் முறை

EY =

பணடத்தின் ்தலவ அளவில் 
ஏறபடும விகிதாைார மாற்றம
வருமாை அளவில் ஏறபடும 
விகிதாைார மாற்றம

பபருமபான்லமயாை பணடங்களுக்கு 
வருவாய் ்தலவ பநகிழச்சி ஒன்றுக்கு 
அதி்கமா்க ்கா்ணப்படும. அதாவது, 
்தலவயில் ஏறபடும விகிதாச்ைார மாற்றம 
வருமாைத்தில் ஏறபடும விகிதாச்ைார 
மாற்றத்லத விட அதி்கமா்க இருக்கும. 
வருவாயும, ்தலவயும ்நர விகிதத்தில் 
மாற்றம ்காணும.  அதாவது வருமாைம 
அதி்கரித்தால் ்தலவயும அதி்கரிக்கும; 
வருமாைம குல்ற்நதால் ்தலவயும 
குல்றயும. தரம தாழ்நததா்க ்கருதப்படும 
பபாருட்்களின் ் தலவ விலை உயரும்பாது 
குல்றயைாம.

3. குறுக்குத் தேறவ சநகிழ்ச்சி

ஒரு பணடத்தின் விலையில் ஏறபடும 
மாற்றம மறப்றாரு பணடத்தின் ்தலவயில் 
மாற்றத்லத ஏறபடுத்தும.  
இமமாற்றங்களின் விலளலவ அளப்பது 
குறுக்குத் ்தலவ பநகிழச்சி ஆகும.  
இவவல்கயாை பநகிழச்சி வழக்்கமா்க 
ஒன்றுடன் ஒன்று பதாடரபுலடய 
பணடங்களில் ஏறபடும. (உ.ம.) பதிலீட்டுப் 
பணடங்கள், உடனுறு பணடங்கள். X 

மறறும Y-க்கிலட்ய்யாை குறுக்குத் 
்தலவ பநகிழச்சியிலைக் கீழவருமாறு 
குறிப்பிடைாம.

EC =

X பணடத்தின் ்தலவ அளவில் 
ஏறபடும விகிதாைார மாற்றம

 Y பணடத்தின் விலையில் ஏறபடும 
விகிதாச்ைார மாற்றம

4. விளம்பைத் தேறவ சநகிழ்ச்சி

விளமபரத்திைா்ைா அல்ைது பி்ற 
வியாபாரத்லத உயரத்தும பைைவு்களா்ைா 
்தலவயில் மாற்றம ஏறபட்டால் அலத 
விளமபரத் ்தலவ பநகிழச்சி என்று 
அலழக்கி்்றாம.

Ea =

்தலவ அளவில் ஏறபடும 
விகிதாச்ைார மாற்றம

விளமபர பைைவில் ஏறபடும 
விகிதாச்ைார மாற்றம

2.9.2  விறைத் தேறவ சநகிழ்ச்சி 
அளவுகள்

விலையில் ஏறபடும மாற்றத்தின் 
்கார்ணமா்க ்தலவயில் ஏறபடும  மாற்றம 
விலைத் ்தலவ பநகிழச்சியாகும.

1.  முறறிலும் சநகிழ்ச்சியுள்ள தேறவ
(Ep = ∞)

விலையில் சிறிய மாற்றம 
உள்ள்பாது அல்ைது விலையில் மாற்ற்ம 
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3. மிறகத் தேறவ சநகிழ்ச்சி (Ep > 1)

விலையில் ஏறபட்ட மாற்ற 
விகிதத்லதவிட ்தலவ மாற்ற விகிதம 
அதி்கமா்க இரு்நதால் அதலை மில்கத் 
்தலவ பநகிழச்சி என்கி்்றாம.  இஙகு 
்தலவக் ்்காடு பமதுவா்கச் ைரிகி்றது.

வலரபடம 2.11 ஐப் பாரக்்கவும.  இதில் 
விலையாைது `10 –லிரு்நது 9ஆ்க 
குல்ற்நதுள்ளது, இது 10% குல்றவு ஆகும. 
்தலவ 5 லிரு்நது 10 ஆ்க உயரகி்றது, இது 
100% உயரவாகும. எை்வ, இவவலரபடம 
மில்கத் ்தலவ பநகிழச்சிலயக் 
்காட்டுகி்றது.

4.  குறைவபான சநகிழ்ச்சியுள்ள தேறவ / 
குறைத் தேறவ சநகிழ்ச்சி (Ep < 1)

இல்ைாத்பாது ்தலவயில் பபரிய அளவு 
மாற்ற்மா அல்ைது முடிவில்ைா மாற்ற்மா 
ஏறபட்டால் அலத முறறிலும 
பநகிழச்சியுள்ள ்தலவ என்கி்்றாம. 
இப்படிப்பட்ட ்தலவக் ்்காடு படுக்ல்க 
்்காடா்க X அச்சுக்கு இல்ணயா்க இருக்கும.  
வலரபடம 2.9ல் இது விளக்்கப்பட்டுள்ளது.

2.  முறறிலும் சநகிழ்ச்சியறை தேறவ 
(Ep = 0)

விலையில் ஏறபடும சிறிய அல்ைது 
பபரிய மாற்றம ்தலவயில் எ்நதவித 
மாற்றத்லதயும உணடாக்்கவில்லை எனில் 
அது முறறிலும பநகிழச்சியற்ற ்தலவ 
எைப்படும.  இஙகு ்தலவக் ்்காடாைது y 
அச்சுக்கு இல்ணயா்க பைஙகுத்துக் 
்்காடா்க இருக்கும.  வலரபடம 2.10ஐப் 
பாரக்்கவும.

வலரபடத்தில் விலை P1, P2 மறறும 
P3 ஆ்க மாறிைாலும ்தலவ அளவு 
மாற்றமில்ைாமல் OQ அளவில் இருக்கி்றது.  
அப்படியாைால் முறறிலும பநகிழச்சியற்ற 
்தலவயாகும.
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விலையில் ஏறபட்ட பபரிய ைதவீத 
மாற்றம ்தலவயில் சிறிய ைதவீத 
மாற்றத்லத ஏறபடுத்துமாயின் அலத 
குல்றத்்தலவ பநகிழச்சி என்கி்்றாம 
அல்ைது ஒன்றுக்கு குல்றவாை பநகிழச்சி 
என்றும அலழக்கி்்றாம.  இஙகு 
்தலவக்்்காடு ்வ்கமா்க ைரிகி்றது. இஙகு 
விலை OP1 லிரு்நது OP2 ஆ்க அதி்க அளவில் 
குல்றயும்பாது ்தலவ OQ0 லிரு்நது OQ1 
வலர குல்ற்நத அள்வ 
அதி்கரித்திருக்கி்றது.

5. அைகுத் தேறவ சநகிழ்ச்சி (Ep = 1)

விலையில் ஏறபடும ைதவீத மாற்ற 
அளவு அ்த ைமஅளவு ைதவீத 
மாற்றத்திலை ்தலவயில் 
்தாறறுவிக்குமாைால் அதலை 
அைகுத்்தலவ பநகிழச்சி என்கி்்றாம.  
இஙகு ்தலவக்்்காடு பைவவ்க 
அதிபரவலளயமா்க (Rectangular Hyperbola) 
உள்ளது.  ஒன்றுக்குச் ைமமாை பகுதிலய 
இது குறிக்கி்றது.

இஙகு OP0R0Q0   =   OP1R1Q1.

்ம்ை குறிப்பிடப்பட்டலவ விலைத் 
்தலவ பநகிழச்சியின் சிை வல்க்களாகும.  
்தலவயின் வல்க்கலளப் பபாறுத்து ஒரு 
நிறுவைம தன் பணடத்திற்காை 
விலைலயத் தீரமானிக்்க ்வணடியுள்ளது. 
அதறகு இலவ உதவி புரிகின்்றை. விலை 
மாற்றத்திற்்கறப எவவாறு தனிநபர தன் 
்தலவலய மாறறிக் ப்காள்கி்றார 
என்பலதப் பபாறுத்து நிறுவைம விலைலய 
நிர்ணயிக்்க ்வணடியுள்ளது.

அட்்டைவ்ண 2.5 விவலத் நதவை ப�கிழ்சசி

எண அளவு மெகிழ்சசி விளககம்
்்தலவக ்கொட்டின 

வடிவம்

ep = ∞ முறறிலும 
பநகிழச்சியுலடயது

ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் 
்தலவ முடிவில்ைாமல் 

இருக்கும
படுக்ல்க்்காடு

ep = 0 முறறிலும 
பநகிழச்சியற்றது

விலையில் எ்நத மாற்றம 
ஏறபட்டாலும ்தலவயில் 

மாற்றமில்ைாமல் இருக்கும
பைஙகுத்துக்்்காடு

ep = 1 ஒன்றுக்கு ைமமாைது  % %� �Q P� அதிபர வலள்்காடு

0 < ep < 1 குல்ற ்தலவ 
பநகிழச்சி

 % %� �Q P� பைஙகுத்தாை 
ைரிவுலடயது

∞ > ep > 1 மில்க ்தலவ 
பநகிழச்சி

 % %� �Q P� படுக்ல்கயாை 
ைரிவுலடயது
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2.9.3  தேறவ சநகிழ்ச்சிறயத் 
தீர்்பானிப்பறவகள்

்தலவ பநகிழவின் அளலவப் பை 
்காரணி்கள் நிர்ணயிக்கின்்றை.  அவறறில் 
சிைவறல்ற இஙகு ்கா்ணைாம.

அ. ்பதிலீட்டுப ப்போருட்கள் 

ஒரு பபாருளுக்கு பை பதிலீட்டுப் 
பபாருட்்கள் இரு்நதால், அப்பபாருளின் 
விலைத் ்தலவ பநகிழவு மி்க அதி்கமா்க 
இருக்கும.  அ்நதப் பபாருளின் விலை 
அதி்கரித்தால், மக்்கள் அதனுலடய 
பதிலீட்டுப் பபாருட்்கலள வாஙகிப் 
பயன்படுத்த ஆரமபித்துவிடுவார்கள்.  
எை்வ விலை சிறிது உயர்நதால் கூட, 
அப்பபாருளின் ்தலவ பவகுவா்கக் 
குல்ற்நது விடும.  இஙகு விலைத் ்தலவ 
பநகிழவு மி்க அதி்கம.  எ.்கா. ்காய்்கறி்கள்.

உப்புக்கு பநருஙகிய பதிலீட்டுப் 
பபாருட்்கள் இல்லை.  எை்வ உப்பின் 
விலை உயர்நதாலும ்தலவ அ்நத அளவு 
குல்றயாது. பதிலீடு்கள் இல்ைாத உப்பு 
்பான்்ற பபாருட்்களின் விலைத்்தலவ 
பநகிழச்சி  மி்கவும குல்றவு.

ஆ.  நுகர்நைோரின ைருமோனத்தின 
எவ்ை்ளவு பசலவு பசய்யப்படுகி்றது.

ஒரு பபாருளின் மீது (x) நு்கர்வாரின் 
குல்றவாை விகிதாச்ைார வருமாைம 
பைைவு பைய்யப்பட்டால் அப்பபாருளின் (x) 
்தலவ பநகிழவு மி்க குல்றவா்க இருக்கும.  
உதார்ணத்திறகு உப்லப எடுத்துக் 
ப்காள்ளைாம.  உப்புக்்கா்க பைைவு 
பைய்யப்படும வருமாைம பஙகு மி்கக் 
குல்ற்வ.  அப்படியாைால், உப்பின் 
விலைத் ்தலவ பநகிழவும மி்க 
குல்றவா்க்வ இருக்கும.

இ. ஒரு ப்போருளின ்பயனகள்

ஒரு பபாருளின் பயன் மி்க அதி்கமா்க 
இருப்பின், அப்பபாருளின் விலைத் ்தலவ 
பநகிழவும மி்க அதி்கமா்க இருக்கும.  
எடுத்துக்்காட்டா்க பால். பாலின் விலை 
சிறிது குல்ற்நதாலும, பாலை லவத்து 
்மார, தயிர, பநய், பாயாைம ஆகியவறல்ற 
உருவாக்்கைாம.  ்தலவ மி்க 
அதி்கமாகிவிடும.  எை்வ, பாலின் விலைத் 
்தலவ பநகிழவு அதி்கமா்க இருக்கும.

ஈ. இவ்ணபபுப ப்போருட்கள்

வா்கைம லவத்திருப்்பார 
பபட்்ராலும, மைகு எணல்ணலயயும 
(Lubricating oil)  அதி்கம பயன்படுத்துவர. 
மைகு எணப்ணய் விலை மட்டும 
அதி்காிப்பின் அதன் ்தலவ 
குல்றவதில்லை. ஏபைனில் அதன் 
பயன்பாடு பபட்்ராலுடன் 
இல்ண்நததாகும.

உ. கோலம்

நீணட ்காைத்தில் பபருமபாைாை 
பபாருட்்களுக்கு விலைத் ் தலவ பநகிழச்சி 
அதி்கமா்க இருக்கும.  ஏபைனில் நீணட 
்காைத்தில் பை பதிலீட்டுப் பணடங்கள் 
உருவாக்்கப்பட்டிருக்கும. எை்வ குறுகிய 
்காைத்லதவிட நீணட்காைத்தில் பநகிழச்சி 
அதி்கமா்க இருக்கும. குறுகிய ்காைத்தில் 
பதிலீட்டுப் பபாருட்்கலள ப்காணடுவருவது 
்கடிைமா்க இருக்கும.

2.9.4  தேறவ சநகிழ்ச்சிறய 
அளவிடும் முறைகள்

விலைத் ்தலவ பநகிழச்சிலய 
மூன்று வல்க்களில் அளவிடைாம.
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1. விழுககோட்டு முவ்ற

 Ep = 
�
�
Q
P

P
Q

�  

இது விகிதாைார முல்ற என்றும 
அலழக்்கப்படுகி்றது.

விகிதாச்ைார முல்றயில்

 Ep = 
�
�
Q
P

 இதில் 

%∆Q என்பது ்தலவயில் ஏறபடும ைதவீத 
மாற்றம 

%∆P என்பது விலையில் ஏறபடும ைதவீத 
மாற்றம.

2. பமோத்தச பசலவு முவ்ற

நு்கர்வாரின் பமாத்தச் பைைவில் 
ஏறபடும மாற்றத்லத்யா அல்ைது 
நிறுவைத்தின் பமாத்த வருவாயில் 
ஏறபடும மாற்றத்லத்யா அளவிடுவதன் 
மூைம ்தலவயாைது பநகிழச்சி உள்ளதா 
பநகிழச்சியற்றதா என்பலத எளிய 
முல்றயில் அறியமுடியும எை மார்ஷல் 
குறிப்பிடுகி்றார.

பமாத்த 
வருவாய் =  விலை X விறபலை 

அளவு

TR = P X Q

அட்டவறண 2.6- ச்பாத்ே செைவு/ 
ஒதுக்கீட்டு முறை

விலை
்தலவ 
அளவு

பமாத்த 
ஒதுக்கீடு

பநகிழச்சி

150 3 450    e > 1

     e = 1

   e <1

125 4 500

100 5 500

75 6 450

}}
}

விலைக்கும பமாத்தச் பைைவிறகும 
எதிரமல்ற உ்றவு இருக்குபமனில் இஙகு 
்தலவ பநகிழச்சியுள்ளதா்க இருக்கும; 
்நரடி உ்றவு எனில் பநகிழச்சியற்றதா்க 
இருக்கும.  பமாத்தச் பைைவில் 
மாற்றமில்ைாத்பாது பநகிழச்சி 
ஒன்றுக்குச் ைமமா்க இருக்கும.

3.  புள்ளி அல்லது ைடிவியல் முவ்ற

்நர ்தலவக் ்்காட்டில் குறிப்பிட்ட 
புள்ளியினுலடய வைப்பகுதிலய 
இடப்பகுதியால் வகுக்்கக் கிலடக்கும 
விகிதத்லதக் ப்காணடு புள்ளி முல்றயில் 
பநகிழச்சிலய அளவிடைாம

புள்ளி 

பநகிழச்சி
=

்தலவக் ்்காட்டில் புள்ளிக்கு 

கீழப்பகுதியின் அளவு (வைது பகுதி)

்தலவக்்்காட்டில் புள்ளிக்கு 

்மல்பகுதி (இடது பகுதி)

ep =
L

=
கீழப்பகுதி

U ்மல்பகுதி

இஙகு ep என்பது புள்ளி பநகிழச்சி, L 
என்பது கீழப்பகுதி, U என்பது ்மல்பகுதி.
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2.9.5  தேறவ சநகிழ்ச்சியின 
முக்கியத்துவம்

்தலவ பநகிழச்சி என்்ற ்கருத்து 
நலடமுல்றயில் மி்கவும முக்கியத்துவம 
வாய்்நததா்க உள்ளது.

1. விவலத் தீர்மோனம்

நில்றகுல்றப் ்பாட்டியிலும 
முறறுரிலமயிலும விறபலையாளர்கள் 
தங்களுலடய பணடத்தின் விலைலயத் 
தீரமானிப்பதில் ்தலவ பநகிழச்சி என்்ற 
்கருத்லத அடிப்பலடயா்க ப்காள்கின்்றைர.  
பணடத்திற்காை ்தலவ 
பநகிழச்சியற்றதா்க இருக்கும்பாது 
அவர்கள் அதி்க விலைலய 
நிர்ணயிக்கி்றார்கள்.

2. உற்பத்தி

ஒரு பணடத்தின் ்தலவயின் 
அடிப்பலடயில் உறபத்தியாளர்கள், 
உறபத்தியின் அளலவத் 
தீரமானிக்கி்றார்கள்.

3. ்பகிர்வு

்தலவ பநகிழச்சியிலைப் பபாறுத்து 
உறபத்திக் ்காரணி்களின் விலை 
நிர்ணயிக்்கப்படுகி்றது.

4. ்பனனோட்டு ைோணி்பம்

இரணடு நாடு்களிலட்ய வாணிப 
நிலைலய நிர்ணயிக்்க ்தலவ பநகிழச்சி 
உதவி்கரமா்க உள்ளது.  இரணடு 
நாடு்களின் பணடங்களின் ்தலவ 
பநகிழச்சிலயப் பபாருத்்த ஏறறுமதி 
மறறும இ்றக்குமதியின் அளவு அலமகி்றது.

5. ப்போதுநிதி

அரைாங்கம வரிக்ப்காள்ல்கலய 
உருவாக்்க ்தலவ பநகிழச்சி உதவி்கரமா்க 

உள்ளது.` (உ.ம.) பணடங்களுக்்காை 
வரிவிதிப்பு.

6. �ோட்டு்டவமயோககுதல்

ப த ா ழி ற ை ா ல ை ்க ல ள 
நாட்டுடலமயாக்கும முடிலவ எடுப்பதறகு 
அரசிறகு ்தலவ பநகிழச்சி என்்ற ்கருத்து 
பயன்படுகி்றது.

2.10
தரைரிவச ஆய்வு (அல்லது 
தரைரிவச ்பயன்போட்டு முவ்ற 
அல்லது ஹிகஸ் மறறும் 
ஆலன முவ்ற அல்லது 
சமந�ோககு ைவ்ளநகோட்டு 
ஆய்வு)

அறிமுகம்

J.R.ஹிக்ஸ்R.G.D.ஆைன

1934-ல் R.G.D.ஆைன் (Allen)  
மறறும J.R.ஹிக்ஸ் (Hicks) ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு ்்காட்பாட்லட ”மதிப்புக் 
்்காட்பாட்டின் மறுவடிவலமப்பு” 
என்னும நூலில் விளக்கிைர. 

F.W. எட்ஜ்பவாரத் (Edgeworth) (ஆஙகிை 
பபாருளியைாளர) மறறும வில்பிரட்்டா 
்பரிட்்டா (Pareto) (இத்தாலிய 



53நுகர்வுப் பகுப்பபாய்வு

உச்ைமாக்குவலத ்நாக்்கமா்க 
ப்காணடுள்ளார்கள்.

2.  பயன்பாட்லட எண்களால் அளவிட 
முடியாது.  ஆைால் தரப்படுத்தைாம 
அல்ைது ஒப்பிடைாம அல்ைது தர 
எண்களில் வரிலைப்படுத்தைாம.  
அதாவது I, II, III, IV………

3.  குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பதிலீட்டு 
விகிதம என்்ற ்கருத்தின் அடிப்பலடயில் 
ைம்நாக்கு வலள்்காட்டு ஆய்வு 
அலமகி்றது.

4.  நு்கர்வார சீராை சி்நதலை 
உள்ளவர்கள்.  இ்நத அனுமாைம 
மா்றக்கூடிய அனுமாைம எை 
அலழக்்கப்படுகி்றது.  நு்கர்வாரின் 
பதரிவு A>B, B>C எை இரு்நதால் பி்றகு 
A>C எை இருக்கும.

சமந�ோககு அட்்டைவ்ண

நு்கர்வாருக்கு ைம அளவு திருப்திலய 
தரக்கூடிய இரணடு பணடங்களின் 
பல்்வறு பதாகுப்பிலை விளக்கும 
அட்டவல்ண ைம ்நாக்கு 
அட்டவல்ணயாகும. ்வறுவல்கயில் 
கூறுவதாைால் ைம்நாக்கு அட்டவல்ண 
என்பது இரணடு பணடங்களின் பல்்வறு 
இல்ணப்பு்களில் நு்கர்வார ைமமாை 
திருப்திலய்ய பப்றைாம என்பலதக் 
கூறுகி்றது.

அட்்டைவ்ண 2.7 சமந�ோககு ைவ்ளநகோடு 
்பட்டியல்

ஆப்பிள்
(அலகுகள்)

ஆரஞ்சு
(அலகுகள்) புள்ளி

1 20 R
2 15 S
3 12 T
4 10 U
5 9 V

பபாருளியைாளர) ஆகி்யார எண்ணளவு 
பயன்பாட்டு ஆய்லவ குல்ற கூறியுள்ளைர.  
பயன்பாட்லட துல்லியமா்க அளவிட 
முடியாது.  ஆைால் ஒப்பிட்வா அல்ைது 
தரப்படுத்த்வா அல்ைது, 
வரிலைப்படுத்த்வா (தர எண்கள் I, II, III, 
IV ்மலும) முடியும எை அவர்கள் 
்கருதுகின்்றைர.  1881ல் எட்ஜ்பவாரத் 
முதன் முதலில் அறிவியல் பூரவமா்க 
ைம்நாக்கு வலள்்காட்டு முல்றலய 
நு்கர்வார நடவடிக்ல்கலய அறிய 
உருவாக்கிைார.  1906ல் வில்பிரட்்டா 
்பரிட்்டா இக்்கருத்தில் மாற்றங்கலள 
ஏறபடுத்திைார. 1934-ல் R.G.D.ஆைன் 
(Allen)  மறறும J.R.ஹிக்ஸ் (Hicks) ஆகி்யார 
இக்்கருத்லத வளப்படுத்திைர.  மீணடும 
1939ல் J.R. ஹிக்ஸ் தைது ‘மதிப்பு மறறும 
மூைதைம’ என்்ற நூலில் ைம்நாக்கு 
வலள்்காட்டு ஆய்வுக்கு இறுதி வடிவம 
ப்காடுத்தார.

விருப்ப முனனுரிவம

இக்்்காட்பாடு விருப்ப 
முன்னுரிலமயின் அடிப்பலடயில் 
அலம்நதுள்ளது.  உச்ை அளவு மைநில்றவு 
தரும பணடங்களின் பதாகுப்லப்ய 
பபாதுவா்க ைராைரி நு்கர்வார 
்தர்நபதடுப்பர.  எை்வ நு்கர்வார 
பணடங்கலள அவரவரின் மைநில்றவின் 
அடிப்பலடயில் வரிலைப்படுத்துகி்றார்கள் 
மறறும அவறல்ற ்தர்நபதடுக்கி்றார்கள்.  
இவவாறு பணடங்களின் பதாகுப்லப 
நு்கரபவரின் மைநில்றவிற்்கறப 
வரிலைப்படுத்துவலத விருப்ப முன்னுரிலம 
என்று அலழக்கி்்றாம.

அனுமோனஙகள்

1.  நு்கர்வார பகுத்தறிவு உள்ளவர்கள்.  
்மலும அவர்கள் திருப்திலய 
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ஆ்க்வ ைம்நாக்கு வலள்்காட்டுப் 
பாலதயில் பணடங்களின் எல்ைா 
பதாகுப்பு்களு்ம நு்கர்வாருக்கு ைம 
அளவு திருப்திலய ப்காடுப்பதா்க உள்ளது.  
இது ைம பயன்பாட்டு வலள்்காடு அல்ைது 
ைமதிருப்திக் ்்காடு எைவும 
அலழக்்கப்படுகி்றது.

வலரபடம 2.15ல் X அச்சில் 
ஆப்பிலளயும Y அச்சில் ஆரஞ்லையும 
அளவிடுகி்்றாம.  ‘R’  புள்ளி 1(ஆப்பிள்)  
மறறும 20 (ஆரஞ்சு)  பதாகுப்பிலையும ‘S’ 
புள்ளி 2 (ஆப்பிள்) மறறும 15(ஆரஞ்சு) 
பதாகுப்பிலையும ‘T’ புள்ளி 3 மறறும 12 
பதாகுப்பிலயயும குறிக்கின்்றை. இ்த 
்பான்று U, V - இல்ணப்பும உருவாகி்றது. 
இ்நத ஐ்நது இல்ணப்பும நு்கர்வாருக்கு 
ைமமாை திருப்திலய்ய தருகி்றது. 
நு்கர்வார இ்நத ஐ்நது புள்ளி்களில் 
ஏ்தனும ஒன்ல்ற ்தரவு பைய்வதால் 
சி்ற்நத நிலைலய்யா அல்ைது ்மாைமாை 
நிலைலய்யா அலடயமாட்டார்கள். இ்நத 
ஐ்நது (R,S,T,U,V) புள்ளில்கலள 
இல்ணததால்  ைம்நாக்கு வலள்்காட்லடப் 
(IC) பப்றைாம.

ைம்நாக்கு அட்டவல்ணயின் 
அடிப்பலடயில் நாம பல்்வறு ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு்கலள வலரய முடியும. 
எை்வ பல்்வறு திருப்தி நிலைலயக் 
குறிக்கின்்ற பை ைம்நாக்கு வலள 
்்காடு்கலள ப்காணடலத்ய ைம்நாக்குத் 
பதாகுதி என்கி்்றாம.  இது வலரபடம 
2.16ல் விளக்்கப்பட்டுள்ளது.

2.12
சமந�ோககு ைவர்ப்டம்

3

2

1

அட்டவல்ண (2.7)ல் இரணடு 
பணடங்களாகிய ஆப்பிள் மறறும ஆரஞ்சு 
ஆகியவறறின் ஐ்நது பதாகுப்பு்கள் 
உள்ளை. அவர ஒன்றுக்கு பதிைா்க 
மறப்றாரு பதாகுப்லப ்தர்நபதடுப்பதன் 
மூைம அதி்க திருப்திலய்யா அல்ைது 
குல்ற்நத அளவு திருப்திலய்யா பப்ற 
மாட்டார.  ைம அளவு திருப்திலய்ய 
பபறுவார.  ைம்நாக்கு அட்டவல்ண 
வலரபடத்தின் மூைம விளக்்கப்பட்டுள்ளது.

்மற்கணட ஐ்நது பதாகுப்புக்்களில் 
எ்நத ஒன்ல்ற ்தர்நபதடுப்பினும ைம 
அளவு திருப்திலய்ய நு்கர்வார 
பபறுவார.

இரணடு பணடங்களின் பல்்வறு 
பதாகுப்பு்கள் வலரபடத்தில் 
விளக்்கப்பட்டுள்ளை.  (அட்டவல்ணயில் 
உள்ளபடி) நு்கரபவர நு்கர்நத 
பணடங்களின் அடிப்பலடயில் 
வலரபடத்தில் புள்ளி்கலளயிட்டு 
அப்புள்ளி்கலள இல்ணத்தால் ஒரு 
வலள்்காடு கிலடக்கும.  அவவலள்்கா்ட 
ைம்நாக்கு வலள்்காடாகும.

2.11
சமந�ோககு ைவ்ளநகோடு
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குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பதிலீட்டு 
வீத ்கருத்துப்படி Xன் நு்கரவு கூடும்பாது 
Yன் நு்கரவு குல்றகி்றது.  Yஇல் ஏறபடும 
மாற்றம எதிரமல்றயா்க இருக்கும. 
அதாவது  -∆Y.

ஆ்க்வ ைமன்பாடு

விலைத் ்தலவ பநகிழச்சியில் உள்ள 
வழக்்கத்தின் அடிப்பலடயில் இஙகு 
எதிரமல்றக் குறியீடு நீக்்கம 
பைய்யப்படுகி்றது.

isMRSxy
Y

�
�
�X  என்று எழுதப்படுகி்றது. 

ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் 
உள்ளு்ணரவு ைார்நது அலமவதால், அலவ 
ஒவபவாருவருக்கும தனித்துவம 
ப்காணடதா்க உள்ளை.  இருப்பினும கீ்ழ 
உள்ளலவ்கள் பபாதுவாை பணபு்களாகும.  

1.  சமந�ோககு ைவ்ளநகோடு கீழ்ந�ோககிய 
சரிவைக பகோண்டது.

ைம்நாக்கு வலள்்காடு 
எதிரமல்றயா்க கீழ்நாக்கிச் ைரிகி்றது.  
இது நு்கர்வார அ்த அளவு பயன்பாட்லட 
நிலை நிறுத்த விருமபிைால்  Y பணட 
அளவு குல்றயும்பாது X பணட அளவு 
கூடுவலதச் சுட்டிக்்காட்டுகி்றது 
(்தலவயாை வலளவு)

2.13 குவ்றந்து பசல் 
இறுதிநிவல ்பதிலீட்டு 
வீதம்

MRSxy ���
�
�
Y
X
and

2.14
சமந�ோககு ைவ்ளநகோடுகளின 
்பணபுகள்

ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் IC1, IC2, 
IC3 ஆகியவறல்ற உள்ளடக்கியது 
ைம்நாக்கு பதாகுதி ஆகும.  வலரபடம 
2.16-ல் கீ்ழ உள்ள ைம்நாக்கு 
வலள்்காட்லடக் ்காட்டிலும (IC1) ்ம்ை 
உள்ள ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் (IC2, 
IC3) அதி்க அளவு திருப்திலயக் 
ப்காடுப்பலதக் குறிக்கின்்றை.

இறுதிநிவல ்பதிலீட்டு வீதம்

ைம்நாக்கு வலள்்காட்டின் வடிவம, 
பதரிவு்கள் பறறிய பயனுள்ள த்கவலைத் 
தருகி்றது.  ைம்நாக்கு வலள்்காடு 
இறுதிநிலைப் பயன்பாடு என்பதறகுப் 
பதிைா்க இறுதிநிலை பதிலீட்டு வீதம 
என்்ற ்கருத்லத தருகி்றது.

பைப்ட்விச் (Leftwich) என்பவரின் 
கூறறுப்படி, “ X மறறும Yன் இறுதிநிலை 
பதிலீட்டு வீதம (MRSxy)   என்பது ஒ்ர 
ைம்நாக்கு வலள்்காட்டில் இரு்நது 
ப்காண்ட கூடுதல் அைகு Xலய பப்ற 
நு்கர்வார விட்டுக் ப்காடுக்்க விருமபும 
Yன் அளவு ஆகும” என்கி்றார.

ஆ்க்வ ைம்நாக்கு வலள்்காட்டுப் 
பாலதயில் பணடங்களின் எல்ைா 
பதாகுப்பு்களு்ம நு்கர்வாருக்கு ைம 
அளவு திருப்திலய ப்காடுப்பதா்க உள்ளது.  
இது ைம பயன்பாட்டு வலள்்காடு அல்ைது 
ைமதிருப்திக் ்்காடு எைவும 
அலழக்்கப்படுகி்றது.

வலரபடம 2.15ல் X அச்சில் 
ஆப்பிலளயும Y அச்சில் ஆரஞ்லையும 
அளவிடுகி்்றாம.  ‘R’  புள்ளி 1(ஆப்பிள்)  
மறறும 20 (ஆரஞ்சு)  பதாகுப்பிலையும ‘S’ 
புள்ளி 2 (ஆப்பிள்) மறறும 15(ஆரஞ்சு) 
பதாகுப்பிலையும ‘T’ புள்ளி 3 மறறும 12 
பதாகுப்பிலயயும குறிக்கின்்றை. இ்த 
்பான்று U, V - இல்ணப்பும உருவாகி்றது. 
இ்நத ஐ்நது இல்ணப்பும நு்கர்வாருக்கு 
ைமமாை திருப்திலய்ய தருகி்றது. 
நு்கர்வார இ்நத ஐ்நது புள்ளி்களில் 
ஏ்தனும ஒன்ல்ற ்தரவு பைய்வதால் 
சி்ற்நத நிலைலய்யா அல்ைது ்மாைமாை 
நிலைலய்யா அலடயமாட்டார்கள். இ்நத 
ஐ்நது (R,S,T,U,V) புள்ளில்கலள 
இல்ணததால்  ைம்நாக்கு வலள்்காட்லடப் 
(IC) பப்றைாம.

ைம்நாக்கு அட்டவல்ணயின் 
அடிப்பலடயில் நாம பல்்வறு ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு்கலள வலரய முடியும. 
எை்வ பல்்வறு திருப்தி நிலைலயக் 
குறிக்கின்்ற பை ைம்நாக்கு வலள 
்்காடு்கலள ப்காணடலத்ய ைம்நாக்குத் 
பதாகுதி என்கி்்றாம.  இது வலரபடம 
2.16ல் விளக்்கப்பட்டுள்ளது.

2.12
சமந�ோககு ைவர்ப்டம்

3

2

1
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3.  சமந�ோககு ைவ்ளநகோடு 
ஒனவ்றபயோனறு 
பைட்டிகபகோள்்ளோது

IC1 குல்ற்நத திருப்திலயத் தரக்கூடிய 
ைம்நாக்கு வலள்்காடாகும. இதில் C 
என்கி்ற புள்ளியும, B என்கி்ற புள்ளியும 
உள்ளை.

IC2  என்பது அதி்க திருப்திலயக் 
தரக்கூடிய ைம்நாக்கு வலள்்காடாகும.  
இதில் C என்கி்ற புள்ளியும, A என்கி்ற 
புள்ளியும உள்ளை.

்ம்ை உள்ள வலரபடத்தில் மூன்று 
்்காடு்களு்ம கீழ்நாக்கிச் ைரியவில்லை. 
எை்வ அலவ ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் 
இல்லை.  மூன்று பதாகுப்பிலும A-லய விட 
B-லய்ய ் தர்நபதடுப்பது ் பால் உள்ளது.

2.  சமந�ோககு ைவ்ளநகோடுகள் 
நதோறறுைோய் ந�ோககி குவிந்து 
கோ்ணப்படும் (Convex).

ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் 
கீழ்நாக்கி ைரிவ்தாடு மட்டுமல்ைாமல் 
்தாறறுவாய் ்நாக்கி குவி்நத நிலையில் 
்கா்ணப்படுகின்்றை.  இதறகு ்கார்ணம 
இரணடு பணடங்கலள பதிலீடு பைய்து 
ப்காள்ளைாம என்பது மட்டுமன்றி இரு 
பணடங்களுக்கிலட்யாை இறுதிநிலை 
பதிலீட்டு வீதம (MRS) குல்றகி்றது என்பலத 
(நு்கர்வார ைம்நாக்கு வலள்்காட்டில் 
ந்கர்நது பைல்வதன் மூைம) 
அறியமுடிகி்றது.
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பணடத்திற்காை விருப்பம மறறும 
வாஙகும தி்றன் அடிப்பலடயில் பணடத்தின் 
்தலவ அலமகி்றது.  இ்நத விருப்ப நிலை 
ைம ்நாக்கு வலள்்காடு்களால் சுட்டிக் 
்காட்டப்படுகி்றது.  வாஙகும தி்றன் அவரின் 
ப்ண வருமாைத்லதயும, பணடங்களின் 
விலைலயயும ைார்நதுள்ளது.  இ்நதப் ப்ண 
வருமாைம மறறும விலை அளவு, வரவு 
பைைவுக் ்்காட்டிைால் 
சுட்டிக்்காட்டப்படுகி்றது.  வரவு 
பைைவுக்்்காடு X அச்லையும Y அச்லையும 
பதாடுவது்பால் கீழ்நாக்கிச் ைரிகி்றது.

ஒரு குறிப்பிட்ட வருமாைத்தில் (C), BA 
என்பது வரவு பைைவுக்்்காடு C/OA என்பது 
Y பணடத்தின் விலை மறறும C/OB என்பது 
X பணடத்தின் விலையாகும. வரவு-
பைைவுக் ்்காடாைது வருமாைம மறறும 
பணடத்தின் விலை நிலையா்க 
இருக்கும்பாது, முழு வருமாைத்லதயும 
பயன்படுத்தி இரணடு பணடங்கலள 
வாங்க நு்கர்வாருக்குள்ள பல்்வறு 
இல்ணப்பு்கலளக் ்காட்டுகி்றது.

2.15
 விவலகநகோடு அல்லது ைரவு 
பசலவுக நகோடு

இ்நத இரணடு ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு்களும பவட்டுமிடத்தில் 
C=Bஆ்க IC1 லும C=A ஆ்க  IC2விலும 
உள்ளை.  இதைால் A=B எை பபாருள்படும. 
ஆைால் A என்பது அதி்க திருப்திலயத் 
தரக்கூடிய ்்காட்டிலும, B என்கி்ற புள்ளி 
குல்ற்நத ைம்நாக்கு வலள்்காட்டிலும 
உள்ளை.  எை்வ, இது ைாத்தியம இல்லை.  
ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் 
ஒன்ல்றபயான்று பவட்டிக் ப்காள்ளாது.

4.  சமந�ோககு ைவ்ளநகோடுகள் X 
அசவசநயோ Yஅசவசநயோ பதோ்டோது

நு்கர்வார இரு பணடங்களின் 
்கைலவலய வாஙகுகி்றார என்்ற அடிப்பலட 
அனுமாைத்லத்ய அச்சு்கலளத் பதாடுதல் 
மீறியதாகி்றது.

ஒரு பணடத்லத மட்டும வாஙகுவது 
ஒறல்றப் பணட நு்கரலவக் குறிக்கும.  
நு்கர்வாருக்கு மறப்றாரு பணடத்தின் 
்மல் ஆரவம இல்ைாதலதக் குறிக்கும 
அல்ைது ஒரு பணடத்லத மட்டும 
வாஙகுவதறகு அவர தூணடப்பட்டதாகும.  
ைம ்நாக்கு வலள்்காடு இரு 
பணடங்களின் ்கைலவயிைால் பப்றப்படும 
வலள்்காடாகும
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தனி நபர வளங்கலள ஒதுக்கீடு 
பைய்வதறகு நு்கர்வார நடத்லத பறறிய 
புரிதல் அவசியமாகி்றது.  நு்கரலவப் 
பறறிய முடிவு்கள் வருமாைம, விலை 
மறறும பயன்பாடு ஆகியவறறிறகிலட்ய 
உள்ள தரக்்கரீதியாை உ்றவிலைப் 
பபாறுத்்த அலமகின்்றை.  நு்கர்வாரது 
நடத்லதக்்்கறப பபாருட்்கலள உறபத்தி 
பைய்யவும உறபத்தியாளர்கள் தம 
இைாபத்லத அதி்கரித்துக் ப்காள்ளவும 
்தலவப் பகுத்தாய்வு 
உறபத்தியாளர்களுக்கு உதவுகி்றது.

செபாறகளஞ்சியம்

நுகர்வு ஒ ரு வ ரி ன் 
விருப்பங்கலள பூரத்தி 
பைய்ய பணடங்கள், 
பணி்கலள பயன்படு-
த்துவது.

தேறவ வாங்க ்வணடும 
என்்ற விருப்பமும, 
வாஙகும தி்றனும 
வாஙகும எண்ணமும 
கூடியது ்தலவ 
ஆகும.

பயனபபாடு பணடங்கள் மறறும 
பணி்கலள 
நு்கரும்பாது 
நு்கர்வாருக்குக் 
கிலடப்பதா்க 
நு்கர்வார ்கருதுவது. 
விருப்பத்லத நில்றவு 
பைய்யும ஆற்றல்

2.17
பதோகுபபுவர

ைம்நாக்கு வலள்்காட்டின் அடி 
மட்டத்தில் வரவு பைைவுக் ்்காடு பதாடும 
புள்ளியில் நு்கர்வார ைமநிலை 
அலடகி்றார.  AB என்்ற வரவு பைைவுக் 

்்காடு IC3 ைம்நாக்கு வலள்்காட்லட T 
என்்ற புள்ளியில் பதாடுகி்றது.  இ்நத IC3 
வலள்்கா்ட  இருக்கின்்ற வருமாைத்தில் 
அதி்க அளவு திருப்திலயத் தரும 
வலள்்காடாகும.  இ்நத ைமநிலைப் 
புள்ளியில் ICயின்  ைாய்வு (slope) MRSxy 
-லயக் குறிக்கி்றது (இறுதிநிலை பதிலீட்டு 
வீதம). வரவு பைைவுக் ்்காட்டின் ைாய்வு X 
மறறும Yன் விலை விகிதத்லத குறிக்கி்றது 
(Px / Py).  ஆ்க்வ MRSxy =  Px / Py.

2.16
 நுகர்நைோர் சமநிவல
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இறுதிநிறை  
பயனபபாடு

கூடுதைா்க ஓர  
அைல்க நு்கரவதால் 
பபறும அதி்கப் 
பயன்பாடு

தேறவ சநகிழ்ச்சி ்தலவயில் ஏறபடும 
மாற்ற விகிதத்லத 
விலையில் ஏறபடும 
மாற்ற விகிதத்திலை 
வகுக்்கக் கிலடப்பது 

நுகர்தவபார் எச்ெம் ஒரு பபாருளுக்கு 
நு்கர்வார ப்காடுக்்க 
விருமபும விலைக்கும 
உணலமயி்ை்ய 
ப்காடுக்கும 
விலைக்கும உள்ள 
வித்தியாைம.

ெ்தநபாக்கு 
வறளதகபாடுகள்:

ஒரு வலள்்காட்டில் 
உள்ள இரு 
பணடங்களின் 
அலைத்து ்கைலவயும 
நு்கர்வாருக்கு 
ைமஅளவு 
திருப்திலயத் 
தருமாயின் அது 
ைம்நாக்கு 
வலள்்காடாகும.

ெ்தநபாக்கு சேபாகுதி பை ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு்களின் 
பதாகுப்பாகும. ்ம்ை 
உள்ள ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு அதி்க 
அளவு திருப்திலயயும 
கீ்ழ உள்ள 
ைம்நாக்கு 
வலள்்காடு குல்ற்நத 
அளவு திருப்திலயயும 
குறிக்கின்்றை.

விறைக்தகபாடு 
அல்ைது 
வைவுசெைவுக்தகபாடு

ப்காடுக்்கப்பட்ட விலை 
மறறும வருவாயில் 
நு்கர்வாரின் இரணடு 
பணடங்களுக்்காை 
பல்்வறு 
்கைலவ்களின் 
புள்ளி்களின் 
இல்ணப்்ப ஆகும.

நுகர்தவபார் ெ்நிறை நு்கர்வார  தைது 
வருமாைத்தின் 
முழுலமயும 
பணடங்கலள வாங்க 
பைைவிடுதன் மூைம 
அதிலிரு்நது அதி்கபட்ை 
திருப்திலய பபறுகின்்ற 
புள்ளி்ய நு்கர்வார 
ைமநிலைப் புள்ளி 
ஆகும.  
அச்ைமநிலையில் 
இரு்நது அவர 
விை்கமாட்டார.
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ICT CORNER

படி 4படி 3படி 2படி 1

ைகுபபு: XI - ்போ்டம்: ப்போருளியல், அத்தியோயம் 2. நுகர்வுப ்பகுப்போய்வு
தவலபபு: நுகர்நைோர் உ்பரி

எதிறமவ்ற பதோ்டர்பிறகோன இந்தச 
பசயல்்போ்டோனது விவலககும், 

நுகர்நைோர் உ்பரிககுமிவ்டநயயோன 
பதோ்டர்பு ்பறறிய கற்றலுககு 

உதவுகி்றது

*படஙகள் அறடயபாளத்திறகு ்ட்டுத்.

உைலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

படி 1 :  ப்காடுக்்கப்பட்டிருக்கும உரலி / விலரவுக்குறியீலடப் பயன்படுத்தி GeoGebra பக்்கத்திறகுச் பைல்்க.

படி 2 :  ‘XI Std Economics’ என்்ற  GeoGebra பணித்தாள் புத்த்கம திலரயில் ்தான்றும. ப்காடுக்்கப்பட்டிருக்கும 
பல்்வறு பபாருளியல் பணித்தாள்்களில் “ விலை மறறும நு்கர்வார உபரி ஆகியவறறுக்கு இலட்ய 
உள்ள தலைகீழ பதாடரபு” (Inverse Relation between Price and Consumer’s Surplus” என்னும பணித்தாலள 
எடுத்துக் ப்காள்ளவும.

படி 3 :  இ்நதப் பணித்தாளாைது நு்கர்வார உபரி மறறும விலை ஆகியலவ எதிரமல்றத் பதாடரபு இருப்பது 
பறறிய ஒரு புரிதல் ஏறபடுத்துகி்றது. இ்நதப் பணித்தாளில்  பச்லை நி்ற முக்்்கா்ணப்பகுதி நு்கர்வார  
உபரிலயக் குறிக்கி்றது.  பைஙகுத்துக் ்்காடு விலைலயயும, கிலடமட்டக் ்்காடு அளலவயும ்காட்டுகி்றது.

படி 4  :  தற்பாது C என்னும புள்ளிலய ந்கரத்தவும. விலை குல்றயும ்பாது முக்்்கா்ணப் பரப்பு அதி்கரிக்கி்றது, 
விலை அதி்கரிக்கும ்பாது முக்்்கா்ணப் பரப்பு குல்றகி்றது. இது்வ விலை மறறும நு்கர்வார உபரி 
ஆகியவறறுக்கிலட்யயாை எதிரமல்ற பதாடரபு ஆகும.
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ப கு தி  அ

ெ ரி ய பா ன  ( அ ல் ை து )  ச ப பா ரு த் ே ் பா ன 
வி ற ட ற ய த்  த ே ர் ந் ச ே டு க் க வு ம் .

1. முரணபட்டலத பதரிவு பைய்்க.

அ. ஆடமபர பணடங்கள்

ஆ வைதிபணடங்கள்

இ. அத்தியாவசிய பணடங்கள்

ஈ. விவைாயப் பபாருட்்கள்

2.  பதரிவு்கள் எப்்பாதும ்கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
அல்ைது வலரயறுக்்கப்பட்டலவயா்க இருப்பதறகு 
்கார்ணம வளங்கள் -------------- இருப்பதால்.

அ. பற்றாக்குல்ற 

ஆ. அளிப்பு 

இ. ்தலவ 

ஈ. அபரிமிதமாை

3.  இயல்பபண பயன்பாட்டு ஆய்லவ வழஙகியதில் 
முதன்லமயாைவர

அ. ்ே.ஆர.ஹிக்ஸ் 

ஆ. ஆர.ஜி.டி.ஆைன் 

இ. மார்ஷல் 

ஈ. ஸ்டிக்ைர

4.  கீழக்்கணட வாய்ப்பாட்டின் மூைம இறுதிநிலை 
பயன்பாட்லட அளவிடைாம

அ. TUn – TUn-1  
ஆ. TUn – TUn+1 
இ. TUn + TUn+1 
ஈ. TUn – TUn+1  

5.  இறுதிநிலைப் பயன்பாடு பூஜ்யமா்க இருக்கும 
்பாது பமாத்தப் பயன்பாடு ……….

அ.  குல்றவா்க  
ஆ. உச்ைமா்க  
இ. பூஜ்ஜியமா்க 
ஈ. எதிரமல்றயா்க

6.  ்காஸன் முதல்விதி ……… என்றும 
அலழக்்கப்படுகி்றது.

அ. ைமஇறுதி நிலை பயன்பாட்டு விதி 

ஆ.  குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு 
விதி 

இ. ்தலவ விதி

ஈ. குல்ற்நது பைல் விலளவு விதி

7.  கீழக்்கணட விதிலய ்தலவ விதி அடிப்பலடயா்கக் 
ப்காணடுள்ளது.

அ.  குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு 
விதி

ஆ. அளிப்புவிதி

இ. ைம இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதி 

ஈ. ்காஸன் விதி

8.  நு்கர்வார எச்ைம என்்ற ்கருத்துடன் 
பதாடரபுலடயவர

அ. ஆடம ஸ்மித் 

ஆ. மார்ஷல்  

இ. ராபின்ஸ்  

ஈ. ரிக்்கார்டா 

9.  தகுவிலை  ரூ250 ஆ்கவும மறறும உணலம விலை 
ரூ 200 ஆ்கவும உள்ளது.  நு்கர்வார எச்ைத்லதக் 
்காண்க.

அ. 375

ஆ. 175

இ. 200

ஈ. 50

10.  ைம்நாக்கு வலள்்காட்டின் அடிப்பலடயாைது 
………..

அ. தரவரிலை ஆய்வு

ஆ. இயல்பபண ஆய்வு

இ. பணபளலவ ஆய்வு

ஈ. உளவியல் ஆய்வு

் பா தி ரி  வி ன பா க் க ள்
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11.  ் தலவ பநகிழச்சி என்்ற ்கருத்லத அறிமு்கப்படு-
த்தியவர ………

அ. பபரகூைன்

ஆ. கீன்ஸ்

இ. ஆடம ஸ்மித்

ஈ. மார்ஷல்

12.  கீழக்்காணும எவற்றால் ்தலவ அதி்கரிக்கும.

அ. வரி அதி்கரிப்பதால்

ஆ. அதி்க மானியம வழஙகுவதால்

இ. வட்டி வீதம அதி்கரிப்பதால் 

ஈ. மக்்கள் பதால்க குல்றவதால்

13.  ப்காடுக்்கப்பட்ட ்தலவ வலள்்காட்டில் ந்கர்நது 
பைல்லுதல் கீழக்்கணடவாறு அலழக்்கப்படுகி்றது.

அ. ்தலவ விரிவு மறறும சுருக்்கம

ஆ. ்தலவ இடப்பபயரவு

இ. ்தலவ கூடுதல் மறறும குல்றதல்

ஈ. ்மற்காண அலைத்தும

14.  மில்கத்்தலவ பநகிழச்சி உள்ள 
்தலவக்்்காட்டின் வடிவமாைது ………..

அ. படுகிலட

ஆ. பைஙகுத்து

இ. விலர்நது ைரியும

ஈ. பமதுவா்க ைரியும

15.  நு்கர்வார ைமநிலையில் இருக்கும்பாது 
இறுதிநிலை பயன்பாடாைது……. இருக்கும.

அ. குல்றவா்க

ஆ. எதிரமல்ற

இ. ைமமா்க

ஈ. கூடுதைா்க

16.  ைம்நாக்கு வலள்்காட்லட முதன்முதலில் 
்தாறறுவித்தவர

அ. ஹிக்ஸ்

ஆ. ஆைன்

இ. கீன்ஸ்

ஈ. எட்ஜ்பவாரத்

17.  ் தலவ பநகிழச்சி ஒன்றுக்குச் ைமமா்க 
இருக்கும்பாது அது………. 

அ. அைகுத் ்தலவ பநகிழச்சி

ஆ. முறறிலும பநகிழச்சியுள்ளது 

இ. முறறிலும பநகிழச்சியற்ற ்தலவ 

ஈ. மில்கத் ்தலவ

18.  ைம அளவு திருப்திலய ப்காடுக்்கக்கூடிய 
புள்ளி்கலள இல்ணக்கும ்்காடாைது இதனுடன் 
பதாடரபுலடயலவ. 

அ. ைம ்நாக்கு வலள்்காடு்கள்

ஆ. இயல்பபண ஆய்வு

இ. ்தலவ விதி

ஈ. அளிப்பு விதி

19.  ைாதார்ண தரவரிலைப் பயன்பாட்லட எவவாறு 
அளவிடைாம?

அ. தரப்படுத்துதல்

ஆ. எணணிக்ல்கப்படுத்துதல்

இ. வாரத்லதப்படுத்துதல்

ஈ. எதுவுமில்லை.

20. ைம ்நாக்கு வலள்்காடு்கள்

அ. பைஙகுத்துக் ்்காடு்கள்

ஆ. படுக்ல்கக் ்்காடு்கள்

இ. ்நரமல்றச் ைரிவுலடயலவ 

ஈ. எதிரமல்றச் ைரிவுலடயலவ.

வி ற ட க ள்  ( ப கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ஈ அ இ அ ஆ ஆ அ ஆ ஈ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஈ ஆ அ ஈ இ ஈ அ அ அ ஈ
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ப கு தி - ஆ

பி ன வ ரு ம்  வி ன பா க் க ளு க் கு  ஓ ரி ரு  வ ரி க ளி ல்  வி ற ட ய ளி .

21. பயன்பாட்லட வலரயறு.

22. விருப்பங்கலள வல்கப்படுத்து.

23.  நு்கர்வார நடத்லதயின் அடிப்பலட 
அணுகுமுல்ற்கலள குறிப்பிடு்க.

24.  விலைத் ்தலவ பநகிழச்சியின் அளலவ விவரி.

25.  ைம்நாக்கு வலள்்காடு்கள் என்்றால் என்ை?

26.  நு்கர்வார எச்ைம ்காணும முல்றலய எழுது்க.

27.  கிஃபன் பபாருள்்கள் எலவ? அலவ ஏன் அவவாறு 
அலழக்்கப்படுகின்்றை?

ப கு தி - இ

பி ன வ ரு ம்  வி ன பா க் க ளு க் கு  ஒ ரு  ப த் தி  அ ள வி ல்  வி ற ட ய ளி .

28. மனித விருப்பங்களின் இயல்லபக் கூறு்க.

29.  பமாத்தப் பயன்பாட்டிறகும இறுதிநிலை 
பயன்பாட்டிறகும உள்ள உ்றலவ விளக்கு்க.

30.  நு்கர்வார எச்ைம என்்ற ்கருத்லத வலரபடத்துடன் 
விளக்கு்க.

31.  நு்கர்வார எச்ைத்திறகு மார்ஷலின் 
இைக்்க்ணத்லதத் தரு்க.

32. ் தலவ விரிவு மறறும சுருக்்கத்லத ் வறுபடுத்து்க.

33. ைம்நாக்கு வலள்்காடு்களின் பணபு்கள் யாலவ?

34.  நு்கர்வார ைமநிலை என்்ற ்கருத்லத சுருக்்கமா்க 
விவரி.

ப கு தி - ஈ

பி ன வ ரு ம்  வி ன பா க் க ளு க் கு  ஒ ரு  ப க் க  அ ள வி ல்  வி ற ட ய ளி .

35. ்தலவ விதி மறறும அதன் விதி விைக்கு்கலள 
விவரி.

36.  குல்ற்நது பைல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதிலய 
வலரபடத்துடன் விவரி.

37. ைம இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதிலய விளக்கு்க.

38.  ் தலவ பநகிழச்சிலய அளவிடும முல்ற்கள் 
யாலவ?
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1.  உைது குடுமப வருவாயில் இரணடு பணடங்கலள வாஙகுவதற்காை வரவுபைைவுக் 
்்காட்லட தயார பைய்்க.

2.  உைது பகுதியில் உள்ள ்காய்்கறி அங்காடிக்குச் பைன்று நிர்ணயிக்்கப்பட்ட ்காை 
அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பணடத்தின் விலை அளலவயும, ் தலவலயயும ்க்ணக்கிடு்க.

செயல்பபாடு

 � Shashi kumar – Micro Economics (2004) - Anmol Publication Pvt Ltd 
 � Ben S.Bernake – Principles of Micro Economics (2001) - MC Graw Hill Education 
 � M.L.Seth – Micro Economics (2012) - Lakshmi Narain Agarwal Publication 
 � M.L. Jhingan – Modern Micro Economics (Fourth Edition) (2012) - Virnda 

Publication Pvt Ltd 
 � Ryan C. Amacher – Principles of Micro Economics (1980) - South-Western Pub.Co 
 � www.managedstudy.com 
 � http://slideplayer.com/slide/7656075/. 
 � http://www.brainkart.com/subject/Economics_14/ 
 � http://www.yourarticlelibrary.com/consumers/measurement-of-utility-cardinal-

utility-and-ordinal-utility/46782

பபார்றவ நூல்கள்
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3.1
முன்னுரை

உற்பத்தி என்பது ்பல்வேறு வேகையான 
இடுப்பாருடைகைப் ்பயன்படுத்தி இறுதிப் 
ப்பாருடைகை உற்பத்தி பெய்து நுைர்வுகைாை 
வேழங்குதல ஆகும்.  உற்பத்தி என்பது 
ப்பாருைாதார நலத்கத உருவோககுவேதாகும். 
்தகவேைள் உற்பத்தியின மூலம் 
நிகை்வேறைப்்படுகினைன. உற்பத்தி என்பது 
நிலம், உகழப்பு, மூலதனம், அகைப்பு எனை 
நானகு உற்பத்திக ைாரணிைளின 
ஒத்துகழப்்பால உருவோவேது ஆகும். 
ப்பாருளியலில உற்பத்தி என்பது புதிதாை 
உருவோககுதல அலலது ைதிப்க்பக 
கூடடுதல ஆகும். சுருகைைாை உற்பத்தி 
என்பது உள்ளீடுைகை பவேளியீடுைைாை 
ைாறறுவேது ஆகும்.

உற்பத்தி என்பது ்பல்வேறு 
நிகலைகைக பைாண்டது. உற்பத்தியின 
அைவு உற்பத்திச் பெலவிகன 
தீர்ைானிககிைது. ்்பரைவு உற்பத்தி 
இருககும் ்்பாது உற்பத்திகைான ெராெரி 
பெலவு குகையும். இதன ைாரணைாை்வே 
பதாழில முகன்வோர் அவேர்ைளின உற்பத்தி 
ப்பாருடைகை அதிைரிகை ஆர்வேம் ைாடடுவேர். 
இதன மூலைாை ப்பாருைாதார 
நனகைைகைப் ப்பறுவோர்ைள்.  ்ைலும் 
அங்ைாடியில ப்பாருடைளின அளிப்பு 
அதிைைாகி ப்பாருடைள் குகைவோன 
விகலயில கிக்டப்்பதறகு வோய்ப்புணடு.

3

1
2
3 

அத்தியாயம் 

உற்பத்தி என்்பது ்பரிமாற்றத்தின் மூலம் மற்ற மனிதர்களின் விருப்பத்ரத 
நிர்றவு செய்யும் செயல்பாடாகும் 

- J.R.ஹிக்ஸ்

 ்பல்வேறு உற்பத்தி ைாரணிைளின வேகைைகையும் ைறறும் அவேறறின 
சிைப்பியலபுைகையும் அறிந்து பைாள்ளுதல.

குறுகிய ைால ைறறும் நீண்டைால உற்பத்திச் ொர்பிகன 
 அறிந்து பைாள்ளுதல.

அளிப்பு ைருத்திகன அறிந்து பைாள்ளுதல.

உற்பத்தி ்பகுப்பபாய்வு

கற்றல் ந�பாககஙகள் 
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3.2

ப்பாருளியலில நிலம் என்பது இயறகையின 
பைாக்டயாகும்.  இந்த நிலத்திகன 
உற்பத்திக ைாரணியாை ்பயன்படுத்தி 
வேருைானம் ப்பை முடியும்.  நிலம் என்பது 
அகனத்துப் ப்பாருள் பெலவேங்ைகையும் 
உள்ை்டககியது. ஒரு நாடடின இயறகை 
வேைங்ைகைப் ப்பாறுத்்த அந்நாடடின 
ப்பாருைாதார வேைம் அகையும் எனறு 
கூைப்்படுகிைது. ஆனால இனறு 
இயறகைவேைம் மிகுந்த ்பல நாடுைளில 
ஏகழைள் அதிைைாை வோழ்கினைனர். 
இயறகை வேைம் குகைவோன நாடுைள் 
ப்பாருைாதார வேைர்ச்சியில சிைந்து 
விைங்குகினைன என்பகதயும் ைாணவேர்ைள் 
அறிய ்வேணடும்.

ைண வேைம், ைால நிகல ைறறும் 
ைகழயைவு ஆகியகவே ்வேைாணகையின 
பெழுகைகயயும், உற்பத்தியின அைகவேயும் 
தீர்ைானிககினைன.  ்வேைாண உற்பத்திப் 
ப்பாருடை்ை வோணி்பம் ைறறும் 
பதாழிறொகலைளுககு அடிப்்பக்டயாை 
உள்ைன எனச் சிலர் கூறுகினைனர்.  
ஆனால இனறு ்வேைாண பதாழில 
அலலாத பிை பதாழிலை்ை ்பல நாடுைளின 
பெலவேச் பெழிப்புககுக ைாரணைாை 
உள்ைன.

மின உற்பத்திகைான 
பதாழிறொகலைளுககு நிலகைரிச் 
சுரங்ைங்ைளும், நீர்வீழ்ச்சிைளும் ஆதாரைாை 
விைங்குகினைன.  விவேொயம், வேணிைம், 

 உற்பத்திக கபாரணிகளின் 
இயல்புகள்

உற்பத்திக ைாரணிைள் என்பது 
்பண்டங்ைகை உற்பத்தி பெய்யப் ்பயன்படும் 
வேைங்ைள் ஆகும். இது நானகு வேகைப்்படும். 
நிலம், உகழப்பு, மூலதனம் ைறறும் அகைப்பு 
அலலது பதாழில முகனதல.  இங்கு நிலம் 
என்பது இயறகை வேைைாகும் (அதாவேது 
ைண, ைனிைவேைங்ைள், ை்டலைள், ஆறுைள், 
இயறகை ைாடுைள், மீனவேைர்ப்பு, இனனும் 
்பல...). உகழப்பு என்பது ைனிதவேைம். நிலம் 
ைறறும் உகழப்பு என்பது முதனகை 
உற்பத்திக ைாரணிைைாகும். 

இந்த இரு ைாரணிைளும், நுைர்விறைாை 
சில ப்பாருடைகை உற்பத்திச் பெய்ய 
்பயன்படுத்தப்்படுகினைன. நுைர்விறகுப் 
்்பாை சில ப்பாருடைள் எஞ்சியிருகை 
வோய்ப்புணடு. ்ெமிப்பு என்பது 
உற்பத்தியிலிருந்து நுைர்வு ்்பாை 
எஞ்சியதாகும்.  ்ெமித்த பதாகை 
முதலீ்டாகும்.  அது உற்பத்திகைான 
மூலதனைாை ்பயன்படுகிைது. அகைப்பு 
அலலது நிறுவேனம் என்பது உகழப்பின 
சிைப்பு வேடிவேம் ஆகும். மூலதனம் ைறறும் 
அகைப்பு என்பது இரண்டாம் நிகல 
உற்பத்திக ைாரணிைள். 

இந்த நானகு ைாரணிைளும் ஒனகை 
ஒனறு ொர்ந்துள்ைன.  இகவே 
ஒருங்கிகணந்து ்பண்டங்ைள் ைறறும் 
்பணிைளின உற்பத்திகய தீர்ைானிககினைன.

3.2.1 நிலம்

ப்பாதுவோை நிலம் என்பது ைண அலலது 
பூமியின ்ைற்பரப்பு அலலது தகரப் 
்பரப்பிகனக குறிப்்பதாகும்.  ஆனால 

நிலம்
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ஆகி்யார் உ்டல உகழப்பிகன அதிைைாைப் 
்பயன்படுத்து்பவேர்ைள்.

ைருத்துவேர், ஆசிரியர், ப்பாறியாைர் 
ஆகி்யார் அறிகவே அதிைைாைப் 
்பயன்படுத்தி உகழப்்பவேர்ைள், உ்டல 
உறுப்புைகைக குகைவோைப் 
்பயன்படுத்து்பவேர்ைள்.  சுருகைைாை, 
ப்பாருளியலில உகழப்பு என்பது 
வேருைானத்கதப் ப்பறுவேதறைாை பெய்யும் 
அகனத்துச் பெயலைைாகும்.  வேருைானத்கத 
எதிர்்பார்கைாைல அளிககினை உகழப்பு 
்ெகவே என அகழகைப்்ப்டலாம்.

ைார்்ஷலின கூறறுப்்படி, உகழப்பு 
என்பது உற்பத்திக ைாரணியான 
உகழப்்பாைர் வேருைானம் ஈடடுவேதறைாை 
தனது உகழப்புச் ெகதிகயப் 
்பயன்படுத்துவேதாகும்.

உழைபபின் சி்றபபியல்புகள்

�	உகழப்பு இ்டம் ப்பயரக கூடியது.
�	உகழப்பு என்பது பெயல உற்பத்திக 

ைாரணியாகும்.
�	உகழப்பு என்பது ்பல வேகைப்்படும். 

உ்டலுகழப்பு (விவேொயி) ைறறும் அறிவு 
திைன ொர்ந்த உகழப்பு (ஆசிரியர், 
வேழகைறிஞர்).

�	உகழப்பு அழியககூடியது.    
�	உகழப்க்ப “உகழப்்பாைரி்டமிருந்து” 

பிரிகை இயலாது.

பதாழிறொகல ்்பானை அகனத்து 
ப்பாருைாதார நிைழ்வுைளுககும் 
அடிப்்பக்டயாை உள்ை இயறகை வேைங்ை்ை, 
ப்பாருளியலில நிலம் எனறு 
குறிப்பி்டப்்படுகினைது. 

நிலத்தின் சி்றபபியல்புகள்

�	நிலம் என்பது முதனகை உற்பத்திக 
ைாரணியாகும்.

�	நிலம் என்பது பெயலறை உற்பத்திக 
ைாரணியாகும்.

�	நிலம் என்பது இயறகையின பைாக்ட.
�	நிலத்திறகு உற்பத்தி பெலவு இலகல.
�	நிலத்தின அளிப்பு ைாைாதது, 

பநகிழ்ச்சியறைது.
�	நிலம் நிகலயானது,  அழிவேறைது.
�	நிலம் என்பது அகெவேறைது, இ்டைாறைம் 

பெய்ய முடியாதது.
�	நிலம் என்பது பெழுகையிகனப் 

ப்பாறுத்து ்பல வேகைப்்படும்.
�	நிலம் என்பது ்பலவிதப் 

்பயன்பாடுைகைக பைாண்டது.
�	 நிலத்தின ்பயன்பாடு குகைந்து பெல 

விகைவு விகித விதிகய 
அடிப்்பக்டயாைக பைாண்டது.

3.2.2 உழைபபு

உகழப்பு என்பது பெயல உற்பத்திக 
ைாரணியாகும்.  ொதாரணைாை உகழப்பு 
என்பது உ்டல உகழப்பு அலலது 
திைகைொரா உகழப்க்பக குறிககும்.  
ப்பாருளியலில, வேருைானத்கத்யா 
பவேகுைதிகய்யா எதிர்்பார்த்துச் பெய்யும் 
அகனத்து ்வேகலைளும் உகழப்பு 
எனப்்படும்.  அந்த ்வேகல உ்டல 
உகழப்க்ப்யா அறிவிகனப் 
்பயன்படுத்தி்யா அகையலாம்.  
எடுத்துகைாட்டாை விவேொயி, ெகையலைாரர், 
ரிகக்ா இழுப்்பவேர் ைறறும் பைாத்தனார் 

உழைபபு
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�	உகழப்பு இ்டங்ைளுககிக்ட்யயும், 
பதாழிலைளுககிக்ட்யயும் பைதுவோை 
நைரக கூடியது.

�	உகழப்்பாைர் உற்பத்திககு 
ைாரணைாைவும் அப்ப்பாருகை 
்பயன்படுத்தும் நுைர்்வோராைவும் 
உள்ைார்.

�	உகழப்பின அலகுைள் 
்பலவேகைப்்பட்டகவே.  உகழப்பு 
திைகைகயப் ப்பாறுத்து ைாறு்படும்.

�	கூலியானது உகழப்்பாைரின 
அளிப்க்பயும் திைகனயும் ப்பாறுத்து 
அகையும்.

�	தனி உகழப்்பாைரின ்்பரம் ்்பசும் 
ெகதி குகைவு.

3.2.3 மூலதனம்

“இயறகையின பைாக்ட தவிர்த்த, 
வேருைானம் அளிகைககூடிய பிை வேகைச் 
பெலவேங்ை்ை மூலதனம்” என ைார்்ஷல 
கூறியுள்ைார்.  ்்பாம்-்்பாவேர்க கூறறுப்்படி 
“மூலதனம் என்பது 
உற்பத்தி பெய்யப்்பட்ட 
உற்பத்திக ைாரணி 
ஆகும்.  ஏறைன்வே 
கு றி ப் பி ட ்ட ்ப டி 
மூலதனம் என்பது 
இரண்டாம் நிகல 
உ ற ்ப த் தி க 
ைாரணியாகும்.

�	உற்பத்தியின ஒரு ்பகுதி 
்ெமிகைப்்படுகினைது.  இந்த ‘்ெமிப்்்ப 
மூலதனம்’ ஆகும். எடுத்துகைாட்டாை 
ைாம்்பழம் முழுவேதும் 
உணணப்்படுவேதிலகல; ைாம்்பழத்தின 
விகத ்ெமிகைப்்படடு, அது 
வேருங்ைாலங்ைளில அதிை 
ைாம்்பழங்ைகை உருவோகை 
்பயன்படுகிைது.

மூலதனம் என்பது ஓர் இருப்்பாகும். 
அகனத்து மூலதனங்ைளும் பெலவேைாகும். 
ஆனால அகனத்து பெலவேங்ைளும் 
மூலதனைாைாது. எடுத்துகைாட்டாை 
டிராக்டர் என்பது ஒரு மூலதன பொத்தாகும்.  
டிராக்டகர உற்பத்திககு 
்பயன்படுத்தும்்்பாது அது மூலதன 
பொத்தாை ைருதப்்படுகிைது. ஆனால 
்பல்வேறு ைாரணங்ைைால டிராக்டர் 
குறிப்பிட்ட ைாலத்திறகு ்பயன்பாடடில 
இலலாைல இருககும் ப்பாழுது அது 
மூலதனைாைக ைருதப்்ப்ட ைாட்டாது, 
பொத்தாை்வே ைருதப்்படும்.

மூலதனத்தின் சி்றபபியல்புகள்

�	மூலதனம் ைனித முயறசியால 
உருவோகைப்்பட்டது.

�	மூலதனம் ைனிதனுககு ைனிதன, 
இ்டத்திறகு இ்டம் ப்பயரககூடியது.

�	மூலதனம் பெயலறை உற்பத்திக 
ைாரணியாகும்.

�	மூலதனத்தின அளிப்பு பநகிழும் 
தனகையுக்டயது.

�	மூலதனத்தின ்தகவே என்பது 
தருவிகைப்்பட்ட ்தகவேயாகும்.

�	மூலதனம் ்பல ஆணடுைள் நீடிககும்.

�	மூலதனம் வேருைானம் தரககூடியது

�	மூலதனம் ்தய்வுைககூடியது 

முதலீடு புலனாகும் மறறும் புலனா்க 
முதலீடா்க இருக்்கலாம். உதாைணமா்க 
்கட்டிடங்கள், இயந்திைங்கள், சதாழிற 
கூடங்கள், உள்ளீடு இருபபுக்்கள், 
ொரல்கள் ப்பான்்றரை புலனாகும் 
முதலீடு்கள். விளம்்பைச் செலவு்கள், 
சதாழிலாளர ்பயிறசி ப்பான்்றரை 
புலனா்கா முதலீடு்கள். 

நிதி மூலதனம்

்பண்டங்ைள் ைறறும் ்பணிைகை 
உற்பத்தி பெய்ய ஒரு நிறுவேனத்திறகு 
்தகவேயான பெலவேம் – ்பணத்தின மூலம் 
ைதிப்பி்டப்்படுகிைது.  இது ப்பாதுவோை ை்டனைள் 
ைறறும் ்பங்கு விற்பகன மூலைாை்வோ 
உருவோகைப்்படுகிைது.  இதன முதனகை 
்நாகைம் இலா்ப ்நாககிறைாை பெலவேத்கத 
குவித்து கவேப்்பது ஆகும்.
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3.2.4 ததபாழில் அழைபபு

ஒரு பதாழிகல 
ஒருங்கிகணத்து ஏறறு 
ந்டத்து்பவேர் ‘பதாழில 
அகைப்்பாைர்’ (அ) ‘ 
பதாழில முகன்வோர்’ 
ஆவோர்.  பதாழில 
முகன்வோர் ஒரு முககியைான உற்பத்திக 
ைாரணி ஆவோர்.  அவேர் சிைப்பு உகழப்பிகன 
்ைறபைாள்்பவேர் ஆவோர்.  ்�ாெப் 

ததபாழில் 
அழைபபு

சும்பீட்டரின கூறறுப்்படி புத்தாகைத்கதப் 
்பயன்படுத்தி, ைறை உற்பத்திக ைாரணிைகை 
ஒருங்கிகணத்து, திட்டமிடடு, ப்பாருடைகை 
உற்பத்தி பெய்்பவே்ர பதாழில முகன்வோர் 
ஆவேர்.  பதாழில முகன்வோர் என்பவேர் 
பதாழிகல ஏறறு ந்டத்து்பவேராை 
ைடடுைலலாது இ்டர்ப்்பாடுைகையும் 
ஏறகிைார்.  பிை உற்பத்திக ைாரணிைைான 
நிலம், உகழப்பு ைறறும் மூலதனம் 
ஆகியவேறறிறைான ஊதியத்கத அளித்த 
பிைகு எஞ்சியுள்ை ஊதிய்ை பதாழில 
முகன்வோரின பவேகுைதி ஆகும். ஒரு 
பதாழில அகைப்க்ப ந்டத்தும்்்பாது 
இலா்ப்ைா, நட்ட்ைா, இலா்ப-நட்டமிலலா 
நிகல்யா அகையலாம்.

ததபாழில் முழனந�பாரின் ்பணிகள் 

�	து�ககப ்பணி: பதாழில முகன்வோர் 
பதாழிகல பதா்டங்கு்பவேர் ஆவோர்.  
பதாழிலமுகன்வோர் தனனி்டம் உள்ை 
வேைங்ைள் ைறறும் 
சூழ்நிகலக்ைறைவோறு திட்டமிடடு 
உற்பத்திகய ்ைறபைாள்்பவேர் ஆவோர்.

�	புத்தபாககப ்பணி: பவேறறிைரைான 
பதாழிலமுகன்வோர் எப்ப்பாழுதும் 
புத்தாகைம் புகன்பவேர்.  உற்பத்தி 
முகைைளில புதிய பதாழிலநுட்பங்ைகை 
புகுத்து்பவேர்.

�	ஒ ரு ங கி ழ ை த் த ல் : 
பதாழிலமுகன்வோர் ெரியான 
உற்பத்திக ைாரணிைளின ைலகவேகய 
்பயன்படுத்தி உற்பத்திகய 
்ைறபைாள்்பவேர்.

�	கட்டுப்படுத்துதல், �ழிகபாட்டுதல் 
ைறறும் நைற்பபாரழ�யிடுதல்: 
பதாழிலமுகன்வோர் தனது 
குறிக்ைாகை அக்டவேதறகு இக்டயூறு 
வேராைல ்பார்த்துகபைாள்்பவேர். 
பதாழிலமுகன்வோர் அகனத்து 

�	உற்பத்தியின ஒரு ்பகுதி 
்ெமிகைப்்படுகினைது.  இந்த ‘்ெமிப்்்ப 
மூலதனம்’ ஆகும். எடுத்துகைாட்டாை 
ைாம்்பழம் முழுவேதும் 
உணணப்்படுவேதிலகல; ைாம்்பழத்தின 
விகத ்ெமிகைப்்படடு, அது 
வேருங்ைாலங்ைளில அதிை 
ைாம்்பழங்ைகை உருவோகை 
்பயன்படுகிைது.

மூலதனம் என்பது ஓர் இருப்்பாகும். 
அகனத்து மூலதனங்ைளும் பெலவேைாகும். 
ஆனால அகனத்து பெலவேங்ைளும் 
மூலதனைாைாது. எடுத்துகைாட்டாை 
டிராக்டர் என்பது ஒரு மூலதன பொத்தாகும்.  
டிராக்டகர உற்பத்திககு 
்பயன்படுத்தும்்்பாது அது மூலதன 
பொத்தாை ைருதப்்படுகிைது. ஆனால 
்பல்வேறு ைாரணங்ைைால டிராக்டர் 
குறிப்பிட்ட ைாலத்திறகு ்பயன்பாடடில 
இலலாைல இருககும் ப்பாழுது அது 
மூலதனைாைக ைருதப்்ப்ட ைாட்டாது, 
பொத்தாை்வே ைருதப்்படும்.

மூலதனத்தின் சி்றபபியல்புகள்

�	மூலதனம் ைனித முயறசியால 
உருவோகைப்்பட்டது.

�	மூலதனம் ைனிதனுககு ைனிதன, 
இ்டத்திறகு இ்டம் ப்பயரககூடியது.

�	மூலதனம் பெயலறை உற்பத்திக 
ைாரணியாகும்.

�	மூலதனத்தின அளிப்பு பநகிழும் 
தனகையுக்டயது.

�	மூலதனத்தின ்தகவே என்பது 
தருவிகைப்்பட்ட ்தகவேயாகும்.

�	மூலதனம் ்பல ஆணடுைள் நீடிககும்.

�	மூலதனம் வேருைானம் தரககூடியது

�	மூலதனம் ்தய்வுைககூடியது 

முதலீடு புலனாகும் மறறும் புலனா்க 
முதலீடா்க இருக்்கலாம். உதாைணமா்க 
்கட்டிடங்கள், இயந்திைங்கள், சதாழிற 
கூடங்கள், உள்ளீடு இருபபுக்்கள், 
ொரல்கள் ப்பான்்றரை புலனாகும் 
முதலீடு்கள். விளம்்பைச் செலவு்கள், 
சதாழிலாளர ்பயிறசி ப்பான்்றரை 
புலனா்கா முதலீடு்கள். 

நிதி மூலதனம்

்பண்டங்ைள் ைறறும் ்பணிைகை 
உற்பத்தி பெய்ய ஒரு நிறுவேனத்திறகு 
்தகவேயான பெலவேம் – ்பணத்தின மூலம் 
ைதிப்பி்டப்்படுகிைது.  இது ப்பாதுவோை ை்டனைள் 
ைறறும் ்பங்கு விற்பகன மூலைாை்வோ 
உருவோகைப்்படுகிைது.  இதன முதனகை 
்நாகைம் இலா்ப ்நாககிறைாை பெலவேத்கத 
குவித்து கவேப்்பது ஆகும்.
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3.3

உற்பத்திச் சபாரபு

Q = f {N, L, K, T}  இதில
Q என்பது உற்பத்தியின அைவு
N = நிலம், 
L = உகழப்பு,  
K = மூலதனம் ைறறும் 
T= பதாழிலநுட்பம். இவேறறிறககு ஏறைவோறு 
உற்பத்திச் ொர்பு ்வேறு்படும்.

ஒரு நிறுவேனத்திறகு கிக்டகைககூடிய 
்பலவேகை உள்ளீடடு ைாரணிைளின (N, L, K, 
T) அைகவேப் ப்பாறுத்து பைாத்த உற்பத்தி 
(Q) அகையும் என உற்பத்திச் ொர்பு 
குறிப்பிடுகிைது.

குறுகிய கபால ைறறும் நீண்ட கபால உற்பத்தி

நுணணிய ப்பாருைாதாரத்தில குறுகிய 
ைாலம் ைறறும் நீண்ட ைாலம் என்பதன 
்வேறு்பாடு உற்பத்திகய நிர்ணயிககிை ைாைா 
உள்ளீடடு ைாரணிைகைப் ப்பாறுத்து  
அகையும்.

சில உள்ளீடுைளின அைவுைகை ைாறை 
இயனறும், சிலவேறகை ைாறை இயலாைலும் 
ஒரு ைாலம் இருந்தால அது குறுகிய ைாலம் 
என அகழகைப்்படுகிைது. நிறுவேனங்ைள் 
உடபுகுதலும் நிறுவேனங்ைள் 
பவேளி்யறுவேதும் முடியாது என்பது 
குறுகிய ைாலத்தின இயல்பாகும்.

நீண்டைாலம் என்பது புதிய 
நிறுவேனங்ைள் உடபுைவும் ஏறைன்வே உள்ை 
நிறுவேனங்ைள் பவேளி்யைவும் ்்பாதுைான 
ைாலைாகும்.

உற்பத்திச் சபாரபு இரு �ழகப்படும்

9	குறுகிய ைால உற்பத்திச் ொர்பிகன 
ைாறும் விகித விகைவு விதியின மூலம் 
அறியலாம்.

9	நீண்ட ைால உற்பத்திச் ொர்பிகன ைாைா 
விகைவு விதியின மூலம் அறியலாம்.

உற்பத்திக ைாரணிைளின 
பெயல்பாடுைகை பநறிப்்படுத்தி, 
்ைற்பார்கவேயிடடு அதன மூலம் அதிை 
உற்பத்திகய ப்பருககுவேதறகு 
வேழிவேகுப்்பவேர்.

�	இ்டரப்பபாடுகழை ஏற்றல் ைறறும் 
நிச்சயைற்ற தன்ழை: பதாழில 
முகன்வோர் பதாழிலில ஏற்ப்டககூடிய 
இ்டர்்பாடு ைறறும் நிச்ெயைறை 
தனகைகய எதிர்பைாள்ை ்வேணடும். 
இ்டர்்பாடுைகை ைாப்பீடு பெய்ய 
முடியும். ஆனால நிச்ெயைறை 
தனகைகய ைாப்பீடு பெய்ய முடியாது. 
இது இலா்பத்திகனக குகைககும். 

உற்பத்திச் சபாரபு

்பலவேகை உள்ளீடுைளின அைவுைளுககும் 
பவேளியீடடு ப்பாருள்ைளின அைவுைளுககும் 
இக்ட்ய உள்ை பதா்டர்்்ப உற்பத்தி ொர்பு 
ஆகும்.

�ார்ஜ் ப�.ஸ்டிகைர், 
“உற்பத்தி ொர்பு என்பது 
ஒரு குறிப்பிட்ட ைால 
அைவில உற்பத்தி 
்ப ணி ை க ை 
் ை ற ப ை ா ள் ை 
் த க வே ப் ்ப டு ம் 
உ ள் ளீ டு ை ளு க கு ம் 
அககுறிப்பிட்ட ைால 
அைவில கிக்டககும் பவேளியீடுைளுககும் 
உள்ை பதா்டர்்பாகும்“ எனகிைார்.

பதாழில முகன்வோர் என்பவேர்  ்பல்வேறு 
உற்பத்திக ைாரணிைைான நிலம், உகழப்பு, 
மூலதனம் ஆகியவேறகை ஒருங்கிகணத்து 
பெயற்படுத்தி உற்பத்தியில இலா்பம் ப்பை 
முயல்பவேர்.
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தைபாத்த உற்பத்தி TP

ஒரு குறிப்பிட்ட ைாலத்தில உற்பத்திக 
ைாரணிைளின ைலகவேகய ்பயன்படுத்தி 
உற்பத்தி பெய்யப்்பட்ட பைாத்த 
்பண்டங்ைளின அைவு பைாத்த உற்பத்திகயக 
குறிககும்.

குறிப்பிட்ட புள்ளிககுப் பிைகு பைாத்த 
உற்பத்தியின அைவு குகையும். அதாவேது 
இறுதி நிகல உற்பத்தி பூஜ்ஜியத்கத வி்ட 
குகையும்“.

அனுைபானஙகள்

�	ஒ்ர ஒரு உற்பத்திக ைாரணியின அைவு 
ைடடும் உயர்த்தப்்படுகிைது; ஏகனய 
உற்பத்திக ைாரணிைளின அைவு 
ைாைாைல இருககிைது.

�	ைாறும் உற்பத்திக ைாரணிைள் ஒ்ர 
தனகையுக்டயகவே.

�	உற்பத்திப் ப்பாருைானது ்பருை 
அலகுைைால அைவி்டப்்படுகிைது.

�	பதாழிலநுட்ப நிகலயில ைாறைம் 
இலகல.

�	ப்பாருளின விகலயில ைாறைம் இலகல.

அட்்ட�ழை 3.1 ைபாறும் விகித விழைவில் உள்ை நிழலகள்

ைபாறும் உள்ளீடுகளின் 

அலகுகள் (L)
தைபாத்த உற்பத்தி 

(TPL)
இறுதிநிழல உற்பத்தி 

(MPL)
சரபாசரி உற்பத்தி 

(APL)
நிழலகள்

1 2 2 2

I2 6 4 3
3 12 6 4
4 16 4 4

II5 18 2 3.6

6 18 0 3

III7 16 -2 2.28

3.4
ைபாறும் விகித விழைவு விதி

ஒ்ர ஒரு உள்ளீடடிகன ைடடும் 
அதிைப்்படுத்தி, பிை உள்ளீடுைகை 
ைாறைாைல, உற்பத்திகயப் ப்பருகை 
முயனைால பைாத்த உற்பத்தி வேைர் 
விகிதத்தில உயர்ந்து பினபு குறிப்பிட்ட 
புள்ளியில நிகலயானபின குகைந்து 
பெலலும். இறுதிநிகல உற்பத்தி 
எதிர்ைணியைாை ைக்டசியில ைாணப்்படும்

ஸ்டிகைரின் கூறறுப்படி. “உற்பத்தி 
்பணிைளுககு ்பயன்படுத்தப்்படும் பிை 
ைாரணிைளின அைவு நிகலயாை 
இருககும்்்பாது, ஓர் உற்பத்தி ைாரணி ெை 
உயர்வோை அதிைரிககும்்்பாது ஒரு 

இறுதிநிகல உற்பத்தியின 
கூடடுத்பதாகை்ய பைாத்த உற்பத்தி 
ஆகும்.

அதாவேது  TP = ∑MP
இதில TP =  பைாத்த உற்பத்தி
 MP = இறுதிநிகல உற்பத்தி.
 ∑ = பைாத்தம்
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TP(n-1) = (n-1) அலகு உள்ளீடடு 
ைாரணிைைால அதாவேது, முந்கதய அைவு 
உள்ளீடடு ைாரணிைைால கிக்டககும் 
உற்பத்தியின அைவு

ைாறும் விகித விகைவு விதிகய 
கீழ்கைாணும் அட்டவேகண ைறறும் 
வேகர்ப்டத்தின மூலம் விைகைலாம்.

அட்டவேகண 3.1 –ல ைாறும் உற்பத்தி 
ைாரணியான உகழப்பு, பிை ைாைா உற்பத்தி 
ைாரணிை்ைாடு ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.  
இந்த அட்டவேகணயின்படி உற்பத்தி மூனறு 
நிகலைகை பைாண்டது.  பைாத்த உற்பத்தி 
முதல நிகலயில அதிைரித்து, பினபு ெை 
நிகலகய அக்டந்து, நிகலயாகி, பினபு 
குகைகிைது.  இறுதிநிகல உற்பத்தி 
அதிைரிககும்்்பாது பைாத்த உற்பத்தியும் 
அதிைரிககும்.  இறுதிநிகல உற்பத்தி 
பூஜ்யைாகும் வேகர பைாத்த உற்பத்தி 
அதிைரித்துக பைாண்்ட பெலலும். இறுதி 
நிகல உற்பத்தி எதிரிக்டயாகி ைாறும்்்பாது 
பைாத்த உற்பத்தி குகைகிைது.  

வேகர்ப்டம் 3.1 – ல உகழப்்பாைர்ைளின 
எணணிககை  X அச்சிலும். TP , AP   ைறறும் 
MP  ஆகியகவே Y அச்சிலும் 
குறிகைப்்படடுள்ைன. மூனறு வேகையான 
நிகலைகை வேகர்ப்டத்தின மூலம் 
அறிந்துகபைாள்ைலாம்.

0

4
6
8

10
12
14
16
18

Y

-2 x
L

L

APL

2
0

4
6
8

10
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வைரபட� 3.1 
மா�� கார�க�� அல�க�

ெவ
�

�
�

ைல I ைல II ைல III

MP
L

TPL

         1          2         3         4          5         6         7           

சரபாசரி உற்பத்தி (AP)

பைாத்த உற்பத்திகய உற்பத்தி 
ைாரணிைளின அலகுைைால வேகுப்்பதால 
கிக்டப்்பது ெராெரி உற்பத்தி ஆகும்.  ஓர் 
அலகு உற்பத்தி ைாரணியின ெராெரி 
உற்பத்தித் திை்ன ெராெரி உற்பத்தி ஆகும்.

ைணித ரீதியாை AP = TP/N

இதில AP = ெராெரி உற்பத்தி

 TP = பைாத்த உற்பத்தி

 N = பைாத்த உள்ளீடுைளின அலகு

இறுதிநிழல உற்பத்தி (MP)

ஏறைன்வே உள்ை ஓர் 
உற்பத்திகைாரணியின அைவில ஓர் 
அதிைரிப்பு பெய்யும்்்பாது, பைாத்த 
உற்பத்தியில ஏற்படும் கூடுகினை நிைர 
அைவு உற்பத்தி்ய இறுதி நிகல உற்பத்தி 
ஆகும்.  ்வேறு வேகையில கூறினால 
இறுதிநிகல ஆகைம் என்பது பைாத்த 
உற்பத்தியில ஏற்படும் ைாறைத்திகன 
உள்ளீடுைளில ஏற்படும் ைாறைத்தினால 
வேகுப்்பதாகும்.

இதகன
MP = ΔTP / ΔN என குறிப்பி்டலாம்.

இதில
MP = இறுதிநிகல உற்பத்தி

ΔTP = பைாத்த உற்பத்தியில ஏற்படும் 
ைாறைம்
ΔN = உள்ளீடுைளின அலகுைளில ஏற்படும் 
ைாறைம். ்வேறு வேகையில கூறுவேதனால,

MP = TP(n) – TP (n-1)

இதில
MP = இறுதி நிகல உற்பத்தி
 TP(n)= n அலகு உள்ளீடடு ைாரணிைைால 
கிக்டககும் பைாத்த உற்பத்தி
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3.5

முதல்நிழல I

முதலில இறுதி நிகல உற்பத்தி மூனறு 
உகழப்்பாைர்ைகை ்பயன்படுத்தும் வேகர 
அதிைரிககினைது.  இது ெராெரி உற்பத்திகய 
வி்ட அதிைம்.  என்வே, பைாத்த உற்பத்தி 
வேைர் விகிதத்தில அதிைரிககும்.  பைாத்த 
உற்பத்தி பதா்டகைத்தில வேைர் விகிதத்தில 
அதிைரித்து, A எனை புள்ளிகய அக்டந்து 
பினபு குகைந்த விகிதத்தில அதிைரிககினைது.  
இப்புள்ளி்ய “வேகைவு ைாறைப் புள்ளி” 
ஆகும்.

இரண்டபாம் நிழல II

இரண்டாம் நிகலயில இறுதிநிகல 
உற்பத்தியானது குகைந்து 6 அலகு 
உகழப்க்ப ்பயன்படுத்தும் ்்பாது 

பூஜ்யைாகிைது.  X அச்கெ பவேடடுகிைது. 
நானைாவேது உகழப்க்ப ்பயன்படுத்தும் 
்்பாது MPL  = APL  இதில MPL  வேகை்ைா்டானது 
APL  வேகை்ைாடக்ட வி்ட கீழ் அகையும்.  TPL  
வேகை்ைாடு குகைந்து பெல வீதத்தில 
அதிைரிககும்.

மூன்்றபாம் நிழல III

மூனைாம் நிகலயில ஏழு அலகு 
உகழப்்பாைர்ைகை ்பயன்படுத்தும் ்்பாது 
உகழப்பின இறுதிநிகல உற்பத்தித் திைன 
எதிர் ைணியைாகும். உகழப்பின ெராெரி 
உற்பத்தி திைன குகைந்து பெனைாலும் 
்நர்ைகை ைதிப்்பாை்வே இருககும். 6 அலகு 
உகழப்பு்டன கூடுதலாை 1 அலகு உகழப்க்ப 
்பயன்படுத்தும் ்்பாது TPL  குகையத் 
பதா்டங்கும்.

தைபாத்த, சரபாசரி ைறறும் இறுதி நிழல உற்பத்திககபான ததபா்டரபு

நிழலகள் தைபாத்த உற்பத்தி இறுதிநிழல உற்பத்தி சரபாசரி உற்பத்தி

நிகல I
முதலில வேைர் விகிதத்தில 
அதிைரித்து பினபு குகைந்து 
பெல விகிதத்தில அதிைரிககிைது

முதலில அதிைரித்து பினபு 
உச்ெநிகலகய அக்டந்து 
பினபு குகையத் 
பதா்டங்குகிைது

முதலில அதிைரித்து பினபு 
உச்ெநிகலகய அக்டகிைது,

நிகல II

குகைந்து பெல விகிதத்தில 
அதிைரித்துக பைாண்்ட 
பெனறு பினபு உச்ெ நிகலகய 
அக்டகிைது

குகைந்து பைாண்்ட 
பெனறு பினபு பூஜ்யத்கத 
அக்டகிைது

AP = MP எனை நிகலகய 
அக்டந்தபிைகு குகையத் 
பதா்டங்குகிைது,

நிகல III குகையத் பதா்டங்குகிைது எதிர் ைணியைாகிைது

ைதிப்பு குகையத்  
ப த ா ்ட ங் கி ன ா லு ம் 
பூஜ்யத்கத வி்ட அதிைைாை 
இருககும். (்நர்ைகை)

 விகித அைவு விழைவு விதி 

(Laws Of Returns To Scale)

நீண்ட ைாலத்தில அகனத்து உற்பத்திக 
ைாரணிைளும் ைாைககூடியகவே. அகனத்து 
உற்பத்தி ைாரணிைளும் எணணிககையில 

அதிைரிககும்்்பாது பவேளியீடடில 
அதிைரிப்பு ஏற்ப்டலாம்.  இவ்விரணடிறகும் 
உள்ை பதா்டர்க்ப விைககுவே்த விகித 
அைவு விகைவு விதியாகும்.  உயரும் 
அைவு என்பது அகனத்து உள்ளீடுைளும் 
ஒரு ்ெர அதிைரிப்்பதாகும்.
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�ழர்ப்ட விைககம்

விகித அைவு விகைவு விதிைளின 
மூனறு நிகலைளும் பினவேரும் வேகர்ப்டம் 
மூலம் விைகைப்்படுகினைன.

வேகர்ப்டம் 3. 2ன ்படி புள்ளி a ககும் b 
ககும் இக்ட்யயான ்பகுதி வேைர்ந்து பெல 
விகித விகைவு விதிகய குறிப்பிடுகிைது. 
ஏபனனைால உற்பத்தியானது 2 ை்டங்கு 
அதிைரித்துள்ைது.  அதாவேது q=1 லிருந்து  
q = 3 வேகர இதறைாை 1 அலகு உகழப்பும் 1 
அலகு மூலதனமும் (ஒரு ை்டங்குதான) 
அதிைைாைப் ்பயன்படுத்தப்்படடுள்ைன.

புள்ளி b ககும் c ககும் இக்ட்ய 
உள்ை ்பகுதி ைாைா விகித அைவு விகைவு 
விதிகய குறிககிைது.  ஏபனனைால இங்கு 
உகழப்க்பயும் மூலதனத்கதயும் 100 
ெதவீதம் அதிைைாைப் ்பயன்படுத்தி 
பவேளியீடடின அைவும் 100 ெதவீதம் 
அதிைப்்படுத்தப்்படடுள்ைது.

(q=3 லிருந்து q = 6 வேகர)

புள்ளி c லிருந்து d வேகர உள்ை ்பகுதி 
குகைந்து பெல விகித அைவு விகைவு 
விதிகய குறிககிைது. உற்பத்திக 
ைாரணிைகை 4 அலகிலிருந்து 8 அலகுைைாை 
இரு ை்டங்கு உயர்த்திய்்பாதும், அதிைரித்த 
பவேளியீடு உள்ளீடடின உயர்கவே வி்ட 
குகைவோகும்.  அதாவேது 33.33 ெதவீதம் 
பவேளியீடு கூடியுள்ைது. (q=6 லிருந்து q=8 
வேகர)

அனுைபானஙகள்

விகித அைவு விகைவு விதி பின வேரும் 
அனுைானங்ைகை அடிப்்பக்டயாைக 
பைாண்டது.

1.  பதாழில அகைப்க்பத் தவிர அகனத்து 
உற்பத்திக ைாரணிைளும் 
ைாைககூடியகவே, (நிலம், உகழப்பு, 
ைறறும் மூலதனம்).

2. பதாழில நுட்பத்தில ைாறைம் இலகல

3.  ்பண்டங்ைளின அங்ைாடியில நிகைவுப் 
்்பாடடி நிலவுகிைது.

4.  பவேளியீடு அலலது உற்பத்தி ்பருை 
அலகுைைால அைவி்டப்்படுகிைது.

விகித அைவு விழைவு விதியின் மூன்று 
நிழலகள்

1. �ைரந்து தசல் விகித அைவு

இந்நிகலயில அகனத்து 
உள்ளீடுைளும் 1 விழுகைாடு உயரும்்்பாது 
பவேளியீடுைள் 1 விழுகைாடடிறகும் ்ைல 
உயர்கிைது.

2, ைபா்றபா விகித அைவு

இதில அகனத்து உற்பத்திக 
ைாரணிைளும் 1 விழுகைாடு உயரும்்்பாது 
பவேளியீடும் அ்த அைவு ெை விகித அைவில 
1 விழுகைாடு உயரும்.

3. குழ்றந்து தசல் விகித அைவு

இங்கு அகனத்து உற்பத்திக 
ைாரணிைளும் 1 விழுகைாடு உயரும்்்பாது 
பவேளியீடு 1 விழுகைாடடிறகு குகைவோை 
உயர்கிைது.

நிகலைள் உள்ளீடு பவேளியீடு விகித விகைவு 

a to b 100% ↑ 200% ↑ வேைர்ந்துபெல

b to c 100% ↑ 100% ↑ ைாைா

c to d 100% ↑ 33.33% ↑ குகைந்து பெல
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3.6  த்பபாருைபாதபாரச் சிககனஙகள் 
(Economies of Scale)

ப்பாருைாதாரச் சிகைனம் என்பது 
உற்பத்திக ைாரணிைகைப் ்பயன்படுத்தும் 
விகிதம் அதிைரிகைப்்படுவேதால வேரும் 
நனகையாகும்.  உற்பத்திக ைாரணிைளின 
கிக்டப்்பைவு விகிதம் இ்டத்திறகு இ்டம் 
ைாறு்படும். உற்பத்திககு ஆகும் பெலவு, 
உற்பத்தியின அைவோல நிர்ணயிகைப்்படும். 
ஒவ்பவோரு உற்பத்தியாைரும் உற்பத்தி 
பெலகவே ைடடுப்்படுத்த விரும்புவேர். 
ப்பாருைாதாரச் சிகைனம் நிறுவேனத்தின, 
அை ைறறும் புைக ைாரணிைைால 
நிர்ணயிகைப்்படும். ைார்்ஷலின கூறறுப்்படி 
ப்பாருைாதாரச் சிகைனம் இரு வேகையாை 
பிரிகைப்்படுகிைது.

1. அைச் சிகைனங்ைள்
2. புைச்சிகைனங்ைள்

ப்பாருைாதாரச் சிகைனங்ைள் உற்பத்தி 
பெலகவே குகைககினைன.  
சிகைனமினகைைள் உற்பத்திச் பெலகவே 
அதிைரிககினைன.  ப்பாருைாதாரச் 
சிகைனங்ைைால ெராெரி உற்பத்திச் பெலவு 
குகையும்.  இதனால விற்பகனயும் 
இலா்பமும் அதிைரிகைலாம்; நுைர்வும் 
அதிைரிகைலாம்.

3.6.1 அகச் சிககனஙகள்

அைச்சிகைனம் என்பது நிறுவேனம் 
ப்பாருளின உற்பத்தி பெலவிகன குகைத்து 
ப்பறும் நனகையிகன குறிககும்.  
நிறுவேனைானது புதிய பதாழில நுட்பங்ைகை 
்பயன்படுத்துவேதாலும் புதிய முதலீடக்ட 
உருவோககுவேதாலும் ்ைலாணகை திைகன 
்ைம்்படுத்துவேதாலும் உற்பத்தி பெலவிகன 
குகைககிைது. - இது ்பல வேகைப்்படும்.

ததபாழில்நுட்்ப சிககனஙகள்

நிறுவேனத்தின அைவு ப்பரிய 
அைவோை இருப்்பதால கிக்டககும் 
மூலதனமும் அதிைைாை இருககும்.  இதனால 
ஒரு நிறுவேனம் நவீன நுட்பங்ைகை புகுத்த 
முடியும்.  என்வே இதனமூலம் உற்பத்திகய 
அதிைரிகைச் பெய்ய முடியும்.  ்ைலும் 
ஆராய்ச்சி ைறறும் வேைர்ச்சியினால 
உற்பத்தியின தரத்கத உயர்த்த முடியும்.

நிதிச் சிககனஙகள்

ப்பரிய நிறுவேனங்ைள் ெந்கதயில 
்பங்கு விற்பகன மூலம் மூலதன 
ப்பருகைத்கத ஏற்படுத்தலாம்.  ஆனால 
சிறிய நிறுவேனங்ைள் எளிதாை ்பங்கு 
விற்பகனகய பெய்ய இயலாது.

நைலபாணழை சிககனஙகள்

்்பரைவு உற்பத்தி ்வேகலப்்பகுப்பு 
முகைககு உதவுகிைது.  இதன மூலம் 
ெரியான ்வேகலயாடைள் ெரியான 
துகையில இருப்்பார்ைள்.

உழைபபுச் சிககனஙகள்

்்பரைவு உற்பத்தி ்வேகல ்பகுப்பு 
முகைககு வேழிவேகுககிைது.  இதகன சிைப்பு 
உகழப்பு எனலாம்.  இது உகழப்பின தரம் 
ைறறும் திைகன அதிைரிககும். நிறுவேனத்தின 
உற்பத்தி திைன இதனால அதிைரிககும்.
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3.7சந்ழத சபாரந்த சிககனஙகள்

்்பரைவு உற்பத்தியின ைாரணைாை 
மூலப் ப்பாருடைகை குகைந்த விகலககு 
வோங்ை இயலும்.  பதாகலதூர ெந்கதயில 
ப்பாருடைகை விறை முடியும்.  இது 
உற்பத்தியாைரின ்்பரம் ்்பசும் ெகதிகய 
அதிைரிககிைது.

சந்ழதயில் ததபா்டரந்திருப்பதன் 
சிககனஙகள்

ப்பரிய நிறுவேனங்ைள் ்பல்வேறு 
ப்பாருடைகை உற்பத்தி பெய்யலாம்.  
உற்பத்தி பெய்யப்்பட்ட ஒரு ப்பாருளின 
ெந்கதயில ்தாலவியுறறு இழப்பு 
ஏற்பட்டாலும் ்வேபைாரு ப்பாருளின 
இலா்பத்தினால இழப்பிகன ஈடு பெய்ய 
முடியும்.  ஒ்ர ப்பாருகை ைடடும் உற்பத்தி 
பெய்யும் சிறிய நிறுவேனங்ைளுககு இந்த 
வோய்ப்பு இலகல.

3.6.2 பு்றச் சிககனஙகள்

புைச் சிகைனங்ைள் என்பது 
நிறுவேனத்திறகு பவேளி்ய ஏற்படும் 
ைாறைங்ைைால உற்பத்தியின முகைைளில 
ஏற்படும் ்ைம்்பாடுைகைக குறிககும்.  இது 
ஒரு நிறுவேனம் ைடடும் ப்பறும் நனகை 
அலலாது, அகனத்து நிறுவேனங்ைளும் 
ப்பறும் ்பயனாகும். முககியைான 
புைச்சிகைனங்ைகை பினவேருைாறு 
ைாணலாம்

1. ்ைம்்பட்ட ்்பாககுவேரத்து வேெதிைள்

2. வேங்கி பெயல்பாடு ொர்ந்த வேெதிைள்

3. நைரியல வேைர்ச்சி

4.  தைவேல ைறறும் பதாகல பதா்டர்பு 
வேைர்ச்சி

 சிககனமின்ழைகள் 
(Diseconomies of Scale)

்்பரைவு உற்பத்தியினால ஒரு 
நிறுவேனத்திற்ைா குழு நிறுவேனங்ைளுக்ைா 
அலலது ஒரு அகைப்பிற்ைா வேரும் இழப்பு 
சிகைனமினகைைள் எனப்்படும்.  இகவே 
்பண்டங்ைள் ைறறும் ்பணிைளின ெராெரி 
உற்பத்திச் பெலவிகன அதிைரிககினைன.  
இவேறறினால,   ெந்கத்படுத்தப்்படும் 
ப்பாருடைளின அளிப்பின அைவும் ் வேைமும் 
குகையலாம்.  சிகைனமினகைைள் இரு 
வேகைப்்படும். 

1. அைச் சிகைனமினகைைள்
2. புைச் சிகைனமினகைைள்

3.7.1 அகச் சிககனமின்ழைகள்

ஒரு நிறுவேனம் உத்தை நிகலககு 
்ைலும் பதா்டர்ந்து விரிவேக்டந்து 
பெலலும்்்பாது, ப்பாருைாதார சிகைனங்ைள் 
ைகைவேது்டன சிகைனமினகைைள் 
பதா்டங்குகினைன.

3.7.2 பு்றச் சிககனமின்ழைகள்

புைச் சிகைனமினகைைள் என்பது ஒரு 
நிறுவேனத்திறகு பவேளி்ய ஏற்படும் 
நிைழ்வுைள் ைாரணைாை ஒரு நிறுவேனத்திறகு 
ஏற்படும் இக்டயூறுைள் ஆகும். 
உதாரணைாை, ்்பருந்து ்வேகல நிறுத்தம் 
ைாரணைாை பதாழிலாைர்ைள் 
நிறுவேனத்திறகு ெரியான ்நரத்தில 
்வேகலககுச் பெலல இயலவிலகல. ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்பகுதியில புதிதாை 
உருவோகைப்்படும் பதாழில நிறுவேனங்ைளின 
ைாரணைாை பிை நிறுவேனங்ைளின வோ்டகை 
உயர்த்தப்்ப்டலாம்.  இவ்வோைாை, ஒரு 
நிறுவேனத்திறகு பவேளியில நிைழும் 
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3.8

நிைழ்வுைள், அந்த நிறுவேனத்தின பெலகவேக 
கூடடினா்லா, இழப்க்ப ஏற்படுத்தினா்லா, 
அகவே புைச்சிகைனமினகைைள் எனப்்படும்.

 சைஅைவு உற்பத்திக 
நகபாடுகள் (Iso - quants)

ஒரு குறிப்பிட்ட ்நரத்தில ஒனறுககு 
்ைற்பட்ட ைாறும் உற்பத்தி ைாரணிைகை 
்பல்வேறு இகணப்பில ஈடு்படுத்தி, ஒரு 
குறிப்பிட்ட அைவு உற்பத்தி பெய்வேகதக 
ைாடடும் ்ைாடு ெை அைவு உற்பத்திக்ைாடு 
என அகழகைப்்படுகிைது. கி்ரகைச் 
பொறைைான ஐ்ொ (ISO), குவோனட (quant) 
எனனும் இகணப்புத்தான ெைஅைவு 
உற்பத்திக ்ைாடு என அகழகைப்்பட்டது.  
ஐ்ொ (ISO) என்பது ெைம் எனறும், 
குவோனட(quant) என்பது  அைவு எனறும் 
ப்பாருைாகும்.  இங்கு உகழப்பு ைறறும் 
மூலதனம் ஆகிய இரணடு உற்பத்திக 
ைாரணிைகை ைடடும் எடுத்துக 
பைாள்்வோம்.

ப்பாருளியலில ெை அைவு உற்பத்திக 
்ைாடு என்பது இரணடு அலலது அதறகு 
்ைற்பட்ட உற்பத்தி ைாரணிைகை ்பல்வேறு 
ைலகவேைளில ்பயன்படுத்தி ஒ்ர அைவு 
உற்பத்தி பெய்வேகத குறிககும்.  ெை அைவு 

உற்பத்தி ்ைாடு, ெை்நாககு 
வேகை்ைாடக்டப் ்்பானைதாகும்.

ெை அைவு உற்பத்தி ்ைாடு என்பது 
இரணடு உற்பத்திக ைாரணிைளின(உகழப்பு, 
மூலதனம்) ்பல்வேறு ைலகவேைளில ஒ்ர 
அைவு உற்பத்திகயத் தரும் ்பல்வேறு 
புள்ளிைளின இகணப்்பாகும் என 
வேகரயறுகைப்்படுகிைது.  ெை அைவு 
உற்பத்திக ்ைாடு என்பகத ‘ெை உற்பத்திக 
்ைாடு’, ‘்பண்ட ைாறறுக ்ைாடு’ எனறும் 
அகழகைப்்படுகிைது.

3.8.1  சை அைவு உற்பத்திக 
நகபாட்டின் இலககைம்

ப்பர்கூஸன, “ெை அைவு உற்பத்திக 
்ைாடு என்பது அகனத்து ொத்தியைான 
உற்பத்திக ைலகவேைகை ்பயன்படுத்தி 
குறிப்பிட்ட ்பருை அைவு உற்பத்தி 
பவேளியீடடிகன ப்பறுவேதாகும்”- என 
வேகரயறுககிைார்.

சை அைவு உற்பத்திக நகபாடுகள் 
கீழககபாணும் எடுநகபாள்கழை 
அடிப்பழ்டயபாகக தகபாண்டழ�.

1.  உற்பத்திககு இரணடு உற்பத்திக 
ைாரணிைள் ைடடு்ை 
்பயன்படுத்தப்்படுகினைன.

3.2 சை அைவு உற்பத்தி அட்்ட�ழை

உற்பத்தி 
ைலகவேைள்

உகழப்பின அலகு மூலதனத்தின அலகு துணியின உற்பத்தி அைவு (மீட்டர்)

A 2 30 400
B 4 22 400
C 6 16 400
D 8 12 400
E 10 10 400

்ைறைாணும் அட்டவேகண 3.2-ன்படி உகழப்பு ைறறும் மூலதனத்தின ஐந்து இகணப்பு ைலகவே ஒ்ர 
அைவிலான உற்பத்திகய தருகிைது.  அதாவேது 400 மீட்டர் துணி.
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2.  உற்பத்திக ைாரணிைள் சிறு ்பகுதிைைாை 
பிரிகைப்்ப்ட இயலும்.

3. பதாழிலநுட்ப முகைைள் நிகலயானகவே.

4.  இரணடு ைாரணிைகையும் ைாறறி 
அகைத்துகபைாள்ைலாம். உற்பத்தி 
ொர்்பானது ைாறும் விகித விகைவு 
விதியின அடிப்்பக்டயில அகைந்துள்ைது.

5.  பைாடுகைப்்படடுள்ை உற்பத்தி முகையில 
உற்பத்திக ைாரணிைகை அதிை்படெ 
திைகையு்டன ்பயன்படுத்த முடியும்.

சை அைவு உற்பத்தி அட்்ட�ழை

இரணடு உற்பத்தி ைாரணிைைான 
உகழப்பு ைறறும் மூலதனத்கத 
எடுத்துகபைாள்்வோம். ெை அைவு உற்பத்தி 
்ைாடு அட்டவேகணயின மூலம் இரு 
உற்பத்தி ைாரணிைகை ்பல்வேறு 
ைலகவேைளில ்பயன்படுத்தி ஒ்ர அைவு 
உற்பத்தி பெய்வேகத ைாணலாம்.

3.8.2 சைஅைவு உற்பத்திக நகபாடு

ெை அைவு உற்பத்திக ்ைாடு என்பது 
இரணடு உற்பத்திக ைாரணிைளின ்பல்வேறு 
இகணப்புைளில ஒ்ர அைவிலான 

உற்பத்திகயத் தருவேகதக ைாடடுகிைது. 
ெைஅைவு உற்பத்தி அட்டவேகண வோயிலாை 
ெை அைவு உற்பத்திக ் ைாடக்ட வேகரயலாம். 

3.8.3  சை அைவு உற்பத்திக 
நகபாட்டு �ழர்ப்டம் (ISO 
quant Map)

ெை அைவு உற்பத்திக ் ைாடடு வேகர்ப்டம் 
என்பது உற்பத்திக ைாரணிைளின ்பல்வேறு 
இகணப்பில உள்ை ்பல ெை அைவு உற்பத்தி 
்ைாடுைளின பதாகுதி ஆகும். ஒவ்பவோரு 
ெை்நாககு வேகை்ைாடும் ்வேறு்பட்ட 
உற்பத்திகயக பைாண்டகவே. சுருங்ைககூறின 
ெை்நாககு ்ைாடடின குடும்்பம் ெை அைவு 
உற்பத்தி வேகர்ப்டைாகும். ்வேறுவேகையில 
கூறினால, ஒரு வேகர்ப்டத்தில ஒனறுககு 
்ைற்பட்ட ெை அைவு உற்பத்திக ்ைாடுைள் 
இருந்தால அது ெை அைவு உற்பத்திக 
்ைாடடு வேகர்ப்டைாகும்.

3.8.4  சை உற்பத்திக நகபாட்டின் 
்பணபுகள்

1.  சை உற்பத்திக நகபாடுகள் எதிரைழ்ற 
சரிழ�க தகபாண்டழ�.

ெை உற்பத்திக ்ைாடுைள் இ்டமிருந்து 
வேலைாை ்ைலிருந்து கீழ்்நாககி 
பெலவேதிலிருந்து ைாரணிைள் ்பதிலீ்டாை 
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உள்ைன என்பகத அறியலாம்.  ஒரு 
ைாரணிகய அதிைைாை ்பயன்படுத்தும்்்பாது, 
ைறபைாரு ைாரணிகயக குகைவோை 
்பயன்படுத்தி பவேளியீடடின அைவு ைாைாைல 
பெய்ய இயலும்.  

வேகர்ப்டத்தில A –எனனும் இகணப்பில 
K5 அைவு அதிை மூலதனத்கதயும்  L2 – 
குகைந்த உகழப்க்பயும் பைாணடு உற்பத்தி 
பெய்யப்்படுகிைது. B, C ைறறும் D – ஆகிய 
இகணப்பிறகு உற்பத்தியாைர் 
இ்டம்ப்பயரும்்்பாது அதிை அைவு 
உகழப்பும், குகைந்த அைவு மூலதனமும் 
்பயன்படுத்தப்்படுகினைன.

2. நதபாறறு�பாய் ந�பாககி குவிந்து 
கபாைப்படும்.

உகழப்பு இரணடு அலகுைள் வீதம் ெை 
அைவில அதிைரிகைப்்படுகிைது. எனினும் 
மூலதனம்  B ைலகவேயில 8 அலகுைளும் 
(30-22)  C ைலகவேயில 6 அலகுைளும் (22-16) 
D ைலகவேயில 4 அலகுைளும் (16-12) E 
ைலகவேயில 2 அலகுைள் ைடடும் (12-10) 
குகைவேகதக ைாணலாம். இறுதிநிகல 
்பதிலீடடு வீதம் அதிைரிககும்்்பாது 
ெைஉற்பத்திக்ைாடுைள் ்தாறறுவோய் 
்நாககி குழியாைவும் (Concave) நிகலயான 
இறுதிநிகல ்பதிலீடடு வீதம் இருந்தால 
்நர்்ைா்டாைவும் அகையும். இது ெை 
உற்பத்திக ்ைாடடின இயலபிகன 
ப்பாறுத்தது.  இது மூலதனம் ைறறும் 
உகழப்பு ஆகியவேறறின திைனைள் 
அடிப்்பக்டயிலும் அகையும்.

இது உற்பத்திக ைாரணிைள் 
ஒனறுகபைானறு ்பதிலீடடுப் ்பண்டைாகும் 
என்பகத குறிககிைது.  குகைந்த அைவு 
உகழப்பின அலகுைள் மூலதனத்திறகு 
்பதிலீ்டாை ்பயன்படுத்தப்்படும் ்்பாது 
ெைஉற்பத்திக ்ைாடுைள் ்தாறறுவோய் 
்நாககி குவிந்து அகையும்.

இறுதிநிழல ததபாழில்நுட்்ப ்பதிலீட்டு வீதம்
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3.9

3.  சை உற்பத்திக நகபாடுகள் 
ஒன்ழ்றதயபான்று த�ட்டிக 
தகபாள்ைபாது

IQ2 ெைஉற்பத்தி வேகை்ைாடடில உள்ை 
C எனை புள்ளி அதிை உற்பத்திகயயும், IQ1 
ெைஉற்பத்தி வேகை்ைாடடில உள்ை B எனை 
புள்ளி குகைவோன உற்பத்திகயயும் IQ1 

குறிககிைது.  ஆனால A எனை புள்ளி இரணடு 
ெை உற்பத்தி வேகை்ைாடடிறகும்  IQ1, IQ2 
ப்பாதுவோை உள்ைது. இதனப்பாருள் 
ெைைறை இரு்வேறு புள்ளிைள் 
ெைைாகிவிட்டது என்பதாகும் C=A, B=A, 
எனைால C=B ஆனால C>B, இது 
ஏறறுகபைாள்ை முடியாததாகும்.

4.  உயர சை உற்பத்திகநகபாடு உயர 
உற்பத்தி அைழ� குறிககி்றது. 

ெை உற்பத்திக ்ைாடுைள் உய்ர 
பெலலச் பெலல உற்பத்தி அைவும் உயர்ந்து 

பைாண்்ட பெலலும். கீழுள்ை ெை உற்பத்திக 
்ைாடக்ட வி்ட அதிை உற்பத்திக ைாரணி 
்பயன்படுத்தப்்படடுள்ைகத உயர் ெை 
உற்பத்திக்ைாடு குறிப்பிடுகிைது.

்ப்டத்தில உள்ை அம்புககுறியானது 
ெை உற்பத்திக ்ைாடடின உற்பத்தி 
வேலப்புைைாை ்ைல்நாககி அதிைரிப்்பகத 
உணர்த்துகிைது.

5.  சை உற்பத்திக நகபாடு X அச்சிழனநயபா 
அல்லது Y அச்சிழனநயபா ததபா்டபாது.

எந்த ஒரு ெை உற்பத்திக்ைாடும் X 
அச்சின ் ை்லா அலலது Y அச்சின ் ை்லா 
அகையாது. ஏபனனைால IQ1 ல மூலதனம் 
ைடடு்ை ்பயன்படடுள்ைது ைறறும் IQ2  வில 
உகழப்பு ைடடு்ை 
்பயன்படுத்தப்்படடுள்ைது. மூலதனம் 
அலலது உகழப்க்ப ைடடு்ை உற்பத்தியில 
ஈடு்படுத்துவேது இயலாத பெயல எனறு 
ைருதப்்படுகிைது.

சை உற்பத்திச் தசலவுக 
நகபாடு

ஒரு நிறுவேனம் குறிப்பிட்ட அைவு 
்பணச் பெலவில வோங்ைககூடிய இரு 
ைாரணிைளின ்பல பதாகுப்புைகைக 
குறிப்பிடுவே்த ெை உற்பத்திச் பெலவுக 
்ைாடு ஆகும். இதகன ‘ெை விகலக்ைாடு’ 

11_Tamil Economic Chap 3_  06-02-2020.indd   80 15-12-2021   17:16:42



81உற்பத்தி ்பகுப்பபாய்வு

்ைறைண்ட வேகர்ப்டத்தில 5 விதைான 
உற்பத்திக ைலகவேைள் (மூலதனம் ைறறும் 
உகழப்பிகன ்பயன்படுத்தி) 
ப்பைப்்படடுள்ைன.  இதில A எனை 
ைலகவேயில 4 அலகுைள் மூலதனமும், O 
அலகு உகழப்பும் உள்ைன.  இதறைாை ₹120 
பெலவி்டப்்படடுள்ைது.

இதகனப் ்்பால்வே ைறை 
ைலகவேைளுகைாை (B, C, D, E) ஒ்ர 
ைாதிரியான பெலவு ்ைறபைாள்ைப்்பட்டது 
(₹120). 

இதகன இவ்வோறு குறிப்பி்டலாம்
4K + OL = ₹120
3K + 3L = ₹120
2K + 6L = ₹120
1K + 9L = ₹120
OK +12L = ₹120

ஆகையால அகனத்து உற்பத்தி 
ைலகவேைைான A, B, C, D ைறறும் E ஒ்ர 
பைாத்த உற்பத்திச் பெலகவே குறிககினைன.

வேகர்ப்டம் 3.10 ல முக்ைாணம் OAE 
எனை ்பகுதி மூலதனம் ைறறும் 
உகழப்பிறைாை ஆகும் பெலவிகன 
ைாடடுகிைது. AE எனை ்நர்்ைாடு ெை 
உற்பத்தி பெலவுக ்ைாடு ஆகும்.

அலலது ‘ெை வேருவோய் ்ைாடு’ அலலது ‘ெை 
பெலவுக்ைாடு’ அலலது ‘பைாத்த உற்பத்தி 
வேகை்ைாடு’ எனவும் அகழகைலாம்.

ஓர் உற்பத்தியாைர் ஒரு குறிப்பிட்ட 
அைவு உற்பத்தி பெய்ய  ₹120 
ஒதுககிகவேத்துள்ைார் எனறு 
எடுத்துகபைாண்டால அவேர் இந்த 
பதாகைகய A ைறறும் B எனை 
ைாரணிைளுககு பெலவிடுவோர். A எனை 
ைாரணியின விகல ₹30 எனவும், B எனை 
ைாரணியின விகல ₹10 எனவும் எடுத்துக 
பைாண்டால ெைஉற்பத்திச் பெலவுக்ைாடு 
கீழ்கைாணும் அட்டவேகணகய ்பயன்படுத்தி 
வேகரயலாம்.

அட்்ட�ழை 3.3

ைலகவேைள் மூலதனத்தின 
அலகு விகல ₹30

உகழப்பின அலகு
விகல ₹10

பைாத்த பெலவு  
(₹)

A 4 0 120
B 3 3 120
C 2 6 120
D 1 9 120
E 0 12 120
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3.10 �	அந்த பதாடு புள்ளியில ெை உற்பத்தி 
வேகை்ைாடு ்தாறறுவோய் ்நாககி 
குவிந்து ைாணப்்படும் அலலது MRTSLK 
குகைந்து பெலலும்.

்ைறைண்ட வேகர்ப்டத்தில (3.11) E  எனை 
புள்ளியில உற்பத்தியாைர் அதிை அைவு 
இலா்பத்கத ப்பறுகிைார். அந்தப்புள்ளியில 
ெை அைவு உற்பத்திக்ைாடடிகன ெை அைவு 
பெலவுக ்ைாடு பதாடடுச் பெலலும்.  அந்தப் 
புள்ளியில, அந்த இரணடு ்ைாடுைளின 
ொய்வும் ெைைாை இருககும்.

உகழப்பிறைான மூலதனத்தின 
இறுதிநிகல பதாழிலநுட்ப ்பதிலீடடு வீதம் 
(MRTS) உற்பத்தி ைாரணிைளின விகல 
விகிதத்திறகு ெைைாகும்.

இதகன இவ்வோறு குறிப்பி்டலாம்.

MRTS P
PL K

L

K
, = =10/30=1/3=0.333

E எனை புள்ளியில நிறுவேனம் OM 
அலகு உகழப்க்பயும் ON அலகு 
மூலதனத்கதயும் ்பயன்படுத்துகிைது.

ெை உற்பத்தி வேகை்ைாடு (IQ) ல 
அகைந்துள்ை உற்பத்தியிகன குகைந்த 
பெலவு உற்பத்திகைலகவேயிகன 
்பயன்படுத்தி்யா, இரு ைாரணிைளின 
உத்தை அைகவே ைலகவேகயப் 
்பயன்படுத்தி்யா ப்பை உற்பத்தியாைர் 
முயலவோர்.

உயர் ெைபெலவுக ்ைாடுைளில 
அகைந்துள்ை H, K, R ைறறும் S புள்ளிைள் 
அதிை பெலவினங்ைகையும், உற்பத்தியாைர் 
அக்டய இயலாத நிகலகயயும் 
குறிககினைன.

உற்பத்தியபாைர சைநிழல

உற்பத்தியாைர் ெைநிகல என்பது ஒரு 
குறிப்பிட்ட நிகலயில உற்பத்தியாைர் 
உச்ெ்படெ உற்பத்திகய அக்டயும் 
நிகலயாகும். இது உற்பத்திக ைாரணிைளின 
உத்தை அைவு எனவும் அகழகைப்்படுகிைது. 
சுருங்ைககூறின, உற்பத்தியாைர் 
இருகைககூடிய பதாகைகயக பைாணடு ஒரு 
குறிப்பிட்ட அைவு உற்பத்திகய குகைந்த 
பெலவில ்ைறபைாள்வேகதக குறிககும்.

கபாரணிகளின் உத்தை அைவு குறிபபிடு�து

�	குறிப்பிட்ட அைவு உள்ளீடடில அதிை 
்படெ உற்பத்திகயப் ப்பறுவேது.

�	குகைந்த பெலவில, குறிப்பிட்ட 
உற்பத்திகயப் ப்பறுவேது.

உற்பத்தியபாைர சைநிழலழய அழ்டய 
நி்பந்தழன

உற்பத்தியாைர் ெைநிகலகய அக்டய 
இரணடு நி்பந்தகனைகைக ைருத்தில 
பைாள்ை ்வேணடும்.

�	ெை அைவு பெலவுக்ைாடு, ெை உற்பத்தி 
வேகை்ைாடடிறகு பதாடு்ைா்டாை 
அகைய ்வேணடும்.

H

K
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3.11 இதில
 Q = பவேளியீடு
 A = ்நர்ைகை நிகல ைதிப்பு
 K = மூலதனம்
 L = உகழப்பு
α ைறறும் ß ஆகியகவே ்நர்ைகை 

பினனம் ஆகும். இகவே உற்பத்தி 
உள்ளீடுைைான உகழப்பு ைறறும் 
மூலதனத்தினஅைகவே ைாறறும்்்பாது 
எந்த அைவு உற்பத்தியில ைாறைம் வேரும் 
என்பகதக குறிககினைன. ß = (1- α) என்பது 
(α+ß) = 1 ைாைாத விகித விகைகவே 
குறிககும்.   ைாரணிைளின திைகன ß/α    
ெதவீதத்தின மூலம் ைணககி்டலாம்

I. (α+ß) = 1 எனைால ைாைாத விகித விகைவு 

II. (α+ß) < 1 எனைால குகைந்து பெல விகித 
விகைவு

III. (α+ß)  >1 வேைர்ந்து பெல விகித விகைவு 

�	இந்த உற்பத்தி ொர்பின ்படி, உற்பத்தி 
ைாரணிைளின விகிதாச்ொர 
அதிைரிப்பிற்ைற்ப பவேளியீடும் அ்த 
விகிதாச்ொர அைவு அதிைரிககும்.

�	ைாப் ்டகலஸ் உற்பத்தி ொர்பு ைாைாத 
விகித அைவு விகைகவே ைடடும் 
விைககுகிைது.

�	ைாப்்டகைஸ் உற்பத்தி ொர்பு உகழப்பு 
ைறறும் மூலதனம் ஆகிய இரணடு 
ைாரணிைகை ைடடும் எடுத்துக 
பைாள்கிைது. உற்பத்தி பெய்வேதறகு 
உகழப்பும் மூலதனமும் அவேசியம் 
எனகிைது.

�	உகழப்பு நானகில மூனறு ்பங்கும், 
மூலதனம் நானகில ஒரு்பங்கும்  
உற்பத்திககு ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

�	உற்பத்தி ைாரணிைளுககிக்ட்யயான 
்பதிலீடடு பநகிழ்ச்சி ஒனறுககு 
ெைைாகும்.

கபாப – ்டகலஸ் உற்பத்திச் சபாரபு

ைாப் – ்டகலஸ் உற்பத்தி ொர்பிகன 
அளித்தவேர்ைள் ொர்லஸ் W ைாப் ைறறும் 
்பால H ்டகலஸ் ஆவோர்ைள்.  இதகன 
அபைரிகை உற்பத்தி பதாழிறொகலயில 
்ைறபைாண்ட ஆய்வின அடிப்்பக்டயில 
அளித்தார்ைள்.  இச்ொர்பு ஒரு்படித்தான 
ெைச்சீர் தனகை வோய்ந்த உற்பத்தி ொர்பு 
ஆகும்.  இச்ொர்பு உற்பத்தி ைாரணிைகை 
ஓரைவிறகு ைடடு்ை ஒனறுகபைானறு 
்பதிலீடடு ்பண்டைாை ்பயன்படுத்த இயலும் 
என்பகத விைககுகிைது.

ைாப் ்டகலஸ் உற்பத்தி ொர்பு  
கீழ்கைண்டவோறு விைகைப்்படுகினைது.

Q = AL α Kß

ைாப்-்டகலஸ் உற்பத்தி ொர்பு என்பது 
ப்பாதுவோை நக்டமுகையில ்பயன்படுத்தப்்படும் 
ெைன்பாடு ஆகும். இது உகழப்பு ைறறும் 
மூலதனம் எனை உள்ளீடுைகை ்பயன்படுத்தி 
எவ்வேைவு உற்பத்திகய ப்பை முடியும் என்பகத 
விைககுகிைது. பதாழில நிறுவேனங்ைள் 
தம்முக்டய உற்பத்தி அைவிகன பிை பதாழில 
நிறுவேனங்ை்ைாடு ஒப்பிடடு ஆய்வு பெய்யவும் 
இது ்பயன்படுகிைது. உற்பத்தியில உகழப்பின 
்பங்கிகனயும் மூலதனத்தின ்பங்கிகனயும் 
ஒப்பி்டவும் இது உதவுகிைது. இச்ொர்பு வேைர்ந்த, 
நவீன, நிகலயான நாடுைளில ப்பாருைாதர 
்பகுத்தாய்விறகு ்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.
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3.12

“ைறைகவே ைாைாதிருககும் ்்பாது ஒரு 
ப்பாருளின விகல அதிைரிககும்்்பாது 
அப்ப்பாருளின அளிப்பும் அதிைரிககும்.  
்ைலும், ஒரு ப்பாருளின விகல 
குகையும்்்பாது அப்ப்பாருளின அளிப்பும் 
குகையும்”.

3.12.1 அளிபபு சபாரபு

ஒரு ப்பாருளின அளிப்பு, ப்பாருளின 
விகல, உகழப்பின விகல, மூலதனத்தின 
விகல, பதாழிலநுட்பம், நிறுவேனங்ைளின 
எணணிககை, ்பதிலீடடு ்பண்டங்ைளின 
விகல, எதிர்ைாலத்தின விகல ்பறறிய 
எதிர்்பார்ப்பு ஆகியவேறகை ப்பாறுத்து 
அகையும்.

ைணித ரீதியாை அளிப்பு ொர்பு கீழ் 
உள்ைவோறு குறிப்பி்டப்்படுகிைது.

Qs = f (Px , Pr , Pf , T, O, E)
இதில

Qs = X ்பண்டத்தின அளிப்பின அைவு
Px = X ்பண்டத்தின விகல
Pr = பதா்டர்புக்டய ்பண்டங்ைளின 

விகல
Pf = உற்பத்தி ைாரணிைளின விகல
T = பதாழில நுட்பம்
O = உற்பத்தியாைரின ்நாகைம்
E = ப்பாருளின வேருங்ைால விகல 

்பறறிய எதிர்்பார்ப்பு
அனுைபானஙகள்  (Assumptions)

அளிப்பு விதி கீழ்கைாணும் 
எடு்ைாள்ைகை அடிப்்பக்டயாை 
பைாண்டது.

�	உற்பத்தி ைாரணிைளின விகலயில 
ைாறைம் இலகல.

�	முதலீடடு ்பண்டங்ைளின விகலயில 
ைாறைம் இலகல.

�	ைாப் ்டகலஸ் உற்பத்திச் ொர்்பானது 
உகழப்க்பயும், மூலதனத்தனத்கதயும் 
்பயன்படுத்தி எவ்வேைவு உற்பத்தி 
பெய்யமுடியும் என்பபதறபைன தனி 
ெைன்பாடக்டக பைாணடுள்ைது.  
உற்பத்தி பதாழிறொகலைளுககும், 
இக்டப்்பட்ட பதாழிறொகலைளுககும் 
இக்ட்ய உள்ை பதா்டர்க்ப அனு்பவே 
ரீதியாை ்பயில உதவுகிைது. உகழப்பு 
ைறறும் மூலதனம் ஆகியவேறறின 
்பங்ைளிப்க்ப பைாத்த உற்பத்தி பைாணடு 
தீர்ைானிகைலாம். இனகைய அைவிலும், 
நவீன, வேைர்ந்த ைறறும் நிகலயான 
நாடுைளில ப்பாருைாதார சிகைனங்ைள் 
ொர்ந்த ஆய்விறகு உதவுகிைது.

அளிபபு விதி

அளிப்பு விதி உற்பத்தி ்பகுப்்பாய்வு்டன 
பதா்டர்புக்டயது. அளிப்பு விதி விகலககும் 
அளிப்புககும் உள்ை ்நரடியான 
பதா்டர்பிகன விைககுகிைது. உதாரணைாை 
துணியின விகல அதிைரித்தால துணியின 
அளிப்பும் அதிைரிககும்.  விகல அதிைரிககும் 
்்பாது உற்பத்திகய அதிைரித்து அதன 
மூலம் இலா்பம் ப்பை முயலவேதால அளிப்பு 
அதிைரிககிைது. இதறகு முககிய ைாரணம், 
விகல அதிைரிககும் ்்பாது, உற்பத்தியாைர் 
உற்பத்திகய அதிைரிககிைார். உற்பத்தி 
அதிைரிப்பு இலா்பத்கத அதிைரிப்்பதனால 
அளிப்பு அதிைரிககிைது.

அளிப்பு விதி ஒரு ப்பாருளின 
விகலககும், அப்ப்பாருளின அளிப்பிறகும் 
உள்ை ்நரடி உைகவே விைககுகிைது. 

இலககைம்

அளிப்பு விதி கீழ்கைண்டவோறு 
வேகரயறுகைப்்படுகினைது.
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�	இயறகை வேைங்ைள் ைறறும் அதன 
கிக்டப்்பைவில ைாறைம் இலகல.

�	்பதிலீடடு ்பண்டங்ைளின விகலைளில 
ைாறைம் இலகல.

�	பதாழில நுட்பத்தில ைாறைம் இலகல.

�	ைாலநிகலயில ைாறைம் இலகல.

�	அரசியல சூழ்நிகலயில ைாறைம் 
இலகல.

�	வேரிக பைாள்கையில ைாறைம் இலகல.

விைககம்

அளிப்பு ொர்பு இவ்வோறு இருந்தால

Qs  = f (P)     எ.ைா. Q  = 20P

P என்பது தனனிச்கெயான ைாறி.  
இதன ைதிப்பு ைாறும் ்்பாது 
அப்ப்பாருளுகைான அளிப்பின (Qs)  
ைாறு்பாடக்ட அைவி்டமுடியும்.

அளிபபு அட்்ட�ழை

அளிப்பு அட்டவேகண என்பது ்பல்வேறு 
விகலைளில ்பண்டங்ைளின அளிப்பிகன 
ைாடடுகிைது.  இதகனக கீ்ழ 
பைாடுகைப்்படடுள்ை அளிப்பு 
அட்டவேகணயின மூலம் விைகைலாம்.

அட்்ட�ழை 3: 4

விகல (P) அளிப்பு  (Qs)

Qs = 20P

1 20
2 40
3 60
4 80
5 100

3.12.2 அளிபபு நகபாடு

அளிப்பு அட்டவேகணயில 
பைாடுகைப்்படடுள்ை புள்ளி விவேரங்ைளின 
அடிப்்பக்டயில அளிப்பு ்ைாடு 

வேகரயப்்படுகிைது. ஒரு ்பண்டத்தின விகல 
உயர்வோல அளிப்பு அதிைரிககும்; விகல 
குகைந்தால அளிப்பும் குகையும்.  ஆை்வே 
அளிப்பு ்ைா்டானது கீழிலிருந்து ்ைல 
்நாககி பெலலும். ்பண்டத்தின அளிப்பின 
அைவு X அச்சிலும், விகல Y அச்சிலும் 
குறிப்பி்டப்்படடுள்ைன. SS எனை அளிப்புக 
்ைாடடில அகைந்துள்ை a, b, c, d ைறறும் e 
எனை புள்ளிைள் ்பல்வேறு விகலைளில 
அளிப்பின அைவிகன குறிககினைன.   
(வேகர்ப்டம் 3.12 ்பார்கைவும்.)

3.12.3  அளிபழ்ப தீரைபானிககும்  
கபாரணிகள்

1. த்பபாருளின் விழல

ப்பாருளின விகல அதிைைானால 
அளிப்பின அைவு அதிைைாகும்.  
உ ற ்ப த் தி ய ா ை ரு க கு ம் , 
விற்பகனயாைருககும் அளிப்பிகன 
அதிைரிகை விகல ஒரு ஊகைக ைாரணி 
ஆகும்.

2. பி்ற ்பண்டஙகளின் விழலகள்

ஒரு ப்பாருளின அளிப்பு அப்ப்பாருளின 
விகல ைடடுைலலாது, பிை ்பண்டங்ைளின 
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விகலகயப் ப்பாறுத்தும் அகையும். 
உதாரணைாை. ்பணப்்பயிர்ைைான ்பருத்தி 
்்பானை ப்பாருடைளின விகல அதிைரித்தால 
இப்ப்பாருடைள் அதிை அைவு உற்பத்தி 
பெய்யப்்படும்.  இதன ைாரணைாை, உணவுப் 
்பயிர்ைைான ்ைாதுகை ்்பானைகவே 
்பயிரி்டப்்படும் நிலப்்பரப்பு குகைந்து, உணவுப் 
ப்பாருடைளின உற்பத்தி குகையலாம்.

3. கபாரணிகளின் விழல

உற்பத்திக ைாரணிைளின விகல 
அதிைரிககும் ்்பாது உற்பத்திச் பெலவு 
அதிைரிகைக கூடும்.   இதனால உற்பத்தியின 
அைவு குகையும்.

4. விழல ்பறறிய எதிர்பபாரபபு

வேருங்ைாலத்தில விகலைள் ்பறறிய 
எதிர்்பார்ப்பு, தற்்பாகதய அளிப்பின 
அைகவே நிர்ணயிககும். உற்பத்தியாைர்ைள் 
வேருங்ைாலத்தில விகலைள் அதிைரிககும் 
என எதிர்்பார்த்தால, நிைழ்ைாலத்தில 
அவேர்ைளின உற்பத்தி அைகவே குகைத்து 
அங்ைாடியில குகைந்த அைவு ப்பாருடைகை 
ைடடு்ை விற்பகன பெய்வேர். 

5. ததபாழில் நுட்்பம்

ஒரு நாடடில அதிை முன்னறைைான 
பதாழிலநுட்ப முகைைகை ்பயன்படுத்தும் 
்்பாது உற்பத்திச் பெலவு குகைந்து, ்்பரைவு 
உற்பத்தி ஏற்ப்ட வோய்ப்புள்ைது.

6. இயறழக கபாரணிகள்

இயறகை ைாரணிைைான ்பருவே நிகல, 
ைகழ அைவு, தட்பபவேப்்ப நிகல ஆகியகவே 
்வேைாண உற்பத்திகய நிர்ணயிககும் 
ைாரணிைள் ஆகும்.

7.  புதிய  கச்சபா த்பபாருட்களின் கணடுபிடிபபு

ைலிவோன ைறறும் தரைான புதிய ைச்ொப் 
ப்பாருள்ைளின ைணடுபிடிப்பு ப்பாருளின 
அளிப்பிகன அதிைரிகைலாம்.

8. �ரிகள் ைறறும் சலுழககள்

அரசு வேழங்கும் உள்ளீடுைளுகைான 
ைானியம், மின வேெதிகைான ைானியம் 
ஆகியகவே உற்பத்தியாைகர அதிை உற்பத்தி 
பெய்யத் தூணடும். அம்ைானியங்ைகை 
திரும்்பப்ப்பறும் ்்பாது உற்பத்தி குகையும். 
்நர்முை ைறறும் ைகைமுை வேரி உற்பத்திகய 
ப்பருகை நிகனககும் உற்பத்தியாைரின 
திைகைகயயும் ஆர்வேத்கதயும் ்பாதிகைலாம்.

9. நிறு�னத்தின் ந�பாககம்

ஒரு நிறுவேனத்தின ்நாகைம் தன 
நிறுவேனத்தின விற்பகனகய அதிைரிப்்பது 
அலலது அங்ைாடியில தன ப்பாருடைளின 
்பங்கை அதிைரிப்்பது எனறு இருந்தால அந்த 
நிறுவேனத்தின அளிப்பு அங்ைாடியில 
அதிைைாை இருககும்.

3.12.4 அளிபபு த�கிழச்சி

அளிப்பு பநகிழ்ச்சி என்பது விகல 
ைாறைத்திறகு ஏற்ப அளிப்பில ஏற்படும் 
ைாறை வீதம் ஆகும்.

ைணித ரீதியாை

அளிப்பு 
பநகிழ்ச்சி =

அளிப்பின அைவில ஏற்படும் விகிதாச்ொர 
ைாறைம்

விகலயில ஏற்படும் விகிதாச்ொர ைாறைம்

es=(∆Qs/Qs) / (∆P/P); es = ∆Qs / ∆P × P/Qs

இதில Qs என்பது அளிப்பு, P என்பது விகல, ∆ 
என்பது ைாறைம்.

3.12.5  அளிபபு த�கிழச்சியின் 
�ழககள்

அளிபபு த�கிழச்சி ஐந்து �ழகப்படும்.

1.  மிழக த�கிழச்சி அளிபபு  
(்பபாரகக ்ப்டம் 3.13)

அளிப்பு பநகிழ்ச்சி ஒனகைக ைாடடிலும் 
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0

அதிைைாை இருககும் (Es>1). ப்பாருளின 
விகலயில ஒரு ெதவீத ைாறைம் ஏற்படும் 
்்பாது, ப்பாருளின அளிப்பு ஒரு 
ெதவீதத்கதவி்ட அதிை அைவு ைாறு்படும்.

2. ஒருழை த�கிழச்சி அளிபபு (்பபாரகக 
்ப்டம் 3.13)

அளிப்பின பநகிழ்ச்சி ஒனறுககு 
ெைைாை அகையும் (Es=1). விகலயில ஒரு 
ெதவீத ைாறைம் ஏற்பட்டால அளிப்பிலும் 
ஒரு ெதவீத ைாறை்ை ஏற்படும்.

3.  குழ்ற�பான த�கிழச்சி அளிபபு  
(்பபாரகக ்ப்டம் 3.13) 

அளிப்பின பநகிழ்ச்சி ஒனறுககு 
குகைவோை்வே அகையும் (Es<1). விகலயில 
ஒரு ெதவீதம் ைாறைம் ஏற்படும்்்பாது 
அளிப்பில ஏற்படும் ைாறைம் ஒரு 
ெதவீதத்கதவி்டக குகைவோை இருககும்.

4.  முறறிலும் த�கிழச்சியற்ற அளிபபு 
(்பபாரகக ்ப்டம் 3.13)

அளிப்பு பநகிழ்ச்சி பூஜ்யத்திறகு 
ெைைாை உள்ைது (Es = O) விகலயில 

ஏற்படும் ைாறைம் அளிப்பின அைவில 
எவ்வித ைாறைத்கதயும் ஏற்படுத்தாது.

5.  முழுழை த�கிழச்சியுள்ை அளிபபு 
(்பபாரகக ்ப்டம் 3.13)

அளிப்பு பநகிழ்ச்சி அைவு முடிவிலலாத 
நிகலயில இருககும் (es=∞). விகலயில 
ஏற்படும் சிறிய ைாறைம் அளிப்பில அைவி்ட 
இயலாத ைாறைத்கத எற்படுத்தும் 

3.12.6  அளிபபின் த�கிழச்சிழய 
தீரைபானிககும் கபாரணிகள்

1. த்பபாருட்களின் தன்ழை

நிகலத்து நீடிகை கூடிய ப்பாருடைகை 
நீண்டைாலம் வேகர ்பாதுைாகைலாம். 
உற்பத்தியாைர் அப்ப்பாருளுககு அதிை 
விகல கிக்டககும் வேகர ைாத்திருகை 
முடியும்.  என்வே, நிகலத்து நீடிகை கூடிய 
ப்பாருடைளின அளிப்பு பநகிழ்ச்சி அதிைம் 
விகல கூடியதும் அதிை அைவு ப்பாருடைள் 
ெந்கதககு வேரும். ஆனால அழுகும் 
ப்பாருடைள் உ்ட்ன விறறுத் தீரககூடியகவே.  

அளிப்பு அளிப்பு

அளிப்புஅளிப்பு

வி
க

ல

வி
க

ல

வி
க

ல

வி
க

ல
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3.13

அழுகும் ப்பாருடைளின அளிப்பின 
பநகிழ்ச்சி குகைவு. விகல கூடினாலும் 
அதிை அைவுப் ப்பாருடைகைச் ெந்கதககும், 
பைாணடு வேர இயலாது.

2. உற்பத்திச் தசலவு

ஒரு நிறுவேனம் வேைர்ந்து பெல விகைவு 
அலலது ைாைா விகைவு நிகலயில 
பெயல்பட்டால, எளிதில அளிப்பின அைகவே 
அதிைரிகை இயலும்.  அதனால அளிப்பின 
பநகிழ்ச்சி அதிைம்.  ஒரு நிறுவேனம் குகைந்து 
பெல விகைவு நிகலயில பெயல்பட்டால 
உற்பத்தி அதிைைாகும்்்பாது உற்பத்தி 
பெலவு ்வேைைாை அதிைரிககும்.  என்வே, 
அளிப்க்ப அதிைரிப்்பது ைடினம்.  ஆகையால 
அங்கு அளிப்பின பநகிழ்ச்சி குகைவோை 
இருககும்.

3. ததபாழில்நுட்்ப நிழல

்்பரைவு உற்பத்தியில அதிை 
மூலதனத்கத முதலீடு பெய்யும்்்பாது 
அளிப்க்ப அதிைரிப்்பது சுல்பைலல.  என்வே 
அளிப்பின பநகிழ்ச்சி குகைவு. மூலதன 
ைருவிைகை குகைவோை 
்பயன்படுத்தும்்்பா்தா அலலது 
எளிகையான பதாழிலநுட்பத்கத 
்பயன்படுத்தும் ்்பா்தா, அளிப்பு அதிை 
பநகிழ்ச்சியுக்டயதாை இருகை வோய்ப்பு 
உள்ைது.

4. கபால அைவு

மிைக குறுகிய ைாலத்தில ்பல 
நிறுவேனங்ைளுககு அளிப்பின அைகவே 
அதிைரிகை இயலாது. என்வே அளிப்பின 
பநகிழ்ச்சி மிைககுகைவு. நீண்ட ைாலத்தில 
எலலா உள்ளீடுைளின (ைாறும் ைறறும் 
ைாைா) அைவுைகையும் எளிதாை ைாறைலாம்.  
என்வே, அளிப்பின அைவும் ைாறும். 
ஆை்வே, அளிப்பு அதிை பநகிழ்வு தனகை 
உக்டயது.

ததபாகுபபுழர

நுைர்்வோரின ்தகவேகய நிகைவு 
பெய்தவேறகு உற்பத்தி 
்ைறபைாள்ைப்்படுகிைது. இனறு நுைர்வு 
்பல்வேறு வேழிைளில விரிவேக்டந்துள்ைது. 
உற்பத்தியும் அதன தரத்திலும் அைவிலும் 
விரிவேக்டந்து பைாணடுள்ைது. உற்பத்தியின 
அைவு உற்பத்திக ைாரணிைளின விகலகயத் 
தீர்ைானிககிைது. உற்பத்திக ைாரணிைளுககு 
உற்பத்தியின மூலம் கிக்டககும் வேருவோய் 
்பகிர்ந்தளிகைப்்படுகிைது.  
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சை உற்பத்திக 
நகபாடு

இரு ைாரணிைளின ்பல்வேறு 
இகணப்புக ைலகவேைகை 
்பயன்படுத்தி ப்பறுகிை ஒ்ர 
அைவு உற்பத்திகயக ைாடடும் 
்ைாடு.

சை உற்பத்தி 
தசலவுக 

நகபாடு 

ஒரு நிறுவேனம் குறிப்பிட்ட 
அைவு ்பணச்பெலவில 
வோங்ைககூடிய இரு 
ைாரணிைளின ்பலவேகை 
இகணப்புைகைக ைாடடும் 
்ைாடு.

குறுகிய கபால 
உற்பத்தி சபாரபு 

ஒனகைத் தவிர ைறை உற்பத்திக 
ைாரணிைள் ைாைாைல 
இருககும் ்்பாது 
உ ள் ளீ ட டி ற கு ம் 
பவேளியீடடிறகும் உள்ை 
பதா்டர்பு.

நீண்ட கபால 
உற்பத்தி சபாரபு 

அகனத்து உற்பத்திக 
ை ா ர ணி ை க ை யு ம் 
ைாறறியகைத்துக பைாள்ளும் 
்்பாது உள்ளீடு ைறறும் 
பவேளியீடடிறகு இக்ட்ய 
உள்ை பதா்டர்பு.

த்பபாருைபாதபார 
சிககனஙகள் 

உற்பத்தியில உயர்வு 
ஏற்படும்ப்பாழுது ெராெரி 
உற்பத்திச் பெலவு குகைவேது.

தசபாறகைஞ்சியம்

உற்பத்தி  உள்ளீடக்ட பவேளீயி்டாை 
ைாறறும் ந்டவேடிககை

உற்பத்திக 
கபாரணிகள்  

உற்பத்திக ைாரணிைள் நானகு: 
நிலம், உகழப்பு, மூலதனம் 
ைறறும் பதாழிலகைப்பு இகவே 
உ ற ்ப த் தி க கு 
்பயன்படுத்தப்்படுகிைது.

நிலம் இயறகையின பைாக்ட

உழைபபு உற்பத்திகைான ைனிதனின 
உ்டல ொர்ந்த அலலது அறிவு 
ொர்ந்த முயறசி

மூலதனம் ைனிதனால உருவோகைப்்பட்ட 
உற்பத்திக ைாரணி

ததபாழில் 
அழைபபு 

இ்டர்ப்்பாடுைகை ஏறறு 
முடிபவேடுககும் அகைப்பு.

உற்பத்தி 
 சபாரபு 

உள்ளீடு  ைறறும் 
ப வே ளி யீ டு ை ளு க கி க ்ட ் ய 
உள்ை பதாழிலநுட்ப பதா்டர்பு

அளிபபு ஒரு விற்பகனயாைர் 
பவேவ்்வேறு விகலயில 
எவ்வேைவு ப்பாருடைகைச் 
ெந்கதககுக பைாணருகிைார் 
என்பது.

அளிபபு 
த�கிழச்சி 

ஒரு ப்பாருளின விகலயில 
ஏற்படும் ைாறைத்தினால 
அப்ப்பாருளின அளிப்பில 
ஏற்படும் ைாறைத்தின 
அைகவேக கூறும் ஒரு 
ைருத்துரு.
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ICT CORNER
வகுப்பு: XI  - பாடம்: பபாருளியல் அத்தியாயம் 3. உறபத்தி பகுப்பாய்வு

தலைப்பு: மாறும் விகித விலைவு விதி

இநத மாறும் விகித விலைவு வதி 
பெயல்பாடானது, MPL ,ல் ஏறபடும் 

மாற்றங்கலைப் பபாறுத்து- TPL மறறும் 
APL ல் ஏறபடும் மாற்றங்கைை ஆய்வு 

பெய்ய உதவுகி்றது.

்படி 4்படி 3்படி 2்படி 1

*்ப்டஙகள் அழ்டயபாைத்திறகு ைட்டுநை.

உரலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

்படி 1 :  பைாடுகைப்்படடிருககும் உரலி / விகரவுககுறியீக்டப் ்பயன்படுத்தி GeoGebra ்பகைத்திறகுச் பெலை.

்படி 2 :  XI STD ECONOMICS எனும் GeoGebra ்பணித்தாளில “ைாறும் விகித விகைவு விதி” கைான ்பணித்தாகை 
எடுத்துக பைாள்ைவும்.

்படி 3 :  ்பணித்தாளின வேலது ்பகைத்தில Total Product, Marginal Product, Average Product ்்பானை வேகர்ப்டத்து்டன 
கூடிய அட்டவேகண  பைாடுகைப்்படடிருககும்.  அதில உள்ை தரவுைகையும், வேகரயப்்பட்ட 
வேகர்ப்டங்ைகையும் புள்ளிைகையும் ்பகுப்்பாய்ை.

்படி 4  :  MPL -ன  ைாறைத்கதப் ்பகுப்்பாய்வு பெய்து 3 நிகலைகையும் பவேவ்்வேறு நிைங்ைளில ்வேறு்படுத்திக ைாட்ட, 
ெரி்பார்ககும் ப்படடிைள் (check boxes) நிகல-I, நிகல- II ைறறும்நிகல-III ஆகியவேறகை கிளிக பெய்யவும். 
பினபு TPL ைறறும் APL – ஐ ஒவ்பவோருநிகலயிலும் ்பகுப்்பாய்ந்து புத்தைத்தில  பைாடுகைப்்பட்டது்டன ஒப்பீடு 
பெய்யவும்
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6)  ஒரு நிறுவேனத்தின உள்ளீடு பவேளியீடுைளுககு 
இக்ட்ய உள்ை இயல்பான பதா்டர்க்பத் தருவேது எது?

(அ) நுைர்வு ொர்பு

(ஆ) உற்பத்தி ொர்பு

(இ) ்ெமிப்பு ொர்பு

(ஈ) முதலீடடு ொர்பு

7)  ஒரு நிறுவேனம் 5 அலகுைள் உற்பத்திக 
ைாரணிைகை ்பயன்படுத்தி 24 அலகுைகை 
உற்பத்தி பெய்கிைது. ஓர் அலகு உற்பத்திக 
ைாரணிகய அதிைரிககும்்்பாது உற்பத்தி 30 
அலகுைைாை உயர்கிைது எனில ெராெரி 
உற்பத்திகய (AP) ைணககிடு.

அ) 30 ஆ) 6

இ) 5 ஈ) 24

8)  குறுகிய ைால உற்பத்திச் ொர்பு எதன மூலம் 
அறியப்்படுகிைது?

அ) விகித அைவு விகைவு விதி 

ஆ)  ைாறும் விகித அைவு விகைவு விதி

இ)  ெை அைவு உற்பத்திக ்ைாடு 

ஈ)  ்தகவே விதி

9)  நீண்ட ைால உற்பத்தி ொர்பு எதன மூலம் 
அறியப்்படுகிைது?

அ) ்தகவே விதி 

ஆ) அளிப்பு விதி

இ) விகித அைவு விகைவு விதி

ஈ) ைாைா விகித அைவு விகைவு விதி

10) ெை உற்பத்திக ்ைாடடின ்வேறு ப்பயர்

அ) பநகிழ்ச்சியறை அளிப்பு ்ைாடு 

ஆ) பநகிழ்ச்சியறை ்தகவேக ்ைாடு

இ) ெை – இறுநிகல ்பயன்பாடு 

ஈ)  ெை உற்பத்தி வேகை்ைாடு

1) முதனகை உற்பத்திக ைாரணிைைாவேன

அ) உகழப்பு ைறறும் பதாழிலகைப்பு

ஆ) உகழப்பு ைறறும் மூலதனம்

இ) நிலம் ைறறும் மூலதனம்

ஈ) நிலம் ைறறும் உகழப்பு

2)  ைறை ்பண்டங்ைகையும், ்பணிைகையும் உற்பத்தி 
பெய்யப் ்பயன்படுத்தப்்படும், ைனித முயறசியால 
உற்பத்தி பெய்யப்்பட்ட ்பண்டங்ைள்

அ) நிலம்

ஆ) உகழப்பு

இ) மூலதனம் 

ஈ) பதாழிலகைப்பு

3)  ெராெரி உற்பத்தி (AP)கயக ைணககி்டப் ்பயன்படும் 
விகிதம்

அ) ∆TP/N

ஆ) ∆TP/∆N

இ) TP/MP

ஈ) TP/N

4)  எந்தக ைாரணி ெமுதாய ைாறைம் உருவோககும் 
முைவேர் எனறு அகழகைப்்படுகிைது?

அ) உகழப்்பாைர்

ஆ) நிலம்

இ) பதாழிலகைப்்்பார்

ஈ) மூலதனம்

5)  பதாழில முகன்வோரின முககிய குணம் 
உறுதியறை தனகைகய ப்பாறுத்துக பைாள்ைல 
எனை கூறகை கூறியவேர் யார்?

அ) ்�.பி கிைார்க ஆ) சும்பீட்டர்

இ) கநட  ஈ) ஆ்டம் ஸ்மித்

ை பா தி ரி  வி ன பா க க ள்

்ப கு தி  -  அ

ச ரி ய பா ன  ( அ ல் ல து )  த ்ப பா ரு த் த ை பா ன  வி ழ ்ட ழ ய த்  ந த ர ந் த த டு க க வு ம் .
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17)  உற்பத்தியாைர் ெைநிகலகய அக்டயும் புள்ளி 
எது

அ)  இறுதிநிகல பதாழில நுட்ப ்பதிலீடடு 
வீதம் (MRTS) விகல வீதத்கத வி்ட 
அதிைைாை இருந்தால

ஆ)  (MRTS) விகல வீதத்கத வி்ட 
குகைவோனால

இ)  (MRTS) ம் விகல வீதமும் ெைைாை 
இருந்தால

ஈ)  ெை உற்பத்திக ்ைாடும் ெை உற்பத்தி 
பெலவு ்ைாடும் ்வேறு்படடிருந்தால.

18)  ப்பாருளின விகலககும் அளிப்பிறகும் இக்ட்ய 
உள்ை பதா்டர்பு

அ) எதிர்ைகை  ஆ) ்நர்ைகை  
இ) பூஜ்யம் ஈ) அதிைரிககும்

19)  ெராெரி உற்பத்தி குகையும்்்பாது இறுதிநிகல 
உற்பத்தி

அ)  ெராெரி உற்பத்திகய வி்ட அதிைைாை 
இருககும் 

ஆ)  ெராெரி உற்பத்திகய வி்ட குகைவோை 
இருககும்

இ) அதிைரிககும் 

ஈ) அ ைறறும் இ

20)  உற்பத்திச் ொர்பு இவேறறிறகிக்ட்ய உள்ை 
பதா்டர்க்ப விைககுகிைது.

அ)  உள்ளீடடு விகலககும் பவேளியீடடின 
விகலககும் இக்ட்ய உள்ை பதா்டர்பு 

ஆ)  உள்ளீடடு விகலககும், பவேளியீடடின 
அைவிறகும் இக்ட்ய உள்ை பதா்டர்பு

இ)  உள்ளீடடு அைவிறகும் பவேளியீடடு 
அைவிறகும் இக்ட்ய உள்ை பதார்பு

ஈ)  உள்ளீடடு அைவிறகும் உள்ளீடடின 
விகலககும் உள்ை பதா்டர்பு

11)  நிறுவேனத்தின உள்ளிருந்து ்தானறும் 
சிகைனத்திறகுக ைாரணைாை அகைவேது எது?

அ) நிதி

ஆ)  பதாழில நுட்பம் 

இ) ்ைலாணகை

ஈ) ்ைறைாணும் அகனத்தும்

12)  ைாப் - ்டகைஸ் உற்பத்தி ொர்பு எதகன 
அடிப்்பக்டயாை பைாண்டது?

அ) வேைர்ந்து பெல விகித விகைவு விதி

ஆ) குகைந்து பெல விகித விகைவு விதி

இ) ைாைா விகித விகைவு விதி

ஈ) ்ைறைாணும் அகனத்தும்.

13)  உற்பத்திக ைாரணிைகை 5 ெதவீதம் அதிைரித்தால, 
பவேளியீடு 5 ெதவீதத்திறகு ்ைல அதிைரிப்்பது 
எந்த விகித விகைவு விதிகய ொர்ந்தது

அ) வேைர்ந்து பெல விகைவு விகித விதி

ஆ) குகைந்து பெல விகைவு விகித விதி

இ) ைாைா விகித அைவு விகைவு விதி

ஈ) ்ைறைாணும் அகனத்தும்

14)  கீழ்ைண்டவேறறுள் எது நிலத்தின சிைப்பியலபு 
அலல?

அ) குகை அளிப்பு

ஆ) இயங்கும் தனகையுக்டயது

இ) ்பலவேகைப்்படும்

ஈ) இயறகையின பைாக்ட

15)  ஓர் அலகு உற்பத்திக ைாரணிகய அதிைரிககும் 
்்பாது கிக்டககும் உற்பத்தி

அ) இறுதிநிகல உற்பத்தி

ஆ) பைாத்த உற்பத்தி

இ) ெராெரி உற்பத்தி

ஈ) ஆணடு உற்பத்தி

16) நவீன ப்பாருளியல வேலலுனர்ைளின விதி

அ) வேைர்ந்து பெல விகித அைவு 

ஆ) குகைந்து பெல விகித அைவு

இ) ைாைா விகித அைவு 

ஈ) ைாறும் விகித அைவு
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்பகுதி – ஆ

பின்�ரும் வினபாககளுககு ஓரிரு �ரிகளில் விழ்டயளி.

விழ்டகள் (்பகுதி -அ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ஈ இ ஈ இ இ ஆ இ ஆ இ ஈ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ஈ இ அ ஆ அ அ இ ஆ ஆ இ

21. உற்பத்திக ைாரணிைகை வேகைப்்படுத்து.

22. உகழப்பு – வேகரயறு

23. உற்பத்தி ொர்பிகன குறிப்பிடுை.

24. ைாரணியின இறுதிநிகல உற்பத்திகய வேகரயறு

25. ெை உற்பத்தி பெலவு ்ைாடு எனைால எனன?

26.  உற்பத்தியாைர் ெைநிகலகய அக்டய நி்பந்தகன 
யாது?

27.  அளிப்பு ் ைாடு ் ைல்நாககி பெலவேதன ைாரணம் 
எனன?

்பகுதி – இ

பின்�ரும் வினபாககளுககு ஒரு ்பத்தி அைவில் விழ்டயளி.

28. நிலத்தின சிைப்பியலபுைள் யாகவே?

29.  அளிப்பு பநகிழ்ச்சிகய நிர்ணயிககும் ைாரணிைள் 
யாகவே? 

30. பதாழில முகன்வோரின ்பணிைள் யாகவே?

31. அளிப்பு பநகிழ்ச்சிகயப் ்பறறிக கூறுை.

32.  பைாத்த, ெராெரி, இறுதிநிகல உற்பத்திைளுககு 
இக்ட்ய உள்ை பதா்டர்பிகன கூறுை. 

33.  உற்பத்தியாைர் ெைநிகலகய உதாரணத்து்டன 
விைககுை.

34. ைாப் – ்டகலஸ் உற்பத்தி ொர்க்ப விைககுை.

்பகுதி -ஈ

பின்�ரும் வினபாககளுககு ஒரு ்பகக அைவில் விழ்டயளி.

35.  ைாறும் விகித விகைவு விதிகய வேகர்ப்டத்து்டன 
விைககுை.

36.  ெை அைவு உற்பத்தி ்ைாடடின ்பணபுைகை 
வேகர்ப்டத்து்டன விவேரி.

37.  விகித அைவு விகைவு விதிகய உதாரணத்து்டன 
விைககுை.

38.  அைச்சிகைனக்ஙள் ைறறும் புைச்சிகைனங்ைகை 
விவேரி.
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1.  வீடடிறகு அருகில உள்ை அங்ைாடிககு பெனறு ்பண்டத்தின அளிப்க்ப 
தீர்ைானிககும் ைாரணிைள் ்பறறி ைண்டறிந்து எழுது

2.  அருகில உள்ை பதாழிறொகலககு பெனறு நானகு உற்பத்தி ைாரணிைளும் 
எவ்வோறு உற்பத்தியில ்பயன்படுத்தப்்படுகினைன என்பகத விைககுை.

தசயல்்பபாடு

1. Irvin B. Tucker – Microeconomics for Today - 2004 Thomson/South-Western 

2. A. Koutsoyiannis – Modern Microeconomics - (2008) Macmillan Press Ltd 

3. Hal R. Varian – Microeconomic Analysis - (2010) W.W. Norton & Company 

4. Shashi kumar – Micro Economics (2004) - Anmol Publication Pvt Ltd 

5. Ben S.Bernake – Principles of Micro Economics (2001) - MC Graw Hill Education 

6. M.L.Seth – Micro Economics (2012) - Lakshmi Narain Agarwal Publication 

7. M.L. Jhingan – Modern Micro Economics (Fourth Edition) (2012) - Virnda Publication Pvt Ltd 

8. Ryan C. Amacher – Principles of Micro Economics (1980) - South-Western Pub.Co 

   http://careercart.blogspot.in/2012/11/managerial-economics-production.html

்பபாரழ� நூல்கள்
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4.1
முன்னுரை

செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு 
எனபது, பல்வறு சூழ்நிலலகளில ஒரு 
நிறுவனத்தின (ஓர் உற்பத்தி அலகு) 
உற்பத்திச் செலவு மற்றும் விற்பலன 
வருவாய் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். ஒரு 
நிறுவனத்தின மிக முக்கிய குறிக்்காள் 
இலாபம் ஈட்டுவதும், நட்்டம் ஏற்ப்டாமல 
இருத்்தலும் ஆகும். இருந்த ்பாதிலும் ஒரு 
நிறுவனத்தினுல்டய இலாபம் அலலது 
நட்்டம் எனபது அநநிறுவனத்தின செலவு 
மற்றும் வருவாய்களால 
தீர்மானிக்கபபடுகிறது. இலாபம் அலலது 

நட்்டம் எனபது, சமாத்்த வருவாய்க்கும், 
சமாத்்தச் செலவிற்கும் உள்ள 
்வறுபா்டாகும்.

இலாபம் (அ) நஷ்டம் = சமாத்்த வருவாய் - 
சமாத்்தச் செலவு

ஒரு நிறுவனத்தினுல்டய உற்பத்தி 
மற்றும் அளிபபு ந்டவடிக்லககலளத் 
தீர்மானிபபதில செலவு மற்றும் வருவாய் 
மிக முக்கியமான காரணிகளாக உள்ளது. 
என்வ பல்வறு சூழ்நிலலகளில செலவு 
மற்றும் வருவாய் பற்றிய கருத்துக்கலள 
அறிநது சகாள்வது மிக அவசியமாகிறது.

அத்தியாயம்

4 செலவு மற்றும் வருவாய்  
பற்றிய ஆய்வு

சபரிய ்தல்டகலளத் ்தாண்டி வருவாலய உயர்த்்த ்வண்டும் 

- டெய்லர் க�ோவன்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

1

2

பண்்டஙகள் மற்றும் பணிகளின உற்பத்திக்கான செலவுகலளயும், அலவ 
பயனபடுத்்தபபடும்  வி்தத்ல்தயும், வருவாயு்டன இலைத்து நிறுவனத்தின 
இலாபத்ல்த  கைக்கிடுவல்தயும் பற்றி அறி்தல.

  பல்வறு அஙகாடியில பண்்டஙகள் மற்றும் பணிகள் விற்பலன செய்வ்தால 
எவவாறு வருவாய் வருகிறது எனபல்த பற்றி ச்தரிநது சகாள்ளு்தல.
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4.2

4.3

ஒரு நிறுவனம் ஒரு சபாருலள உற்பத்தி 
செய்ய பைமாக செலவிடுகினற 
அலனத்துச் செலவுகளு்ம பைச் செலவு 
எனபபடுகிறது. பைச் செலவில கீழ்கண்்ட 
செலவுகள் உள்ள்டஙகியுள்ளன அலவ, 
கச்ொபசபாருள்களுக்கான செலவுகள் 
உலைபபற்கான கூலி மற்றும் ெம்பளம், 
கட்டி்டஙகளுக்கான வா்டலக, 
மூல்தனத்திற்கான வட்டி, எரிசபாருள் 
மற்றும் மினெக்திக்கான செலவு, 
்பாக்குவரத்துச் செலவுகள் மற்றும் 
உற்பத்திச் ொர்ந்த பிற செலவுகள் 
ஆகியலவ அலனத்தும் பைச் செலவு 
எனபபடும்.

பைச் செலவு சூழ்நிலலகளுக்கு ஏற்ப 
பல சபயர்களில அலைக்கபபடுகிறது. அது, 
மு்தனலமச் செலவு, ்நரடிச் செலவு, 
சபயரளவுச் செலவு,  கைக்கியல செலவு 
(Accounting Cost), சவளிபபல்டயான செலவு, 
சவளிச்செலலும் செலவு என 
அலைக்கபபடுகிறது.

4.3.2  உண்மச் செலவு  
(Real cost) 

உண்லமச் செலவு எனபது அலனத்து 
காரணிகளின உரிலமயாளர்கள் 
எதிர்சகாள்ளும், ெஙக்டஙகள், முயற்சிகள் 
மற்றும் தியாகஙகளுக்காக 
அக்காரணிகளின உ்டலமயாளருக்கு 
வைஙகபபடும் இைபபீட்டுத் ச்தாலகயாகும். 
அ்தாவது, நிலத்ல்த பயனபடுத்துவ்தால, 
நிலச்சுவாந்தார் ெநதிக்கும் பல்வறு 
முயற்சிகளும், மற்றும் தியாகஙகளும், 
மு்தலீட்்டாளர் ்தஙகள் நுகர்வு துறபபின 
மூலம் ் ெமித்்தவற்லற மு்தலீடு செய்வதும், 
உலைபபாளர்கள் ்தஙகள் ஓய்வு ்நரத்ல்த 
துறநது உற்பத்தியில ஈடுபடுவதும், 
உண்லமச் செலவில அ்டஙகும்.

செலவு பற்றிய ஆய்வு 

செலவு எனபது உற்பத்திச் செலலவக் 
குறிக்கும். ஒரு சபாருலள உற்பத்திச் 
செய்யும் ்பாது ஏற்படுகினற பல்வறு 
வலகயான செலவினஙகள் உற்பத்திச் 
செலவு ஆகும். உற்பத்திச் செலவிலன 
ஆய்வு செய்யும் ்பாது அ்தனு்டன 
ச்தா்டர்புல்டய பல்வறு காரணிகலளயும் 
அறிநது சகாள்ள ்வண்டும். ஒரு 
நிறுவனத்தின அளவு, உற்பத்தி அளவு, 
உற்பத்திக் காரணிகளின விலல, மற்றும் 
பல்வறு சபாருளா்தார மாறிகலளயும் 
கைக்கில சகாள்ள ்வண்டும்.
செலவுச் ொர்பு

செலவுச் ொர்பு எனபது சமாத்்த 
செலவிற்கும் மற்றும் உற்பத்திக்கும் 
இல்ட்ய உள்ள ச்தா்டர்பிலன 
சவளிபபடுத்துகிறது. செலவுச் ொர்லப 
இவவாறு எழு்தலாம்.

  C = f(Q)
 எ.கா. TC = Q3–18Q2 + 91Q + 12
 இதில C = செலவு

  Q =  உற்பத்தி அளவு

செலவுச் ொர்பு எனபது சபறபபட்்ட 
ொர்பு ஆகும். ஏசனனில அலவ உற்பத்திச் 
ொர்பிலிருநது சபறபபட்்ட்தாகும். இனி 
அடிபபல்டச் செலவு கருத்துக்கள் மற்றும் 
அ்தன செயலபாடுகள் பற்றி விவாதிக்கலாம்.

செலவுக் கருத்துகள்

4.3.1  பணச் செலவு (Money Cost)

உற்பத்திச் செலவுகள் பைத்்தால 
குறிபபி்டபபட்்டால அது பைச் செலவு 
எனபபடும். ்வறுவலகயில கூறினால, 
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சுருக்கமாக கூறினால, ஒரு நிறுவனத்திற்கு 
சொந்தமான வளஙகள் மற்றும் சுய 
உலைபபிற்கான செலவுகள் உள்ளார்ந்த 
செலவுகள் எனபபடும்.

ஒரு உற்பத்தியாளர் ்தனது சொந்த 
நிலம், கட்டி்டம், இயநதிரஙகள், மகிழுநது 
(கார்), மற்றும் இ்தர உற்பத்தி ொ்தனஙகலள 
உற்பத்தியில பயனபடுத்தும்்பாது 
அ்தற்கான செலவுகலளக் கைக்கில 
எடுத்துக் சகாள்வதிலலல. இச் 
செலவுகளுக்கு பைமும் வைஙகபபடுவதும் 
இலலல.

எனினும் ஒரு நிறுவனத்தின இலாபம், 
நஷ்டம் கைக்கீடு செய்யும் சபாழுது 
உற்பத்தியாளரின சொந்த பணிக்கான 
மதிபபீடுகள் கைக்கில எடுத்துக் 
சகாள்ளபப்ட்வண்டும். உள்ளார்ந்த 
செலவு எனபது மலறநதிருக்கும் செலவு 
அலலது ஏட்டுச் செலவு எனறும் 
அலைக்கபபடும்.

4.3.5  சபாருளாதாரச் செலவு 
(Economic Cost)

ஒரு நிறுவனத்தின உற்பத்திக்கு 
உறுதியான அளிபலப முலறபபடுத்தும் 
சொந்த வளஙகள் மற்றும் விலலக்கு 
வாஙகபபட்்ட அலலது வா்டலகக்கு 
அமர்த்்தபபட்்ட உற்பத்திக் காரணிகளுக்கு 
ஆகும் செலவுகள் சபாருளா்தாரச் 
செலவுகள் எனபபடும்.

சவளிபபல்டயான மற்றும் உள்ளார்ந்த  
செலவுகலள உள்ள்டக்கிய்்த 
சபாருளா்தாரச் செலவு எனபபடும். இயலபு 
இலாபம் மற்றும் சபாருளா்தார இலாபம் 
ஆகியவற்லற, சபாருளா்தாரச் செலலவக் 
சகாண்டு கைக்கி்டலாம்.

சபாருளா்தாரச் செலவு =  உள்ளார்ந்த செலவு  + 
சவளிபபல்டயான செலவு

ஆ்டம் சுமித் கருத்துபபடி 
உலைபபாளர்களின துனபஙகளும்,  
தியாகஙகளு்ம உண்லமயான செலவு 
எனறு கூறுகிறார்.

4.3.3  சவளிபப்ையான செலவு/ 
செலவிடை செலவு 
(Explicit Cost / Paid - out 
cost)

உற்பத்திக்காரணிகலள வாஙக 
மற்றவர்களுக்கு செலுத்தும் 
செலுத்துலக்ய சவளிபபல்டயான செலவு 
எனபபடும். அ்தாவது ஒரு நிறுவனம் 
்தனனுல்டய உற்பத்திக்கு ்்தலவயான 
காரணிகலள விலலக்கு வாஙகி்யா 
அலலது வா்டலகக்கு அமர்த்தி்யா 
உற்பத்திலய ்மற்சகாள்ளும் ்பாது 
ஏற்படும் ஒட்டு சமாத்்தச் செலவு 
சவளிபபல்டயான செலவு எனபபடும்.

1. உலைபபாளர்களின கூலி,  
2. கச்ொபசபாருள்களுக்கான செலவு, 3. 
கட்டி்ட வா்டலக, 4. மு்தலீட்டிற்கான வட்டி, 
5. ்பாக்குவரத்துச் செலவுகள் மற்றும் 
விளம்பரச் செலவுகள், 6. ஏலனய 
செலவுகளான உரிமம் கட்்டைச் செலவு, 
்்தய்மானம் மற்றும் காபபீட்டுச் செலவு 
ஆகியலவ சவளிபபல்டயான செலவில 
அ்டஙகும்.

சவளிபபல்டயான செலவு எனபது 
கைக்கியல செலவு அலலது 
சவளிச்செலலும் செலவு அலலது பைச் 
செலவு எனறும் அலைக்கபபடும்.

4.3.4  உள்ளார்்நத செலவு  
(Implicit Cost)

நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 
உற்பத்தி வளஙகளுக்கு வைஙகபபடும் 
ஊதியம் உள்ளார்ந்த செலவு எனபபடும். 

11_Tamil Economic Chap 4_28.09.2018.indd   97 15-12-2021   17:19:35



98செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு

4.3.8  அமிழத்தபபடை செலவு  
(Sunk Cost)

மீட்டு எடுக்க முடியா்த, க்டந்த காலச் 
செலவுகள் அமிழ்த்்தபபட்்ட செலவு ஆகும். 
எதிர்கால வியாபாரத்ல்த தீர்மானிபபதில 
இக் க்டந்த காலச் செலவுகள் 
சபாருத்்தமற்ற்தாக இருக்கும். 
மாற்றியலமக்க முடியா்த, மீட்டு எடுக்க 
முடியா்த, ்மலும் ஒரு முலற மு்தலீடு 
செய்யபபட்்டது மூழ்கிய்தாக கரு்தபபட்்டால 
அலவ அமிழ்த்்தபபட்்ட செலவுகள் 
எனபபடும். எடுத்துக்காட்்டாக ஒரு 
நிறுவனம் ்தனித்துவமிக்க உபகரைம் 
ஒனலற ்தனித்துவமிக்க ஆலலக்காக 
வாஙகியிருந்தால, அ்தற்கான செலலவ 
அமிழ்த்்தபபட்்ட செலவு எனகி்றாம். 
ஏசனனில இ்தன மாற்றுபபயனபாடும் 
மாற்றுச் செலவும் பூஜ்ஜியமாகும்.  (்வறு 
பயனுக்கு பயனபடுத்்த இயலாது). 
அமிழ்த்்தபபட்்ட செலவு எனபது க்டந்த 
கால செலவினம் எனறும் அலைக்கபபடும்.

4.3.9  மிதக்கும் செலவு 
 (Floating Cost)

வியாபார ந்டவடிக்லககளுக்கு 
்நரடியாக ச்தா்டர்புல்டய செலவுகள் 
அலனத்தும் மி்தக்கும் செலவுகள் 
எனபபடும். இச் செலவுகள் சொத்ல்த 
உருவாக்குவதிலலல. மி்தக்கும் செலவில, 
கச்ொப சபாருட்களுக்கான செலவுகள் 
அ்டஙகாது ஏசனனில அலவ ந்டபபுக்கால 
சொத்தின ஒரு பகுதி ஆகும். மி்தக்கும் 
செலவில, உலைபபாளர்களுக்கு 
வைஙகபபடும் ஊதியம், ்பாக்குவரத்து 
செலவுகள், எரிசபாருள், மற்றும் 
நிர்வாகத்திற்கான கட்்டைஙகள் ஆகியலவ 
அ்டஙகும். ஒரு நிறுவனத்தின அனறா்ட 
வியாபார ந்டவடிக்லககளுக்கு மிக 

4.3.6  ெமூகச் செலவு 
 (Social Cost) 

ெமூகச் செலவு எனபது உற்பத்தியின 
விலளவாக ெமு்தாயம் எதிர்சகாள்ளும் 
செலவாகும். மார்்ஷலின கூற்றுபபடி. 
நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு 
பண்்டத்தினால ெமு்தாயத்தில உள்ள மற்ற 
மக்கள் ஏற்றுக் சகாள்ளும் ெஙக்டஙகளும், 
தியாகஙகளும் ெமூகச் செலவு எனபபடும். 
இ்தலன உற்பத்தி செய்்த 
நிறுவனஙகளுக்கானது அலல, 
ெமூ்தாயத்திற்கான்தாகும்.

எ.கா. சபரிய ச்தாழில நிறுவனஙகள் 
ஏற்படுத்தும் காற்று மாசு, ்தண்ணீர் மாசு 
மற்றும் பல ்ெ்தஙகளால ெமு்தாயத்தின 
ஒரு பகுதி மக்கள் பாதிக்கபபடுகிறார்கள். 
இது ெமு்தாயத்தில ஒரு செலவினத்ல்த 
ஏற்படுத்துகிறது. அச்செலவுகள் ெமூக 
செலவுகள் எனக் கரு்தபபடுகினறன. ெமூக 
செலவு சவளிச் செலவுகள் எனறும் 
அலைக்கபபடும்.

4.3.7  வாய்பபுச் செலவு 
(Opportunity Cost)

பிற வாய்பபுச் செலவு எனபது அடுத்்த 
சிறந்த மாறுபட்்ட செலலவக் குறிக்கும். 
ஒரு பண்்டத்தின சிறந்த பயனபாடு 
்்தர்நச்தடுக்கபபடுவ்தால அ்தனுல்டய 
அடுத்்த சிறந்த பயனபாடு விட்டுக் 
சகாடுக்கபப்ட ்வண்டியுள்ளது. 
எடுத்துக்காட்்டாக, ஒரு விவொயி 
்தனனுல்டய நிலத்தில சநல அலலது 
கரும்லப விலளவிக்க முடியும். 
அவவிவொயி சநல ொகுபடி செய்்தால, 
சநலலின வாய்பபுச் செலவு யாச்தனில 
விட்டுத் ்தந்த கரும்பு உற்பதியின அள்வ 
ஆகும். வாய்பபுச் செலவு எனபது மாற்றுச் 
செலவு அலலது பரிமாற்றச் செலவு 
எனறும் அலைக்கபபடும்.
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4.4

ச்தாழிலாளர்களின ஊதியம், 
குலறந்தபட்்டெ உபகரைத்திற்காக 
செலுத்தும் செலவு மற்றும் காபபீட்டுச் 
செலவு, மினொரத்திற்கான காபபுக் 
கட்்டைம், உரிமக் கட்்டைம் ்பானறலவ 
மாறாச் செலவுகள் ஆகும். மாறாச் 
செலலவ ‘துலைச் செலவுகள்’ அலலது 
‘உற்பத்திச் ்மல செலவுகள்’ எனறும் 
அலைக்கலாம்.

4.3.12  மாறும் செலவுகள்  
(Variable Cost)

உற்பத்தி மாறுபடுவ்தற்்கற்ப 
செலவுகள் மாறுபடும். எடுத்துக்காட்்டாக 
்தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு 
வைஙகபபடும் கூலி, 
கச்ொபசபாருள்களுக்கு ஆகும் செலவுகள், 
எரிசபாருள் மற்றும் மினெக்திக்கு ஆகும் 
செலவுகள் ஆகியலவ மாறும் செலவுகள் 
ஆகும். மாறும்  செலவுகள் மு்தனலமச் 
செலவு எனவும், சிறபபுச் செலவு எனவும், 
்நரடிச் செலவு எனவும் 
அலைக்கபபடுகினறன.

குறுகியகாலச் செலவுக் 
ககாடுகள்

4.4.1  சமாத்த மாறாச் செலவு (TFC)

மாறா்த உற்பத்திக் காரணிகளுக்கு 
செய்யபபடும் அலனத்துச் செலவுகளின 
கூடு்தல சமாத்்த மாறாச் செலவாகும்.

சமாத்்த மாறாச் செலலவ விளக்கும் 
அட்்டவலை 4.1 மற்றும் வலரப்டம் 4.1ல 
காட்்டபபட்டுள்ளது.

அவசியமான செலவுகள், மி்தக்கும் 
செலவுகள் எனபபடும்.

4.3.10  முதன்மச் செலவு  
(Prime Cost)

உற்பத்தி மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாறுப்டக் 
கூடிய செலவுகளு்டன, நிர்வாகச் 
செலலவயும் ்ெர்த்துக் சகாண்்டால அது 
மு்தனலமச் செலவு எனபபடும். 
இச்செலவுகள் ்நர்முகச் செலவுகள் 
எனறும் அலைக்கபபடும். மு்தனலமச் 
செலவு = மாறும் செலவுகள் + நிர்வாகச் 
செலவுகள்

4.3.11  மாறாச் செலவு 
 (Fixed Cost)

மாறாச் செலவுகள் உற்பத்தி 
மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுவதிலலல, 
அ்தாவது மாறாக் காரணிகளுக்காக 
செய்யபபடும் செலவுகள் மாறாமல 
நிலலயாக இருக்கும். உற்பத்தி 
அதிகரித்்தாலும் அலலது குலறந்தாலும் 
அலலது உற்பத்தி பூஜ்ஜியமாக 
இருந்தாலும் கூ்ட இச்செலவுகள் மாறாமல 
நிலலயாக இருக்கும்.

எ.கா நிறுவனத்தின வா்டலக, 
காவலரின ஊதியம், நிரந்தர 
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அடைவ்ண 4.1 சமாத்த மாறாச் செலவு 

உற்பத்தி  
(Q) அலகுகள்

சமாத்த மாறாச் 
செலவு (TFC) (₹)

0 1000

1 1000

2 1000

3 1000

4 1000

5 1000

TC=Q3-18Q2+91Q+12 என 
இருக்கும்்பாது சமாத்்த மாறாச் செலவு 12 
ஆகும். காரைம் Q எனபது பூஜ்ஜியம் 
எனில சமாத்்தச் செலவு 12 ஆகும். என்வ 
இது நிலலயான செலவாகும்.

வலரப்டத்திலிருநது நாம் அறிபலவ

அ)  சமாத்்த மாறாச் செலவானது உற்பத்தி 
மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாறுவதிலலல.

ஆ)  உற்பத்தி பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ்பாது 
கூ்ட மாறாச் செலவு 1000 ஆக உள்ளது.

இ)  இது வலரப்டத்தில படுக்லக ் கா்டாக X 
அச்சிற்கு இலையாக உள்ளது.

4.4.2  சமாத்த மாறும் செலவு 
(TVC)

மாறும் உற்பத்திக் காரணிகளுக்கு 
செய்யபபடும் அலனத்துச் செலவுகளின 
கூடு்தல சமாத்்த மாறும் செலவாகும்.

சமாத்்த மாறும் செலவு கீழ்காணும் 
அட்்டவலை 4.2 மற்றும் வலரப்டம் 4.2இல 
காட்்டபபட்டுள்ளது.

அடைவ்ண 4.2 சமாத்த மாறும் செலவு

உற்பத்தி 
(Q)அலகுகள்

சமாத்த மாறும் 
செலவு (TVC) (₹)

0 0
1 200
2 300
3 400
4 600
5 900

அட்்டவலை மற்றும் 
வலரப்டத்திலிருநது அறிவது, உற்பத்தி 
பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ்பாது மாறும் 
செலவும் பூஜ்ஜியமாக உள்ளது. உற்பத்தி 
அதிகரிக்கும்்பாது மாறும் செலவும் 
அதிகரிக்கிறது. என்வ TVC-ன ெரிவானது 
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அடைவ்ண 4.3  
சமாத்தச் செலவு  வ்ளககாடு (TC)

உற்பத்தி 
(Q) 

அலகுகள்

சமாத்த 
மாறாச் 
செலவு 

(TFC) (₹)

சமாத்த 
மாறும் 

செலவு 

(TVC) (₹)

சமாத்தச் 
செலவு (TC) 

(₹)

0 1000 0 1000

1 1000 200 1200

2 1000 300 1300

3 1000 400 1400

4 1000 600 1600

5 1000 900 1900

அட்்டவலை மற்றும் வலரப்டத்தில 
இருநது அறிவது

அ)  சமாத்்தச் செலவு (TC) வலள்காடு TFC 
மற்றும் TVC வலள்காடுகளின 
்மல்நாக்கிய கூட்டுத் ச்தாலக ஆகும்.

ஆ)  சமாத்்த மாறாச் செலவு (TFC) 
வலள்காடு “X” அச்சுக்கு இலையாக 
ஒரு படுக்லகக் ்கா்டாக இருக்கிறது.

இ)  சமாத்்த மாறும் செலவு (TVC) 

இ்டமிருநது வலமாக ்மல்நாக்கிச் 
செலகிறது.

உ்தாரைமாக TC=Q3-18Q2+91Q+12 –
என இருந்தால மாறும்  செலவு TVC= Q3-
18Q2+91Q –என இருக்கும்.

4.4.3  சமாத்தச் செலவு வ்ளககாடு 
(Total Cost)

ஓர் உற்பத்தியில ஏற்படுகினற 
பல்வறு செலவுகளின சமாத்்த கூடு்தல 
அநநிறுவனத்தின சமாத்்தச் செலவு 
எனபபடுகிறது. சமாத்்தச் செலவு எனபது 
சமாத்்த மாறாச் செலலவயும் (TFC), 
சமாத்்த மாறும் செலலவயும் (TVC) 
உள்ள்டக்கிய்தாகும். என்வ சமாத்்தச் 
செலலவ கீழ்கண்்டவாறு எழு்தலாம்.

சமாத்்தச் செலவு = சமாத்்த மாறாச் செலவு 
+ சமாத்்த மாறும் செலவு

TC = TFC + TVC
 இதில
 TC = சமாத்்தச் செலவு
 TFC =சமாத்்த மாறாச் செலவு
TVC =  சமாத்்த மாறும் செலவு
எ.கா.   TFC = 1000
TVC =  200 எனில சமாத்்தச் செலவு (TC)
TC = TFC + TVC
TC = 1000+200
TC = 1200
உ்தாரைமாக  TFC=12 –எனவும்,
TVC= Q3-18Q2+91Q –எனவும் இருந்தால
சமாத்்தச் செலவு TC=Q3-18Q2+91Q+12–என 
இருக்கும்.
சமாத்்த செலவின விளக்கம் அட்்டவலை 
4.3 மற்றும் வலரப்டம் 4.3 இல 
காட்்டபபட்டுள்ளது.
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அடைவ்ண 4.4  
ெராெரி மாறாச் செலவு (AFC)

(Q) 
அலகுகள்

TFC (₹)
AFC

TFC/Q (₹)

0 1000 1000/0 = ∞
1 1000 1000/1 = 1000
2 1000 1000/2 = 500
3 1000 1000/3 = 333
4 1000 1000/4 = 250
5 1000 1000/5 = 200

அட்்டவலை மற்றும் வலரப்டத்தில 
இருநது அறிவது

அ)  மாறாச் செலவு நிலலயாக 
இருக்கும்்பாது, உற்பத்தி 
அதிகரித்்தால ெராெரி மாறாச் செலவு 
குலறயும். 

ஆ)  AFC வலள்காடு கீழ்்நாக்கி ெரிநது 
செலலும். இவ வலள்காடு X அச்சு 
மற்றும் Y அச்லெ ச்தா்டாமல செலலும். 
AFC இரு அச்சுகளின எந்த குறியீடும் 
இலலா்த்தாக இருக்கும்.

இ)  AFC –செவவக அதிபர வலள ்கா்டாக 
இருக்கும்.
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வைரபடம் 4.4

வலள்காடு ்்தாற்றுவாய் லமயத்தில 
இருநது ்மல ்நாக்கி வலளநது 
செலகிறது.

ஈ)  TVC, TFC –லயக் கூட்டும்்பாது, 
சமாத்்தச் செலவு வலள்காடு (TC)  TFC 
வலள்காட்டில இருநது ் மல ் நாக்கிச் 
செலகிறது.

உ)  TC வலள்காடு TFC வலள்காட்டிற்கு 
்ம்ல அலமநதுள்ளது.

ஊ)  TC மற்றும் TVC வலள்காடுகள் ஒ்ர 
மாதிரியாக இருந்தாலும், அலவ 
ச்தா்டஙகும் புள்ளிகள் 
சவவ்வறானலவ.

4.4.4  ெராெரி மாறாச் செலவு 
(AFC)

ெராெரி மாறாச் செலவு எனபது 
உற்பத்தியின ஒரு அலகிற்கான மாறாச் 
செலவு எனப்தாகும். ெராெரி மாறாச் 
செலவு எனபது, சமாத்்த மாறாச் செலவு, 
உற்பத்தி செய்யபபட்்ட பண்்டஙகளின 
எண்ணிக்லகயால வகுக்க கில்டக்கும் 
ஈவுத் ச்தாலகயாகும். இல்த கீழ்காணுமாறு 
எழு்தலாம்.

AFC = TFC / Q, 
இதில,
AFC = ெராெரி மாறாச் செலவு

TFC = சமாத்்த மாறாச் செலவு 

    Q = உற்பத்தி அலகுகள்

எ.கா. TFC = 1000

   Q = 10 எனில AFC = 100

AFC = TFC / Q

        = 1000 / 10

AFC = 100
இ்தன அட்்டவலை மற்றும் வலரப்ட 
விளக்கம் 4.4 இல காட்்டபபட்டுள்ளது.
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4.4.5  ெராெரி மாறும் செலவு 
(AVC)

ெராெரி மாறும் செலவு எனபது 
உற்பத்தியின ஒரு அலகிற்கான மாறும் 
செலலவக் குறிக்கும். இது சமாத்்த மாறும் 
செலலவ உற்பத்தி செய்யபபட்்ட 
அலகுகளின எண்ணிக்லகயால வகுக்க 
கில்டக்கும் ஈவு ஆகும்.

AVC = TVC / Q 

இதில

AVC = ெராெரி மாறும் செலவு

TVC = சமாத்்த மாறும் செலவு

Q = உற்பத்தி அளவு

எ.கா. TVC =300

Q = 2 எனில AVC = 150

அ்தாவது =300 / 2 = 150

ெராெரி மாறும் செலலவ கீழ்காணும் 
அட்்டவலை  4.5 மற்றும் வலரப்டம் 4.5 
விளக்குகிறது.

அடைவ்ண 4.5  
ெராெரி மாறும் செலவு (AVC)

(Q) 
அலகுகள்

TVC (₹)
AVC=

TVC/Q (₹)

0 0 0/0 = 0
1 200 200/1 = 200
2 300 300/2 = 150
3 400 400/3 = 133
4 600 600/4 = 150
5 900 900/5 = 180

TVC=Q3-18Q2+91Q

AVC = Q2-18Q+91
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வைரபடம் 4.5

அட்்டவலை மற்றும் வலரப்டத்தில 
இருநது அறிவது

அ)  AVC ஆரம்பத்தில குலறநது, பின 
உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ்பாது AVC 
அதிகரிக்கிறது.

ஆ)  விலளவு விதி செயலபாட்டின 
காரைமாக AVC ஒரு குறிபபிட்்ட புள்ளி 
வலர குலறநது அ்தற்கு பினபு 
அதிகரிக்கிறது.

இ)  AVC வலள்காடு ‘U’ வடிவத்தில 
உள்ளது.

4.4.6  ெராெரி சமாத்தச் செலவு 
(ATC) (or) ெராெரி செலவு 
(AC)

ெராெரி செலவு எனபது ஒரு 
பண்்டத்திற்கான செலவு எனபபடும். 
ெராெரி செலலவ இரண்டு வழிகளில நாம் 
கைக்கி்டலாம்.

1.  ெராெரி சமாத்்தச் செலவு எனபது 
சமாத்்தச் செலலவ, உற்பத்தி 
செய்யபபட்்ட பண்்டஙகளின 
எண்ணிக்லகயால வகுபப்தால 
கில்டபப்தாகும்.
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அட்்டவலை மற்றும் வலரப்டத்தில 
இருநது அறிவது

அ)  ெராெரி சமாத்்த செலவு வலள்காடு ‘U’ 
வடிவ வலள்கா்டாகும்.

ஆ)  ெராெரி செலவு ஆரம்பத்தில குலறநது 
பின உற்பத்தி அதிகரிக்கும்்பாது, 
அநநிறுவனம் ஒரு குறிபபிட்்ட 
புள்ளியில குலறந்தபட்ெ உற்பத்திச் 
செலலவ எட்டுகிறது. அக்குறிபபிட்்ட 
புள்ளிலயத் ்தாண்டி உற்பத்தி 
அதிகரிக்கும்்பாது, ெராெரி செலவும் 
அதிகரிக்கும்.

இ)  மாறும் விலளவு விதி செயலபாட்டின 
காரைமாக, ெராெரி செலவுக் ்காடு ‘U’ 
வடிவத்தில உள்ளது.

TC =  1600

Q = 4 எனில

ATC =400 ஆகும்.

அ்தாவது ATC = TC / Q = 1600 / 4= 400

ஃ ATC = 400

உ்தாரைமாக TC=Q3-18Q2+91Q+12 எனில

AC = Q2-18Q+91+12/Q – ஆக இருக்கும்.

2.  ெராெரி சமாத்்தச் செலவு எனபது, ெராெரி 
மாறாச் செலலவயும், ெராெரி மாறும் 
செலலவயும் கூட்்ட கில்டபப்தாகும். 

ATC = AFC + AVC, 

இதில

ATC = ெராெரி சமாத்்தச் செலவு

AFC =  ெராெரி மாறாச் செலவு

AVC = ெராெரி மாறும் செலவு

ATC = AFC + AVC

உற்பத்தி அலகு (Q) 2-எனில TFC=1000, 
TVC=300, AFC=500, AVC=150, ATC=650 ஆக 
இருக்கும். 

ெராெரி செலவு வலள்காட்ல்ட 
கீழ்காணும் அட்்டவலை 4.6 மற்றும் 
வலரப்டம் 4.6 விளக்குகிறது.

அடைவ்ண 4.6 ெராெரி சமாத்தச் செலவு (ATC) (or) ெராெரி செலவு (AC)

(Q) 
அலகுகள்

TFC 
(₹)

TVC 
(₹)

TC
(TFC

+TVC) (₹)

ATC
(TC/Q) (₹)

AFC 
(₹)

AVC 
(₹)

ATC
(AFC

+AVC) (₹)

0 1000 0 1000 1000 /0= ∞ 0 0 0 + 0 = 0
1 1000 200 1200 1200 /1= 1200 1000 200 1000+200 =1200
2 1000 300 1300 1300 /2= 650 500 150 500 + 150= 650
3 1000 400 1400 1400 /3= 466 333 133 333 + 133= 466
4 1000 600 1600 1600 /4= 400 250 150 250 + 150= 400
5 1000 900 1900 1900 /5= 380 200 180 200 + 180= 380
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இறுதிநிலலச் செலவு கீழ்கண்்ட 
முலறகளில அளவி்டபபடுகிறது.

MC =  ΔTC / ΔQ

இதில, MC =  இறுதிநிலலச் செலவு 

ΔTC  = சமாத்்த செலவில ஏற்பட்்ட மாற்றம்

ΔQ = சமாத்்த உற்பத்தியில உள்ள மாற்றம்

எ.கா ஒரு நிறுவனம் 4 பண்்டத்ல்த 
உற்பத்தி செய்ய ஆகும் சமாத்்தச் செலவு 
₹1600. பிறகு அநநிறுவனம் கூடு்தலாக ஒரு 
பண்்டம் (4+1=5)  உற்பத்தி செய்ய ஆகும் 
சமாத்்தச் செலவு ₹1900 எனில 
இறுதிநிலலச் செலவு ₹300. அ்தாவது 

MC = ₹1900 – ₹1600 = ₹300

மற்சறாரு முலறயில இறுதிநிலலச் 
செலலவ கீழ்கண்்டவாறு அளவி்டலாம்.

MCn = TCn  - TCn-1

இதில 

MC = இறுதி நிலலச் செலவு

TCn  = ‘n’ அலகு பண்்டத்திற்கான சமாத்்த 
செலவு

TCn-1 = n-1 அலகு பண்்டத்திற்கான சமாத்்த 
செலவு

எ.கா  TC4 = ₹1600,  TC4-1 = ₹1400 எனில 

MC =  ₹200    (MC = ₹1600 - ₹1400)

இறுதிநிலல செலவுக் ்காட்டின 
்பாக்கு வலரப்டம் மற்றும் அட்்டவலை 
4.7 இல விளக்கபபட்டுள்ளது.

அட்்டவலை மற்றும் வலரப்டத்தில 
இருநது அறிவது

அ)  ஆரம்பத்தில மாறும் காரணிகளின 
சிறபபான செயலபாட்டின காரைமாக 
இறுதிநிலல செலவு குலறகிறது. இது 
குலறந்தபட்ெ செலவுப புள்ளிலய 
அல்டயும் வலர ச்தா்டர்கிறது.

4.4.7  இறுதிநி்லச் செலவு (MC)

அடைவ்ண 4.7  
இறுதிநி்லச் செலவு (MC)

Q 
அலகுகள் TC (₹) MC (₹)

0 1000 --
1 1200 1200 - 1000 = 200
2 1300 1300 - 1200 = 100
3 1400 1400 - 1300 = 100
4 1600 1600 - 1400 = 200
5 1900 1900- 1600 = 300

இது கல்டசியாக உற்பத்தி செய்்த ஒரு 
பண்்டத்திற்கான செலவு. இறுதிநிலலச் 
செலவு எனபது சமாத்்தச் செலவில 
ஏற்படும் மாற்றத்ல்த குறிக்கிறது. அ்தாவது 
கூடு்தலாக ஓர் அலகுப பண்்டத்ல்த 
உற்பத்தி செய்வ்தால சமாத்்தச் செலவில 
ஏற்படுகினற கூடு்தல இறுதிநிலலச் 
செலவு எனபபடுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தின 
கூடு்தல உற்பத்தி ்்தலவயா அலலது 
இலலலயா எனபல்த தீர்மானிக்கும் மிக 
முக்கிய காரணியாக இறுதிநிலலச் செலவு 
உள்ளது.
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4.5

இ)  AC அதிகரிக்கும் ்பாது அல்தவி்ட 
்வகமாக MC அதிகரிக்கிறது. என்வ 
AC ்காட்டிற்கு ்ம்ல MC உள்ளது.

ஈ)  AC ் காட்டின மிகத் ்தாழ்வான புள்ளிலய 
MC ்காடு கீழிருநது ்மல ்நாக்கி 
சவட்டிச் செலகிறது.

நீண்டகோலச் செலவுக நகோடு

நீண்்டகாலத்தில அலனத்து உற்பத்திக் 
காரணிகளும் மாறக் கூடியலவ. 
நீண்்டகாலத்தில ஒரு நிறுவனம் ்தன 
நிறுவன அளலவ அதிகரித்துக் சகாள்ள 
முடியும். என்வ நீண்்டகாலத்தில மாறாக் 
காரணி மற்றும் மாறாச் செலவுகள் இருக்க 
வாய்பபு இலலல. நீண்்ட கால ெராெரி 
செலவுக் ்காடு (LAC) வலரப்டம் 4.9.-ல 
காட்்டபபட்டுள்ளன. 

நீண்்ட கால ெராெரி செலவு எனபது 
நீண்்டகால சமாத்்தச் செலலவ, சமாத்்த 
உற்பத்தி செய்யபபட்்ட அலகுகளால 
வகுக்கபபடுவ்தால சபறபபடும் 
செலவாகும்.

LAC = LTC / Q இதில 

LAC = நீண்்டகால ெராெரி செலவு

ஆ)  குலறந்தபட்ெ செலவு புள்ளிலயத் 
்தாண்டியும் உற்பத்தி அதிகரித்்தால 
இறுதிநிலல செலவு அதிகரிக்க 
ஆரம்பிக்கும்.

இ)  இறுதிநிலல செலவுக் ்காடு ‘U’ 
வடிவத்தில உள்ளது.

ஈ)  சமாத்்தச் செலவின ெரிவு இறுதிநிலலச் 
செலவின ெரிவாகும். 

உ்தாரைமாக  TC=Q3-18Q2+91Q+12 எனில 
MC= 3Q2-36Q+91

4.4.8  ெராெரி செலவிற்கும் 
இறுதிநி்ல செலவிற்கும் 
உள்ள சதாைா்புகள்

ெராெரி செலவிற்கும் இறுதிநிலலச் 
செலவிற்கும் உள்ள ்தனித்்தனலமயான 
ச்தா்டர்புகள் வலரப்டம் 4.8 இல 
காட்்டபபட்டுள்ளன. அலவ;

அ)  AC குலறயும் ்பாது MC அ்தற்கு கீ்ை 
குலறகிறது.

ஆ)  AC-யின அடிமட்்டப புள்ளியில MC 
ெமமாக இருக்கிறது.
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4.6

LTC = நீண்்டகால சமாத்்தச் செலவு

Q = உற்பத்தி அளவு

நீண்்டகால ெராெரி செலவு 
வலள்கா்டானது பல குறுகிய கால ெராெரி 
செலவு வலள்காடுகளிலிருநது 
சபறபபட்்ட்தாகும். அ்தாவது குறுகியகால 
ெராெரி செலவு வலள்காடுகளின மிகத் 
்தாழ்வான புள்ளிகலள ஒருஙகிலைத்து, 
நீண்்ட கால ெராெரி செலவு 
வலள்கா்டானது அலமநதுள்ளது. 
என்வ நீண்்டகால ெராெரி செலவு 
வலள்கா்டானது ‘திட்்ட வலள்காடு’ 
அலலது ‘உலறவடிவ வலள்காடு’ 
எனறும் அலைக்கபபடுகிறது.

 வருவோய் பறறி ஆய்வு  
(Revenue AnAlysis)

ஒரு விற்பலனயாளர் ்தன பண்்ட 
பரிமாற்றத்தின மூலம் ஈட்டுகினற பை்ம 
வருவாய் எனபபடும். அ்தாவது வருவாய் 
எனபது விற்பலன வருவாலயக் குறிக்கும். 
உற்பத்தியாளர், ்தான உற்பத்தி செய்்த 
பண்்டத்ல்த ஒரு குறிபபிட்்ட விலலயில, 

்தற்்பாதுள்ள செலவுக் ்காட்பாடுகள் 
நீண்்டகால ெராெரி செலவுக் ்காடு ‘U’ 
வடிவமாக இலலாமல, ‘L’ – வடிவமாக இருக்கும் 
எனகினறன. நீண்்ட காலத்தில ஆலலயின 
விரிவாக்கத்தினாலும், உற்பத்தி 
அதிகரிபபினாலும், சபாருளா்தார 
சிக்கனஙகளினாலும் ஒவசவாரு அலகிற்கான 
உற்பத்திச் செலவு ்வகமாக குலறயும்.  
இ்தனால ெராொரி செலவுக் ்காடு ‘L’ – 
வடிவமாக இருக்கும். 

சிக்கனஙகள்

சிக்கனஙகள் மலற்தல
குலறந்த திறன அளவு

MES

செ
ல

வு

ெநல்தயில விற்பலன செய்வ்தன மூலம் 
சபறுகினற வருமான்ம அநநிறுவனத்தின 
வருவாய் எனபபடும்.

எ.கா. ஒரு நிறுவனம் 10 புத்்தகஙகலள 
₹100 வீ்தம் விற்பலன செய்்தால 
அநநிறுவனத்தின சமாத்்த வருவாய் ₹1000. 
அ்தாவது (10X100 = 1000)

4.6.1  வருவாய் கருத்துகள்

வருவாய் எனபது மூனறு வி்தஙகளில 
விளக்கபபடுகிறது. அலவ.

1. சமாத்்த வருவாய்

2. ெராெரி வருவாய் மற்றும் 

3. இறுதிநிலல வருவாய்

இக்கருத்துகள் விரிவாக 
விளக்கபபட்டுள்ளன.

அ. சமாத்த வருவாய் (Total Revenue)

சமாத்்த வருவாய் எனபது, ஒரு 
நிறுவனம் ்தன உற்பத்தி பண்்டஙகலள 
விற்பலன செய்வ்தால கில்டக்கும் சமாத்்த 
வருமான்ம. விற்பலன செய்யபபட்்ட 
பண்்டஙகளின எண்ணிக்லகலய 
அபபண்்டத்தின விலலயால சபருக்கக் 
கில்டபபது சமாத்்த வருவாய் ஆகும்.

அடைவ்ண 4.8  
மாறாத வி்லயில் சமாத்த வருவாய்

விற்ப்ன 
அளவு

(Q)

வி்ல
(P) ₹

சமாத்த 
வருவாய்

(TR) ₹

1 5 5

2 5 10

3 5 15

4 5 20

5 5 25

6 5 30
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அடைவ்ண 4.9  
வி்லக் கு்றவின கபாது சமாத்த 

வருவாய்

விற்ப்ன 
அளவு

(Q)

வி்ல
(P) ₹

சமாத்த 
வருவாய்

(TR) ₹

1 10 10
2 9 18
3 8 24
4 7 28
5 6 30
6 5 30
7 4 28
8 3 24
9 2 18

10 1 10

TR=PxQ

விலல 1 ஆக உள்ள்பாது, P =1, Q =10,  
TR=10

விலல 3 ஆக உள்ள்பாது, P =3, Q =8,  
TR=24

விலல 10 ஆக உள்ள்பாது, P =10, Q =1,  
TR=10 ஆக இருக்கும்.

ஆ. ெராெரி வருவாய் (Average Revenue)

ெராெரி வருவாய் எனபது, ஒரு 
பண்்டத்திற்கான வருவாய் ஆகும். ெராெரி 

TR = P X Q

இதில 

TR = சமாத்்த வருவாய்

P = விலல

Q = விற்பலன அளவு

உ்தாரைமாக ஒரு நிறுவனம் 100 
லக்பசிகலள ₹500 வீ்தம் விற்பலன 
செய்்தால அநநிறுவனத்தின சமாத்்த 
வருவாய்  ₹50,000 ஆகும். இதில

P = 500  Q = 100

ஃ TR  = P  Q

 = 500  100

 = 50,000

நி்லயான வி்லயில்- விலல ₹5 ஆக 
உள்ள்பாது சமாத்்த வருவாயின 
்பாக்கிலன அட்்டவலை 4.8 மற்றும் 
வலரப்டம் 4.10 விளக்குகிறது.

வி்ல கு்றயும் ்பாது பண்்டஙகளின 
விற்பலன அதிகரிக்கும். (சபாருட்கள் 
அஙகாடியில நிலறகுலறப ்பாட்டி 
நிலவும்்பாது) இ்தனால சமாத்்த 
வருவாயில ஏற்படும் ்பாக்கிலன 
அட்்டவலை 4.9 மற்றும் வலரப்டம் 4.11  
விளக்குகிறது.
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வருவாய் எனபது சமாத்்த வருவாலய 
விற்பலன செய்யபபட்்ட பண்்டஙகளின 
எண்ணிக்லகயால வகுக்கக் கில்டக்கும் 
ஈவு ஆகும்.

AR = TR / Q  (TR= PQ எனில AR= PQ/Q =P 
எனவும் கூறலாம்)

இதில

AR = ெராெரி வருவாய்

TR = சமாத்்த வருவாய்

Q = விற்பலன அளவு

எடுத்துக்காட்்டாக, 5 அலகுகலள 
விற்பலன செய்யும்்பாது சமாத்்த வருவாய் 
₹ 30 எனில ஒரு பண்்டத்திற்கான ெராெரி 
வருவாய் ₹ 6 ஆகும். (ெராெரி வருவாய் 30/5 
= 6) இது ெராெரி வருவாய் விலலக்குச் 
ெமமாக உள்ளல்தக் காட்டுகிறது.

AR = TR / Q = PQ / Q = P

இ. இறுதிநி்ல வருவாய் 
         (Marginal Revenue)

கூடு்தலாக ஓர் அலகு பண்்டத்ல்த 
விற்பலன செய்வ்தால சமாத்்த வருவாயில 
ஏற்படும் கூடு்தல இறுதிநிலல வருவாய் 
எனபபடும். இறுதிநிலல வருவாய் 
கீழ்காணும் முலறகளில 
கைக்கி்டபபடுகிறது. 

சமாத்்த வருவாயில ஏற்படும் 
மாற்றத்ல்த சமாத்்தப பண்்டஙகளின 
அளவில ஏற்படும் மாற்றத்்தால வகுத்்தால 
இறுதிநிலல வருவாய் கில்டக்கும்.

MR =  ΔTR/ΔQ

இதில

MR = இறுதிநிலல வருவாய்

ΔTR = சமாத்்த வருவாயில ஏற்பட்்ட மாற்றம்

ΔQ = விற்பலன அளவில ஏற்பட்்ட மாற்றம்

மற்சறாரு முலறயிலும் இறுதிநிலல 
வ ரு வ ா ல ய க் 
கைக்கி்டலாம். அலவ,

MR = TRn – TRn-1

அலலது 

MR = TRn+1 – TRn = ΔTR 

இதில

TRn = ‘n’ அலகிற்கான சமாத்்த வருவாய்

TRn-1 = n-1 அலகிற்கான சமாத்்த வருவாய்

TRn+1  = n+1 அலகிற்கான சமாத்்த வருவாய்

(விலல மாறா்த ்பாது TR=P*Q,  
MR = ΔTR/ΔQ= P, என்வ  AR – க்குச் 
ெமமாக இருக்கும்)

4.6.2  AR மற்றும் MR 
வ்ளககாடுகளுக்கு 
இ்ைகய உள்ள சதாைர்பு

ஒரு நிறுவனம் கூடு்தலாக விற்கும் 
பண்்டஙகளின விலலயில மாற்றம் இலலல 
எனில, அநநிறுவனத்தின AR மற்றும் MR 
ெமமாக  இருக்கும். அ்தாவது AR = MR 
எனறு இருக்கும். மாறாக ஒரு நிறுவனம், 
கூடு்தலாக விற்கும் பண்்டஙகளின 
விலலயில மாற்றம் இருக்கும் எனில AR 
மற்றும் MR சவவ்வறு அளவுகளாக 
இருக்கும் AR ≠ MR.

மாறாத வி்லயில் AR மற்றும் MR 
வ்ளககாடுகள்

விலலயில மாற்றம் இலலலசயனில, 
AR மற்றும் MR வலள்காடுகள் 
ஒனறிலைநது ஒ்ர ்கா்டாக இருக்கும். 
நிலறவுப ்பாட்டியில விலலயில மாற்றம் 
இருக்காது. விலல ஒ்ர அளவாக 
இருக்கும். என்வ AR மற்றும் MR 
வலள்காடுகள் X அச்சுக்கு இலையாக 
ஒரு படுக்லகக் ்கா்டாக இருக்கும்.
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மாறா்த விலலயில AR மற்றும் MR 
வலள்கா்டானது கீழ்காணும் அட்்டவலை 
4.10 மற்றும் வலரப்டம் 4.12 இல 
காட்்டபபட்டுள்ளது.-

அடைவ்ண 4.10  
TR, AR, MR-மாறாத வி்ல

விற்ப்ன 
செய்யபபடை 

அலகு (Q)

வி்ல 
(P)

சமாத்த 
வருவாய் 

(TR)

ெராெரி 
வருவாய் 

(AR)

இறுதிநி்ல 
வருவாய் 

(MR)

1 5 5 5 5
2 5 10 5 5
3 5 15 5 5
4 5 20 5 5
5 5 25 5 5
6 5 30 5 5

மாறும் வி்லயில் AR மற்றும் MR 
வ்ளககாடுகள்

ஒரு நிறுவனம் அதிக பண்்டஙகலள 
விற்க ்வண்டுசமனில, விலல குலறவாக 
இருக்க ்வண்டும். அவவாறு விலல 
குலறயும் ்பாது AR மற்றும் MRம் குலறநது 
சகாண்்்ட செலலும். MRஆனது ARஐ வி்ட 
அதிகமாக குலறநது சகாண்்்ட செலலும் .

வலரப்டத்தில இருநது அறிவது MR 
வலள்கா்டானது AR வலள்காட்டிற்கு 
கீ்ை உள்ளது. ்மலும் MR 
வலள்கா்டானது, AR மற்றும் Y அச்சிற்கு 
இல்ட்ய உள்ள தூரத்ல்த இரு ெம 
பாகஙகளாக பிரிக்கிறது. அ்தாவது AR ஒரு 

பஙகு குலறந்தால MR இரண்டு பஙகாக 
குலறகிறது.

கீழ்்நாக்கி ெரிநது செலலும் வருவாய் 
்காடுகள் ்நர்்காடுகளாக இருக்க 
்வண்டும் எனபது அவசியமிலலல. சில 
ெமயஙகளில வருவாய் ்காடுகள் 
லமயத்ல்த ்நாக்கி குவிவு வலளவாக்வா 
(Convex curve), அலலது குழிவான 
வலளவாக்வா (Concave curve) இருக்கும்.  .

அடைவ்ண 4.11  
வி்லக் கு்றயும் கபாது -AR, TR, MR

விற்ப்ன 
செய்யபபடை 

அலகுகள் 
(Q)

வி்ல  
(P) ₹

ெராெரி 
வருவாய்(AR)

சமாத்த 
வருவாய் 

(TR) ₹

இறுதிநி்ல 
வருவாய்  

(MR) ₹

1 10 10 -

2 9 18 8

3 8 24 6

4 7 28 4

5 6 30 2

6 5 30 0

7 4 28 -2

8 3 24 -4

9 2 18 -6

10 1 10 -8

0
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4.6.3  TR, AR மற்றும் MR 
வ்ளககாடுகளுக்கு 
இ்ைகய உள்ள சதாைர்பு

�  MR ்நர்மலறயாக இருக்கும் ்பாது TR 
அதிகரிக்கிறது.

�  MR பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ்பாது TR 
உச்ெத்தில இருக்கும்.

�  MR எதிர்மலறயாக இருக்கும்்பாது TR 
குலறய ஆரம்பிக்கிறது.

�  AR மற்றும் MR குலறயும்்பாது, MR, ARஐ 
வி்ட ்வகமாக குலறயும். இல்த 
வலரப்டம் 4.14 விளக்குகிறது.

4.6.4  TR, AR, MR மற்றும் 
கத்வ செகிழச்சி

AR, MR மற்றும் ்்தலவ சநகிழ்ச்சி (e) 
இல்ட்ய உள்ள ச்தா்டர்புகலள 
கீழ்காணுமாறு விளக்கலாம்.

e = AR/AR-MR

AR மற்றும் MR - 
்காடுகளுக்கில்ட்யயான ச்தா்டர்பானது, 
AR ்காட்டின சநகிழ்ச்சிலயப சபாருத்து 
அலமயும். 

(AR = DD = P)

அ)  விலலத் ்்தலவ சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்கு 
அதிகமாக இருக்கும் ்பாது MR 
்நர்மலறயாகவும் TR அதிகரித்துக் 
சகாண்டும் இருக்கும்.

ஆ)  விலலத் ்்தலவ சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்கு 
குலறவாக இருக்கும்்பாது, MR 
எதிர்மலறயாகவும் TR குலறநது 
சகாண்டும் இருக்கும்.

இ)  விலலத் ்்தலவ சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்குச் 
ெமமாக இருக்கும் ்பாது MR 
பூஜ்ஜியத்துக்கு ெமமாக இருக்கும் 
அப்பாது TR உச்ெத்தில மாறாமல 
இருக்கும்.

அடைவ்ண 4.12  
TR, AR, MR மற்றும் செகிழச்சி

விற்ப்ன 
செய்யபபடை 

அலகுகள் (Q)

வி்ல  
(P) TR AR MR செகிழச்சி

1 10 10 10 10

e > 1
2 9 18 9 8
3 8 24 8 6
4 7 28 7 4
5 6 30 6 2
6 5 30 5 0 e = 1
7 4 28 4 -2

e < 1
8 3 24 3 -4
9 2 18 2 -6

10 1 10 1 -8
11 0 0 0 -10

இ்தன விளக்கத்ல்த அட்்டவலை 
4.15-ல ச்தளிவாக காைலாம்.

அட்்டவலையிலிருநது நாம் அறிநது 
சகாள்வது, சமாத்்த 
செலவின முலறபபடி 1 
மு்தல 5 அலகு வலர 
விலலத் ்்தலவ 
சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்கு 
அதிகமாக இருக்கிறது. 
என்வ TR அதிகரிக்கிறது ்மலும் MR 
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4.7

்நர்மலறயாக இருக்கிறது.

6 வது அலகில விலலத் ்்தலவ 
சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்கு ெமமாக இருக்கிறது. 
என்வ TR உச்ெமாக இருக்கிறது MR 
பூஜ்ஜியத்தில இருக்கிறது.

6 மு்தல 10 அலகு வலர விலலத் 
்்தலவ சநகிழ்ச்சி ஒனறுக்கு குலறவாக 
இருக்கிறது என்வ TR குலறகிறது ்மலும் 
MR எதிர்மலறயாக இருக்கிறது.

ச�ோகுப்புரை

இந்தப பா்டபபகுதி செலவு மற்றும் 
வருவாய்க் ்காடுகலளயும், விலலத் 
்்தலவ சநகிழ்ச்சியு்டன அவற்றிற்கான 
ச்தா்டர்லபயும் TR, AR மற்றும் MR 
்காடுகலளப பற்றியும் சொலகிறது.

சொற்களஞ்சியம்

செலவு
உற்பத்தியின ்பாது ஏற்படும் 
செலவுகள்

வருவாய் 
விற்பலனயில மூலம் சபறபபடும் 
வருவாய்

சவளியுறு 
செலவு 

லகயிலிருநது செய்யும் செலவுகள் 
அலலது பைச்செலவு அலலது 
கைக்கீட்டுச் செலவு எனபபடும் 
பிறருக்காகச் செய்யபபடும் 
செலவினஙகள்.

உள்ளுறு 
செலவுகள்

நிறுவனத்தின உற்பத்திக்காக 
உற்பத்தியாளர் ்மற்சகாள்ளும் 
செலவுகள்; சொந்த செலவினம்.

மாறாச் 
செலவுகள் 

உற்பத்தியின எலலா 
நிலலகளிலும் மாறாது 
இருக்கினற செலவுகள். உற்பத்தி 
அதிகரிபபு்டன ச்தா்டர்பிலலா்த 
செலவுகள்.

மாறும் 
செலவுகள்

உற்பத்திக்கு ஏற்றார் ் பால மாறும் 
செலவுகள்

சமாத்தச் 
செலவு

சமாத்்த மாறாச் செலவு மற்றும் 
சமாத்்த மாறும் செலவின 
கூட்டுத்ச்தாலக

இறுதிநி்லச் 
செலவு 

ஓர் அலகு கூடு்தலாக உற்பத்தி 
செய்வ்தற்கு சமாத்்தச் செலவில 
ஏற்படும் கூடு்தல 

ெராெரி 
செலவு 

உற்பத்தியின ஓர் அலகுக்கான 
செலவு. சமாத்்தச் செலலவ 
உற்பத்தி செய்யபபட்்ட 
அலகுகளால வகுபப்தால 
கில்டபபது.

ெராெரி மாறும் 
செலவு 

உற்பத்தியின ஓர் அலகுக்கான 
மாறும் செலவு. சமாத்்தச் மாறும் 
செலலவ உற்பத்தி செய்யபபட்்ட 
அலகுகளால வகுபப்தால 
கில்டபபது.

ெராெரி மாறாச் 
செலவு

உற்பத்தியின ஓர் அலகுக்கான 
மாறாச் செலவு. சமாத்்தச் மாறாச் 
செலலவ உற்பத்தி செய்யபபட்்ட 
அலகுகளால வகுபப்தால 
கில்டபபது.

ெராெரி 
வருவாய்

ஓர் அலகு விற்பலனயிலிருநது 
சபறபபடும் வருவாய். சமாத்்த 
வருவாலய விற்பலன செய்யபபட்்ட 
சபாருட்களின எண்ணிக்லகயால 
வகுக்கக் கில்டபபது.

இறுதிநி்ல 
வருவாய் 

ஓர் அலகு பண்்டத்ல்த அதிகமாக 
விற்பலன செய்வ்தால சமாத்்த 
வருவாயில ஏற்படும் மாறு்தல 
ச்தாலக.
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ICT CORNER
வகுப்பு: XI  - போ்டம்: சபோருளியல் 

அத்தியோயம் 4: செலவினம் மறறும் வருவோய் பகுப்போய்வு

இந� வருவோய் பகுப்போய்வு 
செயல்போ்டோனது பல்நவறு 

நிரலகளில் சமோத்� வருவோய் 
பறறிய ஆய்வுககு உ�வுகி்றது.

படி 4படி 3படி 2படி 1

* பைஙகள் அ்ையாளத்திற்கு மடடுகம.

உரலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

படி 1 :  சகாடுக்கபபட்டிருக்கும் உரலி / விலரவுக்குறியீல்டப பயனபடுத்தி GeoGebra பக்கத்திற்குச் செலக.

படி 2 :  ‘XI STD ECONOMICS’ எனற GeoGebra பணித்்தாள் புத்்தகம் திலரயில ் ்தானறும். அஙகு சகாடுக்கபபட்டிருக்கும் 
பல்வறு சபாருளியல பணித்்தாள்களில வருவாய் பகுபபாய்வு (Revenue Analysis) எனற பணித்்தாலள 
எடுத்துக் சகாள்ளவும்.

படி 3 :  பணித்்தாளின வலபபக்கம் இரு ்தரவுகள் சகாடுக்கபபட்டிருக்கும். 1. எண்ணிக்லக அளவு அதிகரித்்த 
்பாதும், விலல நிலலயாக இருக்கும் ்பாது சமாத்்த வருவாய். 2. எண்ணிக்லக அளவு அதிகரிக்கும் 
்பாது, விலலலயக் குலறத்்தால, வரும் சமாத்்த வருவாய். எண்ணிக்லக அளவு அதிகரித்்த ்பாதும், விலல 
மாறிலியாக இருக்கும் ்பாது சமாத்்த வருவாய்க்கான  வலரப்டம், இ்டபபக்கம் உள்ளது. அ்தலன ஆய்வு 
செய்க. அது ஒரு ்நர்்காட்டு வலரப்டமாக இருக்கும்.

படி 4  :  ”Show TR when price is Declining with increase in Quantity”  எனனும் ெரிபார்பபுப சபட்டிலய சொடுக்குக. ஒரு 
பரவலள வலரப்டத்ல்தக் காைலாம். இப்பாது ஒவசவாரு ்தரவின மதிபபுகலளயும், வலரப்டத்ல்தயும் 
பகுத்்தாய்வு செய்து, பா்டபபுத்்தகத்திலுள்ள பா்டஙக்ளாடு ஒபபீடு செய்யவும். இல்தப்பானற ்தரவுகலள 
இலையத்திலிருநது சபற்றும், அவற்லற நிரலகளில ்தட்்டச்சு செய்தும் வலரப்டத்தில ஏற்படும் 
மாற்றஙகலளக் காைலாம்.
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ம ா தி ரி  வி ன ா க் க ள்

ப கு தி  -  அ

ெ ரி ய ா ன  ( அ ல் ல து )  ச ப ா ரு த் த ம ா ன 
வி ் ை ் ய த்  க த ர் ்ந ச த டு க் க வு ம் .

1)  செலவு எனபது

அ) விலல

ஆ) மதிபபு

இ) மாறாச் செலவு

ஈ) உற்பத்தி 

2)  செலவுச் ொர்புகலள ------------ ொர்புகள் 
எனலாம்.

அ) உற்பத்தி

ஆ) மு்தலீடு

இ) ்்தலவ  

ஈ) நுகர்வு

3)  பைச் செலலவ ------------ செலவு எனறும் 
அலைக்கலாம்.

அ) சவளியுறு

ஆ) உள்ளுறு 

இ) ெமூக  

ஈ) உண்லம

4)  சவளியுறு செலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு 
செலவுகளின கூடு்தல ---------- செலவாகும்.

அ)  ெமூக 

ஆ) சபாருளா்தார 

இ) பை

ஈ) மாறா

5)  சவளியுறு செலவுகள் எனபது

அ) லகயிலிருநது செய்யும் செலவுகள் 

ஆ) உண்லமச் செலவுகள் 

இ) ெமூகச் செலவு 

ஈ) மூழ்கும் செலவுகள்

6)  ்தனக்குச் சொந்தமான வளஙகலள நிறுவனத்திற்கு 
செய்யும் செலவு ----------- 

அ) உண்லமச் செலவு 

ஆ) சவளியுறு செலவு 

இ) பைச் செலவு

ஈ) உள்ளுறு செலவு

7)  உற்பத்தியின எலலா மட்்டஙகளிலும் மாறா்த 
செலவுகள்----------------

அ) மாறாச் செலவு 

ஆ) மாறும் செலவு 

இ) உண்லமச் செலவு 

ஈ) ெமூகச் செலவு

8)  ெராெரி மாறும் செலவுக்கான வாய்பபாடு

அ) TC / Q

ஆ) TVC / Q 

இ) TFC / Q 

ஈ) TAC / Q

9)  ஓர் அலகு கூடு்தலாக உற்பத்தி செய்வ்தற்கு ஆகும் 
செலவு

அ) மாறும் செலவு

ஆ) மாறாச் செலவு 

இ) இறுதிநிலலச் செலவு 

ஈ) சமாத்்தச் செலவு

10)  உற்பத்திக்கு ஏற்றாற் ்பால மாறும் செலவு -----
----- செலவு எனபபடும்.

அ) பை

ஆ) மாறும்  

இ) சமாத்்த 

ஈ) மாறா

11)  கூலி ----------- செலவுக்கு எடுத்துக்காட்்டாகும்.

அ) மாறா 

ஆ) மாறும்

இ) இறுதிநிலல

ஈ) வாய்பபு
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12)  ஓர் அலகு உற்பத்திக்கான செலவு ------------ 
செலவாகும்.

அ) ெராெரி

ஆ) இறுதிநிலல 

இ) மாறும்

ஈ) சமாத்்த

13)  ெராெரிச் செலவுக்கான வாய்பபாடு

அ) AVC / Q 

ஆ) TC / Q 

இ) TVC / Q  

ஈ) AFC / Q

14)  சமாத்்த மாறாச் செலவு 100, சமாத்்த மாறும் 
செலவு 125 எனில சமாத்்தச் செலலவக் 
கைக்கிடுக.

அ)  125 

ஆ) 175 

இ) 225  

ஈ)  325

15)  நீண்்ட கால ெராெரி செலவுக் ்காடு ---------- 
்காடு என அலைக்கபபடுகிறது.

அ)  ்்தலவக்

ஆ) திட்்ட

இ) உற்பத்தி 

ஈ) விற்பலன

16)  சபாருட்களின விற்பலன மூலம் கில்டக்கும் 
வருமானம் --------வருவாயாகும்.

அ) இலாபம் 

ஆ) சமாத்்த 

இ) ெராெரி 

ஈ) இறுதிநிலல

17)  ஓர் அலகு சபாருலள கூடு்தலாக விற்ப்தால 
கில்டக்கும் வருவாய் ----------- வருவாயாகும்.

அ) இலாபம் 

ஆ) ெராெரி 

இ) இறுதிநிலல

ஈ) சமாத்்த

18)  இறுதிநிலல வருவாய் எனபது ஏற்கன்வ உள்ள 
------------ உ்டன கூடு்தலாக சபறுவது.

அ) சமாத்்த விற்பலன 

ஆ) சமாத்்த வருவாய் 

இ) சமாத்்த உற்பத்தி 

ஈ) சமாத்்தச் செலவு

19)  விலல நிலலயாக இருக்கும்்பாது, AR ்காடு MR 
்காட்டுக்கு------------- ஆக இருக்கும்.

அ) ெமமாக 

ஆ) அதிகமாக

இ) குலறவாக  

ஈ) ச்தா்டர்பற்று

20)  ஒரு புத்்தகம் ₹ 10 வீ்தம் 40 புத்்தகஙகலள விற்கிறார், 
எனில அவருக்கு கில்டக்கும் சமாத்்த வருவாய்

அ) 100

ஆ)200 

இ) 300 

ஈ) 400

வி ் ை க ள்  ( ப கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ஈ அ அ ஆ அ ஈ அ ஆ இ ஆ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஆ அ ஆ இ ஆ ஆ இ ஆ அ ஈ
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ப கு தி  -  ஆ

பினவரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் வி்ையளி.

21.  செலலவ வலரயறு.

22.  செலவுச் ொர்லப வலரயறு.

23.  மாறாச் செலவு எனறால எனன?

24.  வருவாலய வலரயறு.

25.  சவளியுறு செலவு - வலரயறு.

26.  உண்லமச் செலவு - இலக்கைம் ்தருக.

27.  மூழ்கும் செலவுகள் எனறால எனன?

ப கு தி  -  இ

பினவரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தி அளவில் வி்ையளி.

28.  மாறாச் செலலவ - மாறும் செலவிலிருநது 
்வறுபடுத்துக.

29.  பைச் செலவு- உண்லமச் செலவு 
்வறுபாடுகலளக் கூறுக.

30.  சவளியுறு செலவு - உள்ளுறு செலவு 
்வறுபடுத்துக.

31.  வாய்பபுச் செலலவ எடுத்துக்காட்டுகளு்டன 
வலரயறு.

32.  AC மற்றும் MC எடுத்துக்காட்டுகளு்டன வலரயறு.
33.  இறுதிநிலல வருவாய் - குறிபபு வலரக.
34.  நீண்்ட கால செலவு வலள்காட்ல்ட ்தக்க 

வலரப்டத்து்டன விளக்குக.

ப கு தி  -  ஈ

பினவரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் வி்ையளி.

35. சமாத்்தச் செலவு = 10+Q3, Q = 5 எனில AC, AVC, 
TFC, AFC ஆகியவற்லறக் கண்டுபிடி.

36. குறுகிய காலச் செலவுக் ்காடுகலள ்தகுந்த 
ப்டத்து்டன விவரி.

37. பல்வறுபட்்ட விலல நிலலகளில AR மற்றும் MR 
்காடுகளுக்கில்ட்யயான ச்தா்டர்லப விளக்குக.

ஒ ரு  சி றி ய  நி று வ ன த் தி ற் கு ச்  ச ெ ன று  அ ்ந நி று வ ன த் தி ன 
ப ல் க வ று  ச ெ ல வு க ் ள  அ றி க .  அ வ ற் றி ல்  ம ா று ம்  ச ெ ல வு க ள் , 
ம ா ற ா ச்  ச ெ ல வு க ள்  எ ் வ  எ ன  வ ் க ப ப டு த் து க .  T F C ,  T V C , 
T C ,  A F C ,  A V C ,  A C  ஆ கி ய வ ற் ் ற க்  க ண க் கி டு க .

செயல்பாடு

1. Principles of Microeconomics, 7th Edition (Mankiw’s Principles of Economics) 
by N. Gregory Mankiw

2. Microeconomics: Principles, Problems, & Policies (McGraw-Hill Series in 
Economics) by Campbell McConell, Stanley Brue, and Sean Flynn

3. M.L.Seth – Micro Economics (2012) - Lakshmi Narain Agarwal Publication
4. M.L. Jhingan – Modern Micro Economics (Fourth Edition) (2012) - Virnda 

Publication Pvt Ltd
5. Ryan C. Amacher – Principles of Micro Economics (1980) - South-Western Pub.Co
http://wikieducator.org/Introduction_to_Cost_Concepts

பார்்வ நூல்கள்
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ஒவ்வொரு ்�ொருள் அல்லது �ணியை 
�ரிமொற்றம் ்ெயவதறகு இரு�க்கங்கள் 
உள்்ளன.  ஒன்று அளிப்பு �க்கம்.  
மற்்றொன்று ததயவ �க்கம்.  அளிப்பு 
�க்கமொனது விற�யனைொ்ளர்களின் 
எண்ணிகய்க, ் �ொருளின் இைலபு, உற�த்தி 
்ெயத ்�ொருளின் அ்ளவு த�ொன்்ற 
த்கவல்கய்ள உள்்ளடககிைதொ்க இருககும். 
ததயவ �க்கமொனது ்�ொருய்ள 
வொஙகுவதற்கொ்க அங்கொடிககு வரும் 
வொஙகு�வர்களின் எண்ணிகய்க �றறிை 
த்கவல்கய்ள உள்்ளடககிைதொ்க இருககும்.  
அங்கொடி அயமப்பு  �றறி  �டிப்�து 
நுண்ணிைல ்�ொருளிைலின் முககிைமொன 
இைல�ொ்க உள்்ளது.

்�ொதுவொ்க ‘அங்கொடி’ என்�து 
்�ொருள்்கள் மறறும் �ணி்கய்ள வொஙகுதல 
மறறும் விற�யன ்ெயயும் இடத்யத 
குறிககும்.  ்�ொரு்ளொதொரத்தில ‘அங்கொடி’ 
என்�து ஒரு ்�ொருய்ள வொஙகு�வர்கள் 
மறறும் விற�வர்கள் ஆகிை இருவருககும் 

5
அத்தியாயம்

அங்காடி அமைப்பும் விமை 
நிர்ணயமும்

ெநயதப்�டுத்துதல என்�து உற�த்தி ்ெயதவறய்ற அ்கறறுவதறகு 
புத்திெொலித்தனமொன வழி்கய்ளக ்கண்டுபிடிககும் ்கய்ல அல்ல. 
உண்யமைொன வொடிகய்கைொ்ளர நன்மதிப்ய� உருவொககும் ்கய்லைொகும்.  

– பிலிப் த்கொட்லர (Philip Kotler)

கற்றல் ந�ோககஙகள்

அங்கொடியின் �ண்பு்கய்ளயும், �லதவறு வய்கைொன அங்கொடியில விய்ல மறறும் 
்வளியீடு எவவொறு தீரமொனிக்கப்�டுகி்றது என்�யதயும் �றறி அறிநது ் ்கொள்ளுதல.

  �லதவறு  வய்கைொன அங்கொடி்களில, நிறுவனங்களின் இ்லொ�த்தின் தன்யம �றறி 
�டிப்�து.

5.1
அறிமுகம்

5.2
அஙகோடியின் ப�ோருள்

1
2
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அழிைககூடிை மறறும் சிறிது ்கொ்லம் 
நிய்லக்கககூடிை ்�ொருள்்கள் �ரிமொற்றம் 
்ெயைப்�டும்.  உதொரணம்; ்கொய்கறி, 
�ழங்கள் த�ொன்்றன.

2. மோகோண அஙகோடி

ஒரு குறிப்பிடட வயரைறுக்கப்�டட 
�குதி்களில மடடுதம சி்ல வய்கைொன 
்�ொருள்்கள் மறறும் �ணி்கள் வொங்கவும் 
விற்கவும் ்ெயைப்�டுகின்்றன. 
உதொரணமொ்க மொ்கொண அ்ளவில உள்்ள 
்ெயதித்தொள்்கள்.

3. நேசிய அஙகோடி

ஒரு நொடு முழுவதும் விற்கககூடிை 
மறறும் வொங்க கூடிை ்�ொருட்கள் மறறும் 
�ணி்கய்ள ்்கொண்ட ெநயதயை ததசிை 
அங்கொடி எனக கூறுதவொம்.  உதொரணமொ்க 
ததயிய்ல, ்கொப்பித்தூள், சி்மண்ட, மின் 
ெொதன ்�ொருட்கள் மறறும் அசெடித்த 
புத்த்கங்கள் த�ொன்்றயவ நொடு முழுவதும் 
விற்கககூடிை ்�ொருட்கள் ஆகும்.

4. �ன்்ோட்டு அஙகோடி

�லதவறு நொடு்களுககியடதை 
விற�யன ்ெயைககூடிை ்�ொருட்கள் 
மறறும் �ணி்கய்ள �ன்னொடடு அங்கொடி 
எனக கூறுதவொம். உதொரணமொ்க 
்�டதரொல, தங்கம் ஆகிைன.

5.3.2  ் காைத்தின் 
அடிப்்பமையில்

ஆலஃப்ரட மொர்ஷல, அங்கொடியை 
்கொ்லத்தின் அடிப்�யடயில 
வய்கப்�டுத்தியுள்்ளொர.  ்கொ்லம் என்�து 
உற�த்தியில �ைன்�டுத்தககூடிை 
மொ்றொக்கொரணி்கள் மறறும் 
மொறும்்கொரணி்களின் இைலய� ்�ொறுத்து 
வயரைறுக்கப்�டுகி்றது.  தமலும் 

இயடதை உள்்ள �ரிமொற்ற முய்றயைக 
குறிககும். தற்கொ்லத்தில �ரிமொற்றத்திறகு 
தநரடிைொ்க ்தொடரபு்்கொள்்ள தவண்டும் 
என்�து இலய்ல. இப்�ரிமொற்றத்திறகு 
மய்றமு்கத் ்தொடரபுக ்கருவி்க்ளொன 
்தொய்லத�சி, இயணைவழி, மின்அஞெல 
த�ொன்்றவறய்ற வொஙகு�வரும், விறத�ொரும் 
�ைன்�டுத்திக ் ்கொள்்ள்லொம்.  ஓர அங்கொடி 
கீழக்கண்ட இைலபு்கய்ளப் ்�றறிருககும்.

1)  ஒரு ்�ொருள் அல்லது ஒரு �ணியை 
வொஙகு�வர்களும் விற�வர்களும் 
இருக்க தவண்டும்.

2)  வொங்கப்�டுவதறகும், விற�யன 
்ெயைப்�டுவதறகும் ஒரு ்�ொருள் 
இருக்க தவண்டும்.

3)  வொஙகு�வரும் விற�வரும் ஒப்புக 
்்கொள்்ள தவண்டிை விய்ல இருக்க 
தவண்டும்.

4)  தநரடி அல்லது மய்றமு்க �ரிமொற்றம் 
இருக்க தவண்டும்.

அங்கொடி்கள் �்ல வய்கப்�டும். அதன் 
வய்க்க்ளொவன;

5.3.1  இைத்தின்அடிப்்பமையில்

அங்கொடி அயமநதிருககும் இடத்யத 
்�ொறுத்து மடடும் அல்ல, ்�ொருய்ளப் 
்�ொறுத்தும் �ரிமொற்றம் ்ெயைப்�டுகி்றது.

1. உள்ளூர்அஙகோடி

ஒரு ்�ொருள் அல்லது �ணி உற�த்தி 
்ெயைப்�டும் இடத்தித்லதை �ரிமொற்றம் 
்ெயவயத உள்ளூர அங்கொடி என்கித்றொம்.   
இத்தய்கை அங்கொடியில வியரவில 

5.3
அஙகோடிகளின் வகககள்
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்�ொருள்்களின் விய்ல நிரணைத்தில, 
மொறு�டும் ததயவ சூழநிய்லககு ஏற� 
்�ொருளின் அளிப்பு எவவொறு 
ஈடு்கடடப்�டுகி்றது என்�யதயும் 
்கொ்லத்தின் அடிப்�யடயி்லொன அங்கொடி 
�குப்பு வி்ளககுகி்றது.

1.  மிகக குறுகிய கோலம் அல்லது அஙகோடி 
கோலம் 

மி்கக குறுகிை ்கொ்லத்தில ஒரு 
்�ொருளின் அளிப்பின் அ்ளயவ 
அதி்கரிக்கதவொ அல்லது குய்றக்கதவொ 
முடிைொது. இக்கொ்லத்தில அளிப்பு 
வய்ளத்கொடு ்ெஙகுத்தொ்கவும், 
்நகிழசசிைற்றதொ்கவும் இருககும்.  
விய்லயை தீரமொனிப்�தில அங்கொடி 
ெகதிைொன, அளிப்ய�்கொடடிலும் 
்�ொருளின் ததயவ முககிை �ஙகு 
வகிககி்றது.  உதொரணமொ்க ்வள்்ளம் 
வரும் ெமைத்தில உணவிற்கொன அளிப்பு 
்நகிழசசிைற்றதொ்க இருககும்த�ொது, 
உணவிற்கொன ததயவ அதி்கரிககும். 
உணவு ் �ொருளின் விய்லயும் அதி்கரிககும்.

2. குறுகிய கோல அஙகோடி

ஒரு ்�ொருளுக்கொன அளிப்ய� 
குறிப்பிடட அ்ளவில அதி்கரிக்கதவொ 
அல்லது குய்றக்கதவொ முடியும். (மி்க 
குறுகிை ்கொ்லத்யதவிட குறுகிை்கொ்லம் 
அளிப்ய� அதி்கரிப்�தறகு ெறறு 
வெதிைொனதொ்க இருககும்). அளிப்பு 
வய்ளத்கொடு சிறிது ்நகிழசசி உயடைதொ்க 
இருககும்.  இநத வய்க அங்கொடியில சி்ல 
்கொரணி்கள் மொ்றொக ்கொரணி்க்ளொ்க 
இருககும்.  தமலும் இக்கொரணி்கய்ள 
தீவிரமொ்க �ைன்�டுத்தி அளிப்ய� சிறிது 
கூடடி, அதி்கரித்த ததயவயை ஈடு ்ெயை 
முடியும்.  

3. நீண்ட கோல அஙகோடி

்�ொருட்களின் அளிப்ய� அதி்கமொன 
அ்ளவில அதி்கரிக்கதவொ குய்றக்கதவொ 
முடியும்.  அளிப்பு வய்ளத்கொடு அதி்க 
அ்ளவில ்நகிழசசியுயடைதொ்க இருககும்.  
அதி்கரிககும் ததயவயை ஈடு ்ெயை, 
அயனத்துக ்கொரணி்களும் மொறும் 
்கொரணி்க்ளொ்க இருககும்.  இஙகு மொ்றொக 
்கொரணி்கத்ள இருக்கொது.  இதனொல 
அளிப்பில ்�ரிை அ்ளவில மொற்றத்யத 
ஏற�டுத்த வொயப்பு இருககும்.  
்�ொருட்களின் விய்லயும் குறுகிை 
்கொ்லத்யத த�ொன்று மி்க அதி்கமொ்க 
இருக்கொது.  

4. மிக நீண்ட கோலம்

ஒரு நொடடின் முழு ்�ொரு்ளொதொரமும் 
மி்கப் ்�ரிை அ்ளவில மொற்றம் ்�றும்.  
புதிை ்தொழிலநுட�ம் 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடு, நவீன 
நொ்கரி்கத்திறகு ஏற்றொறத�ொல உற�த்தி 
்ெயைப்�டும்.  �யழை மறறும் அது ெொரநத 
்�ொருட்கள் அங்கொடியில இருக்கொது.  
உற�த்தியில �்ல புதிை உற�த்தி முய்ற்கள் 
அல்லது யுகதி்கள் அறிமு்கப்�டுத்தப்�டும்.  

உதொரணமொ்க குறுநத்கடு (CD) 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடத�ொது ஒலிப்�திவு 
நொடொ �ைன்�ொடடில இல்லொமல 
த�ொயவிடடது.  அதத த�ொன்று தறத�ொது 
விரலி (Pen drive) �ைன்�ொடடிறகு வநதவுடன் 
குறுநத்கடு்களின் �ைன்�ொடு 
குய்றநதுவிடடது. 

5.3.3  ்பணைத்தின் அளவின் 
அடிப்்பமையில்

1. பமோதே விற�க் அஙகோடி

்�ொருட்கய்ள ்�ரிை அ்ளவில வொஙகி, 
விறகும் இடத்யத ்மொத்த விற�யன 
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5.4
 நிறுவ்ததின் சமநிகல 
நி�நேக்

நிறுவனத்தின் ெமநிய்ல என்�து, 
நிறுவனம் அயடயும் உசெ இ்லொ�ம் ் �றும் 
நிய்லயைக குறிககும்.  உசெ இ்லொ�ம் 
்�றும் நிய்லயைக ்கொண இரு 
அ ணு கு மு ய ்ற ்க ள் 
�ைன்�டுத்தப்�டுகின்்றன.

1.  ் மொத்தச ்ெ்லவு வய்ளத்கொடு 
அணுகுமுய்ற 

2.  இறுதிநிய்ல ்ெ்லவு வய்ளத்கொடு 
அணுகுமுய்ற

5.4.1  மைகாத்்த மெைவு 
வமளக்காடு அணுகுமுமை

TC & TR அணுகுமுய்றயில, TC 
மறறும் TRககு இயடதை உள்்ள 
தவறு�ொடயட ்கண்டறிநது ஒரு நிறுவனம் 
ஈடடும் இ்லொ�மொனது ்கணககிடப்�டுகி்றது.  
ெமநிய்ல என்�து TC மறறும் TRககு 
இயடதை உள்்ள இயட்வளி அதி்கமொ்க 
இருககும் புள்ளியில நி்கழும் (EN). 
்�ொதுவொ்க உசெ�டெ இ்லொ�த்யத 
்கணககிட  TC – TR முய்றயை ்கயடப்பிடிப்�து 
கியடைொது.ஆய்கைொல இ்லொ�ம் அல்லது 
நடடத்யத ்கணககிட ்�ொருளிைல 
வலலுநர்கள் MC = MR அணுகுமுய்றயை 
�ைன்�டுத்துகின்்றனர. 

வமை்பைம் 5.1

அங்கொடி என்கித்றொம் (துணி, மளிய்கப் 
்�ொருட்கள் த�ொன்்றயவ). ்�ரும்�ொலும் 
்�ொருளின் விய்ல, சில்லய்ற அங்கொடி 
விய்லயைவிட குய்றவொ்க இருககும்.

2. சில்லக்ற அஙகோடி

சிறிை அ்ளவில ்�ொருட்கய்ள வொஙகி 
விறகும் இடத்யத சில்லயர அங்கொடி 
என்கித்றொம். (துணி, ்கொய்கறி்கள் சிறிை 
அ்ளவில வொஙகுதல).

5.3.4 க்பகாட்டியின் அடிப்்பமையில்

1. நிக்றவுபந�ோட்டி அஙகோடி

2.நிக்றகுக்ற ந�ோட்டி அஙகோடி

இதில முறறுரியம, முறறுரியமப் த�ொடடி,  
இருவர முறறுரியம, சிலத்லொர முறறுரியம 
த�ொன்்ற அங்கொடி்கள் அடஙகும்.

நிறுவ்ம் மறறும் பேோழில்

நிறுவனம்: ஒரு நிறுவனம் என்�து ஒரு 
்தொழிலில இருககும் ஒறய்ற உற�த்தி 
அ்ல்கொகும். ்�ொருள் அல்லது �ணியை 
உற�த்தி ்ெயது அதறகு விய்லயை 
நிரணயித்து விற�யன ்ெயவயத 
நிறுவனம் என்கித்றொம்.  நிறுவனத்தின் 
முககிை தநொக்கம் இ்லொ�ம் ஈடடுவதொகும். 
நிறுவனத்தின் பி்ற தநொக்கங்கய்ள 
தம்லொண்யம மறறும் நிறுவனங்களின் 
த�ொககு த்கொட�ொடு்கள் வி்ளககும். 

ம்தகாழில்: ்தொழில என்�து ஒரு 
்�ொரு்ளொதொரத்தில ஒதர மொதிரிைொன 
்�ொருள் அல்லது �ணியை உற�த்தி 
்ெயைககூடிை �்ல நிறுவனங்களின் 
்தொகுப்ய� அல்லது குழுயவக குறிககும்.  
உதொரணமொ்க சி்மண்ட உற�த்தி ்ெயயும் 
�்ல நிறுவனங்கள் தெரநது உருவொககிை 
்தொகுப்ய� சி்மண்ட ்தொழில 
என்கித்றொம். 
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5.4.2  இறுதிநிமை மெைவு 
வமளக்காடு அணுகுமுமை

இநத அணுகுமுய்றயில, ஒரு 
நிறுவனம் ெமநிய்ல அயடை கீழக்கண்ட 
இ ரு  நி � ந த ய ன ்க ள் 
ெரி�ொரக்கப்�டுகின்்றன.

1. MC = MR

இஙகு ஒரு அனுமொனமொன சூழநிய்ல 
தரப்�டடுள்்ளது.  �குத்தறிவுள்்ள 
விற�யனைொ்ளர உற�த்தி அ்ளவு 1-ல 
இருககும்த�ொது ெமநிய்லயை அயடை 
மொடடொர.  இநத புள்ளியில MC = MR ஆ்க 
இருநத த�ொதிலும், அவர உற�த்தியை 
்தொடருவொர.  உற�த்தியை ்தொடொ்சசிைொ்க 
த ம ற ் ்க ொ ள் ளு ம் த � ொ து  இ ்ல ொ � ம் 
அதி்கரிககி்றது.  1ககு அதி்கமொன 
உற�த்தியை தமற்்கொள்ளும்த�ொது அ்லகு 
5 வயர MC < MR, இருப்�தொல  
உற�த்திைொ்ளர ்தொடரசசிைொ்க 
உற�த்தியை தமற்்கொள்வொர. உற�த்தி 
5 ககு தமல த�ொனொல MC > MRஆ்க 
இருககும்.  இதனொல உற�த்திைொ்ளர  
ெமநிய்லயை அயடைமொடடொர; நடடம் 
ஏற�டும். எனதவ 

MC = MR என்�து ெமநிய்லக்கொன 
முதல நி�நதயன ஆகும். (குறிப்பு: இநத 
நி�நதயன ததயவைொனது; ஆனொல 
த�ொதுமொன நி�நதயன அல்ல)

2.  MC நகோடு MR நகோட்க்ட கீழிருநது 
நமலோக பவட்்ட நவணடும்

நிய்றவு த�ொடடியில ஒரு 
நிறுவனத்தின் விய்ல த்கொடு 
�டுகியடத்கொடொ்க அயமநதிருககும். 
(இதுதவ ெரொெரி வருவொய (AR) மறறும் 
இறுதிநிய்ல வருவொய (MR)  த்கொடொகும்).

நிய்றகுய்ற த�ொடடியில ஒரு 
நிறுவனத்தின் விய்ல த்கொடு  ெரிநது 
்ெலலும் த்கொடொ்க இருககும். MC த்கொடு U 
வடிவத்தில இருககும்; மறறும் MR 
த்கொடயட இரண்டு புள்ளியில 
்வடடுகி்றது. புள்ளி Aல தமலிருநது 
்வடடுகி்றது. புள்ளி Bல கீழிருநது 
்வடடுவதொ்க வயர�டத்தில ்கொண்கித்றொம்.  
புள்ளி B-ல ெமநிய்லக்கொன நி�நதயன 
முழுயைொ்க பூரத்திையடகி்றது. எனதவ 
எல்லொ அங்கொடி்களுககும் ெமநிய்ல ்�்ற 
இரண்டு நி�நதயன்கள் 
விதிக்கப்�டுகின்்றன. அதொவது MC=MR 
மறறும் MC த்கொடு MR த்கொடயட கீழிருநது 
்வடடிச ்ெல்லதவண்டும்.
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ஒப்பிடும்த�ொது ஒரு தனி ந�ர வொஙகும் 
அ்ளவு மி்க மி்க குய்றவொ்க இருப்�யதக 
குறிககும். இதன்�டி �ண்டத்திற்கொன 
விய்லயை நிரணயிககும் ெகதியை ஒரு 
தனிந�ர ்�்ற இை்லொது.  அவர விய்ல 
ஏற�வதர தவிர விய்லயைத் தீரமொனிப்�வர 
அல்ல.

எண்ணற்ற விற�வர என்�து 
ஒவ்வொரு விற�யனைொ்ளரின் உற�த்தியும் 
மி்க மி்கக குய்றவொ்க இருககும் என்�யதக 
குறிககும்.  எநத ஒரு விற�யனைொ்ளரும் 
விய்லயை நிரணைம் ்ெயயும் ெகதியைப் 
்�றறிருக்கமொடடொர.  வொஙகு�வயரப் 
த�ொன்த்ற விற�யனைொ்ளரும் விய்ல 
ஏற�வர ஆவொர. விய்லயை உருவொககு�வர 
அல்ல.

ஆ. ஓரியல்்பகான ்பணைங்ள் ைற்றும்  
ஒகை ைகாதிரியகான விமை

வொஙகும் மறறும் விறகும் �ண்டங்கள் 
ஒத்த தன்யமயுயடையவைொ்கவும் 
முறறிலும் �திலீடடு �ண்டங்க்ளொ்கவும் 
இருககும்.  அயனத்து உற�த்தி 
�ண்டங்களும் அ்ளவு, தரம், வடிவம் 
த�ொன்்ற அயனத்திலும் ஒதர 
மொதிரிைொனயவ.  எனதவ அங்கொடியில 
ஒதர மொதிரிைொன விய்ல நி்லவும்.

இ. உட்புகு்தல் ைற்றும் மவளிகயறு்தலில் 
்தமையில்மை

குறுகிை்கொ்லத்தில ஒரு தி்றயமைொன 
உற�த்திைொ்ளர குய்றநத ்ெ்லவில 
உற�த்தி ்ெயது மி்க அதி்க இ்லொ�ம் 
்�றுவொர. இநத இ்லொ�த்யதக ்கண்டு 
அதி்க எண்ணிகய்கயில உற�த்திைொ்ளர 
்தொழிறெொய்லயில நுயழவர. இதனொல 
அளிப்பு அதி்கரித்து விய்ல குய்றயும் 
வொயப்பு உள்்ளது.  

இது ஒரு ்கடடுகத்கொப்�ொன ஆனொல 
்கற�யன அங்கொடிைொகும்.  100 ெதவீத 
நிய்றவுப் த�ொடடியைக ்கொண்�து அரிது.  
நிய்றவு த�ொடடி அங்கொடி எண்ணற்ற 
வொஙகு�வர மறறும்   எண்ணற்ற 
விற�யனைொ்ளர்கய்ளக ்்கொண்டுள்்ளது.  
இஙகு ஓரிைல�ொன �ண்டங்கய்ள, ஒதர 
மொதிரிைொன விய்லயில வொஙகுவதும் 
விற�தும் நடககும். இஙகு ்ெைறய்கைொன 
தயட ஏதும் இலய்ல. அங்கொடி �றறி 
வொஙகுதவொரும், விறத�ொரும் முழுயமைொ்க 
அறிநதிருப்�ொர. 

த�ொன் ரொபின்ென் (Joan Robinson), 
“ஒவ்வொரு உற�த்திைொ்ளரின் உற�த்தியும் 
முழு ்நகிழசசியுயடை ததயவயைக 
்்கொண்டிருககும் நிய்லயைதை நிய்றவு 
த�ொடடி” என்று குறிப்பிடுகி்றொர.

5.5.1  நிமைவுப் க்பகாட்டியின் 
இயல்பு்ள்

அ.  எண்ணற்ை வகாஙகு்பவர ைற்றும் 
விற்க்பகார

எண்ணற்ற வொஙகுதவொர என்�து 
அங்கொடியில உள்்ள உற�த்தி ் �ொருட்கய்ள 

5.5
நிக்றவுப ந�ோட்டி
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ஊ. அங்காடி நிமை ்பற்றி அறிந்திருப்்பர

அங்கொடி மறறும் �ண்டத்தின் தரம் 
�றறி அயனத்து வொஙகு�வரும், விற�வரும் 
நன்கு அறிவர.

எ. அைசின் ்தமையீடு இல்மை

மூ்லப்்�ொருள் அளிப்பு மறறும் விய்ல 
நிரணைம் த�ொன்்றவறறில அரசின் 
தய்லயீடு இலய்ல.

5.5.2  நிமைவுப் க்பகாட்டி – குறுகிய 
்காை நிறுவன ெைநிமை

குறுகிை ்கொ்லத்தில ஒரு சி்ல ்கொரணி்கள் 
மடடும் நிய்லைொனயவ.  நிய்றவு த�ொடடி 
அங்கொடியின் கீழ இைஙகும் நிறுவனங்கள், 
்தொழிறெொய்லயில நிரணயிக்கப்�டட 
விய்ல (எ.்கொ. `10யை) ஏறறுக ்்கொண்டு 
தங்கள் உற�த்தியை அதறத்கற்றொர த�ொல 
அனுெரித்து ்ெலவர.

்ெ்லயவ குய்றக்க இை்லொத தி்றனற்ற 
உற�த்திைொ்ளர இழப்ய� அயடவொர.  
இவவொறு இழப்ய� அயடயும் 
நிறுவனங்கள் அங்கொடியை விடடு 
்வளிதைறும்.  இவவொறு நி்கழநதொல 
அங்கொடியில அளிப்பு குய்றநது விய்ல 
மீண்டும் கூடும். இதனொல அங்கொடியில 
்தொடரநது இருககும் உற�த்திைொ்ளர்கள் 
இ்லொ�ம் அயடவர.

ஈ. க்பகாக்குவைத்து மெைவு இல்மை

த�ொககுவரத்து ்ெ்லவு இல்லொத 
்கொரணத்தினொல ஒதர மொதிரிைொன விய்ல 
நீடிககி்றது. 

உ. உற்்பத்தி ்காைணி்ள் இைம் ம்பயரும்.

உற�த்தி ்கொரணி்கள் முறறிலும் இடம் 
்�ைரவதறகும், ஒரு ்தொழிலிருநது 
மற்்றொரு ்தொழிலுககு மொறுவதறகும் 
முழு சுதநதிரம் ்�றறுள்்ளதொல 
விய்லைொனது ெரி ்ெயைப்�டுகி்றது.

குறுகிய ்காைத்தில் நிமைவு க்பகாட்டியில் உற்்பத்தி ைற்றும் விமை நிர்ணயம்

SS –  அங்கொடி அளிப்பு DD –  அங்கொடித் ததயவ 
AR –  ெரொெரி வருவொய AC –  ெரொெரி ்ெ்லவு  
MR –  இறுதிநிய்ல வருவொய  MC –  இறுதிநிய்லச ்ெ்லவு

வமை்பைம் 5.3
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மூன்்றொம் �குதி வயர�டத்தில 
நிறுவனத்தின் ்ெ்லவு த்கொடு 
விய்லகத்கொடடிறகு தமத்ல உள்்ளது. 
ெமநிய்லக்கொன நி�நதயன  
MR = MC ஆ்க உள்்ளத�ொது நிய்றவயடகி்றது. 
ஏற்கனதவ உள்்ள அதத விய்லயில (`10),  
50 �ண்டங்கள் விற�யன 
்ெயைப்�டுகின்்றன. அப்த�ொது நிறுவனம் 
நடடம்  அயடகி்றது. (AC > AR)

்மொத்த வருவொய : 50 x 10 = 500

்மொத்த ்ெ்லவு  : 50 x 12 = 600

 இ்லொ�ம் / நடடம்  :  வருவொய – ்ெ்லவு 
= 500 – 600 = - 100 
( - என்்றொல நடடம்)

ஃ ்மொத்த நடடம் : = 500 – 600 = - 100

்தொழிறெொய்ல இ்லொ�ம் ஈடடும் 
�டெத்தில புதிை நிறுவனங்கள் உள்த்ள 
வரும்.  அளிப்பின் அ்ளவு அதி்கரிககும். 
இதன் விய்ளவு �ண்டத்தின் விய்ல 
குய்றயும். இதனொல மிய்க இ்லொ�ம் 
மய்றயும்.

அங்கொடியில நடடம் அயடயும் 
�டெத்தில சி்ல நிறுவனங்கள் 
்தொழிறெொய்லயை விடடு ்வளிதைறும். 
இதனொல அளிப்பு குய்றகி்றது. இதனொல 
�ண்டத்தின் விய்ல அதி்கரிககும்.  இதனொல 
நடடம் குய்றயும்.

நீண்ட்கொ்லத்தில புதிை நிறுவனங்கள் 
்தொழிறெொய்ல்களில நுயழைவும், 
ஏற்்கனதவ உற�த்தியில ஈடு�டடுள்்ள 
நிறுவனங்கள் ்தொழிறெொய்லயை விடடு 
்வளிதை்றவும், மி்க இ்லொ�மும், நடடமும் 
மய்றநது இைலபு இ்லொ�ம் ்�றும். இதன் 
வயர�டத்யத கீதழ ்கொண்லொம்.

உதொரணம். 

  Qd = 100 – 5P
  QS = 5p
ெமநிய்லயில Qd = Qs

  Qd =ததயவ

  P=விய்ல

  QS=அளிப்பு

 ஃ 100 -5p = 5p
  100 = 10p 
  P = 100/10 = 10
  Qd = 100 – 5 (10)
  100 – 50=50
  QS = 5(10) = 50
 ஃ 50 = 50

 வயர�டம் மூன்று �குதி்க்ளொ்கக 
்கொடடப்�டடுள்்ளது. முதல �குதியில 
அயனத்து நிறுவனங்களின் ததயவ 
மறறும் அளிப்பு ெகதி்கள் ெநதிககின்்றன. 
இதில நிய்லைொன விய்லைொ்க `10 
நிரணயிக்கப்�டுகி்றது. ்தொழிறெொய்லயின் 
ெமநிய்ல உற�த்தி 50 அ்லகு்கள் ஆகும்.

இரண்டொம் �குதி வயர�டத்தில AC 
த்கொடு, விய்லகத்கொடயட விட குய்றவொ்க 
உள்்ளது.  MC = MR நிய்லயில ெமநிய்ல 
அயடகி்றது.  ெமநிய்லயில உற�த்தி அ்லகு 
50  ஆ்கவும், விய்ல `10 ஆ்கவும், ெரொெரி 
்ெ்லவு `8 ஆ்கவும், ெரொெரி வருவொய `10 
ஆ்கவும் உள்்ளது. உற�த்தி �ண்டத்திறகு 
நிரணயிக்கப்�டட விய்லயில (`10) 
நிறுவனம் மிய்க இ்லொ�ம் அயடகி்றது.

்மொத்த வருவொய  : 50 x 10 = 500

்மொத்த ்ெ்லவு  : 50 x 8 =400

ஃ ்மொத்த இ்லொ�ம் :  வருவொய – ்ெ்லவு  
= 500 - 400 = +100 

(+ என்்றொல இ்லொ�ம்)
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தநரமய்றைொ்க உள்்ளது. இதனொல புதிை 
நிறுவனங்கள் அங்கொடியில நுயழகின்்றன. 
நீண்ட ்கொ்லத்தில விய்ல `11 ஆ்க குய்றயும் 
வயர நிறுவனங்கள் நுயழயும்.  அப்த�ொது 
அளிப்�ொனது 1200 அ்ல்கொ்க இருககும். 
நிறுவனத்தின் புதிை ததயவகத்கொடும், 
அளிப்புக த்கொடும் ் வடடுமிடமொன c என்்ற 
புள்ளியில நிறுவனம் புதிை நீண்ட்கொ்லச 
ெமநிய்லயை அயடகி்றது. குய்றநது்ெல 
விய்ளவு விதியின் ்கொரணமொ்க, குறுகிை 
்கொ்லத்தில அளிப்ய� அதி்கரிப்�து ்கடினம், 
எனதவ கூடும் உற�த்திச ்ெ்லயவ 
ஈடு்கடட விய்ல அதி்கரிககும். புதிை 
நிறுவனங்கள் நுயழவதொல விய்ல ்மல்ல 
`11ககு  குய்றயும், அப்த�ொது ்�ொரு்ளொதொர 
இ்லொ�ம் பூஜைமொ்க இருககும்.

நீண்ட்கொ்லத்திலும் நிய்றவுப் 
த�ொடடியில நிறுவனம் விய்ல ஏற�வரொ்கத் 
தொன் இருககும், விய்லயை 
உருவொககு�வரொ்க இருக்கொது. இது 
அதற்கொன விய்லயை 
்தொழிறெொய்லயிலிருநது ்�றுகி்றது 
மறறும் ்ெ்லவுகத்கொடு்கய்ள, வருவொய 
த்கொடடில ஒன்றின்மீது ஒன்்றொ்க இருக்கச 
்ெயகி்றது.

5.5.3  நிமைவு க்பகாட்டி – 
நீணை்காை நிறுவன 
ெைநிமை (இயல்பு இைகா்பம்)

நீண்ட்கொ்லத்தில எல்லொ ்கொரணி்களும் 
மொறும். LAC த்கொடொனது உய்றவடிவ 
வய்ள த்கொடொகும். இது சி்ல குறுகிை ்கொ்ல 
ெரொெரி ்ெ்லவு த்கொடு்கய்ள 
உள்்ளடககிைது. இது தடயடைொன U 
வடிவமொகும். இது திடடவய்ளத்கொடு 
என்றும் அயழக்கப்�டுகி்றது. 
முத்லொவதொ்க, அயனத்து நிறுவனங்களும் 
இைலபு இ்லொ�த்யததை ்�றும்.

இரண்டொவதொ்க, அங்கொடியில 
அயனத்து நிறுவனங்களும் ெமநிய்லயில 
உள்்ளதொல, புதிை நிறுவனம் 
்தொழிறெொய்லயில உள்த்ள நுயழைதவொ 
அல்லது ்வளிதை்றதவொ ெொத்திைமிலய்ல.

நீண்ட ்கொ்ல அளிப்புக த்கொடு, ததயவ 
அதி்கரித்தபின், விய்லத் தீரமொனித்தய்ல 
வி்ளககுகி்றது. குறுகிை ்கொ்லத்தில, ததயவ 
அதி்கரிப்ய� புள்ளி a-யிலிருநது b-ககு 
இடம்்�ைரவயதக ்்கொண்டு அறிை்லொம். 
விய்ல `8 லிருநது `13 ஆ்க 
அதி்கரிககும்த�ொது, அளிப்�ொனது 600 
லிருநது 800 அ்ல்கொ்க உைரகி்றது. அப்த�ொது 
நிறுவனத்தின் ்�ொரு்ளொதொர இ்லொ�ம் 

வமை்பைம் 5.4

நீணை்காை அளிப்புக் க்காடு

வமை்பைம் 5.5

11_Tamil Economic Chap 5_  06-02-2020.indd   125 17-12-2021   19:42:34



126அங்காடி அமைப்பும் விமை நிர்ணயமும்

நிய்றகுய்ற த�ொடடி எனும் ்கருத்து 
1933-ல இஙகி்லொநது நொடடின் 
த�ொன்ரொபின்ென் (Joan Robinson) மறறும் 
அ்மரிக்கொவின் E.H.தெம்�ரலின் 
(Chamberlin) ஆகிதைொரொல 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடது. இநத 
அங்கொடியில ஒரு தனி நிறுவனம் 
விய்லயை அதி்கரிக்கதவொ குய்றக்கதவொ 
முடியும்.

இைக்்்ணம் : நிய்றகுய்றப் த�ொடடியில 
எண்ணற்ற விற�யனைொ்ளர, 
தவறு�டுத்தப்�டட �ண்டத்யத விற�ர, 
நிய்றவுப் த�ொடடி அங்கொடிககு 
எதிரமய்றைொனது.  அதன் ்�ைருககு ஏற� 
அங்கொடியில த�ொடடி இருககும்; ஆனொல 
நிய்றகுய்றப் த�ொடடிைொ்க இருககும்.

விளக்்ம் : நிய்றகுய்றப் த�ொடடி என்�து 
நிதரெனமொன உ்லகில உள்்ள 
த�ொடடிைொகும். இன்று சி்ல 
்தொழிறெொய்ல்கள் மறறும் 
விற�யனைொ்ளர்கள் அதி்க இ்லொ�ம் 
்�றும் தநொக்கத்தில த�ொடடியைத் 
தமககுச ெொத்கமொ்க 
ஆககிக்்கொள்கி்றொர்கள். இநத ெநயத 
அயமப்பில விற�யனைொ்ளர தன் 
விருப்�த்திறகிணங்க விய்லயை 
நிரணயித்து அதி்க இ்லொ�ம் ஈடடுகின்்றனர.

ஒரு விற�யனைொ்ளர அங்கொடியில 
தன் �ண்டத்யத தவறு�டுத்திக ்கொடடி 
விற�தன் மூ்லம் �ண்டத்தின் விய்லயை 
உைரத்தி அதி்க இ்லொ�ம் ் �றுகி்றொர. அதி்க 
இ்லொ�த்தின் நி்கழவொல புது 
விற�யனைொ்ளர்கள் உள்த்ள நுயழவதும், 
நடடம் அயடநத விற�யனைொ்ளர்கள் 
அங்கொடியை விடடு ்வளிதைறுவதும் 
எளிதொகி்றது.

நீண்ட்கொ்லச ெமநிய்லயை வயர�டம் 
5.4 வி்ளககுகி்றது. நிய்றவு த�ொடடியில 
நீண்ட்கொ்ல ெமநிய்ல LAC-யில E என்்ற   
அடிமடட புள்ளியில அயமயும். 
LMC = MR = AR = LAC.

வயர�டம் 5.4-ல ெரொெரி ்ெ்லவும், 
ெரொெரி வருவொயும் ெமமொகும். இறுதியில 
நிறுவனம் E என்்ற புள்ளியில ெமநிய்ல 
அயடநதிருககும் அப்த�ொது விய்ல ரூ�ொய 
8- ஆ்கவும், உற�த்தி = 500 அ்லகு்க்ளொ்க 
(எண்ணிகய்க அனுமொனிக்கப்�டடயவ) 
இருககும். இநத புள்ளியில நிறுவனம் 
இைலபு இ்லொ�ம் ஈடடும்.  ஆ்கதவ 
நிறுவனத்தின் நீண்ட்கொ்ல ெமநிய்லக்கொன 
நி�நதயன கீழஉள்்ளவொறு அயமயும்.

விய்ல = AR = MR = ACக த்கொடடின் 
குய்றநத �டெ புள்ளி

இநத ெமநிய்ல புள்ளியில SAC > LAC. 
தமலும் நீண்ட்கொ்ல ெமநிய்ல விய்ல 
குறுகிை ்கொ்ல ெமநிய்ல விய்லயைவிட 
குய்றவொகும். நீண்ட்கொ்ல ெமநிய்ல 
உற�த்தி குறுகிை ்கொ்ல ெமநிய்ல 
உற�த்தியை விட அதி்கமொகும்.

5.6
நிக்றகுக்றப ந�ோட்டி
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5.7.1  முற்றுரிமையின் ்பணபு்ள்

1.  ஒதர ஒரு உற�த்திைொ்ளர மறறும் 
விற�யனைொ்ளர.

2.  முறறுரியம �ண்டத்திறகு ்நருஙகிை 
�திலீடடு �ண்டம் இலய்ல.

3.  புது நிறுவனங்கள் உள்த்ள நுயழை 
தயட உள்்ளது அல்லது நுயழவது 
்கடினம்.

4.  முறறுரியமைொ்ளர விய்லயை 
நிரணயிப்�வர.

5.  முறறுரியமைொ்ளர மிய்க இ்லொ�ம் 
்�றுவொர.

5.7.2  முற்றுரிமைக்கு ஏதுவகான 
சூழ்நிமை்ள்

1. இயற்ம் முற்றுரிமை

சி்ல ்கசெொப்்�ொருட்கள் 
இைறய்கயித்லதை சி்லருககு 
முறறுரியமயைத் தருகி்றது. (எ.்கொ. 
தங்கசசுரங்கம் (ஆப்பிரிக்கொ), நி்லக்கரி, 
நிக்கல (்கனடொ).

2. அைசு முற்றுரிமை

சி்ல குறிப்பிடட �ணி்கய்ள அரசு 
ஏ்கத�ொ்கமொ்க எடுத்து நடத்துகி்றது. (எ.்கொ. 
இநதிை ரயிலதவ)

3. ெட்ை முற்றுரிமை

ஒரு முறறுரியம நிறுவனம் சி்ல 
�ண்டங்கய்ள வடிவயமத்து அரசிடம் 
இருநது வடிவயமப்பு உரியமயையும், 
வரத்த்க குறியீடயடயும் ்�றறுக 
்்கொள்்ள்லொம்.  மற்ற நிறுவனங்கள் 
அவறய்ற அப்�டிதை விற�து ெடடப்�டி 
குற்றமொகும்.

ம்பகாருள்:

முறறுரியம என்னும் வொரத்யத mono 
மறறும் poly –ஆகிை இரண்டு கிதரக்க  
வொரத்யத்கள் இயணநது உருவொக்கப்�டட 
ஆஙகி்ல �தத்தின் தமிழச ்ெொல ஆகும். 
Mono என்்ற ் ெொல ஒன்று (Single),  poly என்்ற 
்ெொல விற�யதயும் குறிககும். இதன்�டி 
முறறுரியம என்�து ஒரு �ண்டத்யத 
அங்கொடியில ஒருவதர விற�யன 
்ெயவதொகும். ஆ்கதவ த�ொடடிக்கொன 
வொயப்பிலய்ல. (ஆனொலும் அஙகு 
உள்்ளொரநத �ைமுறுத்தல (Potential Threat) 
இருநது ்்கொண்டிருககும் என சி்ல 
்�ொருளிை்லொ்ளர்கள் கூறுகின்்றனர).

இைக்்்ணம்:

முறறுரியமயில ஒரு விற�யனைொ்ளர 
ஒதர தன்யமைொன ்�ொருய்ள விற�யன 
்ெயவதொல புது நிறுவனங்கள் உள்த்ள 
நுயழவதறகு தயட்கள் உள்்ளன. 
சுருக்கமொ்க முறறுரியம என்�து 
அங்கொடியில ஒரு குறிப்பிடட �ண்டத்யத 
ஒருவதர விற�யன ்ெயவதொகும். இநத 
�ண்டத்திறகு இயணைொன �திலீடடு 
�ண்டம் கியடைொது.  நிதரெனமொன உ்லகில 
முழு அ்ளவு முறறுரியமயைக ்கொண்�து 
அரிது.

5.7
முறறுரிகம 
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ெமநிய்ல உற�த்தியில ஒரு 
முறறுரியம நிறுவனம் எவவொறு இ்லொ�ம் 
்�றுகி்றது என்�யத �ொரக்க ெரொெரி 
வருவொய த்கொடு மறறும் ெரொெரி ்ெ்லவுக 
த்கொடயட �ைன்�டுத்த்லொம். 
எடுத்துக்்கொண்ட உற�த்திைொன 3 
அ்லகிறகு ெரொெரி வருவொய `23/- ஆகும்.

ெரொெரி ்ெ்லவு = `12.67
ஃ (23-12.67=10.33) ஓர அ்லகிற்கொன 

இ்லொ�ம்.
்மொத்த இ்லொ�ம் =  (ெரொெரி வருவொய – 

ெரொெரி ்ெ்லவு) x 
்மொத்த உற�த்தி

        = (23-12.67) x 3
        = 10.33 x 3 = `30.99

5.7.4  முற்றுரிமையில் 
விமைக்ப்தம்

விய்லத�தம் ்கொடடும் முறறுரியம 
என்�து ஒரு ்�ொருளுககு �லதவறு 
வொடிகய்கைொ்ளரிடம் �லதவறு விய்லயைப் 
்�றுவதொகும்.  விய்லயைப் �றறிக 
்கண்டுக்்கொள்்ளொத நு்கரதவொரிடம் அதி்க 
விய்ல வசூலிக்கப்�டும்.  விய்லயைப் �றறி 
்கவனமொ்க இருககும் நு்கரதவொருககு 
குய்றவொன விய்ல நிரணயிக்கப்�டும்.

க்ப்தம் ்காட்டு்தலின் வம்்ள்:

விய்லத�தம் ்கொடடுதல மூன்று 
வய்கப்�டும்.

(i) ்தனிந்பர க்ப்தம்

�்லவிதமொன விய்ல்கய்ள �லதவறு 
ந�ர்களிடம் ்�றுவது (உதொரணம். இரயில 
�ைணத்தில மூத்த குடிமக்களுககு 
்கடடணத்தில ெலுய்க அளிப்�து).

(ii) இை க்ப்தம்

ஒதர ்�ொருளுககு �லதவறு 
இடங்களில �லதவறு விய்ல்கய்ள 

5.7.3  முற்றுரிமையில் விமை ைற்றும் 
உற்்பத்தி நிர்ணயம்

முறறுரியமயில நிறுவனதம 
்தொழிறெொய்லைொகும். அதனொல 
முறறுரியம நிறுவனம் கீழதநொககி ெரியும் 
ததயவ வய்ளத்கொடயட ்்கொண்டுள்்ளது. 
(அதொவது AR த்கொடு) ஏ்னனில 
விய்லயைக குய்றத்தொல மடடுதம அதி்கம் 
விற்க முடியும். இறுதிநிய்ல வருவொய 
வய்ளத்கொடு (MR), AR வய்ளத்கொடடிறகு 
கீழ அயமநதுள்்ளது (MR < AR).

ஒரு முறறுரியமைொ்ளர இறுதிநிய்லச 
்ெ்லயவவிட இறுதிநிய்ல வருவொய 
அதி்கமொ்க இருககும் வயர (MR > MC) 
்தொடரநது உற�த்தி ்ெயது விறகின்்றொர. 
அவரது ெமநிய்ல உற�த்திைொனது MC = 
MR. இநத புள்ளிககு தமல உற�த்திைொ்ளர 
தனககு நடடம் ஏற�டும் என்�யத 
எதிர�ொரத்து விற�யனயை நிறுத்திக 
்்கொள்வொர.

தமற்கொணும் வயர�டத்தின்�டி 3 
அ்லகு உற�த்தி விற�யன ் ெயைப்�டுகி்றது. 
அதொவது MR, MCயை விட  அதி்கமொ்க 
இருககும் வயர உற�த்தி நடககும். 
முறறுரியம (நிறுவனம் ெமநிய்ல MR = MC 
ஆ்க இருககும்வயர உற�த்தியை 
தமற்்கொள்ளும்). அப்த�ொது விய்ல `23/- 
ஆ்க உள்்ளது.

வமை்பைம் 5.6
அளவு

வி
ல

ை
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நிரணயித்தல. (உதொரணம்: ஒரு 
புத்த்கத்திறகு இநதிைொவிறகுள் ஒரு 
விய்லயும், அதத புத்த்கத்திறகு 
்வளிநொடு்களில தவறு விய்லயும் 
்�றுவது).  இதனடிப்�யடயிலதொன் சீனொ 
தன் ்�ொருள்்களுககு குய்றவொன விய்ல 
நிரணயித்து, இநதிைச ெநயதயில குவித்து, 
இநதிைத் ்தொழில்க்ளொன ்கடி்கொரம் 
மறறும் ்�ொம்யம ்தொழில்கள் 
முடக்கப்�டடுள்்ளன.

(iii) ்பயன் அடிப்்பமையில் க்ப்தம்

ஒரு �ண்டத்தின் �ைனின் 
அடிப்�யடயில �லதவறு விய்ல்கள் 
்�றுதல. (உதொரணம். தமிழநொடு மின்ெொர 
வொரிைம் மின் நு்கரயவ வீடடிறகு 
�ைன்�டுத்தினொல குய்றநத விய்லயும், 
அதத மின்ெொரத்யத ்கயட்கள் மறறும் 
்தொழிறெொய்ல்களுககு �ைன்�டுத்தினொல 
அதி்க விய்லயும் வசூலிககின்்றது).

5.7.5  விமைக்ப்தத்தின் 
நிமை்ள்

விய்ல த�தம் ்கொடடுதல எல்லொ 
முறறுரியம அங்கொடி்களிலும் 
�ரவியிருககி்றது. A.C.பிகு (Pigou) 
கூறறுப்�டி, மூன்று வய்கைொன த�தம் 
்கொடடுதல உள்்ளது.

(i) மு்தல் நிமை விமைக்ப்தம் ்காட்டு்தல்

வொஙகு�வர அதி்க�டெமொ்க எவவ்ளவு 
விய்லயை தர முன்வருவொதரொ அநத 
விய்லயை அவரிடம் 
வசூலித்துவிடுவதுதொன் முதல நிய்ல 
விய்ல த�தம் ஆகும்.  இது முழு த�தம் 
்கொடடுதல எனப்�டும். இநத விய்ல 
நு்கரதவொர எசெத்யத முறறிலுமொ்க 
எடுத்துவிடும்.  இது நு்கரதவொயர 
அதி்க�டெ சுரண்டய்லக குறிககும்.  

இதயன ‘முழு நிய்றவு த�தம் ்கொடடும்’ 
முறறுரியம என த�ொன் ரொபின்ென் (Joan 
Robinson) குறிப்பிடுகி்றொர.

(ii)  இைணைகாம் நிமை விமை க்ப்தம் 
்காட்டு்தல்

நு்கரதவொர உ�ரியில ஒரு �குதியை 
மடடும் விற�யனைொ்ளர உறிஞசினொல 
அது இரண்டொம் நிய்ல விய்ல த�தம் 
ஆகும்.  த�ொன் ரொபின்ென் (Joan Robinson)  
இயத “நிய்றகுய்ற த�தம் ்கொடடும் 
முறறுரியம” என அயழககி்றொர. இதன்�டி, 
வொஙகு�வர �்ல குழுக்க்ளொ்க பிரிக்கப்�டடு 
�லதவறு குழுவிடம் இருநது �லதவறு 
விய்ல்கள் வசூலிக்கப்�டும்.

உதொரணம், தியரைரஙகு்களில ஒதர 
�டத்திறகு �லதவறு வகுப்பு்களுககு 
�லதவறு விய்ல வசூலித்தல. 
தியரைரஙகு்களில முதல வகுப்பின் முதல 
வரியெககும் இரண்டொம் வகுப்பின் ்கயடசி 
வரியெககும் ்�ரிை வித்திைொெம் 
இருப்�திலய்ல.  ஆனொல முதல மறறும் 
இரண்டொம் வகுப்பு ்கடடணத்திறகுள் 
மிகுநத தவறு�ொடு உள்்ளது.

(iii) மூன்ைகாவது நிமை விமை க்ப்தம்

முறறுரியமைொ்ளர அங்கொடியை 
துயண அங்கொடி்க்ளொ்க பிரித்து 
ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு விதமொன 
விய்லயை ்�றுவர. இதில குழுக்கள் 
வைது, இனம் மறறும் இடத்யதப் ் �ொறுத்து 
பிரிக்கப்�டுகின்்றன.

உதொரணம். இரயிலில �ைண ்கடடணம் 
முதிைவர்களிடம் குய்றவொ்க 
்�்றப்�டுகி்றது. மொணவர்களுககு 
்�ொருட்கொடசி மறறும் ்கண்்கொடசி்களுககு 
்கடடணத்தில தள்ளு�டி வழங்கப்�டுகி்றது.
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5.8.1  முற்றுரிமை க்பகாட்டியின் 
இயல்பு்ள்

முற்றுரிமை க்பகாட்டியின் முக்கிய 
இயல்பு்ள்

1.  எண்ணற்ற வொஙகுதவொர, மறறும் 
விறத�ொர.

2.  நிறுவனங்கள் விய்ல நிரணயிக்க 
முடியுமொத்லொல அவர்கத்ள தங்கள் 
�ண்டத்திறகு விய்ல நிரணயிப்�ர.

3.  நிறுவனங்கள் தொங்கள் உற�த்தி ்ெயத 
�ண்டங்கய்ள மற்றவர்களின் 
�ண்டங்களிலிருநது தவறு�டுத்திக்கொடட 
முைறசிப்�தத முறறுரியமப்த�ொடடியின் 
முககிை அம்ெமொகும்.

4.  ் தொழிலில உள்த்ள நுயழை மறறும் 
்வளிதை்ற நிறுவனங்களுககுத் 
தயடயிலய்ல.

5.  ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தன் உற�த்தி 
�ண்டத்தின் விற�யனயை அதி்கரிக்க 
அதி்க விற�யன ்ெ்லயவ (Selling cost) 
தமற்்கொள்கி்றது.

6.  விய்லயில்லொ த�ொடடி (Non price 
competition). ஒவ்வொரு நிறுவனமும் 
சுதநதிரமொன விய்லக ்்கொள்ய்கயை 
பின்�றறும். 

5.8.2  முற்றுரிமை க்பகாட்டியின் 
விமை ைற்றும் உற்்பத்தி 
நிர்ணயம்

முறறுரியம த�ொடடி அங்கொடியில 
விற�யனைொ்ளர்கள் இ்லொ�த்யத 
உசெப்�டுத்துவதற்கொ்க MR வய்ளத்கொடு 
MC வய்ளத்கொடடின் தமல இருககும்வயர 
உற�த்தியை அதி்கப்�டுத்துவொர.  இநநிய்ல 
்தொடரநது MC = MR ஆகும்வயர விற�யன 
்தொடரும்.

5.7.6 குவித்்தல் (Dumping)

குவித்தல என்்றொல ஒரு 
முறறுரியமைொ்ளர தனது உற�த்தி 
�ண்டத்திறகு உள்ளூர அங்கொடியில அதி்க 
விய்லயும், ்வளியூர அங்கொடியில 
குய்றநத விய்லயும் நிரணயிப்�து ஆகும்.  
இதனொல ஒரு நொடு (உ.ம்.சீனொ) 
தன்னுயடை உற�த்தியை அடுத்த 
நொடு்களுககு (உ.ம்.இநதிைொ) 
விரிவு�டுத்துவதொகும். இது “�ன்னொடடு 
விய்லத�தம்” ்கொடடுதல எனப்�டும்.  
இதனொல இநதிைத் ்தொழில்கள் நசுஙகும்.   
உதொரணமொ்க இநதிைொவில மின்னணு 
ெொதன அங்கொடி சீனொவின் மின்னணுப் 
்�ொருட்க்ளொல நிரப்�ப்�டடுள்்ளது.

முறறுரியமப் த�ொடடியில �்ல 
நிறுவனங்கள் தவறு�டுத்தப்�டட 
�ண்டங்கய்ள உற�த்தி ் ெயது விற�ொர்கள்.  
ஒதர உ�தைொ்கத்திற்கொன �ண்டங்கய்ள 
தைொரிககும் நிறுவனங்களுககியடதை 
த�ொடடி நி்லவும், ஆனொல நிய்றகுய்றைொ்க 
இருககும். எநத ஒரு விற�யனைொ்ளரும் 
விய்லயித்லொ அல்லது உற�த்தியித்லொ 
தவறு நிறுவனத்யத ஆதிக்கம் ்ெலுத்த 
இை்லொது. எனதவ முறறுரியமப் த�ொடடி 
என்�து எண்ணற்ற நிறுவனங்கள் �திலீடு 
உயடை �ண்டங்கய்ள (நிய்றவொன �தலீடு 
அல்ல) விற�யதக குறிககும்.

5.8
முறறுரிகம ந�ோட்டி

முறறுரிகம ந�ோட்டி எடுததுககோட்டு
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வயர�டம் 5.7 OM என்�து ெமநிய்ல 
உற�த்தி, OP என்�து ெமநிய்ல விய்ல, 
்மொத்த வருவொய ‘OMQP’, ்மொத்த ்ெ்லவு 
‘OMRS’.  எனதவ, ்மொத்த இ்லொ�ம் ‘PQRS’. 
இது குறுகிை ்கொ்லத்தில கியடககும் 
அ�ரிமிதமொன இ்லொ�ம் ஆகும். 

ஆனொல தவறு�டட வருவொய மறறும் 
்ெ்லவு நிய்ல்களில முறறுரியமப்த�ொடடி 
நிறுவனம் நடடமும் அயடை்லொம்.

தமற்கொண் வயர�டத்தில AR மறறும் 
MR த்கொடு்கள் அதி்க ்நகிழசசியுடன் 
்கொணப்�டுகின்்றது. Eஎன்்ற புள்ளியில 
ெமநிய்ல,  அதொவது அஙகு MC = MR 
ஆ்கவும் மறறும் MC த்கொடு, MR  த்கொடயட 
கீழிலிருநது தம்லொ்கவும் ்வடடுகி்றது.  
அப்த�ொது ெமநிய்ல உற�த்தி OM ஆ்கவும், 
ெமநிய்ல விய்ல OP ஆ்கவும் உள்்ளது.

நிறுவனத்தின் ்மொத்த வருவொய  
‘OMQP’ நிறுவனத்தின் ்மொத்த ்ெ்லவு 
‘OMLK’. எனதவ ் மொத்த நஷடம் PQLK.  இநத 
நிறுவனம் குறுகிை ்கொ்லத்தில நடடத்யத 
அயடநதிருககி்றது.  

முறறுரியம த�ொடடி அங்கொடியில

1.  ததயவகத்கொடொனது கீழதநொககி ெரிநது 
்ெலலும்.

2.  ஒன்றுக்்கொன்று ்நருஙகிை �திலீடடு 
�ண்டங்கள் இருககும்.

3.  ததயவ த்கொடு (ெரொெரி வருவொய த்கொடு) 
்நகிழசசி உயடைது.

முறறுரியமப் த�ொடடி தவறு�ொடுயடை 
�ண்டங்கய்ள தவறு�டட விய்லயில 
விற�யன ்ெயவயதக குறிககும். 
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் கீழ்கண்டவறய்ற 
ெரி்ெயது ெமநிய்லயை ஏற�டுத்தும். 1. 
விய்ல மறறும் ்வளியீடு 2. தைொரிப்ய� 
ெ ரி ் ெ ய த ல 
3. விற�யனச ்ெ்லயவ ெரி்ெயதல

குறுகிய ்காை ெைநிமை

எப்�டி ஒரு முறறுரியமப் த�ொடடி 
நிறுவனம் விய்ல மறறும் 
உற�த்திககியடதை ெமநிய்லயை 
அயடகி்றது? MC = MR ஆ்க 
இருககும்்�ொழுது இ்லொ�ம் உசெமொ்க 
இருககும். 

இைாபம்
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MQ அல்லது OP ெரொெரி ்ெ்லவு 
ஆ்கவும் இருககும். எனதவ நீண்ட்கொ்லத்தில 
முறறுரியம த�ொடடியில நிறுவனம் AR = 
AC மறறும் MC = MR ஆ்க உள்்ளத�ொது 
ெமநிய்லயை அயடயும். இது நிறுவனம் 
இைலபு ்லொ�ம் அயடவயதக குறிககும். AR 
த்கொடு நீண்ட்கொ்ல ெரொெரி ்ெ்லவு 
த்கொடடிறகு (LAC) ்தொடுத்கொடொ்க Q 
புள்ளியில அயமயும்.

குறுகிை ்கொ்ல ெமநிய்லககு 
ஒதர நி�நதயன 

: MC = MR. 

நீண்ட்கொ்லெமநிய்லககு 
இரண்டு நி�நதயன்கள்

:
MC = MR 
மறறும் 
AC = AR

5.8.3  முற்றுரிமை க்பகாட்டியில் 
வீண மெைவு்ள்

்�ொதுவொ்க முறறுரியம த�ொடடியில 5 
வய்க வீண் ்ெ்லவு்கள் ்கொணப்�டுகின்்றன.

1.    வீ்ணகாக்்ப்்பட்ை ெக்தி: வீணொக்கப்�டட 
ெகதி என்�து உத்தம அ்ளவு 
உற�த்திககும், உண்யம அ்ளவு 
உற�த்திககும் உள்்ள தவறு�ொடொகும். 
நீண்ட்கொ்லத்தில நிறுவனங்கள் 
குய்றநத்ளவு ெரொெரிச ்ெ்லவு 
இருநதொலும், உத்தம அ்ளவு 
உற�த்தியைவிட தவண்டு்மன்த்ற 
குய்றநத அ்ளவு உற�த்தி ்ெயகின்்றன. 
இவவொ்றொன, ்ெைல �ற்றொககுய்றயை 
ஏற�டுத்தி விய்லயை உைொ்த்துகி்றது. 
முறறுரியம த�ொடடியில இநத அ்ளவு 
ெகதி வீணொக்கப்�டுவதொ்கதவ 
்கருதப்�டுகி்றது.  வயர�டம் 5.9-ல MF 
அ்ளவு உற�த்தி வீணொக்கப்�டட 
ெகதிைொகும். OF அ்ளவு உற�த்தி 
்ெயைப்�டடிருநதொல ெமுதொைத்திறகு 
அதி்க �ண்டங்கள் குய்றநத விய்லயில 
கியடக்கப்�டடிருககும்.

நிறுவனம் ைற்ைம் குழுக்்ளின் நீணை்காை 
ெைநிமை ைற்றும் முழுசெைநிமை

குறுகிை ்கொ்லத்தில முறறுரியம த�ொடடி 
நிறுவனம் அ�ரிமிதமொன இ்லொ�ம் அல்லது 
நடடம் ்�றும். ஆனொல நீண்ட்கொ்லத்தில 
்தொழிலில புதிை நிறுவனங்கள் உள்த்ள 
வருவதொல ஏற்கனதவ உள்்ள நிறுவனங்கள் 
்�ற்ற அ�ரிமிதமொன இ்லொ�ம் 
துயடத்்தடுக்கப்�டும். எனதவ புதிை 
நிறுவனங்கள் உள்த்ள நுயழவதொலும், 
நடடமயடநத நிறுவனங்கள் 
்வளிதைறுவதொலும் இைலபு இ்லொ�தம 
கியடககும். 

நீண்ட்கொ்லத்தில ்நருஙகிை �திலீடடு 
�ண்டங்கள் கியடப்�தொல AR த்கொடு அதி்க 
்நகிழசசி உள்்ளதொ்க அல்லது தடயடைொ்க 
இருககும். 

வயர�டத்தில ெமநிய்லைொனது E என்்ற  
புள்ளியில ஏற�டும். அப்த�ொது

OM- ெமநிய்ல உற�த்தி 

OP- ெமநிய்ல விய்ல 

OPஅல்லது MQ- ெரொெரி வருவொய  

MF = வீணொக்கப்�டட ெகதி

0
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இ்லொ�ம்

எண்ணிகய்க
வயர�டம் 5.9
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2.    கவமையின்மை: முறறுரியமை்ளர 
த�ொடடியில  நிறுவனங்கள் உத்தம  
உற�த்தி அ்ளயவவிட  குய்றவொ்க 
உற�த்தி ்ெயவதொல வ்ளங்கய்ள 
முழுயமைொ்க �ைன்�டுத்துவதிலய்ல. 
எனதவ உற�த்தி தி்றன் முழுயமைொ்க 
�ைன்�டுத்தப்�டுவதிலய்ல. இதனொல 
மனிதர்களுககு தவய்லயின்யம 
ஏற�டுகிது.

3.    விளம்்பைம்: முறறுரியம த�ொடடியில 
த�ொடடியின் ்கொரணத்தினொல 
வி்ளம்�ரத்திற்கொ்க அதி்கப் �ணம் 
்ெ்லவிடப்�டுகி்றது. வீண் 
வி்ளம்�ரங்களினொல நு்கரதவொருககு 
விய்ல அதி்கரிககி்றது.  வி்ளம்�ரங்களில 
உண்யமைற்ற த்கவல மூ்லம்  
நு்கரதவொர ஏமொற்றப்�டுவதும் 
நடககி்றது.

4.    ்பல்கவறுவி்தைகான ்பணைங்ள்: 
முறறுரியம த�ொடடியில ஒதர 
�ைனுககு �லதவறு விதமொன 
�ண்டங்கய்ள அறிமு்கப்�டுத்துவது 
மற்்றொரு வீண் ்ெ்லவொகும். �ண்ட 
அ்ளவு, வடிவம், �ொணி மறறும் 
வண்ணத்தொல தவறு�டுத்தப்�டுகி்றது. 
குறிப்பிடட வய்கைொன �ண்டதம 
த�ொதுமொனதொ்க உள்்ளது. தமலும் 
சி்லவய்கயில அதி்க அ்ளவு 
்�ொருட்கய்ள உற�த்தி ்ெயதொல 
ஒவ்வொரு �ண்ட உற�த்திக்கொன 
்ெ்லவு குய்றவொ்க இருககும். ஆனொல 
இஙகு �்லவய்கைொன �ண்டங்கள் 
குய்றநத அ்ளவில உற�த்தி 
்ெயைப்�டுகின்்றது.

5.    மெயல்திைன் குமைந்்த நிறுவனங்ள்: 
முறறுரியம த�ொடடியில சி்ல 
்ெைலதி்றன் குய்றநத நிறுவனங்கள் 
தமது இறுதிநிய்லச ்ெ்லயவ விட 

அதி்க விய்ல வசூலிககின்்றனர. 
இத்தய்கை நிறுவனங்கள் 
்வளிதைற்றப்�ட தவண்டும், ஆனொல  
நு்கரதவொர ்�ரும்�ொலும் உணரசசி 
தூண்டுத்லொல இத்தய்கை நிறுவனப் 
்�ொருட்கய்ள வொஙகுவதொல, தி்றயமக 
குய்றவொன நிறுவனங்கய்ள 
்வளிதைற்ற முடிவதிலய்ல. தமலும் 
தி்றயமைொன நிறுவனங்கள் 
நு்கரதவொயரக ்கவரும் வய்கயில 
வி்ளம்�ரம் ்ெயை த�ொதிை அ்ளவு 
்ெ்லவு ்ெயவதிலய்ல இதனொல 
தி்றயமக குய்றவொன நிறுவனங்கய்ள 
்வளிதைற்ற முடிவதிலய்ல. 2017- 
ஆம் ஆண்டிற்கொன தநொ�ல �ரிசு ் �ற்ற 
ரிசெொரடு தத்லொர (Richard Theiler) 
குறிப்பிடடயதப் த�ொ்ல நு்கரதவொர 
உணரசசி வைப்�டடவர்க்ளொ்க 
இருககி்றொர்கத்ள அன்றி �குத்தறிநது 
்ெைல�டுவதிலய்ல. �குத்தறிவொன 
முடிவு்கய்ள தமற்்கொள்்ளச ்ெயவது 
மனமொகும்; உணரசசி வைப்�டட 
முடிவு்கய்ள தமற்்கொள்்ளக 
்கொரணமொ்க இருப்�து இதைமொகும்.

வகாஙகுகவகார முற்றுரிமை (Monopsony)

ஓர அங்கொடி அயமப்பில �ண்டங்கள் 
மறறும் �ணி்கய்ள வொங்க ஒருவதர 
இருநதொல அது வொஙகுதவொர முறறுரியம 
எனப்�டும். சி்ல �ண்டங்களுககு ஒருவதர 
வொடிகய்கைொ்ளரொ்க இருப்�தொல அநத 
அங்கொடியில வொஙகு�வர மிகுநத ெகதியுடன் 
்கொணப்�டுவொர.  முறறுரியமயும், 
வொஙகு�வர முறறுரியமயும் ஓதர த�ொல 
இருநதொலும், வொஙகும் முறறுரியமைொ்ளர 
அங்கொடியின் ததயவப் �க்கத்திலும், 
முறறுரியமைொ்ளொர அங்கொடியில அளிப்புப் 
�க்கத்திலும் ஆதிக்கத்துடன் இருப்�ர.
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5.10

5.9

5.  அவர்கள் தங்கள் உற�த்தி �ண்டத்திறகு 
நிரணயிககும் விய்ல அதி்க இ்லொ�ம் 
்�றுவதற்கொ்கதவ இருககும்.

சில்கைகார முற்றுரிமை

சிலத்லொர முறறுரியம அங்கொடியில 
சி்ல நிறுவனங்கத்ள ஒதர மொதிரிைொன 
அல்லது வித்திைொெமொன �ண்டங்கய்ள 
உற�த்தி ்ெயயும். உதொரணம். எண்்ணய 
மறறும் வொயு. சிலத்லொர முறறுரியமப் 
த�ொடடியில எத்தயன நிறுவனங்கள் 
என்�யதக குறிப்பிட முடிைொது.  சி்ல 
நிறுவனங்கத்ள இருப்�தொல, ஒரு 
நிறுவனத்தின் நடவடிகய்க மற்ற 
நிறுவனங்களின் நடவடிகய்க்கய்ளப் 
�ொதிக்க வொயப்பு உள்்ளது.

5.10.1  சில்கைகார முற்றுரிமையின் 
இயல்பு்ள்

1.    சிை ம்பரிய நிறுவனங்ள்: சி்ல ்�ரிை 
நிறுவனங்கத்ள அங்கொடி முழுவதிலும் 
உற�த்தி மறறும் ததயவயைக 
்கடடுப்�டுத்தும்.

2.    நிறுவனங்ளுக்குள் ெகாரந்திருத்்தல்: 
ஒரு நிறுவனத்தின் விய்ல மறறும் 
உற�த்தி அ்ளயவ நிரணயிககும் 
முடிவு்கள் த�ொடடி நிறுவனம் எடுககும் 
முடிவு்கய்ளச ெொரநது அயமயும்.

இருவர முற்றுரிமை 
(Duopoly)

இநத வய்க அங்கொடி தனிப்�டட இரு 
விற�யனைொ்ளர்கய்ளக ்்கொண்டுள்்ளது. 
இரண்டு விற�யனைொ்ளரும் தனித்து 
்ெைல�டுவதுடன் அவர்களுககு 
எநதவிதமொன ஒப்�நதமும் கியடைொது என 
அனுமொனிக்கப்�டுகி்றது. இருவர 
முறறுரியமயில இருவரும் விய்ல மறறும் 
உற�த்தியை மொறறும் சுதநதிரம் 
்�றறிருப்�ர. ஒரு விற�யனைொ்ளர தன் 
நடவடிகய்கைொல தன் எதிரி 
�ொதிக்கப்�டவிலய்ல என நியனத்துக 
்்கொள்வொர.  அதன் அடிப்�யடயில தன் 
விய்லயை நிரணயிப்�ொர.

5.9.1  இருவர முற்றுரிமையின் 
்பணபு்ள்

1.  ஒவ்வொரு விற�யனைொ்ளரும் 
த�ொடடிைொ்ளரின் தநொக்கம் மறறும் 
்ெைல�ொடு்கய்ள முழுயமைொ்க 
அறிநதிருப்�ொர.

2.  இரண்டு விற�யனைொ்ளரும் உடன்�ொடு 
்ெயதிருப்�ர. (விற�யன ்தொடர�ொன 
அயனத்திலும்)

3.  அவர்கள் முய்றைற்ற மி்கக ்கடினமொ்க 
த�ொடடியில ஈடு�ட்லொம்.

4.  உற�த்தி �ண்டங்களின் தவறு�ொடு 
இலய்ல.

இருமு் முற்றுரிமை (Bilateral 
Monopoly)

இருமு்க முறறுரியம எனும் அங்கொடியில 
ஒரு உற�த்திைொ்ளர (முறறுரியமைொ்ளர) 
மறறும் ஒரு வொஙகு�வர (வொஙகும் 
முறறுரியமைொ்ளர) மடடும் இருப்�ர.
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3.    குழுச மெயல்்பகாடு: சிலத்லொர முறறுரியம நிறுவனங்கள் அயனத்தும் தமககுள் 
ஒறறுயமயுடன் ்ெைல�டதவண்டிை முககிைத்துவத்யத உணரநதிருககும்.

4.    விளம்்பைச மெைவு: சிலத்லொர முறறுரியமைொ்ளர, வி்ளம்�ரம் அல்லது உற�த்தியின் 
தரத்யத தமம்�டுத்தி தனது விற�யனயை அதி்கரிப்�ர.

5.    ்பணைத்தின் ்தன்மை: நிய்றவு சிலத்லொர முறறுரியம என்�து ஒதர விதமொன ்�ொருள் 
உற�த்தி ்ெயவயதயும், நிய்றகுய்ற சிலத்லொர உற�த்தி என்�து �்லவிதமொன ்�ொருட்கள் 
உற�த்தி ்ெயவயதயும் குறிககும்.

6.    ைகாைகா்த விமை (Price rigidity): விய்லயை மொறறி அயமப்�து என்�து இநத அங்கொடியில 
்கடினம் ஆகும். சிலத்லொர முறறுரியமயில விய்லயை மொற்றொமல இருப்�தறகு ்கொரணம் 
எதிரொளி்களின் த�ொடடி �றறிை அசெமொகும்.

5.11
்பல்வம் அங்காடி்ளின் இயல்பு்ள்:  ஓர ஒப்பீடு

வ. 
எண இயல்பு்ள் நிமைவு க்பகாட்டி முற்றுரிமை முற்றுரிமை க்பகாட்டி

1 உற�த்திைொ்ளர்கள் / 
விற�யனைொ்ளர்கள் எண்ணற்றவர்கள் ஒருவர மடடுதம அதி்கம்

2 உ ற � த் தி யி ன் 
தன்யம

ஓரிைல�ொனயவ. 
மு ழு ய ம ை ொ ன  
�திலீடடு �ண்டம்

தனித்துவமொனயவ 
(�திலீடடுப் �ண்டம் 
இலய்ல)

� ல த வ று வி த ம ொ ன 
�ண்டம் (்நருஙகிை 
�திலீடடு �ண்டம்)

3 விய்ல மீது 
்கடடுப்�ொடு 

அ ங ்க ொ டி 
வி ய ்ல ய ை 
ஏற�வர்கள்

வி ய ்ல ய ை 
நிரணயிப்�வர

முத்தியர அஙகீ்கொரம் 
மூ்லம் ஓர்ளவு 
்கடடுப்�ொடு

4 உடபுகுதல / 
்வளிதைறுதல தயடைற்றது தயடயுள்்ளது எளிது

5 இ்லொ�ம்

குறுகிை ்கொ்லம் 
மிய்க இ்லொ�ம், 
நீண்ட்கொ்லம் – 
இைலபு இ்லொ�ம்

மு ற று ரி ய ம 
இ்லொ�ம்

குறுகிை ்கொ்லம்: அதி்க 
இ்லொ�ம், நீண்ட்கொ்லம்: 
இைலபு இ்லொ�ம்

6 அங்கொடி �றறி 
அறிதல முழுவதும் முழுவதும் �குதி

7 AR த்கொடு
கியடகத்கொடு

X – அசசிறகு 
இயணைொனது

கீ ழ த ந ொ க கி ை து . 
்நகிழசசி குய்றவு

கீழதநொககிைது. அதி்க 
்நகிழசசி உயடைது.

8 விற�யன அ்ளவு அதி்கம்
நிய்றவு த�ொடடியை 
ஒ ப் பி டு ய ்க யி ல 
குய்றவு

்கணிெம்

9 விய்ல ஒதரமொதிரி விய்ல 
மறறும் குய்றவு அதி்கம் மிதமொன மறறும் 

மொறு�டட விய்ல்கள்

10 அங்கொடி ெகதி இலய்ல அதி்கம் சிறிது
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5.12
பேோகுபபுகை

அங்கொடி அயமப்பு, அங்கொடியின் 
�லதவறு நிய்ல்கள் மறறும் �லதவறு 
அங்கொடியின் �ண்பு்கள் �றறி இநத 
அத்திைொைத்தில வி்ளக்கப்�டடது. அங்கொடி 
்�ொதுவொ்க நிய்றவுப்த�ொடடி அங்கொடி, 
நிய்றகுய்றப் த�ொடடி அங்கொடி என 
பிரிக்கப்�டுகி்றது.

நிய்றகுய்றப்த�ொடடி அங்கொடி 
முறறுரியம, முறறுரியம த�ொடடி, இருவர 
முறறுரியம, சிலத்லொர முறறுரியம 
ஆகிைவறய்ற உள்்ளடககிைதொ்க இருககும். 
நிறுவனங்கள் இ்லொ�ம் ்�றுவது 
அநநிறுவனங்கள் ்கயடப்பிடிககும் 
யுகதி்கய்ளப் ்�ொறுத்தது.  முறறுரியம 
அங்கொடியில விற�யனைொ்ளர தன்னுயடை 
முறறுரியம ெகதியின் அடிப்�யடயில 
அதி்க இ்லொ�தம ்�றுவொர.

மெகாற்்ளஞ்சியம்

ெைநிமை 
நிறுவனம் மொ்றொநிய்ல 
அயடதல

ெைநிமை விமை
�ண்டத்தின் ததயவயும், 
அளிப்பும் ெமமொகும் விய்ல

நிறுவனம்

ஒரு தனி அயமப்பு, 
உற�த்திக ்கொரணி்கய்ள 
�ைன்�டுத்தி உற�த்தி 
மறறும் விற�யன ்ெயதல.

நீணை்காைம்
உற�த்தி ்கொரணி்கள் 
அயனத்தும் மொ்றக கூடிை 
்கொ்லம்

இறுதிநிமை 
மெைவு

ஓர அ்லகு �ண்டத்யத 
கூடுத்லொ்க உற�த்தி ்ெயை 
ஏற�டும் ்ெ்லவு

இறுதிநிமை 
வருவகாய்

ஓர அ்லகு �ண்டத்யத 
கூடுத்லொ்க விற�தொல 
கியடககும் வருவொய

முற்றுரிமையகாளர

ஒரு தனி விற�யனைொ்ளர 
்மொத்த உற�த்தியையும் 
்கடடுப்�டுத்து�வர  இதறகு 
்நருஙகிை �திலீடு இலய்ல

விமை 
நிர்ணயிப்்பவர

அங்கொடியில தனது 
�ண்டத்திறகு விய்ல 
நிரணைம் ்ெயயும் ெகதி

விமை ஏற்்பவர 
நிறுவனம் ்தொழிறெொய்ல 
நிரணயிககும் விய்லயை 
ஏற்றல
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ICT CORNER

வகுபபு: XI - �ோ்டம்: ப�ோருளியல்  அததியோயம் 5. அஙகோடி அகமபபும் விகல 
நிர்ணயமும் ேகலபபு : அஙகோடிச் சமநிகல

அஙகோடிச் சமநிகல �றறிய இநேச் 
பசயல்�ோ்டோ்து, நேகவயளவு 

மறறும் அளிபபின் அளவு �றறிய 
கற்றலுககு உேவுகி்றது

்படி 4்படி 3்படி 2்படி 1

* ்பைங்ள் அமையகாளத்திற்கு ைட்டுகை.

உைலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

்படி 1 :  ் ்கொடுக்கப்�டடிருககும் உரலி / வியரவுககுறியீயடப் �ைன்�டுத்தி GeoGebra �க்கத்திறகுச ்ெல்க

்படி 2 :  ‘XI STD ECONOMICS’ என்்ற GeoGebra �ணித்தொள் புத்த்கம் தியரயில ததொன்றும்.்்கொடுக்கப்�டடிருககும் 
�லதவறு �ணித்தொள்்களில ‘ அங்கொடிச ெமநிய்ல ‘(Market Equilibrium) என்னும் �ணித்தொய்ள எடுத்துக 
்்கொள்்ளவும்.

்படி 3 :  இரு ெமன்�ொடு்களும் வயர�டத்தில தநரத்கொடு்க்ளொ்க வயரைப்�டடுள்்ளன 1. ததயவயின் அ்ளவு QD 2. 
அளிப்பின் அ்ளவு QS ஆகிையவ இரு ெமன்�ொடு்கள் உள்்ளன.  இரு த்கொடு்களும் E என்னும் புள்ளியில 
்வடடுவயதக ்கவனிக்கவும்.

்படி 4  :  இநத ்வடடும் புள்ளிதை ெநயத ெமநிய்ல ஆகும் . அநதப்புள்ளியில QD மறறும்  QS இரண்டும் ெமம். 
இவவொறு ததயவை்ளவு, அளிப்பின் அ்ளவு இரண்டும் ெமமொ்க உள்்ள த�ொது அங்கொடிச ெமநிய்ல 
ஏற�டுகி்றது. தறத�ொது ‘b’ என்னும் ‘Slides’ ஐ ந்கரத்துவதன் மூ்லம் விநிதைொ்க ்ெைல�ொடயட மொறறிக 
்்கொள்்ள்லொம். விநிதைொ்கம்  மொறும் த�ொது ெமநிய்லயும் மொறுவயதக ்கவனிக்கவும். தறத�ொது 
ததயவைொன ெநயதையமப்ய� ஆயவு ்ெயைவும்.
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ை கா தி ரி  வி ன கா க் ் ள்

்ப கு தி  -  அ

ெ ரி ய கா ன  ( அ ல் ை து )  ம ்ப கா ரு த் ்த ை கா ன 
வி ம ை ம ய த்  க ்த ர ந் ம ்த டு க் ் வு ம் .

1)  கீழக்கண்டவறறுள் எநதவய்கைொன அங்கொடியில 
விய்ல மி்க அதி்கமொ்க இருக்கொது?

அ) நிய்றவுப் த�ொடடி

ஆ) முறறுரியம

இ) இருமு்க முறறுரியம 

ஈ) சிலத்லொர முறறுரியம

2)  நிறுவனத்தின் ெமநிய்ல என்�து

அ) MC = MR ஆ) MC > MR

இ) MC < MR ஈ) MR = Price

3)  கீழக்கண்டவறறுள் எது முறறுரியமப் த�ொடடியின் 
இைலபு்கள்?

அ) ஒரு விற�யனைொ்ளர
ஆ) சி்ல விற�யனைொ்ளர
இ) �ண்டதவறு�ொடு
ஈ) உள்த்ள நுயழை முடிைொது

4)  முறறுரியம நிறுவனம் குறுகிை ்கொ்லத்தில 
……………………………… ்�றும்

அ) இைலபு இ்லொ�ம் 
ஆ) நஷடம்
இ) அதி்க இ்லொ�ம்
ஈ) அதி்க நஷடம்

5)  கீழக்கண்டவறறுள் உ�ரிதி்றன் இல்லொதது 
…………………… 

அ) முறறுரியம    
ஆ) முறறுரியம த�ொடடி
இ) சிலத்லொர முறறுரியம  
ஈ) நிய்றவுப் த�ொடடி

6)  எப்த�ொது நிறுவனம் இ்லொ�ம் ்�்ற முடியும்?

அ) TR < TC  ஆ) TR – MC  
இ) TR > TC  ஈ) TR = TC

7)  விய்லயின் மற்்றொரு ்�ைர …………………………..

அ) ெரொெரி வருவொய  
ஆ) இறுதிநிய்ல வருவொய
இ) ்மொத்த வருவொய   
ஈ) ெரொெரி ்ெ்லவு

8)  எநத அங்கொடியில AR மறறும் MR ெமமொகும்

அ) இருவர முறறுரியம   
ஆ) நிய்றவு த�ொடடி
இ) முறறுரியம த�ொடடி   
ஈ) சிலத்லர முறறுரியம

9)  முறறுரியமயில MR த்கொடு ……………………………… 
த்கொடடிறகு கீழிருககும்.

அ) TR   ஆ) MC 

இ) AR   ஈ) AC

10)  நிய்றவு த�ொடடி அனுமொனிப்�து …………………

அ) ஆடம்�ர �ண்டம்   
ஆ) உற�த்திைொ்ளர �ண்டம்
இ) தவறு�டுத்தப்�டட �ண்டம்  
ஈ) ஒத்த தன்யம �ண்டம்

11)  குழுச ெமநிய்ல ஆரொயவது ……………………………

அ) முறறுரியம த�ொடடி ஆ) முறறுரியம

இ) இருவர முறறுரியம ஈ) தூை த�ொடடி

12)  முறறுரியம த�ொடடியின் முககிை �ண்பு 
……………………….

அ) ஒதர விதமொன உற�த்தி  
ஆ) விற�யனச ்ெ்லவு
இ) ஒரு விற�யனைொ்ளர  
ஈ) ஒரு வொஙகு�வர

13)  முறறுரியம த�ொடடி ------- ஆகும்.

அ) சிலத்லொர முறறுரியம           
ஆ) இருவர முறறுரியம
இ) நிய்றகுய்ற த�ொடடி            
ஈ) முறறுரியம
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14)  விய்ல தய்லயம அம்ெம் ்்கொண்டது

அ) நிய்றவு த�ொடடி   
ஆ) முறறுரியம
இ) சிலத்லொர முறறுரியம  
ஈ) முறறுரியமைொ்ளர த�ொடடி

15)  விய்லத�தம் ்கொடடுதலின்  விய்ளவு…………………. 
ஆகும்.

அ) குய்றவொன உற�த்தி  
ஆ) அதி்க இ்லொ�ம்
இ) �லதவறு விய்ல     
ஈ) ஆ மறறும் இ

16)  முறறுரியமப் த�ொடடியில ெரொெரி வருவொய 
த்கொடு

அ) முறறிலும் ்நகிழசசிைற்றது 

ஆ) முறறிலும் ்நகிழசசி உள்்ளது

இ) ்�ரும்ளவு ்நகிழசசியுள்்ளது  

ஈ) ஒன்றுககுச ெமமொன ்நகிழசசியுள்்ளது

17)  நிய்றவுப் த�ொடடியில நிறுவனத்தின் 
ததயவகத்கொடு

அ) நிய்லைொனது  

ஆ) �டுகியட 

இ) எதிரமய்ற ெரிவு  

ஈ) தநரமய்ற ெரிவு

18)  எநத வய்க அங்கொடியில த�ொடடிதை இரொது?

அ) நிய்றவு த�ொடடி   

ஆ) முறறுரியம

இ) முறறுரியமத�ொடடி   

ஈ) சிலத்லொர முறறுரியம

19)  கீழக்கண்டவறறுள் எநத வய்க அங்கொடியில 
நு்கரதவொர அதி்கம் சுரண்டப்�டுகி்றொர்கள்?

அ) நிய்றவு த�ொடடி   
ஆ) முறறுரியம
இ) முறறுரியமைொ்ளர த�ொடடி  
ஈ) சிலத்லொர முறறுரியம

20)  விற�யன ்ெ்லவிறகு உதொரணம்

அ) ்கசெொப்்�ொருள் விய்ல  
ஆ) த�ொககுவரத்துச ்ெ்லவு
இ) வி்ளம்�ர ்ெ்லவு   
ஈ) ்்கொள்முதல ்ெ்லவு

வி ம ை ் ள்  ( ்ப கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

அ அ இ இ ஈ இ அ ஆ இ ஈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

அ ஆ இ இ ஈ இ ஆ ஆ ஆ இ

்ப கு தி  -  ஆ

பி ன் வ ரு ம்  வி ன கா க் ் ளு க் கு  ஓ ரி ரு  வ கா ர த் ம ்த ் ளி ல்  வி ம ை ய ளி .

21.  “அங்கொடி” வயரைறு.

22.  விய்லயை ஏற�வர ைொர?
23.  தூை த�ொடடியின் இன்றிையமைொத �ண்ய� 

குறிப்பிடு

24.  விற�யன ்ெ்லவு என்்றொல என்ன?

25.  கீழக்கண்ட நிறுவனத்தின் ததயவத்கொடு வயர்க.
    அ) நிய்றவு த�ொடடி ஆ) முறறுரியம
26.  விய்ல த�தம் ்கொடடுதலின் இரண்டு தன்யம்கய்ள 

கூறு்க.
27.  உ�ரி ெகதி – வி்ளககு்க.
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்ப கு தி  -  இ

பி ன் வ ரு ம்  வி ன கா க் ் ளு க் கு  ஒ ரு  ்ப த் தி யி ல்  வி ம ை ய ளி .

28.   அங்கொடியின் இைலபு்கள் ைொயவ?
29.  நிய்றவு த�ொடடி மறறும் 

முறறுரியமஅங்கொடி்களில “உள்த்ள நுயழதல” 
தன்யம ைொது?

30.   விய்லத�தம் ்கொடடுதலின் நிய்ல்கய்ள வி்ளககு்க.
31.  விற�யனச ்ெ்லவு என்்றொல என்ன? 

உதொரணத்துடன் வி்ளககு்க.

32.  நிய்றவுப் த�ொடடி மறறும் முறறுரியம 
த�ொடடியின் ஒறறுயமயை வி்ளககு்க.

33.  நிறுவனம் மறறும் ்தொழிறெொய்லககு இயடதை 
உள்்ள தவறு�ொடு்கள் ைொயவ?

34.  இருவர முறறுரியமயின் இைலபு்கள் ைொயவ?

்ப கு தி  -  ஈ

பி ன் வ ரு ம்  வி ன கா க் ் ளு க் கு  ஒ ரு  ்ப க் ்  அ ள வி ல்  வி ம ை ய ளி .

35.  நிய்றவு த�ொடடியின் இைலபு்கய்ள வி்ளககு்க.
36.  நிய்றவு த�ொடடியில எவவொறு விய்ல மறறும் 

உற�த்தி அ்ளவு தீரமொனிக்கப்�டுகி்றது?
37.  சிலத்லொர முறறுரியமயின் �ண்பு்கய்ள வி்ளககு்க.

38.  முறறுரியமயில விய்ல மறறும் உற�த்தி 
அ்ளயவத் தீரமொனிப்�யத வி்ளககு்க.

39.  முறறுரியம த�ொடடியில விய்ல மறறும் உற�த்தி 
அ்ளயவத் தீரமொனிப்�யத வயர�டத்துடன் 
வி்ளககு்க.

மு ்த ல்  கு ழு  –  நி ம ை வு ப்  க ்ப கா ட் டி
இ ை ண ை கா வ து  கு ழு  –  மு ற் று ரி ம ை
மூ ன் ை கா வ து  கு ழு  –  சி ல் க ை கா ர  மு ற் று ரி ம ை
ந கா ன் ் கா வ து  கு ழு  –  இ ரு வ ர  மு ற் று ரி ம ை
ஐ ந் ்த கா வ து  கு ழு  –  மு ற் று ரி ம ை ய கா ள ர  க ்ப கா ட் டி
ஒ வ ம வ கா ரு  ை கா ்ண வ ரு ம்  வி ய கா ்ப கா ை ம்  அ ல் ை து  அ ம ை ப் பு 
அ ல் ை து  வி ற் ்ப ம ன ய கா ள ர  க ்ப கா ன் ை  அ ங ் கா டி  அ ம ை ப் ம ்ப 
அ றி ்த ல் .  ஒ வ ம வ கா ரு  ை கா ்ண வ ரு ம்  கீ ழ் க் ் ண ை வ ற் றி ற் கு 
வி ரி வ கா ன  வி ள க் ் ம்  அ ளி க் ் ை கா ம் .

1.   அங்காடி அமைப்பின் ம்பயர

2.   வியகா்பகாைத்தின் ம்பயர

3.   ம்தகாழிற்ெகாமை

4.   அங்காடி அமைப்பின் நிமை்ள்

5.   ஒரு குறிப்பிட்ை ்பணைத்தின் விமை என்ன? விமை ஒகை ைகாதிரியகா் உள்ள்தகா? 
அல்ைது ைகாறு்படுகிை்தகா?

6.   விமையற்ை க்பகாட்டியின் உ்பகயகா்ம் யகாது?

இ ந் தி ய கா  ை ற் று ம்  ்த மி ழ் ந கா ட் டி ல்  ம ்த கா ம ை க் ் கா ட் சி  ை ற் று ம் 
ம ெ ல் க ்ப கா ன்  உ ற் ்ப த் தி  ம ெ ய் யு ம்  அ ல் ை து  வி ற் ்ப ம ன  ம ெ ய் யு ம் 
நி று வ ன ங ் ளி ன்  எ ண ணி க் ம ் ம ய  ் ண டு பி டி .

மெயல்்பகாடு-1

மெயல்்பகாடு-2
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1. Roger Leroy Miller “ Economics today The Micro view “ , Addition Wesley , 15th 
edition, 2010 .

2. Irvin B. Tucker, “ Economics for Today “, South Western Cengage learning, 6th 
edition, 2010.

3. K.K. Dewett, M.H. Navalur, “ Modern Economic Theory “ , S. Chand, 23rd edition, 2010.
4. H.L. Ahuja, “ Principles of Micro Economics “, Publisher S. Chand ,  22nd  edition, 2016. 
5. Shankaran, “ Micro Economics “,
6. Micro Economics (Principles, Applications and tools) by-Arthur O’ Sullivan, 

Steven Sheffrin, Stephen Perez, Pearson

இம்ணய்தளம்

1. www.economicsconcepts.com
2. www.microeconomicsnotes.com
3. www.economicsdiscussion.net

்ப கா ர ம வ  நூ ல் ் ள்
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6.26.1
முன்னுரை 

உற்பத்திக் காரணிகளான நிலம், 
உழைப்பு,  மூலதனம்  மறறும் ததாழில் 
முழனயும் திறன் அல்லது அழமப்பு 
ப்பான்றழை உற்பத்தியில் ஈடு்படுகின்றன. 
இவ்வுற்பத்திக் காரணிகளுக்கு விழலழை 
எவ்ைாறு ்பகிர்நதளிப்்பது என்்பழத ்பகிரவுச் 
சாரபு பகாட்பாடு விளக்குகிறது. 
காரணிகளின் விழலத் தீரமானக் பகாட்பாடு 
த்பாதுைாக ்பகிரவுக் பகாட்பாடு என 
அழைக்கப்்படுகிறது.  இதில் சுைாரஸைமான 
அனு்பைம் என்னதைனில் ்பல 
த்பாருளிைலாளரகள் ்பல 
கருத்துருக்கழளயும் காரணிகழளயும் 
அறிமுகப்்படுத்தி த்பாருளிைல் அறிவிைழல 
பமம்்படுத்தியுள்ளனர.

6

பகிர்வு : பபொருள் 
்பகிரவு என்்பது நான்கு உற்பத்திக் 

காரணிகளுக்கு ைருைாழை ்பகிர்நதளிப்்பழத 
குறிக்கும். நில உரிழமைாளருக்கு ைாரமும், 
உழைப்்பைரகளுக்கு கூலியும், 
மூலதனத்திறகு ைடடியும், 
ததாழில்முழனபைாருக்கு இலா்பமும் 
்பகிர்நதளிக்கப்்படுகிறது.

அத்தியாயம் 

பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு

“சமூகத்தில் உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட சசல்்வஙகளை, உற்பத்தியில் ஈடு்பட்ட 
உற்பத்திக் காரணிகளின் முக்வரகள் அல்்லது உரிளை்யாைரகளுக்கு 
்பகிர்ந்தளிக்கப்படு்வள்தக் குறிக்கும்”.

- சசபசைன்

கற்்றல் ந�ொககஙகள் 

1

2

உற்பத்தி காரணிகளிழைபை ைருைாழை ்பகிர்நதளித்தல் ்பறறிை அறிழைப் த்பறுதல்.

 ைாரம், கூலி, ைடடி மறறும் இலா்பம் ்பறறிை பகாட்பாடுகழள மாணைரகள் 
புரி்நதுதகாள்ளும்்படி தசயதல்.
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6.4

அல்லது ”பதசிை 
ஈவுத்ததாழக ்பகிரவுக் 
பகாட்பாடு” என்றும் 
அழைக்கப்்படுகிறது.

அனுமொனஙகள்

இக்பகாட்பாடு கீைக்கணை 
அனுமானஙகழள அடிப்்பழைைாகக் 
தகாணடுள்ளது.

1.  அழனத்துக் காரணிகளும் ஒருமித்த 
தன்ழம தகாணைழை. 

2.  உற்பத்தித் காரணிகள் ஒன்றுக்தகான்று 
்பதிலீடு தசயைத்தக்கழை.

3.  காரணி அஙகாடியிலும், ்பணைஙகள் 
அஙகாடியிலும் நிழறவுப் ப்பாடடி 
நிலவுகிறது.

4.  உற்பத்திக் காரணிகள் முழுழமைாக 
இைம்த்பைரக் கூடிைழை

5. முழு பைழலநிழல நிலவுகிறது.

6. நீணை காலத்திறகு மடடுபம இவ்விதி 
த்பாரு்நதும்.

7.  ததாழில் முழனபைார இலா்பம் 
உச்சமாக்குதழல பநாக்கமாகக் 
தகாணடுள்ளார. 

8.  காரணிகளின் விழல நிரணைத்தில் 
அரசின் தழலயீடு இல்ழல.

9. ததாழில் நுட்பத்தில் மாறறமில்ழல.

இகநகொடபொடடின் விளககம்

இறுதிநிழல உற்பத்தித்திறன் ்பகிரவுக் 
பகாட்பாடடின் ்படி எ்நத ஒரு உற்பத்தித் 
காரணிக்கும் அதன் இறுதிநிழல உற்பத்தி 
திறனுக்குச் சமமாக விழலபைா அல்லது 
தைகுமதிபைா ைைஙகப்்பை பைணடும்.  
சுருக்கமாக கூறினால் ஒவ்தைாரு 
காரணியும் அதனுழைை இறுதிநிழல 
உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்ப தைகுமதி த்பறும்.

6.3

வருவொய் பகிர்வின் வரககள்

தனி�பர் பகிர்வு

தனிந்பர ்பகிரவு என்்பது நாடடு 
ைருமானத்ழத தனிந்பரகளிழைபை 
்பகிர்நதளிப்்பழதக் குறிக்கும்.

பணிசொர் பகிர்வு

்பணிசார சாரபு என்்பது ைருைாழை 
நான்கு உற்பத்திக் காரணிகளாகிை நிலம், 
உழைப்பு, மூலதனம் மறறும் அழமப்பு 
ஆகிைைறறிறகு உற்பத்தியில் தஙகளின் 
்பணிக்காக ்பகிர்நதளித்தழலக் குறிக்கும்.

இறுதிநிரை உற்பத்தித்தி்றன் 
பகிர்வு நகொடபொடு

இறுதி நிழல உற்பத்தித் திறன்  ்பகிரவுக் 
பகாட்பாடழை ைளரச்சியுறச் தசயதைரகள் 
கிளாரக்(Clark), விக்சீடு (Wickseed), மறறும் 
ைால்ரஸ(Walras) ஆைர. இக்பகாட்பாடு 
்பல்பைறு உற்பத்திக் காரணிகளுக்கு, 
எவ்ைாறு விழலகழள நிரணயிப்்பது என 
விளக்குகிறது. எவ்ைாறு ைாரம், கூலி, ைடடி 
மறறும்  இலா்பம்  தீரமானிக்கப்்படுகின்றன  
என்்பழத விளக்குகிறது. இக்பகாட்பாடு 
“காரணிகளின் த்பாதுப் ்பகிரவுக் பகாட்பாடு” 
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நகொடபொடு : விளககம்

ஓர உற்பத்திைாளர உற்பத்திக் 
காரணிழை ்பணியில் அமாத்துகிறாதரனில் 
அதறகு உற்பத்தித் திறன் உணடு என்று 
த்பாருள்.  எனபை அ்நத காரணியின் 
உற்பத்தித் திறனுக்பகற்ப அைர விழல 
தகாடுப்்பார.  காரணியின் உற்பத்தித் திறன் 
அதிகமாக இருக்கும் த்பாழுது அதன் 
தைகுமதி அதிகமாக இருக்கும்.  உற்பத்திக் 
காரணியின் இறுதிநிழல உற்பத்தி மூலம் 
கிழைத்த ைருைாழைவிை, உற்பத்திக் 
காரணியின் விழல குழறைாக 
இருக்குமாயின் உற்பத்திைாளர அ்நதக் 
காரணிழை அதிகமாக ்பைன்்படுத்துைார; 
ஏதனனில், அைருழைை இலா்பம் இதன் 
மூலம் அதிகரிக்கும்.

அதிக காரணிகழள ்பணியில் 
அமரத்தும்ப்பாது அழைகளின் 
இறுதிநிழல ைருைாய உற்பத்தி குழறகிறது. 
ஆனால் உற்பத்திைாளர காரணிகளின் 
விழல அைறறின் இறுதி நிழல ைருைாய 
உற்பத்திக்குச் சமமாகும் ைழர கூடுதல் 
அலகுகழள ்பணியில் அமரத்தி இலா்பம் 
அழைகிறார. உற்பத்திைாளரின் இலா்பம் 
ஒரு புள்ளியில் உச்சமழைைலாம்.  
இப்புள்ளிக்குப் பிறகு இறுதி நிழல 
ைருைாய உற்பத்தி காரணியின் விழலழை 
விை குழறைத் ததாைஙகலாம்.  இ்நநிழலயில் 
உற்பத்திைாளர அக்காரணிழை அதிக 
அளவில் ்பைன்்படுத்தினால் அைர 
இைப்ழ்பச் ச்நதிக்கலாம்.

ஆகபை, உற்பத்திைாளர அதன் 
இறுதி நிழல ைருைாய உற்பத்திக்பகற்ப 
உற்பத்திக் காரணியின் விழலழைச் 
சமப்்படுத்த முைல்ைார. 

சுருக்கமாக இறுதி நிழல உற்பத்தித்திறன் 
்பகிரவுக் பகாட்பாடு குறிப்பிடுைது:

இறுதி நிரை உற்பத்தி

உற்பத்திக் காரணிகளின் இறுதி நிழல 
உற்பத்தி என்்பது, ஓர அலகு கூடுதல் 
காரணிழை ்பணியில் அமரத்துைதால் 
தமாத்த உற்பத்தியில் ஏற்படுகின்ற கூடுதல் 
மாறறபம ஆகும்.  இறுதி நிழல உற்பத்திழை 
MPP, VMP மறறும் MRP எனவும் 
குறிப்பிைலாம்.

MPP = இறுதிநிழல ்பருப்த்பாருள் உற்பத்தி 
(Marginal Physical Product)

VMP = இறுதிநிழல உற்பத்தி மதிப்பு 
(Value of Marginal Product)

MRP = இறுதிநிழல ைருைாய உற்பத்தி 
(Marginal Revenue Product)

1. இறுதிநிரை பருபபபொருள் உற்பத்தி 
(MPP)

ஓர அலகு கூடுதல் காரணிழை 
்பணியில் அமரத்துைதால் தமாத்த 
உற்பத்தியில் த்பறும் உைரபை காரணியின் 
இறுதிநிழல ்பருப்த்பாருள் உற்பத்தி என்று 
அழைக்கப்்படுகிறது.

2. இறுதி நிரை உற்பத்தி மதிபபு (VMP)

காரணியின் இறுதிநிழல ்பருப்த்பாருள் 
உற்பத்திழை அதன் விழலைால் 
த்பருக்குைதால் இறுதிநிழல உற்பத்தி 
மதிப்ழ்பப் த்பறலாம்.  குறியீடடின்்படி 

VMP = MPP x விழல

3. இறுதி நிரை வருவொய் உற்பத்தி (MRP)

ஓர அலகு கூடுதல் காரணிழை 
்பணியில் அமரத்துைதால் தமாத்த 
ைருைாயில் த்பறுகின்ற ைருைாய உைரபை 
காரணியின் இறுதிநிழல ைருைாய 
உற்பத்தி என்று அழைக்கப்்படுகிறது.

MRP = MPP x MR
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ARP என்்பது சராசரி ைருைாய உற்பத்தி 
ைழளபகாடு. 

AFC காரணியின் சராசரி தசலவு 
ைழளபகாடு 

MFC காரணியின் இறுதிநிழலச் தசலவு 
ைழளபகாடு. 

AFC  பகாடு நிழறவுப் ப்பாடடியில் 
்படுகிழைக் பகாைாக உள்ளது.  MFC 
பகாடும் அபதாடு இழண்நதிருக்கிறது. 

MFC=MRP ஆக இருக்கும்ப்பாது 
நிழறவுப் ப்பாடடியில் ஒரு நிறுைனம் 
காரணி அஙகாடியில் சமநிழல அழைகிறது. 
(i.e. அதிக்படச இலா்பம் த்பரும் புள்ளி). 
ஆகபை ைழர்பைத்தில் நிறுைனம் Q என்ற 
புள்ளியில் சமநிழல அழைகிறது. 
அப்புள்ளியில் ON அலகு காரணிகழள OP 
விழலக்கு (NQ) ்பணிைமரத்தி உள்ளது.  
இஙகு MFC=MRP ஆக உள்ளது. Q என்ற 
புள்ளியில் காரணியின் இறுதிநிழல 
ைருைாய உற்பத்தியும், சராசரி ைருைாய 
உற்பத்தியும் சமமாக உள்ளன. காரணிக்கு 
ைைஙகிை விழலயும் கூை (NQ) இறுதிநிழல 
ைருைாய உற்பத்திக்கும் சராசரி ைருைாய 
உற்பத்திக்கும் சமமாய உள்ளது.  நிழறவுப் 
ப்பாடடியில் காரணிகள் எ்நத ஒரு 
சுரணைலுக்கும் உட்படுத்தப்்பைவில்ழல 
என்்பது ததளிைாகிறது. Q புள்ளிக்கு பமல் 
எ்நத ஒரு உற்பத்திைாளரும் காரணிகழள 
புதிதாக ்பணிைமரத்தமாடைார.  ஏதனனில் 
அதறகு பமல் காரணிக்கு தகாடுக்கும் 
விழல இறுதிநிழல ைருைாய 
உற்பத்திழையும், சராசரி ைருைாய 
உற்பத்திழையும் விை அதிகமாக இருக்கும். 
இது அைருக்கு இைப்ழ்ப உணைாக்கும்.

நிர்றகுர்றப நபொடடியில் இறுதிநிரை 
உற்பத்தித்தி்றன் நகொடபொடு

ைழர்பைம் 6.2ல் நிழறகுழறப் 
ப்பாடடியில் காரணியின் விழல தீரமானம் 
விளக்கப்்படடுள்ளது. AFC என்்பது 

அ.  காரணியின் விழல அக்காரணியின் 
உற்பத்தியின் அடிப்்பழையில் 
அழமகிறது.

ஆ.  காரணியின் இறுதிநிழல ைருைாய 
உற்பத்திக்கு சமமாக அக்காரணியின் 
விழல தீரமானிக்கப்்படுகிறது.

இ.  சில நி்ப்நதழனகளுக்குட்படடு 
காரணியின் விழல அக்காரணியின் 
சராசரி மறறும் இறுதிநிழல 
உற்பத்திக்குச் சமமாக அழமயும்.

இறுதிநிழல உற்பத்தித் திறன் ்பகிரவுக் 
பகாட்பாடு கீழக்கணை ைழர்பைத்தின் 
மூலம் விளக்கப்்படுகிறது.

நிர்றவுப நபொடடியில் இறுதிநிரை 
உற்பத்தித் தி்றன் நகொடபொடு

ைழர்பைம் 6.1ல் நிழறவுப் ப்பாடடியில் 
காரணிகளின் விழல எவ்ைாறு காரணி 
அஙகாடியில் தீரமானிக்கப்்படுகிறது 
என்்பது விளக்கப்்படுகிறது. X அச்சில் 
காரணியின் அலகுகளும் Y அச்சில் 
காரணியின் விழல மறறும் ைருைாய 
உற்பத்தியும் குறிப்பிைப்்படுகின்றன.

MRP என்்பது இறுதிநிழல ைருைாய 
உற்பத்தி ைழளபகாடு. 
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6.5
காரணியின் சராசரி தசலவுக்பகாடு; 
காரணிகளுக்கு ைைஙகப்்படை விழலழை 
இது குறிப்பிடுகிறது.  உற்பத்திைாளருக்கு 
காரணியின் பதழை அதிகரிக்கும்ப்பாது 
AFC யும் கூடுகிறது.  AFC உைரும் ப்பாது 
MFC ஆனது AFC க்கு பமபல பமல்பநாக்கிச் 
தசல்லும் பகாைாக அழம்நதுள்ளது.  MFC-
என்்பது காரணிகளுக்கு ைைஙகப்்படை 
இறுதிநிழலச் தசலழைக் குறிக்கிறது. Q 
என்ற புள்ளியில் MFC யும் MRP யும் 
சமநிழலயில் உள்ளன.

இப்புள்ளியில் உற்பத்திைாளர 
அதிக்படச இலா்பத்ழதப் த்பறுகிறார.  
ஆகபை இ்நத புள்ளியில் புதிதாக 
காரணிகழள பைழலயில் அமரத்துைழத 
நிறுத்திக் தகாள்கிறார.  ஆனால் காரணிக்கு 
தசயத சராசரி தசலவு NR.  காரணிமூலம் 
கிழைத்த சராசரி ைருைாபைா NQ. ஆகபை 
ஒவ்தைாரு அலகு காரணியும் RQ அளவுக்கு 
சுரணைப்்படுகிறது.  தமாத்த காரணிகளின் 
எணணிக்ழக ON க்கு சமம். ஆகபை 
உற்பத்திைாளர காரணிழை தமாத்தமாக 
சுரணடிை அளவு RQ X SR = PQRS 
(பகாடிைப்்படை ்பகுதி) எனபை நிழறகுழறப் 
ப்பாடடியில் சமநிழலயில் உற்பத்திக் 
காரணி சுரணைப்்படுகிறது.

குர்றபொடுகள்

இக்பகாட்பாடு சில குழற்பாடுகழளக் 
தகாணைது 
�	  நழைமுழறயில் உற்பத்திக் காரணிகள் 

ஒருமித்த தன்ழம தகாணைதாக 
இருக்காது.

�	  காரணிகழள ஒன்றுக்தகான்று ்பதிலீடு 
தசயது தகாள்ளமுடிைாது.

�	  நீணை காலத்திறகு மடடுபம இவ்விதி 
த்பாரு்நதும், குறுகிை காலத்திறகுப் 
த்பரு்நதாது.

வொைம்

6.5.1 பபொருள் 

உற்பத்திைாளர இை்நதிரத்ழத 
்ப ை ன் ்ப டு த் து ை த ற ப க ா ,  வீ ட ழ ை ப் 
்ப ை ன் ்ப டு த் து ை த ற ப க ா ,  நி ல த் ழ த ப் 
்பைன்்படுத்துைதறபகா தகாடுக்கப்்படும் 
தைகுமதிபை ைாரம் ஆகும்.  ஆனால் 
த்பாருளிைலில் ைாரம் அல்லது 
த்பாருளாதார ைாரம் என்்பது நிலத்ழத 
்பைன்்படுத்துைதறகாக மடடுபம 
குத்தழகக்காரர நிலச் தசா்நதக்காரருக்கு 
ைைஙகும் ்பகுதித் ததாழக ஆகும்.

6.5.2 ரிககொர்நடொவின் வொைக 
நகொடபொடு 

பைவிட ரிகாரபைா (David Ricardo) 
விளக்கிை ைாரக் பகாட்பாடு ததான்ழமக் 
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நிலமாகிை “A” ழை ்பயிரிடுகின்றனர. அ்நத 
நிலம் ்பைன்்படுத்தப்்பைாமல் அ்பரி மிதமாக 
இருப்்பதால் அத்தழகை நிலம் இலைசமாக 
கிழைக்கிறது, அதுைழர ைாரம் கிழைைாது. 
குறிப்பிடை அளவு உழைப்்பாளழரயும், 
மூலதனத்ழதயும் ்பைன்்படுத்துைதால் ”A” 
தரம் உள்ள நிலத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு 40 
மூழைகள் தநல் விழளகிறது.

அடுத்ததாக மறதறாரு சிறிை மக்கள் 
கூடைம் அபத தீவில் சில காலத்திறகுப் 
பிறகு குடிபைறுைதாக தகாள்பைாம். 
எனபை விைசாைப் த்பாருடகளின் பதழை 
அதிகரிக்கிறது.  A தரம் உள்ள நிலத்ழத 
மடடுபம தறப்பாது உணவு தானிைத்திறகாக 
சார்நது இருக்க முடிைாது.  அ்நநிலத்தில் 
குழற்நது தசல் விழளவு விதி தசைல்்பை 
ததாைஙகியிருக்கும். ஆதலால் அடுத்த தர 
”B” நிலத்ழத ்பயிர தசயை 
்பைன்்படுத்துைாரகள்.  ைளம் குழற்நத ”B” 
தர நிலத்தில் 30 மூடழைகள் தநல் 
விழளவிக்கப்்படுகிறது.  இப்ப்பாது “A” தர 
நிலத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 மூடழைகள் 
உ்பரிைாக உள்ளது (40-30). இழத ”A” தர 
நிலத்திறகான த்பாருளாதார ைாரம் என 
அழைக்கிபறாம்.

இன்னும் ஒரு சிறு மக்கள் கூடைம் அபத 
தீவில் குடிபைறுகிறது.  மிகக் குழற்நத 
ைளமுழைை ”C” தர நிலத்தில் 20 மூடழைகள் 
தநல் விழளவிக்கப்்படுகிறது.  இச்சூைலில் 
A- தர நிலத்தின் உ்பரி தறப்பாது 20 
மூடழைகளாக அதிகரிக்கிறது (40-20) இது 
”A” தர நிலத்தின் த்பாருளாதர ைாரமாகும். 

”ைாரம் என்்பது நிலத்தின் 
உணழமைானதும் அழிக்க முடிைாததுமான 
சக்திகழளப் ்பைன்்படுத்திக் தகாள்ைதறகாக 
நிலத்தின் விழளச்சலிரு்நது ஒரு ்பகுதிழை நில 
உரிழமைாளருக்கு தகாடுப்்பபத ஆகும்”.

-நடவிட ரிகொர்நடொ

கால ைாரக் 
ப க ா ட ்ப ா ை ா கு ம் . 
ரி க ா ர ப ை ா 
கீ ழ க் க ண ை ை ா று 
ை ா ர க் ப க ா ட ்ப ா ட ழ ை 
விளக்குகிறார. 

எடுநகொள்கள்

1. நிலம் ைளத்தில் பைறு்படைது.

2.  பைளாணழமயில் குழற்நது தசல் 
விழளவு விதி தசைல்்படுகிறது.

3.  நிலத்தின் ைளம் மறறும் நிலத்தின் 
அழமவிைம் ஆகிைைறழறப் த்பாறுத்து 
ைாரம் அழமகிறது.

4. நிழறவுப் ப்பாடடி நிலவுகிறது.

5.  நீணைகாலத்ழத அடிப்்பழைைாகக் 
தகாணைது.

6.  இறுதி நிழல நிலம் அல்லது ைாரம் 
இல்லா நிலம் உணடு. 

7.  நிலம் உணழமைானதும், 
அழிக்கமுடிைாத சக்திகழளயும் 
தகாணைது.

8.  பைளாணழமக்காக மடடும் நிலம் 
்பைன்்படுத்தப்்படுகிறது. 

9.  அதிக ைளமுள்ள நிலஙகள் முதலில் 
்பயிர தசயை ்பைன்்படுத்தப்்படுகின்றன.

எடுத்துககொடடுடன் இகநகொடபொடடின் 
விளககம்

புதிதாக கணடுபிடிக்கப்்படை ஒரு தீவில் 
குறிப்பிடை சில மக்கள் குடிபைறுைதாகக் 
தகாள்பைாம்.  அஙகு மூன்று தரமுழைை 
நிலஙகள் உள்ளன, அழை A, B மறறும் C. 
A என்்பது மிகவும் ைளம் த்பாரு்நதிை 
நிலம். A யுைன் ஒப்பிடும் ப்பாது B குழற்நத 
ைளம் உழைை நிலம். “C” என்்பது மிகக் 
குழற்நத ைளமுழைை நிலம். மக்கள் 
முதலில் மிகவும் ைளம் த்பாரு்நதிை 

நடவிட ரிகொர்நடொ
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”B” தர நிலத்தின் உ்பரி 10 மூடழைகளாகும் 
(30-20), இது ”B” தர நிலத்தின் த்பாருளாதர 
ைாரமாகும்.

பமபல குறிப்பிைப்்படை 
எடுத்துக்காடடின்்படி “C” தர நிலத்தின் 
உற்பத்திச் தசலவு அதன் உற்பத்தி 
மதிப்பிறகு சமமாக உள்ளது. எனபை 
அதறகு எ்நத ஒரு ைாரமும் கிழைக்காது 
(20-20) எனபை ”C”- தர நிலம் ”ைாரமில்லா 
நிலம்” அல்லது ”இறுதி நிழல நிலம்” என 
அழைக்கப்்படுகிறது.  எனபை ைாரமில்லா 
நிலம் அல்லது இறுதிநிழலநிலம் 
என்றால், அதன் உற்பத்திச் தசலவும் 
உற்பத்தி விழலயும் சமமாக இருக்கக் 
கூடிைதாகும். ைாரம் த்பறக்கூடிை நிலத்ழத 
உள் இறுதிநிழல (Intra Marginal Land) நிலம் 
என்கிபறாம். எனபை ைாரம் என்்பது ைளம் 
த்பாரு்நதிை நிலத்திறகும் இறுதி நிழல 
நிலத்திறகும் உள்ள பைறு்பாடடு 
நன்ழமபை ஆகும்.

ரிககொர்நடொவின் வொை நகொடபொடு 
அடடவரை மற்றும் வரைபடம் 

நிலத்தின் 
தரம்

உற்பத்தி 
(மூடழைகளில்)

உ்பரி (ைாரம்) 
(மூடழைகளில்)

A 40 40-20= 20
B 30 30-20= 10
C 20 20-20= 0

வரைபட விளககம்

ைழர்பைம் 6.3 ல் x- அச்சில் ்பல்பைறு 
தரமுழைை நிலஙகழளக் குறிப்பிடுகிபறாம்.   
Y-அச்சில் 1 ஏக்கருக்கான விழளச்சழலக் 
குறிக்கிபறாம் (மூடழைகளில்) OA, AB 
மறறும் BC ஆகிைழை A, B, மறறும் C தர 
நிலஙகள் ஆகும். குறிப்பிடை அபத அளவு 
உழைப்்பாளழரயும் மூலதனத்ழதயும் 
்பைன்்படுத்தி ஒவ்தைாரு தர நிலமும் த்பறற 
விழளச்சழல ைழர்பைத்தில் தசவ்ைக 
கடைஙகளில் குறிப்பிடுகிபறாம்.  Cதர 
நிலஙகள் “ைாரமில்லா நிலஙகள்” 
எனப்்படும்.  A மறறும் B தர நிலஙகள் 
த்பறற ”இறுதிநிழல ைாரமுள்ள 
நிலம்”(குறுக்கு தைடடு நிலம் –intra-
marginal lands) ைழர்பைத்தில் பகாடிைப்்படை 
்பகுதியில் குறிக்கப்்படடுள்ளது.

குர்றபொடுகள்

ரிக்காரபைாவின் ைாரக் பகாட்பாடு 
கீழக்கணை குழற்பாடுகழளக் தகாணைது. 

1.  முதலில் ைளம் த்பாரு்நதிை நிலம், 
பின்னர ைளம் குழற்நத நிலம் என்கிற 
ைரிழச ைரலாறறின் அடிப்்பழையில் 
தைறானது.

2.  இக்பகாட்பாடு, ைாரமானது விழலயில் 
பசராது என குறிப்பிடுகிறது.  ஆனால் 
ைாரமானது விழலயுைன் பசர்நதிருக்கும்.

6.5.3 நபொலி வொைம் 
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6.5.4 ��வீன வொைக நகொடபொடு / 
நதரவ மற்றும் அளிபபு 
வொைக நகொடபொடு

ததான்ழமப் த்பாருளிைல் 
அறிஞரகளின் சி்நதழனப்்படி பிற உற்பத்திக் 
காரணிகழளவிை நிலம் பைறு்படடுக் 
காணப்்படுகிறது.  ஆனால் நவீன 
த்பாருளிைல் அறிஞரகளின் சி்நதழனப்்படி 
அழனத்து உற்பத்திக் காரணிகளும் 
ஒன்றானழைபை;  அைறறிறகிழையில் 
அடிப்்பழை பைறு்பாடுகள் இல்ழல.  
எனபை ரிக்காரபைா ைைஙகிை 
ைாரத்திறகான சிறப்புக் பகாட்பாடு 
பதழையில்ழல.  ஆகபை ப�ான் ராபின்சன் 
(Joan Robinson) மறறும் ப்பால்டிங (Boulding) 
ப்பான்பறார ைாரத்ழத நிரணயிக்க 
அைரகளுழைை கருத்துக்கழள ைைஙகினர.  
இது நவீன ைாரக் பகாட்பாடு 
என்றழைக்கப்்படுகிறது.

ைாரம் என்்பதன் கருத்தாக்கம் என்னதைன்றால் 
ஓர உற்பத்திக் காரணிழை உற்பத்தியில் 
ததாைர்நது ்பைன்்படுத்த, அதனுழைை குழற்நத 
்படச சம்்பாத்திைத்திறகும் கூடுதலாக 
தரக்கூடிை உ்பரி ைருைாைாகும். 

 – �ான் ராபின்சன்

ைாரம் என்்பது ஓர உற்பத்திக் காரணி 
த்பறக் கூடிை உணழம ைருமானத்திறகும் 
அதன் மாறறு ைருைாயக்கும் உள்ள 
பைறு்பாைாகும்.

ைாரம் =  உணழம ைருைாய – 
மாறறு ைருைாய.

மாறறு ைருைாய (Transfer Earning) 
என்்பது ஓர உற்பத்திக் காரணிழை 
தறப்பாழதை ்பைன்்பாடடில் ததாைர்நது 
இருக்கச் தசயை தகாடுக்கப்்படும் 
குழற்நத்படச ஊதிைமாகும்.

ப்பாலி ைாரம் என்ற கருத்ழத மார்ஷல் 
அறிமுகப்்படுத்தினார.  நிலம் தவிர பிற 
காரணிகளான இைஙதிரஙகள் மறறும் 
நிறுைனம் ப்பான்றழை குறுகிை காலத்தில் 
அளிப்பில் நிழலைானழை ஆகும்.  அழை 
பதழை கூடுகின்ற ப்பாது உ்பரி 
ைருைாழைப் த்பருகின்றன. இது 
தறகாலிகமானது.  நீணை காலத்தில் 
அளிப்பு கூடும் ப்பாது இ்நத உ்பரி ைருைாய 
மழற்நது விடும். இ்நத ப்பாலி ைாரம் 
என்்பது குறுகிைகாலத்தில் மாறும் 
தசலவுக்கு பமலாக உற்பத்திைாளர த்பறும் 
உ்பரிைாகும்.

ப்பாலி ைாரம்  =  தமாத்த ைருைாய – 
தமாத்த மாறும் தசலவு

வொைத்திற்கும், நபொலிவொைத்திற்கும் 
உள்ள நவறுபொடுகள்

ை.எண ைாரம் ப்பாலி ைாரம்

1. ைாரம் நிலத்திறகு 
ைைஙகப்்படுகிறது

ப்பாலிைாரம் 
மனிதனால் 

உருைாக்கப்்படை 
உ்பகரணஙகளுக்கு 
ைைஙகப்்படுகிறது. 

2. நிலத்தின் அளிப்பு 
எப்ப்பாதும் 

நிழலைானது.

மனிதனால் 
உருைாக்கப்்படை 
உ்பகரணஙகள் 

குறுகிை காலத்தில் 
மடடுபம 

நிழலைானது

3. ைாரம் விழலயில் 
பசரும்

ப்பாலிைாரம் 
விழலயில் பசராது.

“மனிதனால் உருைாக்கப்்படை இை்நதிரஙகள் 
மறறும் பிற உ்பகரணஙகளில் இரு்நது 
த்பறப்்படும் ைருைாபை ப்பாலி ைாரம்”. 

- ஆல்ஃபிரட மார்ஷல்
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6.7

6.6 2. உணரமக கூலி

்பணைஙகளாகபைா, ்பணிகளாகபைா 
கூலிழை ைைஙகுைது உணழமக்கூலி 
எனப்்படும்.  எனபை ்பணக்கூலியின் 
ைாஙகும் திறபன உணழமக் கூலி ஆகும். 
்பணக்கூலி உைரழைவிை ்பணவீக்க விகிதம் 
அதிகமாக இரு்நதால், உணழமக் கூலி 
குழற்நதுள்ளது என்று த்பாருள்.

3. துணடுக கூலி (piece wage)

முடிக்கப்்படை பைழலயின் அளவின் 
அடிப்்பழையில் ைைஙகப்்படுைதாகும்.

4. ந�ைக கூலி

உழைப்்பாளி உழைக்கின்ற பநரத்தின் 
அளழைப் த்பாருத்து ைைஙகப்்படும் கூலி 
ஆகும்.

கூலிக நகொடபொடுகள்

6.7.1 பிரைபபு மடட கூலிக 
நகொடபொடு 

கூலிக் பகாட்பாடுகளில் மிகப் 
்பைழமைான ஒன்று பிழைப்பு மடைக் 
(Subsistence) பகாட்பாைாகும். முதன் முதலில் 
பிதரஞ்சு த்பாருளிைலாளரகளான 
இைறழகைாதிகள் இழத 
விளக்கியுள்ளனர. பின் ரிக்காரபைா இழத 
திருத்திைழமத்தார. ஓர உழைப்்பாளி 
மறறும் அைர குடும்்பத்தின் அடிப்்பழைத் 
பதழைகளின் அளவிறகுச் சமமாக கூலி 
ைைஙகப்்பை பைணடும் என்்பது 
இக்பகாட்பாடடின் கருத்தாகும். 
ைாழைதறகாக உழைப்்பாளி மறறும் அைர 
குடும்்பத்திறகுத் பதழைைான குழற்நத 
்படச உணவு, உழை மறறும் இருப்பிைம் 
ஆகிைைறழறபை அடிப்்பழைத் பதழை 
என்கிபறாம்.

கூலி

ஒரு உழைப்்பாளியின் அறிழைபைா, 
உைல் உழைப்ழ்பபைா ்பைன்்படுத்த 
தகாடுக்கப்்படும் ஊதிைபம கூலி ஆகும்.  
கூலி தினசரிபைா, ைாரம் ஒரு முழறபைா, 
மாதம் இருமுழறபைா, மாதம் ஒரு 
முழறபைா அல்லது ைருைத்திறகு 
ஒருமுழறபைா பமலும் ஆணடு முடிவில் 
தகாழைக்கூலி (Bonus)ைாகபைா 
ைைஙகப்்படுகிறது.

6.6.1 பபொருள் 

உழைப்்பாளியின் ்பணிழைப் 
்பைன்்படுத்திக்தகாள்ள ைைஙகப்்படும் 
விழல கூலி ஆகும்.

6.6.2 கூலியின் வரககள் 

கூலி நான்கு ைழககளாகப் 
பிரிக்கப்்படுகிறது.

1.  பபயைளவுக கூலி அல்ைது பைககூலி

த்பைரளவுக் கூலி என்்பது தராக்கமாக 
(்பணமாக) ைைஙகப்்படும் கூலிழைக் 
குறிக்கும்.

”ஓர உற்பத்திைாளர உழைப்்பாளியின் 
்பணிழைப் த்பற ஒப்்ப்நதம் தசயது குறிப்பிடை 
ததாழகழை ைைஙகுைது கூலி ஆகும்”

 - த்பன்்ாம் (Benham) 
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என்று தசால்கிற தசல்ை்நதரகழளயும் 
காண முடிகிறது.

6.7.2 �வொழகரகத்தை கூலி 
நகொடபொடு 

பிழைப்பு மடைக் கூலிக் பகாட்பாடடின் 
சீர்படுத்திை ைடிைமாக, ைாழக்ழகத்தர 
கூலிக் பகாட்பாடழை பைாரன்ஸ (Torrence) 
அழமத்துள்ளார.  உழைப்்பாளரின் 
ைாழக்ழகத் தரத்திறகுச் சமமாக கூலி 
ைைஙகுைழத இக்பகாட்பாடு 
குறிப்பிடுகிறது.  உைர்நத ைாழழகத் தரம் 
உைர்நத கூலிழையும், குழற்நத ைாழக்ழகத் 
தரம் குழற்நத கூலிழையும் தருகிறது.

ஓர உழைப்்பாளர, தனது ைாழக்ழகத் 
தரத்ழத நல்ல ்பைக்கப்்படை அளவில் 
்பராமரிக்க பதழைப்்படும் உதவிைானது 
ைாழக்ழகத் தரக் கூலி எனப்்படும்.

குர்றபொடு

1.  இக்பகாட்பாடு ைாழக்ழகத் தரம் 
கூலிழை நிரணயிக்கிறது என்கிறது.  
ஆனால் நழைமுழறயில் கூலிபை 
ைாழக்ழகத் தரத்ழத நிரணயிக்கிறது.

6.7.3 கூலிநிதிக நகொடபொடு 

இக்பகாட்பாடழை ஆைம்ஸமித் முதன் 
முதலில் எடுத்துழரத்தார.  ஆனால், 
ைளப்்படுத்திை  த்பருழம J.S. மில்ழலச் 
(J.S.Mill) சாரும்.

J.S. மில் அைரகளின் 
கூ ற று ப் ்ப டி , “ ஒ வ் த ை ா ரு 
உற்பத்திைாளரும் ஒரு 
குறிப்பிடை மூலதனத் 
த த ா ழ க ழ ை 
உழைப்்பாளருக்கு   கூலி 
ைைஙக ழைத்திருப்்பார” J.S. மில்

உழைப்்பாளிக்கு பிழைப்பு மடை 
அளழைவிை அதிக கூலி ைைஙகினால் 
அைர நல்ல நிழலழைைழை்நது அைரின் 
குடும்்பம் த்பரிை குடும்்பமாக மாறிவிடும். 
எனபை மக்கள் ததாழக த்பருகிவிடும். 
த்பருகிை மக்கள் ததாழகயின் விழளைால் 
உழைப்்பாளரகளின் அளிப்பு 
அதிகரித்துவிடும். இ்நநிழலயில் கூலி 
குழற்நதுவிடும்.

மாறாக பிழைப்பு மடை அளழை விை 
கூலி குழறைாக இரு்நதால் மக்கள் ததாழக 
குழறயும்.  அதனால் உழைப்பின் அளிப்பு 
குழறயும், இதன் ததாைரவிழளைாக 
அடிப்்பழை அளழைவிை கூலி அதிகரிக்கும். 
எனபை இக்பகாட்பாைானது மால்தஸின் 
மக்கள் ததாழக பகாடடு்பாடடுைன் 
தநருஙகிை ததாைரபு தகாணைது.

இ க் ப க ா ட ்ப ா ட டி ன் ்ப டி 
உழைப்்பாளியின் (அைர குடும்்பத்ழதயும் 
பசரத்து) பிழைப்பு மடை அளழைவிை 
கூடுதலாகபைா, குழறைாகபைா கூலி 
இருக்காது.

குர்றபொடுகள்

1.  ததாழிறசஙகஙகஙகளின் கூடடு ப்பரம் 
ப்பசும் ஆறறல் கைனத்தில் 
தகாள்ளப்்பைவில்ழல.

2.  ்பல்பைறு ்பணிகளுக்கான, ்பல்பைறு 
கூலி நிழலகழள விளக்க இக்பகாட்பாடு 
தைறிவிடைது.

3. குை்நழதப் பிறப்ழ்ப நிரணயிப்்பது கூலி 
மடடும் இல்ழல. கூலி விகிதம் 
கூடுைதால் மக்கள் ததாழக கூடும் 
என்்பது தறப்பாழதை சூைலில் 
த்பாருத்தமாக இல்ழல.  ஏழைகள் 
குடும்்பத்தில் அதிக குை்நழதகள் 
உள்ளழதயும், குை்நழதகபள பைணைாம் 
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6.8

கூலிக்குரிைது என இக்பகாட்பாடு 
விளக்குகிறது.

குர்றபொடுகள்

1. இக்பகாட்பாைானது ததாழிற 
சஙகஙகளின் ்பஙகிழன விளக்கவில்ழல.

2.  கூலி நிரணைப்்பதில் உழைப்்பாளியின் 
பதழைப்்பக்கத்ழதயும் இது பசரத்திருக்க 
பைணடும்.

6.7.5 �இ று தி நி ர ை 
உற்பத்தித்தி்றன் கூலிக 
நகொடபொடு 

த்பாதுப் ்பகிரவு பகாட்பாடடின் 
அடிப்்பழையில் இறுதிநிழல உற்பத்தித் 
திறன் கூலிக் பகாட்பாடு கூலிழை 
நிரணயிக்கிறது.

இ க் ப க ா ட ்ப ா ட டி ன் ்ப டி 
உழைப்்பாளியின் இறுதி நிழல உற்பத்தி 
திறனுக்குச் சமமாக கூலி 
நிரணயிக்கப்்படுகிறது.

நிழறவுப் ப்பாடடியில் உழைப்்பாளியின் 
இறுதிநிழல உற்பத்தித் திறனுக்குச் 
சமமாக கூலி ைைஙகப்்படுகிறது.  (கூலி = 
MPL) ஆனால் உணழம உலகில் 
நிழறகுழறப் ப்பாடடிபை உள்ளது.  இஙகு 
உழைப்்பாளியின் MPL க்கு 
(உழைப்்பாளியின் இறுதிநிழல 
உற்பத்தித்திறன்) குழறைாக கூலி 
ைைஙகப்்படடு சுரணைப்்படுகிறார.

வடடி

த்பாதுைாக கைன் த்பறு்பைர கைன் 
ைைஙகிைைருக்கு தசலுத்தும் ததாழகபை 
ைடடி எனப்்படுகிறது.

அத்ததாழகபை கூலி நிதி எனப்்படும்.  இது 
நிழலைானது மறறும் மாறாதது. கூலி 
இ்நநிதியின் அளபைாடு பநரடிைாகவும், 
்பணியில் அமரத்தப்்படை 
உழைப்்பாளாரகளின் எணணிக்ழகயுைன் 
எதிரமழறைாகவும் ததாைரபு தகாணைது.  
உழைப்்பாளியின் சராசரி கூலிழைக் 
கணக்கிை கீழக்கணை முழற ்பைன்்படுகிறது.

தமாத்தக் கூலிநிதி

உழைப்்பாளரகளின் 
எணணிக்ழக 

உழைப்்பாளியின்  
சராசரி கூலி

=

உழைப்்பாளரகளின் எணணிக்ழக 
அதிகரிக்கும் ப்பாது ஓர உழைப்்பாளியின் 
கூலி குழறகிறது.  மாறாக எணணிக்ழக 
குழறயும் ப்பாது கூலி கூடுகிறது.

குர்றபொடுகள்

1.  ்பல்பைறு ்பணிகளுக்கு ்பல்பைறு கூலி 
நிழலகளின் பைறு்பாடழை இது 
விளக்கவில்ழல.

2.  ததாழிற சஙகஙகளின் ்பஙழக இது 
அறிைவில்ழல.

3.  உணழமயில் முதலாளிகள் கூலிக்கான 
நிதிழைவிை கூடுதல் ததாழகழை 
ஒதுக்கி ழைக்கின்றனர.

6.7.4 �எசச உரிரம கூலி 
நகொடபொடு 

அதமரிக்க த்பாருளிைல் அறிஞர F.A. 
ைாக்கர (Walkar) 1875-ல் அைருழைை 
நூலான “அரசிைல் த்பாருளாதாரத்தில்” 
இக்பகாட்பாடழை எடுத்துழரத்தார. 
உற்பத்திக் காரணிகள் நான்கில் மூன்று 
காரணிகளாகிை நிலம், மூலதனம் மறறும் 
அழமப்பு ஆகிைைறறிறகு ைைஙகிை 
தைகுமதி ப்பாக எஞ்சி உள்ள ்பகுதிபை 
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6.9
வடடிக நகொடபொடுகள்

6.9.1 �துய்பபு தவிர்பபு அல்ைது 
கொத்திருத்தல் வடடிக 
நகொடபொடு 

N.W.சீனிைர (Senior) இக்பகாட்பாடழை 
எடுத்துழரத்தைர ஆைார. உைனடி தசாத்து 
நுகரழை தவிரக்க ைைஙகப்்படும் 
தைகுமதிபை ைடடி என அைர 
குறிப்பிடுகிறார.  சீனிைரின் கூறறுப்்படி 
பசமிப்பின் விழளபை மூலதனமாகும்; 
ஆனால் பசமிப்பு, துயப்பு தவிரத்தல் அல்லது 
விடடுக்தகாடுத்தழல உள்ளைக்கிைது 
ஆகும்.  ஒருைர தனது நிகழகால நுகரழை 
தவிரப்்பதன் மூலபம பசமிக்க இைலும்.  
இத்தழகை நிகழகால நுகரவு தவிரப்பு 
என்்பது சில ்பாதிப்புகழள உள்ளைக்கிைது.  
எனபை பசமிப்்பைருக்கு தனது நிகழகால 
நுகரழை தவிரத்து திைாகம் தசயைதால் 
அதழன ஈடுகடை பதழைைான தைகுமதி 
தகாடுக்கப்்பைபைணடும்.  ஆகபை ைடடி 
என்்பது பசமிப்்பைர (முதலீடடினர) துயப்பு 
தவிரத்ததறகு அல்லது 
விடடுக்தகாடுத்ததறகு ைைஙகப்்படும் 
ஈடடுத்ததாழக அல்லது தைகுமதி ைடடி 
ஆகும்.

தூயப்பு தவிரப்பு ைடடிக் பகாட்பாடழை 
மார்ஷல் ஏறறுக் தகாணைார. ஆனால் அைர 
“தூயப்பு தவிரப்பு” என்ற ைாரத்ழதக்கு 
்பதிலாக “காத்திருத்தல்” என்ற தசால்ழல 

6.8.1 பபொருள் 

முதழலப் ்பைன்்படுத்திக் தகாள்ள, 
அழதப் த்பறறைரகள் அழத 
ைைஙகிைைரக்கு ைைஙகும் தைகுமதிபை 
ைடடி ஆகும்.

6.8.2 வடடியின் வரககள் 

பமொத்த வடடி: 

கைன் த்பறறைரிைம் இரு்நது கைன் 
தகாடுத்தைர த்பறுகின்ற முழு ைடடி அளவு 
தமாத்த ைடடி ஆகும்.

தமாத்த ைடடி = நிகர ைடடி + 
சிரமத்ழதத் தாஙகிக் தகாள்ைதறகான 
ஊதிைம் + இைழரத் தாஙகுைதறகான 
இைப்பீடு + கைழன பமலாணழம 
தசயைதறகான ஊதிைம்

நிகை வடடி: 

தமாத்த ைடடியின் ஒரு ்பகுதிபை நிகர 
ைடடி ஆகும். மூலதனத்ழத ்பைன்்படுத்த 
மடடுபம இது ைைஙகப்்படுகிறது.

அரசு ்பத்திரஙகளுக்கு ைைஙகப்்படும் 
ைடடி நிகர ைடடிக்கு எடுத்துக்காடைாகும்.

“அஙகாடியில் முதழலப் ்பைன்்படுத்திக் 
தகாள்ைதறகாக தகாடுக்கப்்படுைது ைடடி” 

– ஆல்ஃபிரட மார்ஷல்
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்பைன்்படுத்துகிறார.  பசமிப்பு காத்திருத்தழல 
உள்ளைக்கிைது; காத்திருத்தலிறகான 
தைகுமதிபை ைடடி என இைர 
குறிப்பிடுகிறார.  ஆனால் மக்கள் காத்திருக்க 
விரும்புைதில்ழல.  ஆகபை அைரகழள 
காத்திருக்க ழைக்கவும், பசமிக்கச் 
தசயைவும், நாம் அைரகளுக்கு சில 
தைகுமதிழை ைைஙக பைணடும்.  சுருஙகக் 
கூறின், ைடடி என்்பது பசமிப்்பாளர 
(முதலீடைாளர) காத்திருப்்பதறக்காக 
ைைஙகப்்படும் தைகுமதிபை ஆகும்.

குர்றபொடுகள்

�	இக்பகாட்பாடு பசமிப்பு, ்பாதிப்ழ்ப 
உள்ளைக்கிைது என்கிறது, ஆனால் சில 
்பணக்காரரகளுக்கு பசமிப்பு இத்தழகை 
்பாதிப்ழ்ப உள்ளைக்கிைதாக 
இல்லாமலும் இருக்கலாம். 

�	ைடடிழை நிரணயிப்்பதில் உற்பத்திக் 
காரணிகளின் உற்பத்திதிறழன இது 
கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளவில்ழல.

6.9.2 �ஏஜிநயொ வடடிக நகொடபொடு 
அல்ைது உளவியல் வடடிக 
நகொடபொடு 

1834 ல் �ான் பர (John Rae) என்்பைர 
இக்பகாட்பாடழை எடுத்துழரத்தார.  
பின்னர ஆஸதிரிை த்பாருளிைல் அறிஞர 
ப்பாம்ப்பாைரக் (Bohm Bawerk) அைரகபள 
இக்பகாட்பாடடிறகு முழுைடிைம் 
தகாடுத்தைர ஆைார.  அதமரிக்க 
த்பாருளிைல் ைல்லுநர இரவிஙபி்ஷர (Irving 
Fisher) இதில் மாறறம் தசயது காலவிருப்்பக் 
பகாட்பாடு என்ற புதுக்பகாட்பாடழை 
ைைஙகினார.  இக்பகாட்பாடடின்்படி 
மக்கள் எதிரகால ்பணைஙகழள விை 
நிகழகால ்பணைஙகழளபை 
விரும்புகின்றனர.  ஏதனனில் எதிரகாலப் 

்பணைஙகழள விை நிகழகாலப் 
்பணைஙகபள அதிக நிச்சைமானதாகும்.  
எதிரகாலம் நிச்சைம் அறறது.  அடிக்கடி 
த்பாருளாதாரக் தகாள்ழககழள 
மாறறிக்தகாணடு இருக்கும் நாடுகளில் 
எதிரகாலம் மிக மிக நிச்சைம் அறறது.

”புதரில் உள்ள இரு ்பறழைகழள விை 
ழகயில் உள்ள ஒரு ்பறழைபை பமலானது” 
ஆகபை மக்கள் பசமிக்கும் ப்பாது தஙகள் 
நிகழகால மகிழச்சிழை அல்லது 
திருப்திழை ஒத்திப்பாடுகின்றனர.  
இவ்ைாறு தறகால திருப்திழை ஒருைர 
ஒத்திப்பாடுைதால் அைருக்கு 
ைைஙகப்்படும் ஊக்கத் ததாழக அல்லது 
காப்பீடு ைடடி ஆகும்.  மக்கள் எதிரகால 
நுகரழை விை தறகாலிக நுகரழை 
பத்நததடுப்்பதறகான காரணம் எதிரகால 
இைர்பாடுகளும்  நிச்சைமறற தன்ழமகளும் 
ஆகும்.

6.9.3 �கடன் நிதிக நகொடபொடு/ 
புதிய பதொன்ரமக 
நகொடபொடு 

கைன் நிதிக் பகாட்பாடு, புதிை 
ததான்ழமக் பகாட்பாடு எனவும் 
அழைக்கப்்படுகிறது.  இக்பகாட்பாடழை 
சுவீைன் நாடழைச்சார்நத த்பாருளிைல் 
ைல்லுநரகள் விக்தசல் (Wicksel), த்பரடில் 
ஓலின் (Bertil Ohlin), ழைனர (Viner) மறறும் 
குன்னர மிரதால் (Gunnar Myrdal) ஆகிபைார 
பமம்்படுத்தினர.

இக்பகாட்பாடடின்்படி கைன் நிதிகழள 
்பைன்்படுத்திக் தகாள்ள ைைஙகப்்படும் 
விழலபை ைடடி ஆகும்.  கைன் அஙகாடியில் 
கைன் நிதியின் பதழை மறறும் அளிப்பின் 
சமநிழலப் புள்ளியில் ைடடி விகிதம் 
தீரமானிக்கப்்படுகிறது.  
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பிரிமிைம், EMI தசலுத்துழக 
ப்பான்றழை.

(ii)  திடைமிைப்்பைாத பசமிப்பு பின்னால் 
பசமிப்பு என்று அழைக்கப்்படுகிறது. 
அதாைது “Ex-post” பசமிப்பு ஆகும்.

2. வஙகிககடன் (Bank Credit)

கைன் நிதிக்கு அடுத்த மூலமானது 
ைஙகிக்கைன் ஆகும்.  ைணிக ைஙகிகள் 
கைன் உருைாக்கி முதலீடைாளரகளுக்கு 
கைன் நிதிகழள அளிக்கின்றன.

3. பதுககியரத மீடடல் (Dishoarding)

்பதுக்கிை ்பணத்ழத 
தைளிக்தகாணர்நது ்பைன்்படுத்துைது 
கைன் நிதிகளின் அளிப்பின் மறதறாரு 
மூலமாகும். இ்நதிைாவில் 1991-ல் 
த்பாதுத்துழற நிறுைனத்ழத தனிைார 
துழறக்கு மாறறிைதால், தனிைாரிைமிரு்நத 
நிதி இைம்த்பைர்நதது. இது ்பதுக்கிைழத 
மீடைலாகும்.

4. முதலீடு பசய்யொதிருத்தல் 
(Disinvestment)

இது முதலீடடிறகு பநர எதிரானதாகும். 
உ்பகரணஙகள் பதயமானம் 
அழையும்ப்பாது அதறகுப் ப்பாதுமான நிதி 
ஒதுக்காமல் இருத்தல், முதலீடு 
தசயைாதிருத்தல் எனப்்படும். இது கைன் 
நிதிகளின் அளிப்ழ்ப அதிகரிக்கிறது. 

பமறகூறிை நான்கு மூலஙகளான கைன் 
நிதிகளின் அளிப்பு ைடடி விகிதத்துைன் 
பநரடித் ததாைரபு தகாணைது.

பதொன்ரம வடடிக நகொடபொடு

ததான்ழம ைடடிக் பகாட்பாடடின்்படி, 
்பணத்திறகான பதழைக்பகாடும் அளிப்புக் 
பகாடும் ச்நதிக்கும் இைத்தில் ைடடி வீதம் 
தீா்மானிக்கப்்படுகிறது. இஙகு ்பணத்திறகான 
பதழை என்்பது முதலீடழையும், ்பணத்திறகான 
அளிப்பு என்்பது பசமிப்ழ்பயும் குறிக்கும். S=I

கடன் நிதிகளின் நதரவ

கைன் நிதிகளின் பதழை 
கீழக்கணைழைகழள அடிப்்பழைைாகக் 
தகாணைது.

1. முதலீடடுத் நதரவ (Investment) I

கைன் நிதிகழளத் தீரமானிப்்பதில் 
முக்கிை த்பாறுப்பு ைகிக்கும் காரணி 
முதலீடடுத் பதழை ஆகும். ைணிக 
நிறுைனஙகளுக்கு முதலீடடுப் 
்பணைஙகழள ைாஙக அதிக அளவு கைன் 
நிதிகள் பதழைப்்படுகின்றன.

2. நுகர்வுத் நதரவ (Consumption) C

தனி ந்பரகளுக்கு நுகரவுத் 
பதழைகளுக்காக கைன் நிதிகள் 
பதழைப்்படுகின்றன. 

3. பதுககுவதற்கொன நதரவ (Hoarding) H

கைன் நிதிகளுக்கான அடுத்த 
பதழைைானது ்பதுக்கல்காரரகளிைமிரு்நது 
ைருகிறது.  மக்கள் ்பணத்ழத ்பதுக்கி 
ழைப்்பதன் விருப்்பம் நீரழம விருப்்பம். 
்பைன்்படுத்தாமல் தராக்கமாக 
ழைத்திருப்்பது மறறும் ்பல காரணஙகளால் 
பதான்றுகின்றது.  I, C மறறும் Hன் பதழை 
ைடடி விகிதத்துைன் எதிரமழற ததாைரபு 
தகாணைது. 

கடன் நிதிகளின் அளிபபு

கீழக்கணை நான்கு மூலஙகளின் 
அடிப்்பழையில் கைன்நிதியின் அளிப்பு 
அழமகிறது.

1. நசமிபபு (Savings)

பசமிப்பிலிரு்நது கைன்நிதிகள் 
த்பறப்்படுகின்றன.  இக்பகாட்பாடடின்்படி 
பசமிப்பு இரு ைழகப்்படும்.  அழை: 

(i)  தனி ந்பரகளின் திடைமிடை பசமிப்பு 
அல்லது முன்னால் பசமிப்பு அதாைது 
“exante” பசமிப்பு என்று 
அழைக்கப்்படுகிறது. (உ.ம்) LIC 
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சமநிரை

அதாைது கைன் நிதிகளின் பதழை 
மறறும் அளிப்பின் சமநிழலயில் ைடடி 
விகிதம் தீரமானிக்கப்்படுகிறது.

கடன் நிதிகளின் அளிபபு மற்றும் நதரவ

கைன் நிதிகளின் 
அளிப்பு

= பசமிப்பு (S) + 
ைஙகிக்கைன் (BC) + 
்பதுக்கிைழத மீடைல்(DH) 
+ முதலீடு 
தசயைாதிருத்தல்(DI)

 = S + BC + DH + DI

க ை ன் நி தி க ளி ன் 
பதழை

= முதலீடு (I) + நுகரவு (C) 
+ ்பதுக்குதல் (H)

= I + C + H

ைழர்பைம் 6.4ல் X அச்சில் 
கைன்நிதிகளின் பதழை மறறும் அளிப்பு 
குறிக்கப்்படுகின்றன.  Y அச்சில் ைடடி 
விகிதம் குறிக்கப்்படுகிறது. LS பகாடு (Supply 
of Loanable Funds) தமாத்த கைன் நிதிகளின் 
அளிப்புக் பகாைாகும். இது பசமிப்புக் பகாடு 
(S) ைஙகி கைன்பகாடு (BC) ்பதுக்காதிருத்தல் 
பகாடு (DH) மறறும் முதலீடு 
தசயைாதிருத்தல் பகாடு (DI) ஆகிைைறறின் 
ஒடடு தமாத்தபம ஆகும்.  கைன் நிதிகளின் 

BC

பதழைக் பகாடு LD ஆகும் Demand for Loanable 
Funds எனக் குறிப்பிைப்்படுகிறது.  இது 
முதலீடடுத பதழைக் பகாடு(I), நுகரவுத் 
பதழைக்பகாடு(C), அல்லது 
(பசமிக்காதிருத்தல் பகாடு)  மறறும் 
்பதுக்கல் பதழைக்பகாடு(H) ஆகிைைறறின் 
ஒடடுதமாத்தபம ஆகும். இ்நத LD பகாடும் 
LS பகாடும் E என்ற புள்ளிைல் தைடடிக் 
தகாள்கின்றன.  இது சமநிழலப் புள்ளி 
ஆகும். இ்நதப் புள்ளியில் ைடடி விகிதம் OR, 
கைன் நிதிகளின் அளவு OM.

குர்றபொடுகள்

1.  ைடடி வீதத்திழன  நிரணயிக்கும் ்பல 
காரணிகள் இஙகு பசரக்கப்்படடு 
உள்ளன.  ஆனாலும், சரிைான தசயதிப் 
்பரைலின்ழம (Asymmetric Information) 
ஒழுக்கக் பகடுகள் (Moral Hazard) ப்பான்ற 
காரணிகள் இன்று மிக முக்கிை ்பஙகு 
ைகிக்கின்றன.  த்பரிை நிறுைனஙகள் 
குழறைான ைடடி வீதத்தில் கைன்கழளப் 
த்பறறுவிடடு ைஙகிகழள 
ஏமாறறிவிடுைதால், சிறிை நிறுைனஙகள் 
மறறும் முதலீடைாளர தஙகளது ைடடி 
ைருமானத்ழத இைக்கின்றனர. ைருமான 
அளழை முன்கூடடிபை ததரிைாமல், 
கைன்நிதிக் பகாட்பாடழை தீா்மானிக்க 
இைலாது.

2.  உணழமக் காரணிகளான பசமிப்பு 
மறறும் முதலீடு ஆகிைைறழற ்பணம் 
சார்நத காரணிைான ைஙகிக் கைன், 
நீரழம விருப்்பம் ஆகிைைறறுைன் 
ததாைரபு்படுத்துைது கடினம்.

6.9.4  கீன்சின் நீர்ரம விருபப 
வடடிக நகொடபொடு அல்ைது 
ப ை வி ய ல் 
வடடிகநகொடபொடு 

கீன்ஸ 1936 ல் அைருழைை புகழத்பறற 
”பைழலைாயப்பு, ைடடி மறறும் ்பணம் 
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்ப ற றி ை 
த ்ப ா து க் ப க ா ட ்ப ா டு ” 
என்ற நூலில் நீரழம 
விருப்்ப ைடடிக் 
ப க ா ட ்ப ா ட ழ ை 
எடுத்துழரத்துள்ளார.   
கீன்ஸ கூறறுப்்படி ைடடி 
என்்பது முழுழமைாக ்பணவிைபலாடு 
ததாைரபுழைை கருத்து; ஏதனனில் ைடடி 
விகிதம் ்பண அளவிபலபை 
அளவிைப்்படுகிறது.  அைருழைை 
கருத்தின்்படி, ”நீரழமத் தன்ழமயின் 
்பகுதிழை குறிப்பிடை காலத்திறகு 
விடடுக்தகாடுப்்பதறகாக ைைஙகப்்படும் 
தைகுமதிபை ைடடி ஆகும்”

நீர்ரம விருபபத்தின் விளககம்

நீரழம விருப்்பம் என்்பது மக்கள் 
்பத்திரஙகள், ்பஙகுகள், மாறறுச் சீடடுகள், 
நிலம், கடடிைம், தஙகம் ப்பான்றழைகளாக 
அல்லாமல் தராக்க ்பணமாக ழகயில் 
ழைத்திருப்்பபத ஆகும்.

“மறற ைடிைத்ழதக் காடடிலும் 
விருப்்பத்திறபகற்ப தராக்கமாக ழைத்திருக்கும் 
தராக்க அளபை நீரழம விருப்்பம் ஆகும்”.  

- பமைர (Meyer)

1. பரிமொற்்ற ந�ொககம் 

மக்கள் அன்றாை ்பரிைரத்தழனக்காக 
்பணத்ழத தராக்கமாக ழைத்திருப்்பதின் 
விருப்்பபம ்பரிமாறற பநாக்கமாகும்.

இ்நத பநாக்கத்திறகாக ்பணம் பசமிக்கும் 
அளவு ைருமான அளழைச் சார்நதுள்ளது.
இழை பநரமழற ததாைரபுழைைது.

Mt = f (y)

 (எ.கா. Mt = 0.125y  இதன் த்பாருள் 
`1000ம் ைருமானத்தில் `125 ்பரிமாறற 
பநாக்கத்திறகான ்பணத்பதழைைாகும்).

2. முன்பனசசரிகரக ந�ொககம்

பநாயைாயப்்படுதல், வி்பத்து, 
தீப்்பறறுதல், திருடடு ப்பான்ற எதிர்பாராத 
தசலவுகழள ச்நதிப்்பதறகாக மக்கள் 
்பணத்ழத தராக்கமாக ழைத்திருப்்பதறகான 
இ்நத பநாக்கம் முன்தனச்சரிக்ழக 
பநாக்கம் எனப்்படும்.

Mp = f (y)

(எ.கா. Mp = 0.125y இதன் த்பாருள் 
`1000 ைருமானத்தில் `125 
முன்தனச்சரிக்ழக பநாக்கத்திறகான 
்பணத் பதழைைாகும்)

3. ஊக ந�ொககம்

முதலீடடுச் ச்நழதயில் ்பஙகுகள் 
மறறும் ்பத்திரஙகளின் எதிரகால விழல 
மாறறத்திறபகற்ப அதனுழைை 
நன்ழமகழளப் த்பற, ்பஙகுகள் மறறும் 
்பத்திரஙகழள ைாஙக பதழைைான ்பணத்ழத 
மக்கள் தராக்கமாக ழைத்திருக்க 
பைணடியுள்ளது.  இதுபை ஊக 
பநாக்கமாகும். இ்நத பநாக்கத்திறகாக 
ழகயில் பசமிப்்பாக ழைத்திருக்கும் 
ததாழகயின் அளவு ைடடி விகிதத்ழதப் 
த்பாருத்து அழமயும். 

Ms = f (i)

J.M. கீன்ஸ

பைத்நதரவயின் ந�ொககஙகள்

கீன்ஸ கூறறுப்்படி நீரழம 
விருப்்பத்திறகு மூன்று பநாக்கஙகள் 
உள்ளன. அழை.
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அனுமானிக்கிபறாம். (எ.கா. `200).

LP என்்பது நீரழம விருப்்பக் பகாைாகும் 
(பதழைக் பகாடு). M2 என்்பது ்பண அளிப்புக் 
பகாைாகும். இரு பகாடுகளும் E புள்ளியில் 
தைடடிக் தகாள்கின்றன.  இதுபை 
சமநிழலப் புள்ளிைாகும். ஆகபை ைடடி 
வீதம் என்்பது I ஆகும். நீரழம விருப்்பம் 
LPயிலிரு்நது L1 P1 ஆக உைர்நதால்,  ்பண 
அளிப்்பானது மாறாமல் இருப்்பதால், ைடடி 
விகிதம் OI லிரு்நது OI1 ஆக உைரும்.  பமபல 
தகாடுக்கப்்படடுள்ள எணகளின் 
அடிப்்பழையிலான எடுத்துக்காடடுகழளக் 
தகாணடும் சமநிழல ைடடி வீதத்ழதப் த்பற 
இைலும்.  ்பணத்திறகான தமாத்தத் பதழை 
d= Mt+Mp+Ms. =0.125Y+0.125Y+(450-100i). 
்பணத்தின் தமாத்த அளிப்பு ` 200. Mt மறறும் 
Mp ைருைாைால் நிரணயிக்கப்்பைக் 
கூடிைழை.  Ms க்கும் ைடடிக்கும் எதிரிழைத் 
ததாைரபு உள்ளது. எனபை, எளிழமைான 
புரிதலுக்காக   Ms ்பணத்பதழை மறறும் ்பண 
அளிப்ழ்ப எடுத்துக் தகாணடு சமநிழல 
ைடடி வீதத்ழதக் காணலாம்.

(எ.கா. Ms = 450 – 100i) இஙகு நீரழம 
விருப்்பத்திறகும் ைடடி விகிதத்திறகும் 
எதிரமழறைான உறைாகும்.

வடடி வீதத்ரதத் தீர்மொனித்தல்

்பணத்தின் பதழை மறறும் அளிப்பு 
ைடடி வீதத்ழத தீரமானிக்கிறது என கீன்ஸ 
குறிப்பிடுகிறார. ்பணத்தின் பதழை என்்பது 
நீரழம விருப்்பத்ழத குறிக்கும்.  (நீரழம 
விருப்்பமான ஊக பநாக்கம் ைடடி விகிதத்ழத 
தீரமானிக்கும் என பமபல ஏறகனபை 
குறிப்பிைப்்படைது).

்பணத்தின் அளிப்பு ஒரு நாடடின் 
ழமைைஙகி மறறும் அரசின் 
தகாள்ழககளால் தீரமானிக்கப்்படுகிறது. 
தமாத்த ்பண அளிப்்பானது நாணைஙகள், 
ரூ்பாய ்பணத்தாள்கள் மறறும் ைஙகி 
ழைப்புக்கள் ஆகிைைறழற உள்ளைக்கிைது.  
(எ.கா. M = 200).

பைத்தின் நதரவ மற்றும் 
அளிபபிற்கிரடநயயொன சமநிரை

நீரழம விருப்்பம் மறறும் ்பணத்திறகான 
பதழை ஆகிை இரணடும் சமநிழலைான 
ைடடி விகிதத்ழத தீரமானிக்கின்றன.   
இஙகு ்பண அளிப்பு மாறாது இருப்்பதாக 
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6.10

கூறினால், உற்பத்திப் ்பணிகளில் நிலம், 
உழைப்பு மறறும் மூலதனம் ஆகிை 
காரணிகளுக்கு ைைஙகிை ஊதிைம் ப்பாக 
ததாழில் முழனபைாரிைம் எஞ்சிைருக்கும் 
நிதி அளவு இலா்பம் ஆகும்.  இவ்ைாறு 
ஒருபுறம் கூறப்்படைாலும், நழைமுழறயில் 
அப்்படி இல்ழல என்்பதறகும் ்பல 
சான்றுகழளக் காணலாம்.

6.10.2 இைொபத்தின் வரககள் 

I.  முற்றுரிரம இைொபம்:  ஒரு நிறுைனம் 
முறறுரிழம கடடுப்்பாடழைக் 
தகாணடிருப்்பதால் த்பறக்கூடிைது.

II.  எதிர்பொைொத இைொபம்: எதிர்பாராத 
காரணிகளால், அதாைது விழல 
அளவில் மாறறம் ஏற்படும் ப்பாது 
இலா்பம் பதான்றினால் அது இவ்ைழக 
இலா்பம் ஆகும் (wind fall profit).

III.  இயஙகுவதற்கொன பவகுமதி 
இைொபம்: ததாழில் முழனபைார 
அைருழைை ்பணி புரிைதறகாக 
ைைஙகப்்படும் ஊதிைம் இலா்பம் 
ஆகும். (ைாரம், கூலி, ைடடி 
ப்பான்றழை ப்பால).

6.10.3 இைொபத்தின் கருத்துகள் 

அ)  பமொத்த இைொபம்: ஒரு நிறுைனம் தனது 
தமாத்த ைருைாயிலிரு்நது தமாத்தச் 
தசலழை கழிக்கும் ப்பாது கிழைக்கும் 
உ்பரி தமாத்த இலா்பம் ஆகும்.

 பமொத்த இைொபம் = TR-TC

ஆ)  நிகை இைொபம் / தூய இைொபம்/ 

பபொருளொதொை உணரமயொன இைொபம் 
நிகர அல்லது தூை அல்லது 
த்பாருளாதார அல்லது உணழம 
இலா்பம் என்்பது தமாத்த 
இலா்பத்திலிரு்நது ததாழில் 

Ms = 450-100i = 200, 450-200=100i; 
250=100i; I = 250/100 = 2.5.  இதுபை 
சமநிழல ைடடி வீதம் (2.5) ஆகும். 
உணழமயில் பதசிை ைருைாய மறறும் 
்பணைஙகள் விழலயும்  ைடடிவீதத்தில் 
விழளவிழன ஏற்படுத்தும். ஆனால் அழை 
இஙகு எடுத்துக் தகாள்ளப்்பைவில்ழல.

ஒரு பைழள LP (அதாைது 
்பணத்பதழை) மாறாது இருப்்பதாக 
ழைத்துக்தகாள்பைாம்.

்பண அளிப்பு OM2 ஆக இருக்கும் 
ப்பாது ைடடி OI2 ஆக இருக்கும்.  ்பண 
அளிப்பு OM2 விலிரு்நது OM3 ஆக 
குழறக்கப்்படும் ப்பாது ைடடி OI2 லிரு்நது 
OI3 ஆக உைரும்.  இபத ப்பால் ்பண அளிப்பு 
OM2 லிரு்நது OM4 ஆக உைரகிற த்பாழுது 
ைடடி OI2 லிரு்நது OI4 ஆக குழறயும்.

குர்றபொடுகள்

1.  குறிப்பிடை ஒரு காலத்திபலபை 
்பல்பைறு்படை ைடடி விகிதம் ச்நழதயில் 
இருப்்பழத இக்பகா்ட்பாடு விளக்கத் 
தைறிவிடைது.

2.  குறுகிை கால ைடடி வீதம் ்பறறி மடடுபம 
இது விளக்குகிறது.

இைொபம்

ததாழில் முழனபைார மறற மூன்று 
உற்பத்திக் காரணிகளின் (நிலம், உழைப்பு, 
மூலதனம்) ்பணிகழள உற்பத்தியில் 
ஒருஙகிழணப்்பதறகாக ைைஙகப்்படும் 
தைகுமதிபை இலா்பம் ஆகும்.

6.10.1 பபொருள் 

ததாழில்முழனபைாரின் ததாழில் 
திறழமழைப் ்பைன்்படுத்துைதறகான 
தைகுமதி இலா்பம் ஆகும். பைறுைழகயில் 
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6.11

எ டு த் து ழ ர த் த ா ர .  
இைரின் கூறறுப்்படி 
இலா்பம் என்்பது 
வி ழ ல க் கு ம் , 
்ப ண ை ங க ளி ன் 
உற்பத்திச் தசலவிறகும் 
உள்ள பைறு்பாபை 
ஆகும். சமுதாைத்தில் 
ஏற்படை இைஙகுநிழல 
மாறறஙகளுக்கான தைகுமதிபை இலா்பம் 
ஆகும்.  இைரின் கருத்துப்்படி, இைஙகா 
நிழலயில் உள்ள சமுதாைத்தில் இலா்பம் 
பதான்றாது. இ்நநிழலச் சமுதாைத்தில் 
அழனத்தும் தசைல்்பைாதிருக்கும், அஙகு 
எவ்வித மாறறமும் ஏற்பைாது.  இைஙகா 
சமுதாைத்தில் ததாழில் 
முழனபைாருக்கான ்பஙகு இல்ழல. இதில் 
உற்பத்திச் தசலவும் ்பணைஙகளின் 
விழலயும் சமமாக இருக்கும்.  எனபை 
ததாழில் முழனபைாருக்கு இலா்பம் த்பற 
இைலாது.  ததாழில் முழனபைார 
அைருழைை பமலாணழமப் ்பணிக்காக 
கூலி மடடுபம த்பறுைர.  அைரகள் தசா்நத 
முதலீடடுக்கு ைடடிழையும் த்பறுைர.

தறகாலத்தில் சமுதாைம் அதிக 
மாறறஙகள் ஏற்படடு இைஙகக்கூடிை 
நிழலயில் உள்ளது.  கிளாரக்கின் 
கூறறுப்்படி கீழக்கணை ஐ்நது முக்கிை 
மாறறஙகழள இைஙகு சமுதாைத்தில் 
காணலாம். 

1. மக்கள் ததாழக த்பருகும். 

2. மூலதன அளவு த்பருகும். 

3. உற்பத்தி முழறகள் பமம்்பாடு அழையும்.

4.  ததாழில் அழமப்பின் ைழககள் 
மாறறமழையும்.

5. நுகரபைாரின் விருப்்பஙகள் த்பருகும்.

முழனபைார தசா்நத உற்பத்திக் 
காரணிகழள (உள்ளுறு தசலவுகள்) 
்பைன்்படுத்திைதறகு எடுத்துக் 
தகாணைது ப்பாக மீதி உள்ளபத நிகர 
இலா்பம் ஆகும்.

  நிகை இைொபம் = பமொத்த இைொபம் – 
உள்ளொர்்நத பசைவுகள் (Implicit 
Costs)

இ)  இயல்பு இைொபம்: ததாழில் நீடித்திருக்க 
எதிர்பாரக்கும் குழற்நத்படச இலா்பம் 
இைல்பு இலா்பம் எனப்்படும்.

ஈ)  மிரக இைொபம்:  இைல்பு இலா்பத்திறகு 
பமல்த்பறப்்படும் ததாழக மிழக இலா்பம் 
ஆகும்.

  மிரக இைொபம் = உணரம இைொபம் 
– இயல்பு இைொபம்

இைொபக நகொடபொடுகள்

6.11.1 �இயஙகுநிரை இைொபக 
நகொடபொடு 

அதமரிக்க த்பாருளிைல் அறிஞர JB 
கிளாரக் (JB Clark) 1900 ல் இக்பகாட்பாடழை 

JB கிளொர்க
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6.11.2 �புத்தொகக இைொபக 
நகொடபொடு 

ப�ாசப் A சும்பீடைர (Schumpeter) 
புத்தாக்க இலா்பக் பகாட்பாடழை 
எடுத்துழரத்தார. சும்பீடைரின் கருத்துப்்படி. 
ஒரு ததாழில் முழனபைார உற்பத்தி 
தசைல்்பாடுகளில் ைணிகத்ழத 
நைத்துைபதாடு மடடுமல்லாமல் புத்தாக்கம் 
புழன்பைராகவும் இருக்கிறார. ”புத்தாக்கம் 
புழனைதறகான” தைகுமதிபை இலா்பம். 
விைா்பார பநாக்கத்திறகாக புதிை 
கணடுபிடிப்புக்கழள ்பைன்்படுத்துைபத 
புத்தாக்கம் புழனதல் எனப்்படும்.

சும்பீடைரின் கூறறுப்்படி, புத்தாக்கம் 
புழனதல் என்்பது கீழக்கணைைறழற 
உள்ளைக்கிைது.

1. புதிை ்பணைஙகழள அறிமுகப்்படுத்துதல்.

2.  புதிை உற்பத்திமுழறகழள 
அறிமுகப்்படுத்துதல்.

3. புதிை ச்நழதகழளத் ததாைஙகுதல்.

4. புதிை மூலப்த்பாருடகழள கணைறிதல்.

5.   ததாழில் நிறுைனஙகழள 
மறுசீரழமத்தல்.

பமறகணைழைகளில் ஏபதனும் ஒரு 
புத்தாக்கத்ழத ததாழில் முழனபைார 
அறிமுகப்்படுத்தினால் அது உற்பத்திச் 
தசலவில் குழறழை உணைாக்கும், அதனால் 
ததாழில் முழனபைார இலா்பம் த்பறுைர.  
புத்தாக்கத்ழதத் ததாைர்நது தசயது 
தகாணடிரு்நதால்தான் அதிக இலா்பம் 
த்பறமுடியும்.  உணழமைாக புத்தாக்கம் 
தசய்பைரகளால் ததாைர்நது புத்தாக்கம் 
தசயை இைலும். புத்தாக்கம் தசயை 
இைலாதைரகளால் இது முடிைாது

6.11.3 �இடர் தொஙகும் இைொபக 
நகொடபொடு 

அதமரிக்க த்பாருளிைல் அறிஞா 
F.B.்ாபல (Hawley) 1907 ல் இைர தாஙகும் 
இலா்பக் பகாட்பாடழை எடுத்துழரத்தார. 
அைரின் கருத்துப்்படி, ைணிகத்தில் 
இைரகழள எதிரதகாள்ைதறகான 
தைகுமதிபை இலா்பம் எனப்்படும். ஒரு 
ததாழில் முழனபைாரின் ்பணிகளில் 
இைரகழள எதிரதகாள்ளல் மிக முக்கிை 
்பணி ஆகும்.  இதுபை இலா்பத்திறகு 
அடிப்்பழைைாகும். நழைமுழறயில் 
அழனத்து ைணிகத்திலும் சில 
இைர்பாடுகள் உள்ளைஙகிபை உள்ளன.

ஆதலால் ததாழில் முழனபைார 
இைரகழள எதிர தகாணடு இலா்பத்ழதப் 
த்பறுகிறாரகள்.  ததாழில் முழனபைார 
தைகுமதிழைப் த்பறவில்ழல எனில், 
இைர்பாடுகழள எதிரதகாள்ளத் தைாராக 
இருக்கமாடைாரகள்.  எனபை இலா்பம் 
அதிகமாகப் த்பறபைணடுதமனில் 
இைரகழள அதிகமாக சமாளிக்க 
பைணடும்.

அழனத்து ததாழில் முழனபைாரும் 
பதழைழை எதிரபநாக்கிபை ்பணைஙகழள 
உற்பத்தி தசயகின்றனர. அைரகளின் 
பதழையின் எதிர்பாரப்பு சரிதைனில் 
இலா்பம் கிழைக்கிறது; தைதறனில் இைப்பு 
ஏற்படுகிறது.  இலா்பபம ததாழில் 
முழனபைாழர இைர்பாடுகழள 
எதிரதகாள்ளத் தூணடுகிறது.

6.11.4  நிரையற்்ற தன்ரமரயத் 
தொஙகும் இைொபக நகொடபொடு 

அதமரிக்கப் த்பாருளிைல் ைல்லுநர  
பிராஙக் H. ழநட (Frank H. Knight) 
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6.12

ழநடடின் (Knight) கூறறுப்்படி இலா்பம் 
என்்பது இைர்பாடுகழள எதிரதகாள்ைதன் 
மூலம் பதான்றுைது அல்ல; ஏதனனில் 
ததாழில் முழனபைார இத்தழகை 
இைர்பாடுகளுக்கு எதிராக த்பாருத்தமான 
காப்பீடழை எடுப்்பதன் மூலம் தன்ழனப் 
்பாதுகாத்துக் தகாள்கிறாரகள். ஆனால் 
நிழலைறற தன்ழமக்குரிை நிகழவுகள் 
இத்தழகை ்பாதுகாப்புகழளப் 
த்பறுைதில்ழல.  ததாழில் முழனபைார 
நிழலைறற தன்ழமயின் நிகழவின் 
சுழமழை ஏறறுக்தகாள்ைதன் மூலம் 
அைர தைகுமதிழைப் த்பறுகிறார; 
இவ்தைகுமதிபை இலா்பம் ஆகும்.

த�ொகுப்புரை

இ்நத அத்திைாைத்தில் நிலம், உழைப்பு, 
மூலதனம் மறறும் அழமப்பு ப்பான்ற 
உற்பத்திக் காரணிகளின் விழல நிரணைம் 
்பறறி விைாதிக்கப்்படடுள்ளது. சுருஙகக் 
கூறினால் அழனத்துக் பகாட்பாடுகளும் 
உற்பத்திக் காரணிகளின் விழல 
நிரணைத்ழத விைரித்துள்ளன. ஆயினும் 
எ்நத ஒரு தனிக் பகாட்பாடும் அழனத்து 
அம்சஙகழளயும் முழுழமைான 
கணபணாடைத்துைன் அணுகவில்ழல. 
உணழமைான நிதரசன நிழல, 
பகாட்பாடுகளில் விளக்கப்்படை 
நிழலகளிலிரு்நது மாறு்படடு 
காணப்்படுகின்றன. ்பகிரவுக் பகாட்பாடுகள் 
்பகிரவு ்பறறிை ைழிகாடடுதல்கள் 
எனலாபமதைாழிை 100 சதவீத நிழறைான 
விளக்கமாகக் தகாள்ளலாகாது. எனினும் 
அறிவிைல் சார்நத ஆயவுகள் நிழறவு 
நிழலழை பநாக்கி ்பைணிக்கின்றன 
என்்பழத மறுக்கலாகாது.

நிழலயின்ழமக் பகாட்பாடழை 
எடுத்துழரத்தார.  இைரின் கூறறுப்்படி 
நிச்சைமறற தன்ழமழைத தாஙகுைதறகான 
தைகுமதிபை இலா்பம் ஆகும்.  இைர 
காப்பீடடு இைர்பாடு மறறும் காப்பீைறற 
இைர்பாடு என இைர்பாடுகழள இரு 
ைழகப்்படுத்துகிறார.

கொபபீடடு இடர்பொடு

சில இைர்பாடுகள் அளவிைக்கூடிைழை 
அல்லது கணக்கிைக் கூடிைழை. இத்தழகை 
இைர்பாடுகளுக்கு சில எடுத்துக்காடடுகள் 
தீ வி்பத்து மறறும் தகாள்ழள, இைறழக 
சீறறம் இழை காப்பீடு தசயைத்தக்கழை. 
இத்தழகை இைர்பாடுகளுக்கு காப்பீடடு 
நிறுைனஙகள் இைப்பீடு ைைஙகிவிடும்.

கொபபீடற்்ற இடர்பொடு

சில இைர்பாடுகள் அளவிை 
முடிைாதழை அல்லது 
கணக்கிைமுடிைாதழை.  இழை 
நிகழைதறகான சாத்திைக் கூறுகழள 
அனுமானிக்க முடிைாது.  ஏதனனில் அழை 
நிச்சைமறற தன்ழமழைக் தகாணைழை.  
நிறுைனஙகளிழைபை ப்பாடடி, ச்நழத 
நிழல, ததாழில்நுட்ப மாறறம், அரசின் 
த்பாது தகாள்ழக ப்பான்றழை இத்தழகை 
இைர்பாடுகளுக்கு சில எடுத்துக்காடடுகள் 
ஆகும்.  எ்நத ஒரு காப்பீடடு கைகமும் 
இத்தழகை இைர்பாடுகழள 
ஏறறுக்தகாள்ளாது.  எனபை இழை 
காப்பீடு தசயைப்்பைாதழை.

இைர்பாடுகள் என்கின்ற கருத்து முதல் 
ைழகைானழைக்குப் த்பாரு்நதும் 
(அளவிைக்கூடிை, காப்பீடு தசயைக் கூடிை). 
நிழலைறற தன்ழம என்ற கருத்து 
இரணைாைது ைழகக்குப் த்பாரு்நதும் 
(எதிர்பாரக்க இைலாத, கணக்கிைமுடிைாத 
அளவிை முடிைாத, காப்பீடு 
தசயைப்்பைாதழை ப்பான்றழை ஆகும்)
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மொற்று வருவொய் ஒரு காரணிழை அதன் 
தறப்பாழதை ்பைன்்பாடடில் 
நீடித்திருக்க ைைஙகப்்படும் 
குழற்நத்படச ஊதிைம்.

பைககூலி

தராக்கப் ்பணமாக உழைப்்பாளி 
தைகுமதிழைப் த்பறுைது 
்பணக்கூலி ஆகும்.

உணரமக 
கூலி

்ப ண ை ங க ள ா க ப ை ா , 
்ப ணி க ள ா க ப ை ா , 
்பணக்கூலியின் மூலம் 
ைாஙகும் திறபன 
உணழமக்கூலி ஆகும்.

கடன் நிதி

மூலதனத்தின் ஒரு ்பகுதிழை 
கைனாகப் த்பருைபத கைன்நிதி

புத்தொககம்

விைா்பார பநாக்கத்திறகாக 
க ண டு பி டி ப் பு க ழ ள 
உட்படுத்துைது ஆகும். 

பசொற்களஞ்சியம் 

பகிர்வு உற்பத்திப் ்பணியில் அமரத்தக் 
கூடிை காரணிகளின் 
தசா்நதக்காரரகளுக்கு 
அல்லது முகைரகளுக்கு 
தசல்ைத்ழதப் ்பகிரதல்.

வொைம் நிலத்ழத 
்பைன்்படுத்துைதறகான 
தைகுமதி.

கூலி உழைப்்பாளரின் தைகுமதி.

வடடி முதலீடழை ்பைன்்படுத்த 
ைைஙகப்்படும் விழல

இைொபம் ததாழில் முழனபைார 
அல்லது அழமப்புகளின் 
தைகுமதி.

நபொலிவொைம் குறுகிை காலத்தில் 
உற்பத்திக்காக, மனிதனால் 
உ ரு ை ா க் க ப் ட ை 
உ்பகரணஙகளின் மூலம் 
ஈடடுகின்ற உ்பரிபை ப்பாலி 
ைாரம்ஆகும்
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7. உழைப்்பாளருக்கான தைகுமதி ---------------

அ) ைாரம்  ஆ) கூலி

இ) இலா்பம்  ஈ) ைடடி

8) ்பணக்கூலியின் பைறுத்பைர

அ) உணழமக்கூலி  

ஆ) த்பைரளவுக் கூலி

இ) சரிைான கூலி  

ஈ) மாறறுக்கூலி

9)  எச்ச உரிழம கூலிக் பகாட்பாடழை 
எடுத்துழரத்தைர

அ) கீன்ஸ ஆ) ைாக்கர

இ) ்ாபல  ஈ) ழநட

10) முதலீடழை ்பைன்்படுத்துைறகான தைகுமதி

அ) ைாரம்  ஆ) கூலி

இ) ைடடி ஈ)  இலா்பம்

11)  கீன்சின் ைடடிக் பகாட்பாடு இவ்ைாறு 
ைைஙகப்்படுகிறது.

அ) துயப்பு தவிரப்பு பகாட்பாடு     

ஆ) நீரழம விருப்்பக் பகாட்பாடு

இ) கைன் நிதிக் பகாட்பாடு 

ஈ) ஏஜிபைா பகாட்பாடு

12)  கைன் நிதிக் பகாட்பாடடின்்படி கைன் நிதிகளின் 
அளிப்பு இதறகுச் சமமாகும்

அ) S + BC + DH + DI

ஆ) I + DS + DH + BM

இ) S + DS + BM + DI

ஈ) S + BM + DH + DS

ப கு தி  -  அ

ச ரி ய ொ ன  ( அ ல் ை து )  ப ப ொ ரு த் த ம ொ ன  வி ர ட ர ய த்  ந த ர் ்ந ப த டு க க வு ம் .

ம ொ தி ரி  வி ன ொ க க ள்

1)  த்பாருளிைலில் ைருமானப் ்பகிரவு என்்பது 
எதனுைன் ததாைரபுழைைது?

அ) உற்பத்திக் காரணிகள்

ஆ) தனி ந்பர

இ) நிறுைனஙகள்

ஈ)ைணிகரகள்

2)  ்பகிரவுக் பகாட்பாடு எவ்ைாறு அழைக்கப்்படுகிறது?

அ) உற்பத்தி விழலக் பகாட்பாடு  

ஆ) காரணி விழலக் பகாட்பாடு

இ) கூலிக்பகாட்பாடு  

ஈ) ைடடிக்பகாட்பாடு

3)  எதழனப் ்பைன்்படுத்துைதறகான தைகுமதிபை 
ைாரம் ஆகும்?

அ) மூலதனம்    ஆ) உழைப்்பாளி

இ) நிலம்  ஈ) அழமப்பு

4)  ப்பாலி ைாரம் என்ற கருத்து ைாருைன் 
ததாைரபுழைைது?

அ) ரிக்காரபைா  ஆ) கீன்ஸ

இ) ைாக்கர ஈ) மார்ஷல்

5)  ததான்ழம கூலிக் பகாட்பாடழை எடுத்துழரத்தைர 
ைார?

அ) ரிக்காரபைா ஆ) கீன்ஸ

இ) மார்ஷல்  ஈ) ைாக்கர

6)  நிலத்திறகு உணழமைானதும் அழிக்க 
முடிைாதசக்தியும் உள்ளது என்ற கருத்ழதப்  
்பைன்்படுத்திைைர.

அ) JS மில்  ஆ) ைாக்கர

இ) கிளாரக் ஈ)  ரிக்காரபைா
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13)  எதிர்பாராத தசலவுகள் என்ற கருத்ழத கீன்ஸ 
கீழக்கணைைாறு குறிப்பிடுகிறார.

அ) ்பரிமாறற பநாக்கம்  

ஆ) முன்தனச்சரிக்ழக பநாக்கம்

இ) ஊக பநாக்கம் 

ஈ) தனிப்்படை பநாக்கம்

14) | தனி ந்பரகளுக்கு நாடடின் தசல்ைத்ழத அல்லது 
ைருமானத்ழதப் ்பகிர்நதளிப்்பததன்்பது 
 --------------------------

அ) தசைல்முழறப் ்பகிரவு  

ஆ) தனி ந்பர ்பகிரவு

இ) ்பணைஙகளின் ்பகிரவு 

ஈ) ்பணிகளின் ்பகிரவு

15) இலா்பம் இதறகான தைகுமதி ஆகும்.

அ) நிலம் ஆ) அழமப்பு

இ) மூலதனம் ஈ) உழைப்பு

16)  புத்தாக்க இலா்பக் பகாட்பாடழை ைைஙகிைைர 
---------------------------

அ) ்ாபல ஆ) சும்பீடைர

இ) கீன்ஸ ஈ) ழநட

17) ப்பாலிைாரம் இதனால் பதான்றுகிறது.

அ) மனிதன் உருைாக்கிை உ்பகரணஙகள்

ஆ) வீடடில் தைார தசயதழை

இ) இறக்குமதிப் த்பாருடகள்  

ஈ) எதுவுமில்ழல

18)  ”ஓர உற்பத்திைாளர ஒப்்ப்நதத்தின் மூலம் 
உழைப்்பாளி தன் ்பணிழை ைைஙகிைதறகாக 
தகாடுக்கும் தமாத்த ்பணபம கூலிைாகும்” 
இழதக் கூறிைைர ைார?

அ) த்பன்்ாம் ஆ) மார்ஷல்

இ) ைாக்கர ஈ) J.S. மில்

19)  துயப்பு தவிரப்பு ைடடிக் பகாட்பாடழை 
எடுத்துழரத்தைர

அ) ஆல்ஃப்ரட மார்ஷல்   ஆ) N.W. சீனிைர

இ) ப்பாம்ப்பாைரக் ஈ) நட விக்சல்

20) கைன் நிதி ைடடிக் பகாட்பாைானது ------------
---------------------

அ) ததான்ழமக் பகாட்பாடு   

ஆ) நவீன பகாட்பாடு

இ) மரபுக் பகாட்பாடு

ஈ) புதிை ததான்ழமக் பகாட்பாடு
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35.  இறுதிநிழல உற்பத்தித்திறன் ்பகிரவுக் 
பகாட்பாடழை விளக்குக.

36.  ரிகாரபைாவின் ைாரக் பகாட்பாடழை 
எடுத்துக்காடடுைன் விைரி.

பகுதி - ஆ

பின்வரும் வினொககளுககு ஓரிரு வரிகளில் விரடயளி.

21. ்பகிரவு என்றால் என்ன?

22. ்பகிரவின் ைழககள் ைாழை?

23. ைாரம் ைழரைறு.

24.  ்பணக்கூலி மறறும் உணழமக் கூலிழை 

பைறு்படுத்துக.

25. ைடடி ்பறறி நீ அறிைது ைாது?

26. இலா்பம் என்றால் என்ன?

27. நீரழம விருப்்பத்தின் த்பாருள் ைாது?

பிரிவு - இ

பின்வரும் வினொககளுககு ஒரு பத்தி அளவில் விரடயளி.

28. ்பணத்பதழைக்கான பநாக்கஙகள் ைாழை?

29. கூலியின் ைழககழளப் ்படடிைலிடுக.

30. ைாரம் மறறும் ப்பாலி ைாரம்: பைறு்படுத்துக.

31.  பிழைப்பு மடைக் கூலிக் பகாட்பாடழை சுருக்கமாக 
விைரி.

32. காத்திருத்தல் ைடடிக்பகாட்பாடழை எழுதுக.

33.  புத்தாக்க இலா்பக் பகாட்பாடழை சுருக்கமாக 
கூறுக.

34.  இைர தாஙகும் இலா்பக் பகாட்பாடு: குறிப்பு 
ைழரக.

பிரிவு - ஈ

பின்வரும் வினொககளுககு ஒரு பகக அளவில் விரடயளி.

37. கைன்நிதி ைடடிக் பகாட்பாடழை விளக்குக.

38. கீன்சின் ைடடிக் பகாட்பாடழை விைரி.

விரடகள் (பகுதி அ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ ஆ இ ஈ அ ஈ ஆ ஆ ஆ இ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஆ அ ஆ ஆ ஆ ஆ அ அ ஆ ஈ
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பொர்ரவ நூல்கள்

மாணைரகழள ஒரு ததாழிறசாழலழைப் ்பாரழையிடடு அஙகுள்ள உற்பத்திக் காரணிகழளப் ்பறறிை 
(நிலம், உழைப்பு, மூலதனம் மறறும் அழமப்பு) தகைல்கழள பசகரித்து அைறறின் தைகுமதிகழள 
ஒப்பிை கூறலாம். ததாழிறசாழலகளின் ்பஙகுதாரரகழள மாணைரகழளச் ச்நதிக்கச் தசால்லலாம்.

1. ததாழில் முழனபைார

2.  பமலாளர அல்லது பமலாணழம இைக்குநர

3. ததாழிலாளரகள்

பசயல்பொடு
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அத்தியாயம்

7 இந்தியப் ப�ொருளொதொரம்

இலக்க முறை (Digital) ப�ொருளொதொரத்தில் இந்தியொ ஒரு உல்களொவிய 
ப�ொட்டியொளரொகும்.

- சுந்தர் பிச்சை, CEO கூகுல்

1 நடப்பு இந்தியப் ப�ொருளொதொரத்தின் இயல்பு்கள், இயறற்க வளங்கள், 
உள்்கட்டறைப்பு வசதி்களின் நிறல ப�ொன்ைனவறறைப் புரிந்து ப்கொள்ளுதல்.

2  தறலசிைந்த இந்தியப் ப�ொருளியல் சிந்தறனயொளர்களின் �ங்களிப்ற�ப் புரிந்து 
ப்கொள்ளுதல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

7.1 உயரந்த வொழகற்கத்தரம் அல்லது 
ைக்களின் நலவொழறவயும் 
உள்ளடககியதொகும். ஒரு நொட்டு ைக்களின் 
வொழகற்கத் தரத்தின் அளவீடு்கள் என்�து 
ைனிதவள பைம்�ொட்டுக குறியீடு (HDI) 
வொழகற்கத் தரககுறியீடு (PQLI) பைொத்த 
நொட்டு ைகிழச்சிக குறியீடு (GNHI) 
ஆகியவறறைப் ப�ொறுத்தது.

வளரச்சி ைறறும் முன்பனறைத்தின் 
அடிப்�றடயிபலபய உல்க நொடு்கள் 

வளர்ச்சி மறறும் முனநனேற்றம் 
என்பதன ப்போருள்

ஒரு நொட்டின் ப�ொருளொதொர வளரச்சி 
என்�து ப�ொதுவொ்க அந்நொட்டின் 
வருைொனத்தொல் அளவிடப்�ட்டொலும், அது 
பைொத்த உள்நொட்டு உற�த்தியொபலபய 
(GDP) குறிப்பிடப்�டுகிைது.  ஒரு நொட்டின் 
பைொத்த உள்நொட்டு உற�த்தி என்�து ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்கொலத்தில், அதொவது ஒரு 
ஆண்டில் உற�த்தி பசயயப்�ட்ட 
�ண்டங்கள் ைறறும் �ணி்களின் பைொத்த 
�ண ைதிப்ற�க குறிககும்.

ஒரு நொட்டின் ப�ொருளொதொர முன்பனறைம் 
என்�து ப�ொதுவொ்க அந்நொட்டின் பைொத்த 
உள்நொட்டு உற�த்தியொல் ைட்டும் 
குறிப்பிடப்�டுவதன்றி, அந்நொட்டு ைக்களின் 

ப�ொதத நொட்டு �கிழ்ச்சிக் குறியீடு (GNHI)

“பைொத்த நொட்டு ைகிழச்சி” என்ை பதொடர 1972 
ஆம் ஆண்டு பூடொன் நொட்டின் நொன்்கொவது 
ைன்னரொன ஜிகபை-சிஙபய-வொஙசுக 
என்�வரொல் உருவொக்கப்�ட்டது. இது நிறலத்த 
முன்பனறைம், சுறறுச்சூழல் �ொது்கொப்பு, 
்கலொச்சொர பைம்�ொடு, சிைந்த நிரவொ்கம் 
ஆகியவறறை உள்ளடககியதொகும்.
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7.2

வளரந்த ைறறும் வளரந்து ப்கொண்டிருககும் 
நொடு்கள் என்று வற்கப்�டுத்தப்�டுகின்ைன.  
வளரந்த ப�ொருளொதொர நொடு்கள் என்�றவ 
பதொழில்ையைொன, வளங்கறள 
முழுறையொ்கப் �யன்�டுத்தும் நொடு்கறளக 
குறிககும். (எ.்கொ.) அபைரிக்க ஐககிய 
நொடு்கள், ்கனடொ, இஙகிலொந்து, பிரொன்ஸ் 
ைறறும் ஜப்�ொன். வளரந்த நொடு்கள் 
என்�றவ முழுறையொ்க ப�ொருளொதொரத்தில் 
முன்பனறிய  நொடு்கள் என்று 
குறிப்பிடப்�டுகின்ைன.  ைொைொ்க தன் 
வளங்களொன நிலம், சுரங்கங்கள், 
உறழப்�ொளர்கள் ஆகியவறறை 
முழுறையொ்கப் �யன்�டுத்தொத நொடு்கறள 
அதொவது குறைந்த தலொ வருவொய ப்கொண்ட 
நொடு்கறள வளரந்து ப்கொண்டிருககிை 
நொடு்கள் என்று அறழககிபைொம். (எ.்கொ.) 
ஆப்பிரிக்கொ, �ங்களொபதஷ், மியொன்ைர, 
�ொகிஸ்தொன், இந்பதொபனசியொ. 
இந்நொடு்கறள முன்பனறைைறடயொத 
வளரச்சி குன்றிய, பின்தஙகிய ைறறும் 
மூன்ைொம் உல்க நொடு்கள் என்றும் 
அறழக்கலொம்.

இந்தியப் ப்போருளோதோரம்

உலகின் வலிறையொன ைறறும் ப�ரிய 
ப�ொருளொதொரங்களின் வரிறசயில் 

7.3

இந்தியொ 7-வது இடத்றதப் 
பிடித்திருககிைது.  பதொழில்ையைொதல் 
ைறறும் ப�ொருளொதொர வளரச்சியின் 
அ டி ப் � ற ட யி ல் 
முன்பனறிகப்கொண்டிருககும் நொடு்களில் 7 
சதவீத ப�ொருளொதொர வளரச்சியுடன் ஒரு 
வலுவொன இடத்றத அறடந்திருககிைது.  
நைது வளரச்சி விகிதம் நீடித்ததொ்கவும், 
நிறலயொனதொ்கவும் இருப்�துடன் 
வளரச்சிக்கொன வொயப்பு்கறளப் 
ப�ருைளவில் ப்கொண்டிருந்தொலும் சில 
பின்தஙகியிருப்�தற்கொன அறிகுறி்களும் 
்கொணப்�டுகின்ைன.  

முன்னேறிய நொடுகளின இயல்புகள் 

1)  உயரந்த நொட்டு வருைொனம் வளரச்சி

2)  உயரந்த தனிந�ர வருைொனம்

3)  உயரந்த வொழகற்கத் தரம்

4)  முழுபவறலவொயப்பு

5)  பதொழில்துறையின் ஆதிக்கம்

6)  உயர பதொழில் நுட்�ம்

7)   பதொழிறபசறிவு

8)   அதி்க நு்கரச்சி நிறல

9)   அதி்க ந்கரையைொதல்

10)  சீரிய ப�ொருளொதொர வளரச்சி

11)  சமுதொய, சைத்துவம், �ொலின சைத்துவம் 
ைறறும் மி்கககுறைந்த வறுறை நிறல

12)  அரசியல் நிறலத்தன்றை ைறறும் நல்ல 
ஆட்சி

இந்தியப் ப்போருளோதோரத்தின 
இயல்புகள்

7.3.1  இந்தியப்ப�ொருளொதொரததின 
�லஙகள்

1.    இந்தியொ ஒரு கலப்பு ப�ொருளொதொரம்: 
இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் ்கலப்புப் 
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ப�ொருளொதொரத்திறகு ஒரு சிைந்த 
எடுத்துக்கொட்டொகும்.  இதன் ப�ொருள் 
தனியொர துறையும் ப�ொதுத்துறையும் 
இறணந்து சீரியமுறையில் 
பசயல்�டுவது. ஒரு புைம் மி்க 
முககியைொன அடிப்�றட ைறறும் ்கனர்க 
பதொழில்்கள் ப�ொதுத்துறையொல் 
நிரவகிக்கப்�டுகின்ைன.  அபத சையம் 
ப�ொருளொதொர தொரொள ையைொக்கலின் 
விறளவொ்க தனியொர துறையின் 
வளரச்சி முககியத்துவம் ப�றறுள்ளது. 
இதனொல் தனியொர துறையும் 
ப�ொதுத்துறையும் ஒபர ்கட்டறைப்பின் 
கீழ இறணந்து பசயல்�ட 
ஏதுவொகின்ைது.

2.    ் ேளொண்� முக்கிய �ஙகு 
ேகிக்கிறது: இந்தியொவில் 
அதி்கைொபனொர பவளொண் பதொழில் 
பசயது வருவதொல் அது 
ப�ொருளொதொரத்தில் முககிய �ஙகு 
வகிககிைது. இந்தியொவில் 60% ைக்கள் 

தங்கள் வொழகற்க ஆதொரைொ்க 
பவளொண்றை ைறறும் பவளொண்றை 
சொரந்த நடவடிகற்க்களில் 
ஈடு�டுகிைொர்கள். இந்தியொவில் 17% 
பைொத்த உள்நொட்டு உற�த்தி பவளொண் 
துறையிலிருந்பத கிறடககிைது. 
�சுறைப்புரட்சி, �சுறை ைொைொ புரட்சி 

ைறறும் உயிரி பதொழில்நுட்�க 
்கண்டுபிடிப்பு்களொல் பவளொண்றையில் 
தன்னிறைவு அறடந்ததுடன் 
அல்லொைல் உ�ரி உற�த்தி 
அறடந்துள்ளது. �ழங்கள், 
்கொய்கறி்கள், வொசறனப் ப�ொருட்்கள், 
தொவர எண்பணய, புற்கயிறல, 
விலஙகு்களின் பதொல் ப�ொன்ை இந்திய 
பவளொண் ப�ொருட்்கள் �ன்னொட்டு 
வொணி�த்தின் மூலம் நைது 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர த் தி ற கு 
வலுச்பசரககின்ைன.

3.    ேளர்ந்து ேரும் சந்்த: முன்பனறிக 
ப்கொண்டிருககும் நொடு்களுககிறடபய 
இந்தியொவின் சந்றத பிை நொடு்களுககு 
�ல்பவறு வொயப்பு்கறள வழஙகி 
வருகிைது. நிறலத்த உள்நொட்டு 
உற�த்திறய பதொடரந்து தக்க றவத்து 
ப்கொண்டிருப்�தொல், பிை நொடு்கள் 
பவளிநொட்டு பநரடி முதலீடு (FDI) 
ைறறும் பவளிநொட்டு நிறுவன 
முதலீட்டொளர (FII) வழியொ்க முதலீடு 
பசயய ப�ரும் ஆரவம் ்கொட்டி 
வருகின்ைன. இது இன்பனொரு 
வற்கயில் இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் 
வலிறையொ்க ைொறுவதறகு உதவி 
பசயது வருகிைது. இந்தியொ குறைந்த 
முதலீட்டில், குறைவொன இடர�ொட்டு 
்கொரணி்களினொல் அதி்கைொன வளரச்சி 
சொத்தியங்கறளக ப்கொண்டுள்ளதொல் 
நம் நொடு பவ்கைொ்க வளரந்து 
சந்றதயொ்க ைொறி இருககிைது.

4.    ேளர்ந்து ேரும் ப�ொருளொதொரம்: 
உல்கப் ப�ொருளொதொரத்தில் பைொத்த 
உள்நொட்டு உற�த்தியில் (GDP) 
ஏழொவது இடத்றதயும், வொஙகும் 
சகதியில் (PPP) மூன்ைொம் இடத்றதயும் 
ப�றறுள்ளது. விறரவொன 
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ப�ொருளொதொர வளரச்சியின் 
விறளவொ்க இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் 
G20 நொடு்களில் இடம் ப�றறுள்ளது. 

5.    ் ேக�ொக ேளரும் ப�ொருளொதொரம்: 
இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் அதி்க 
நிறலயொன வளரச்சியிறன 
ப்கொண்டது.   2016-17ல் சீன ைக்கள் 
குடியரசு நொட்டிறகு அடுத்த�டியொ்க 
பைொத்த உள்நொட்டு உற�த்தி 7.1% 
ப�றைதன் வொயிலொ்க உலகின் 
பவ்கைொ்க வளரந்து வரும் 
நொடு்களுககிறடபய, இந்தியொ மி்க 
பவ்கைொ்க வளரந்து வருகிைது என்�றத 
்கொட்டுகிைது.

6.    ் ேக�ொக ேளரும் �ணிகள் து்ற: 
இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு 
உற�த்தியில் ப�ரும் �ஙகு 
�ணி்கள்துறையின் �ங்களிப்�ொகும்.  
த்கவல் பதொழில்நுட்�ம், BPO ப�ொன்ை 
பதொழில்நுட்� பசறவ்கள் ப�ரளவு 
வளரச்சி ப�றறுள்ளன.  இறவ 
ப�ொருளொதொர வளரச்சிககு ப�ரும் 
�ஙகு வகிககின்ைன.   இத்தற்கய 
வளரந்து வரும் �ணி்கள் துறை்கள், 
நொட்றட உல்க அளவில் ப்கொண்டு 
பசல்லவும் ைறறும் �ணி்கள் துறையின் 
பிரிவு்கறள உல்கம் முழுவதும் �ரவச் 
பசயயவும் துறண நிறகின்ைன.

7.    ் �ரளவு உள்நொட்டு நுகர்ச்சி: நைது 
நொட்டின் பவ்கைொன ப�ொருளொதொர 

வளரச்சியின் ்கொரணைொ்க ைக்களின் 
வொழகற்கத் தரம் உயரந்துள்ளதொல், 
உள்நொட்டு நு்கரவுப் ப�ொருட்்கறள 
வொஙகுவது ப�ருைளவு அதி்கரித்து 
இருககிைது. வொழகற்கத்தரம் 
உயரந்ததொல் ைக்களின் வொழகற்க 
முறை ைொறி உள்ளது.

8.    நகரப்�குதிகளின வி்ரேொனே 
ேளர்ச்சி: ப�ொருளொதொர 
வளரச்சிக்கொன அறிகுறி்களில் 
ந்கரையைொதல் முககிய அறிகுறியொகும்.  
சுதந்திரத்திறகுப் பின்னர 
ந்கரப்புைங்கள் விறரவொன வளரச்சி 
ப�றறு வருகின்ைன.  பைம்�ட்ட 
ப�ொககுவரத்து ைறறும் பதொடரபு்கள், 
்கல்வி ைறறும் சு்கொதொர வசதி்கள் 
ந்கரையைொதறல பைலும் 
விறரவு�டுத்துகின்ைன.

9.    நி்லயொனே ்�ரளவு ப�ொருளொதொரம்: 
உல்க நொடு்களில் இந்தியொ ஒரு 
நிறலத்த ப�ரளவு ப�ொருளொதொர நொடு 
என்�றத பதொடரந்து நிரூபித்து 
வருவறத புள்ளி விவரங்கள் 
்கொட்டுகின்ைன. நடப்�ொண்டின் 
ப�ொருளொதொர ஆயவறிகற்க இந்தியப் 
ப�ொருளொதொரத்றத ”நிறலத்த, 
உறுதிவொயந்த, சிைந்த எதிர்கொலம் 
ப்கொண்ட ப�ரியல் 
ப�ொருளொதொரத்திற்கொன பசொரக்கம்” 
என்று குறிப்பிடுகிைது. ப�ொருளொதொர 
ஆயவறிகற்கயின்�டி, 2014-2015 
க்கொன பைொத்த உள்நொட்டு உற�த்தி 
வளரச்சி வீதம் 8% ஆ்க இருககும் என 
நிரணயித்து இருந்தப�ொதிலும் 
உண்றையொன வளரச்சி அறதவிட 
சறறு குறைவொ்க 7.6% ஆ்க இருந்தது.  
இதன்மூலம் இந்தியொ ஒரு நிறலயொன 
ப�ரளவு ப�ொருளொதொர 
வளரச்சியுறடயது என நிரூபித்து 
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வருகிைது.

10.    �க்கள் பதொ்க – �குப்பு : இந்திய 
ைனித வளம் இறளஞர்களொல் 
நிரம்பியுள்ளது. இதன் ப�ொருள் 
இந்தியொ, அதி்க அளவு இறளஞர்கள் 
எண்ணிகற்கறயக ப்கொண்டுள்ளது. 
இறளஞர்கபள வளரச்சியின் 
அடிப்�றட. இந்திய இறளஞர்களின் 
திைறை ைறறும் அவர்களுககு 
வழங்கப்�டும் �யிறசியின் ்கொரணைொ்க 
ப�ொருளொதொர வளரச்சி உச்சத்றத 
எட்டியுள்ளது.  நொடு உச்ச வளரச்சி 
அறடவதறகு ைனிதவளம் ஒரு 
முககிய �ஙகு அளிககிைது. பைலும் 
இது பவளிநொட்டு முதலீட்றடயும் 
பவளிநொட்டு பவறல வொயப்பு்கறளயும் 
ஈரககிைது.

7.3.2  இந்தியப் 
ப�ொருளொதொரததின 
�லவீனேம்

1.    அதிக �க்கள் பதொ்க: ைக்கள் 
பதொற்கப் ப�ருக்கத்தில் இந்தியொ, 
சீனொவிறகு அடுத்த இரண்டொவது 
நொடொ்க உள்ளது. வரும் ்கொலத்தில் சீன 
ைக்கள் பதொற்கறயயும் மிஞசககூடும். 
ைக்கட்பதொற்க வளரச்சி வீதம் 
இந்தியொவில் அதி்கைொ்க இருப்�தொல் 
அது இந்திய ப�ொருளொதொர வளரச்சிககு  

ப�ரிதும் தறடயொ்க உள்ளது.  ைக்கள் 
பதொற்க அதி்கரிப்பு ஒவபவொரு 1000 
ப�ருககும் 1.7 என்ை வீதத்தில் 
அதி்கரிககிைது. ஆண்டு பதொறும் 
ஏற�டும் ைக்கள் பதொற்க ப�ருக்கம் 
ஆஸ்திபரலியொவின் பைொத்த ைக்கள் 
பதொற்கககுச் சைைொ்க உள்ளது.

2.    ஏறறததொழ்வு �றறும் ேறு்�: இந்திய 
ப�ொருளொதொரத்தில் ப�ொருளொதொர 
ஏறை தொழவுநிறல நீடிககிைது. அதி்க 
அளவில் வருைொனம் ைறறும் 
பசொத்துக்கறளப் ப�றறிருககும் 10% 
இந்தியர்களின் பசொத்துக்கள் பைலும் 
அதி்கரித்தவண்ணம் உள்ளது. இது 
சமுதொயத்தில் மீதமுள்ள அதி்க அளவு 
ைக்களின் வறுறை நிறல 
அதி்கரிப்�தறகும், வறுறைப்கொட்டிறகு 
கீழ உள்ளவர்கள் வீதம் 
அதி்கரிப்�தறகும் ்கொரணைொ்க 
அறைகிைது. �ணக்கொரர்கள் 
பதொடரந்து �ணக்கொரர்களொ்கவும், 
ஏறழ்கள் பதொடரந்து ஏறழ்களொ்கவும் 
நீடிககின்ைனர.

3.    அததியொேசியப் �ண்டஙகளின வி்ல 
உயர்வு: பைொத்த உள்நொட்டு 
உற�த்தியில் நிறலயொன வளரச்சி 
ைறறும் வளரச்சி வொயப்பு்கள் இருந்த 
ப�ொதும். அத்தியொவசியப் 
�ண்டங்களின் விறல பதொடரந்து 
உயரகிைது. இந்த பதொடர விறல 
ஏறைத்தொல் வொஙகும் சகதி 
குறைவபதொடு ைட்டுைல்லொைல் இது 
நிரந்தர வருைொனம் இல்லொத ஏறழ 
ைக்கறள �ொதிககிைது.

4.    உள்கட்்ட்�ப்பு �லவீனேம்: ்கடந்த 
�த்து இரு�து ஆண்டு்களில் 
உள்்கட்டறைப்பு வளரச்சியில் 
�டிப்�டியொன முன்பனறைம் 
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்கொணப்�ட்டொலும் மின் ஆறைல், 
ப�ொககுவரத்து, �ண்டங்கள் �ொது்கொப்பு 
ப�ட்ட்கம் ப�ொன்ை அடிப்�றட 
்கட்டறைப்பு வசதி்கள் இன்ைளவும் 
�றைொககுறையொ்க உள்ளது.

5.    ் ே்லேொயப்்� உருேொக்க 
திறனேறற நி்ல: அதி்கரித்து வரும் 
இறளஞர்களின் எண்ணிகற்கககு 
ஏற� பவறல வொயப்பு வசதிறய 
அதி்கரிப்�து அவசியைொகிைது.  
உற�த்தியில் ஏற�டும் வளரச்சி 
பவறல வொயப்ற� உருவொக்கவில்றல.  
எனபவ, இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் “ 
பவறல வொயப்�றை வளரச்சி ” என்ை 
�ண்ற�க ப்கொண்டுள்ளது.  

6.    �ழ்�யொனே பதொழில் நுட்�ம்: 
பவளொண்றை ைறறும் சிறுபதொழில் 
நிறுவனங்களின் பதொழில்நுட்� நிறல 
இன்னும் �ழறையொனதொ்கவும், 
வழகப்கொழிந்ததொ்கவும் உள்ளது.

7.3.3  இந்தியொவில் �க்கள் 
பதொ்க ்�ொக்குகள்

ைக்கள் பதொற்க அம்சங்கள் �றறி 
அறிவியல் பநறிப்�டி �டிப்�பத ைக்கள் 
பதொற்கயியல் எனப்�டும்.  இந்திய ைக்கள் 
பதொற்க ப�ொககின் �ல்பவறு கூறு்களொவன
�    ைக்கள் பதொற்க அளவு

�    வளரச்சி வீதம்

�    பிைப்பு ைறறும் இைப்பு விகிதம்

�    ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி

�    �ொலின விகிதம்

�    வொழநொள் எதிர�ொரப்பு 

�    எழுத்தறிவு விகிதம்

அ. �க்கள் பதொ்க அளவு

அட்்டே்ை 7.1 �க்கள் பதொ்க அளவு

கைக்பகடுப்பு 
ஆணடு

�க்கள் 
பதொ்க 

(்கொடிகளில்)

சரொசரி ஆணடு 
ேளர்ச்சி

1901 23.84 -
1911 25.21 0.56
1921 25.13 -0.03
1931 27.90 1.04
1941 31.87 1.33
1951 36.11 1.25
1961 43.92 1.96
1971 54.81 2.20
1981 68.33 2.22
1991 84.33 2.16
2001 102.70 1.97
2011 121.02 1.66

(Source: Registrar General of India)

்கடந்த நூறு ஆண்டு்களில் நொன்கு 
ைடஙகு ைக்கள் பதொற்க அளவு அதி்கரித்து 
உல்க அளவில் சீனொவிறகு அடுத்து 2 ஆம் 
நிறலறய அறடந்துள்ளது.  உலகின் 
புவிப்�ரப்பில் 2.4% �ரப்�ளவு ைறறும் உல்க 
வருவொயில் 1.2% வருவொறயப் ப�றறுள்ள 
இந்தியொ,  உல்க ைக்கள் பதொற்கயில் 17.5% 
ஐக தன்ன்கத்பத ப்கொண்டுள்ளது. பவறு 
வற்கயில் கூறினொல் உல்க ைக்கள் 
பதொற்கயில் 6ல் ஒருவர இந்தியர. 
உண்றையில்  உத்திரபிரபதசம் ைறறும் 
ை்கொரொஷ்டிரொவின் ைக்கட்பதொற்க ைக்கள் 
பதொற்கயில் மூன்ைொம் இடம் பிடிககும்  
அபைரிக்க ஐககிய நொடு்கறள விட அதி்கம்.  
இந்தியொவின் சில ைொநிலங்களின் ைக்கள் 
பதொற்க உலகின் �ல்பவறு நொடு்களின் 
ைக்கட் பதொற்கறய விட அதி்களவு 
உறடயது.

்கொலரொ, பிபளக, இன்ஃபுளூயன்சொ 
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அட்்டே்ை 7.2:   
பிறப்பு �றறும் இறப்பு வீதம்

ஆணடு பிறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம்

1951 39.9 27.4

2001 25.4 8.4

2011 21.8 7.11

(Source: Registrar General of India)

1951ல் 39.9ஆ்க இருந்த பிைப்பு விகிதம் 
2011 ஆம் ஆண்டு 21.8 ஆ்க குறைந்தது. 
பிைப்பு விகிதம் குறைவொ்க இருந்தொலும் 
குறிப்பிடப்�டும் �டியொனதொ்க இல்றல. 
இைப்பு விகிதம் 1951ல் 27.4ஆ்க இருந்தது,  
2011ல் 7.1 ஆ்க குறைந்தது. பைற்கண்ட 
அட்டவறண  பிைப்பு விகிதத்தின் 
குறைவொனது, இைப்பு விகிதத்தின் 
குறைறவவிட குறைவொ்க உள்ளறதக 
்கொட்டுகிைது.

ப்கரளொ மி்கக குறைந்த பிைப்பு 
விகிதத்றதயும் (14.7) ைறறும் 
உத்திரபிரபதசம் (29.5)அதி்க அளவு பிைப்பு 
விகிதத்றதயும் ப்கொண்டுள்ளது. பைறகு 
வங்கொளம் மி்கக குறைந்த இைப்பு 
விகிதத்றதயும் (6.3), ஒரிசொ அதி்க இைப்பு 
விகிதத்றதயும் (9.2) ப்கொண்டுள்ளது. 
ைொநிலங்களிறடபய  �த்தொண்டு்களில்  
(2001-2011) பீ்கொர அதி்க ைக்கள் பதொற்க 
ப�ருக்கத்றதயும் ப்கரளொ குறைந்த பிைப்பு 
விகிதத்றதயும் ப்கொண்டுள்ளது. பீ்கொர(BI),  
ைத்திய பிரபதசம்(MA),  ரொஜஸ்தொன் (R), 
உத்திரபிரபதசம்(U) ஆகிய நொன்கு 
ைொநிலங்கள்  “BIMARU” பிைொரு 
ைொநிலங்கள் எனப்�டுகின்ைன.  அறவ 
அதி்க ைக்கள் பதொற்க  ப்கொண்ட 
ைொநிலங்கள் ஆகும்.

ப�ொன்ை ப்கொள்றள பநொய்கள் ைறறும் 
�ஞசம் ்கொரணைொ்க 1911-1921 
்கொல்கட்டத்தில் ைக்கள்பதொற்க 
எதிரைறையொ்கக குறைந்தது.  1921 ஆம் 
ஆண்டு ைக்கள் பதொற்க அதி்கரிக்க 
துவஙகியதொல் அவவொண்டு “ப�ரும் 
பிரிவிறன ஆண்டு” என 
அறழக்கப்�டுகிைது.

1951 ஆண்டு ைக்கள் பதொற்கப் ப�ருக்க 
வீதம் 1.33% லிருந்து 1.25% ஆ்க குறைந்து 
வந்தது. ஆற்கயொல் இது “சிறு பிளவு 
ஆண்டு” என அறழக்கப்�டுகிைது.

1961-ல் இந்திய ைக்கள் பதொற்க 
உயரவு வீதம் 1.96% அதொவது 2% ஆகும். 
ஆற்கயொல் 1961 ஆம் ஆண்றட ”ைக்கள் 
பதொற்க பவடிப்பு ஆண்டு” என்கிபைொம்.  
2001 ஆம் ஆண்டு ைக்கள் பதொற்க ஒரு 
பில்லியன் (100 ப்கொடி) அளறவக ்கடந்தது.  

2011 ைக்கள் பதொற்க 
்கணகப்கடுப்பின்�டி இறளஞர்களின் 
ைக்கட் பதொற்க  குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 
உள்ளது. இது ‘ைக்கட் பதொற்க ைொறுதறலக’ 
குறிககிைது. 

ஆ. பிறப்பு விகிதம் �றறும் இறப்பு 
விகிதம்

குழந்்தகள் பிறப்பு விகிதம்: இது1000 
ைக்கள் பதொற்கககு பிைககும் 
குழந்றத்களின் எண்ணிகற்கறயக 
குறிக்கம்.

இறப்பு விகிதம்: இது 1000 ைக்கள் 
பதொற்கககு இைப்�வர்களின் 
எண்ணிகற்கறயக குறிககும். 

பவவபவறு ஆண்டு்களில் 
இந்தியொவில் குழந்றத்கள் பிைப்பு விகிதம் 
ைறறும் இைப்பு விகிதங்கள்.
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இ. �க்கள் பதொ்க அ்டர்ததி

ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி என்�து ஒரு 
சதுர கிபலொ மீட்டர �ரப்�ளவில்  வசிககும் 
ைக்களின் எண்ணிகற்கறயக 
குறிககின்ைது. அதொவது  நிலம் ைறறும் 
ைனிதன்  விகித அளறவக குறிககிைது. 
பைொத்த நிலப்�ரப்பு ைொைொதிருககும் ப�ொது  
அதி்கரிககும் ைக்கள் பதொற்கயொனது  
ைக்கள் பதொற்கயின் அடரத்திறய 
அதி்கரிககின்ைது.

       பைொத்த ைக்கள் பதொற்க
ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி = --------------------
      அப்�குதியின் நிலப்�ரப்பு

அட்்டே்ை 7.3  
�க்கள் பதொ்க அ்டர்ததி

ஆணடு
�க்கள் பதொ்க அ்டர்ததி 

(ஒரு சதுர கி்லொ மீட்்டரில் உள்ள �க்கள்)

1951 117

2001 325
2011 382

(Source: Registrar General of India)

சுதந்திரம் அறடவதறகு சறறு முன்னர 
வறர ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி  100ககும் 
குறைவு. ஆனொல் சுதந்திரத்திறகு பின்னர 
ைக்கள் பதொற்க  அடரத்தியொனது  1951ல்  
117ஆ்க உயரந்து பின்  2001ல் 325 ஆ்க 
அதி்கரித்தது. 

2011 ைக்கள் பதொற்கக 
்கணககீட்டின்�டி ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி 
382 ஆகும். இவவொறு ைக்கள் பதொற்க 
அழுத்தம்  பைலும் அதி்கரிககிைது. ப்கரளொ, 
பைறகு வங்கொளம், பீ்கொர, உத்திரப்பிரபதசம் 
ஆகிய ைொநிலங்கள் இந்தியொவின் சரொசரி 
அடரத்திறய விட ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி  
மிகுந்து ்கொணப்�டுகிைது. பீ்கொர மி்கவும் 
அதி்க ைக்கள் பதொற்க அடரத்தியுடன், ஒரு 
சதுர கிமீககு 1,102  என உள்ளது. அதறன 

அடுத்ததொ்க பைறகு வங்கொளம் 880 ைக்கள் 
பதொற்க அடரத்தி ப்கொண்டுள்ளது.   ஒரு 
சதுர கிபலொ மீட்டருககு 17 ந�ர்கள் என்ை 
அளவில் அருணொசலப் பிரபதசம் மி்க 
குறைவொன ைக்கள் பதொற்க அடரத்திறயப் 
ப�றறுள்ளது.

ஈ. �ொலினே விகிதம்

இது 1000 ஆண்்களுககு உள்ள 
ப�ண்்களின் விகிதத்றத குறிககிைது. ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்கொலத்தில் ஆண் ப�ண் �ொலின 
விகிதத்றத அளவிடவும், �ொலினச் 
சைநிறலறய பிர�லப்�டுத்தவும் இது 
முககியைொன சுட்டிக ்கொட்டியொகும்.

அட்்டே்ை 7.4 �ொலினே விகிதம்

கைக்பகடுப்பு 
ஆணடு

�ொலினே விகிதம் 
(1000  ஆணகளுக்கு உள்ள 

ப�ணகள் வீதம்)

1951 946

2001 933

2011 940
(Source: Registrar General of India)

இந்தியொவில் ப�ண்்கறள விட 
ஆண்்களின் ப�ருக்க விகிதம்  அதி்க 
சொத்கைொ்க உள்ளது. இறுதியொ்க 2011ல் 
எடுக்கப்�ட்ட ைக்கட் பதொற்க 
்கணகப்கடுப்பின் �டி  �ொலின விகிதம் 
அதி்கரித்து உள்ளது. 2011ன் �டி 
ஹரியொனொவில் 877யும் �ொலின விகிதம் 
மி்க குறைவொ்க இருந்தது. ப்கரளொ ைறை 
ைொநிலங்கறள விட ப�ண்்கள் �ொலின 
விகிதம் அதி்கைொ்க 1000 ஆண்்களுககு 1084 
ப�ண்்கறளக ப்கொண்டுள்ளது.

உ. பிறப்பின ்�ொது ேொழ்நொள் எதிர்�ொர்ப்பு 

பிைப்பின்ப�ொது  எதிர�ொரக்கப்�டும் 
வொழநொள் அளபவ  வொழநொள் எதிர�ொரப்பு 
எனக குறிக்கப்�டுகிைது.  வொழநொள் 
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7.4

எதிர�ொரப்பு ்கொலம் அதி்கரித்து வருகிைது.  
இைப்பு விகிதம் அதி்கைொ்க இருககும் ப�ொது 
வொழநொள் ்கொலம் குறைவொ்கவும்,  ைொைொ்க 
இைப்பு விகிதம் குறைவொ்க இருககும் ப�ொது 
வொழநொள் ்கொலம் அதி்கைொ்கவும் உள்ளது. 
பவறு வற்கயில் கூறுவதொனொல் அதி்க 
வொழநொள் ்கொலம், குறைந்த இைப்பு 
விகிதத்றதயும், குறைந்த வொழநொள் ்கொலம் 
அதி்க இைப்பு விகிதத்றதயும் 
குறிப்பிடுகின்ைது.

அட்்டே்ை 7.5 ேொழ்நொள் எதிர்�ொர்ப்பு

ஆணடு ஆணகள் ப�ணகள் ப�ொததம்

1951 32.5 31.7 32.1

1991 58.6 59.0 58.7

2001 61.6 63.3 62.5

2011 62.6 64.2 63.5
(Source: Registrar General of India)

1901 – 1911 ஆண்டு்கொலங்களில் 
வொழநொள் எதிர�ொரப்பு விகிதம் 23 
வருடங்கள் ைட்டுபை ஆகும். இது 2011ல் 
63.5 வருடங்கள் என்ை அளவில் 
அதி்கரித்தது இதறகு முககியக ்கொரணம் 
இைப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு 
குறைந்தபத ஆகும். ஆயினும் ைறை 
வளரந்த நொடு்களுடன் ஒப்பிடுற்கயில் 
இந்தியொவின் வொழநொள்  எதிர�ொரப்பு 
்கொலம்  குறைபவ ஆகும்.

ஊ. எழுததறிவு விகிதம்

இது பைொத்த ைக்கள் பதொற்கயில் 
எழுத்தறிவு ப�றைவர்கள் எண்ணிகற்க 
விகிதத்றத குறிப்பிடுகிைது. 1951ல் 
ஆண்்களில் நொன்கில் ஒருவர ைறறும் 
ப�ண்்களில் �ன்னிபரண்டில் ஒருவர என்ை 
அளவிபலபய எழுத்தறிவு ப�றபைொர 
எண்ணிகற்க இருந்தது. சரொசரியொ்க ஆறு 
ப�ருககு ஒருவர ைட்டுபை எழுத்தறிவு 
ப�றைவர ஆவொர. 2011ல் ஆண்்கள் 82% 

ைறறும் ப�ண்்கள் 65.5% என்ை அளவில் 
ஒட்டு பைொத்த எழுத்தறிவு  விகிதம் 74.04% 
ஆகும். இது ைறை வளரந்த நொடு்கள் 
ைறறும் இலஙற்கறயக ்கொட்டிலும் கூட 
மி்கவும் குறைவு.

அட்்டே்ை 7.6 – எழுததறிவு விகிதம்

கைக்பகடுப்பு 
ஆணடு

கல்வியறிவு 
ப�றறேர்கள்

ஆணகள் ப�ணகள்

1951 18.3 27.2 8.9

2001 64.8 75.3 53.7

2011 74.04 82.1 65.5
(Source: Registrar General of India)

ப்கரளொ (94%) உடன் அதி்க எழுத்தறிவு 
விகிதமும், மிச�ோரம் (91.3%) 
அடுத்தப்�டியொ்க ப்கொவொ (88.7%) 
எழுத்தறிவு விகிதமும் ப்கொண்டிருந்தன. 
ஹிைொச்சலபிரபதசம் (82.8%) ை்கொரொஸ்டிரொ 
(82.3%) �ிக்ிம்  (81.4%) ைறறும் தமிழநொடு 
(80.1%) 2011ன்�டி பீ்கொர (61.8%) குறைவொன 
எழுத்தறிவு விகிதம் ப�றை ைொநிலைொ்க 
உள்ளது.

இயற்க ேளஙகள்

ஒரு நொட்டில் இயறற்கயிலிருந்து 
ப�ைப்�டும் வளங்கள் இயறற்க வளங்கள். 
்கொடு, நீர, ்கனிை வளங்கள் ைறறும் ஆறைல் 
சகதி்கள் ஆகியன முககிய இயறற்க 
வளங்கள் ஆகும். அதி்க இயறற்க 
வளங்கறளக ப்கொண்டுள்ள இந்தியொ 
ப�ருவொரியொன ஏறழ ைக்கறளயும் 
ப்கொண்டுள்ளது. இயறற்க நைககு 
�ல்பவறு ்கொலநிறல, �ொசனத்திற்கொன 
�ல்பவறு ஆறு்கள், மின் சகதி, அதி்க 
்கனிைவளங்கள் ்கொடு்கள் ைறறும்  
�ல்பவறு ைண் வளங்கறள  அளிககிைது.
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7.4.1  �ண ேளம்

இந்தியொ 32.8 லட்சம் சதுர 
கிபலொமீட்டர நில �ரப்புடன்  உலகில் 
ஏழொவது இடத்றத ப�றறுள்ளது. இது 
உல்க நிலப்�ரப்பில் 2.42% ஆகும். இந்தியொ 
நிலப்�ரப்�ளவில் உண்றையில் ப�ரியநொடு 
என்ை ப�ொதும் மி்கப்ப�ரிய ைக்கட் பதொற்க 
அளவினொல் நிலப்�ரப்பு – ைனிதன் விகிதம் 
சொத்கைொனதொ்க இல்றல.

பவளொண் புள்ளி விவர 
அறிகற்கயின்�டி, அதி்க விவசொய �ரப்பில் 
விவசொயம் பசய�வர்கள் (10 பஹகபடர 
ைறறும் அதறகு பைலும்) குறைவொன 
எண்ணிகற்கயிலும் மி்க குறைவொ்க நிலம் 
றவத்திருப்�வர்கள் (1 பஹகபடர அதறகும் 
குறைவு) அதி்கைொன எண்ணிகற்கயிலும்  
இருககின்ைனர. இது நிலம் 
துண்டொடப்�டுதறலக ்கொட்டுகிைது.

7.4.2  ேனேேளம்

2007ம் ஆண்டு ்கணககீட்டின் �டி 
இந்தியொவின் ்கொடு்கள் 69.09 மில்லியன் 
பஹகபடர அதொவது பைொத்த நிலப்�ரப்பில் 
21.02% ஆகும். இதில் 8.35 மில்லியன் 

இயற்க ேளஙகளின ே்ககள்

(அ) புதுப்பிக்கக்கூடிய ேளஙகள்: 
நீண்ட்கொலங்கள் நிறலத்து இருக்கககூடிய 
மீண்டும் உருவொக்கககூடிய வளங்கள் எ.்கொ. 
்கொடு்கள், வனவிலஙகு்கள், ்கொறறு, 
்கடல்வளங்கள், நீரமின் சகதி, உயிரினத் 
பதொகுதி, ்கொறைொறல மின் உற�த்தி 
ப�ொன்ைறவ.

(ஆ) புதுப்பிக்க இயலொத ேளஙகள்: மீண்டும் 
உருவொக்கப்�ட முடியொத நிறலத்து இருக்க 
முடியொதறவ்கள் எ.்கொ. �டிை எரிப�ொருட்்கள் 
நிலக்கரி, ப�ட்பரொலியம் ்கனிைங்கள் 
ப�ொன்ைன.

பஹகடர அடரந்த ்கொடு்கள், 31.90 
மில்லியன் பஹகபடர ்கொடு்கள் ஓரளவு 
அடரந்த ்கொடு்கள் ைறறும் 28.84 மில்லியன் 
பஹகபடர  ்கொடு்கள் �ரந்தபவளி ்கொடு்கள்.

7.4.3  முக்கிய�ொனே கனி� 
ேளஙகள்

அ. இரும்புததொது

இந்தியொவில் உயரதரைொன 
இரும்புத்தொது அ�ரிமிதைொ்கக 
்கொணப்�டுகிைது. பஹைறடட் இரும்பு தொது 
14,630 மில்லியன் டன் ைறறும் பைகனறடட் 
இரும்புத்தொது 10,619 மில்லியன் டன் 
இரும்புத்தொது நைது நொட்டில் இருப்பு 
உள்ளது. பஹைறடட் இரும்புத்தொது 
அதி்கைொ்க சத்தீஸ்்கர, ஜொர்கண்ட், ஒடிசொ, 
ப்கொவொ ைறறும் ்கரநொட்கொ ஆகிய 
ைொநிலங்களில் கிறடககிைது. பைகனறடட் 
தொது ்கரநொட்கொவில் உள்ள பைறகு 
்கடற்கறரயில் அதி்கம் கிறடககிைது. 
ப்கரளொ, தமிழநொடு ைறறும் 
ஆந்திரபிரபதசங்களிலும் சில இடங்களில் 
இரும்புத்தொது  ்கொணப்�டுகிைது. 

ஆ. நிலக்கரி �றறும் �ழுப்பு நிலக்கரி

பூமிககு அடியில் அதி்கைொ்க கிறடக்கக 
கூடிய ்கனிைங்களில் நிலக்கரி 
முககியைொனதொகும். சீனொ ைறறும் 
அபைரிக்க ஐககிய நொட்டிறகு  
அடுத்த�டியொ்க நிலக்கரி உற�த்தியில்  
மூன்ைொவது இடத்தில்   இந்தியொ உள்ளது.  
பைறகு வங்கொளம், பீ்கொர, ைத்திய பிரபதசம், 
ை்கொரொஷ்டிரொ, ஒடிசொ ைறறும் 
ஆந்திரபிரபதசம் நிலக்கரி 
கி ற ட க ்க க கூ டி ய மு க கி ய 
ைொநிலங்களொகும்.  வங்கொளம், ஜொர்கண்ட் 
ைொநில நிலக்கரி வயல்்களிலிருந்து அதி்க 
அளவு நிலக்கரி கிறடககிைது. 
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இ. அலுமினியததொது (�ொக்்சட்)

�ொச்றசட் அலுமினியம் தயொரிக்கப் 
�யன்�டும் முககியைொன தொது ஆகும். 
ஒடிசொ கிழககுக ்கடற்கறரயிலும், 
ஆந்திரப்பிரபதசம் ஆகிய இடங்களில் 
அதி்க அளவு �ொகறசட் தொது பசறிந்து 
்கொணப்�டுகிைது.

ஈ.  ்�க்கொ

றைக்கொ ஒரு பவப்�த்றத தடுககும் 
்கனிைம்  ைறறும் அரிதிற மின் ்கடத்தி 
ஆகும். இந்தியொ உல்க வியொ�ொரத்தில் 60% 
�ஙகுடன், றைக்கொதொள் உற�த்தியில் 
முதல் இடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 
ப�கைறடட் எனப்�டும் றைக்கொ வற்க 
ஆந்திர பிரபதசம், ஜொரக்கண்ட், பீ்கொர 
ைறறும் ரொஜஸ்தொனில் கிறடககிைது. இது  
மின் உ�்கரணங்களில் மின் தடுப்�ொனொ்க 
�யன்�டுத்தப்�டுகிைது.

உ.  சுததிகரிக்கப்�்டொத எணபைய

இந்தியொவில் அஸ்்ொம் ைறறும் 
குஜரொத்தின்  �ல இடங்களில் 
சுத்தி்கரிக்கப்�டொத எண்பணய 
எடுக்கப்�டுகிைது. டிக�ொய, �ொடரபூர, 
நொ்கர்கொட்டி்கொ, ்கொசிம்பூர, �ள்ளியரியொ, 
ருத்ரொபூர, சிவசொ்கர, ைொரன் (அஸ்்ொமின் 
அபன்க இடங்கள்) ்கொம்ப�  வறளகுடொ, 
அங்கபலஸ்வர ைறறும் ்கொபலொல் 
(குஜரொத்தின் அபன்க இடங்கள்) ஆகியறவ 
முககியைொன எண்பணய வளங்கள் உள்ள 
இடங்களொகும்.

ஊ.  தஙகம்

இந்தியொ குறைந்த அளபவ தங்க வளம் 
இருப்பு ப�றறு விளஙகுகிைது.  மூன்று 
முககிய தங்கச் சுரங்கப் �குதி்கள் உள்ளன. 

ப்கொலொர ைொவட்டத்தில் ப்கொலொர தங்க 
வயல்  சுரங்கத்திலும் பரயச்சூர 
ைொவட்டத்தில் உள்ள ஹட்டி தங்க வயல்  
சுரங்கத்திலும் (இரண்டும் ்கரநொட்கொவில் 
உள்ளன) ைறறும் ஆந்திர ைொநிலம் 
அனந்தபூர ைொவட்டத்தில் உள்ள ரொம்கிரி 
தங்க வயல்  சுரங்கத்திலும் ஒரளவு தங்கம் 
கிறடககிைது.

எ. ்ேரம்

UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) அறிகற்கயின்�டி 
நொடு முழுவதிலும் 4582 ஆயிரம் ்கொரட் 
றவரங்கள் கிறடககின்ைன. அதில் 
அதி்கைொ்க ைத்தியபிரபதசத்தின் 
�ன்னொவிலும், ஆந்திரபிரபதசத்தில் 
்கரனூல் ைொவட்டம் ரொைல்ல ப்கொட்டொ 
ப�ொன்ை இடங்களிலும், கிருஷ்ணொ நதியின் 
�டுற்கயிலும் கிறடககிைது. புதிதொ்க 
ரொயபூர இம்ப�ரலி  சுரங்கம் ரொஜ்பூர 
ைறறும் சட்டீஸ்்கரிலுள்ள �ொஸ்டர 
ை ொ வ ட் ட த் தி லு ம் 
்கண்டுபிடிக்கப்�ட்டுள்ளது.

ஒடிஷொவின் நியு�டொ ைறறும் �ொர்கர 
ைொவட்டம், ஆந்திரொவின் நொரொயணப�ட் 
ைத்தூர கிருஷ்ணொ �குதி, ்கரநொட்கொவின் 
குல்�ரஹொ ைொவட்டத்தில் பரயசூர 
ஆகியறவ றவரம் கிறடக்கககூடிய ைறை 
இடங்களொகும். 

கட்்ட்�ப்பு ேசதிகள்

 ்கட்டறைப்பு பைம்�ொடு என்�து 
�ல்பவறு  வளரச்சிககு உதவும் 
வற்கயிலொன  ்கட்டறைப்பு்களொகும். இது 
இரு வற்கப்�டும்.  
அ) ப�ொருளொதொர ்கட்டறைப்பு ஆ) சமூ்க 
்கட்டறைப்பு
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ப�ொருளொதொர கட்்ட்�ப்பில் 
உள்ள்டஙகிய்ே: ப�ொககுவரத்து 
பதொறல பதொடரபு, ஆறைல் வளங்கள், 
நீர�ொசனம் �ண ைறறும் நிதிநிறுவனங்கள் 
முதலியனவொகும். 

சமூக கட்்ட்�ப்பில் ்கல்வி, �யிறசி 
ைறறும்  ஆரொயச்சி, சு்கொதொரம், வீட்டு வசதி 
ைறறும் ப�ொது வசதி்கள் ஆகியன 
அடஙகியுள்ளன.

ப�ொருளொதொர கட்்ட்�ப்பு 
ேசதிகள்

ப�ொருளொதொர ்கட்டறைப்பு வசதி்கள் 
நொட்டின் உற�த்தி ைறறும் �கிரவு வசதிககு 
�யன்�டுவதொகும்.

உதொரணைொ்க, இருப்புப் �ொறத்கள்,  
சரககு வொ்கனங்கள், த�ொல் ைறறும் பதொறல 
பதொடரபு நிறலயங்கள், துறைமு்கங்கள், 
்கொல்வொய்கள், மின் உற�த்தி நிறலயங்கள், 
வஙகி்கள், ்கொப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 
ஆகியறவ ப�ொருளொதொர ்கட்டறைப்புககு 
உதவுகின்ைன. இறவ �ண்டங்கள், �ணி்கள் 
உற�த்திககு உதவுகின்ைன.

7.6.1  ் �ொக்குேரதது

உறுதியொன ப�ொருளொதொர வளரச்சிககு 
அறனத்து இடங்கறளயும் நன்ைொ்க 
இறணக்ககூடிய திைன்மிகு ப�ொககுவரத்து 
முறை பதறவப்�டுகிைது.

இந்தியொ  இருப்புப் �ொறத, சொறல, 
்கடல்வழி  (்கப்�ல் ப�ொககுவரத்து)  ைறறும் 
வொன்வழி ப�ொககுவரத்தின் நல்ல 
்கட்டறைப்ற� ப�றறுள்ளது. சொறலப் 
ப�ொககுவரத்தில் 30 லட்சம் கி.மீ நீளம் 
ப்கொண்ட சொறல்களொல் உல்கத்தின் 
மி்கப்ப�ரிய சொறல ப�ொககுவரத்து 

ப்கொண்ட நொடொ்க தி்கழகிைது. ஆசியொவில் 
மி்கப்ப�ரிய இருப்புப் �ொறத   வழி்களிலும்,  
உலகின் நொன்்கொவது ப�ரிய ப�ொககுவரத்து 
அறைப்�ொ்கவும் விளஙகுகிைது. 
இந்தியொவின் இருப்புப் �ொறத நீளம் 63,000 
கி.மீ; இதில் 13,000 கி.மீ மின் 
ையைொக்கப்�ட்டுள்ளது.

இந்தியொவின் முககியைொன 
துறைமு்கங்களொன ப்கொல்்கத்தொ, மும்ற�, 
பசன்றன, விசொ்கப்�ட்டினம், ப்கொவொ ஆகிய 
இடங்களில் 90% ்கடல் வழி வொணி�ம் 
நறடப�றுகிைது. இறவ உலகின் �ல 
�குதி்களிலிருந்தும் சரககு ்கப்�ல்்கள் 
ைறறும் �யணி்கள் ்கப்�ல்்கள் ப�ொருட்்கள் 
இைககும் இடங்களொ்கவும், உலகின் அதி்க 
�யணி்கள் வந்து ப�ொகும் இடங்களொ்கவும் 
உள்ளன.  இந்தியொவின் வொன் வழி 
ப�ொககுவரத்து நொட்டின் ப�ரிய ந்கரங்கள் 
ைறறும் சிறு ந்கரங்கறள இறணககின்ைன.  
உள்நொட்டு விைொனச் பசறவறய இந்தியன் 
ஏரறலன்ஸ் ைறறும் தனியொர  விைொன 
பசறவ்கள் பசயது வருகின்ைன.   �ன்னொட்டு 
விைொனப்ப�ொககுவரத்றத ஏர இந்தியன் 
நிறுவனம் வழஙகி வருகிைது.  

இந்திய இரயில்பவ  முதல் Wi-fi -  வசதிறய 
ப�ங்களுருவில் பதொடஙகியது

இந்திய விைொன ப�ொககுவரத்து 
நிறுவனங்களொன ஏர இந்தியொ ைறறும் 
இந்தியன் ஏரறலன்ஸ் ஆகியறவ 27-8-2007 
அன்று ஒன்ைொ்க இறணந்தன.

துறைமு்கங்களின் பைலொண்றை ைறறும் 
வளரச்சிககு, குறிப்�ொ்க சிறு துறைமு்கங்களின் 
வளரச்சிககு வழி்கொட்ட 1950ல் பதசிய 
துறைமு்க வொரியம் உருவொக்கப்�ட்டது.
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7.6.2  ஆறறல்

நம் வொழகற்கககு பதறவயொன 
அங்கங்களில் ஒன்று மின் ஆறைலொகும். 
இன்றைய நவீன பதொழில்நுட்� ்கொலத்தில் 
மின்சொரம் இன்றி நம்ைொல் வொழவது 
சிரைம். மின் உற�த்திககு  �யன்�டுத்துக 
கிறடக்கககூடிய மூல வளங்கள் 
அடிப்�றடயில் அறவ இரண்டு வற்கயொ்கப்  
பிரிக்கப்�டுகின்ைன.

1.   புதுப்பிக்க இயலொத மின்ஆறைல் மூல 
வளங்கள்

2.   புதுப்பிக்கககூடிய மின்ஆறைல்  மூல 
வளங்கள்

1.    புதுப்பிக்க இயலொத மினஆறறல் 
மூலஙகள்: இதன் ப�யருககு ஏறைொர 
ப�ொல் இத்தற்கய வளங்கறள நொம் 
ைறு�டியும் �யன்�டுத்த முடியொது. 
அறவ தீரந்து விட்டொல் ைறு�டியும் 
உருவொக்க முடியொது. இத்தற்கய 
ஆறைல் மூலங்கள் பதொடரந்து 
�யன்�டுத்திட அறவ ்கொலப்ப�ொககில் 
தீரந்து ப�ொகும். உதொரணம் நிலக்கரி, 
ப�ட்பரொலியம், இயறற்க வொயு ைறறும் 
�ல.

2.    புதுப்பிக்கக்கூடிய மினசக்தி மூல 
ேளஙகள்: இத்தற்கய வளங்கறள 
மீண்டும் மீண்டும் �யன்�டுத்த 
இயலும் ஏபனன்ைொல் இத்தற்கய 
வளங்கள் தீரந்து ப�ொ்கொதறவ. இறவ 
ஏரொளைொ்கவும், முறறுப் 
ப�ைொதறவ்களொ்கவும் இருககின்ைன.

அறவ
1.   சூரிய சகதி
2.   ்கொறறு சகதி
3.   அறல்கள் சகதி
4.   புவி பவப்� சகதி
5.   உயிரி எரிவொயு சகதி

சில பநரங்களில் புதுப்பிக்க கூடிய 
வளங்கறள, வழககில் இல்லொத  ஆறைல்  
எனவும்  அறழப்�துண்டு. ்கொரணம்  
இவவளங்கள் ப்கொண்டு முன்்கொலங்களில் 
மின் ஆறைல் உற�த்தி பசயயப்�ட வில்றல 
அல்லது வழக்கத்தில் இல்றல எனலொம்.

சமூகக் கட்்ட்�ப்பு 

ைனித வளங்கறள பைம்�டுத்துவதும், 
ப�ொருளொதொர வளரச்சிககு ைறைமு்கைொ்கத் 
துறண பசயவதுைொன அறைப்பு்கறள 
சமூ்கக ்கட்டறைப்பு்கள் என்கிபைொம். இந்த 
அறைப்பு்கள் உற�த்தி ைறறும் �கிரவுககு 
பவளிபய இருககின்ைன. இந்த சமூ்க 
அறைப்பு்களின் பைம்�ொடு ைனித 
வளங்களின் திைறைறயயும், உற�த்தி 
திைறனயும் அதி்கரிககின்ைன. (எ.்கொ) 
�ள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள், 
ைருத்துவைறன்கள் ைறறும் ப�ொது வசதி 
ைறறும் இதர குடிறை வசதி்கள். குறைவொன 
சமூ்க அடிப்�றடக ்கட்டறைப்பு, இந்தியப் 
�ணியொளர்களின் உற�த்தித் திைன் 
குறைவொ்க இருக்க ்கொரணைொ்க உள்ளது. 

7.7.1  கல்வி

அ. இந்தியொவில் கல்வி

இந்தியொவில் குருகுல முறையில் 
�ன்பனடுங்கொலைொ்க ்கல்வி 
ப�ொதிக்கப்�ட்டது. தறப�ொது வளரந்து 
வரும் ப�ொருளொதொரத் பதறவ்களுகப்கற� 
இந்தியக ்கல்விமுறை பவ்கைொ்க வளரந்து 
வருகிைது. ைனிதவள பைம்�ொட்டுத்துறை 
அறைச்ச்கம் (MHRD) நம் நொட்டின் ்கல்விக 
ப்கொள்ற்க்கறளயும், திட்டங்கறளயும்  
வகுத்து நறடமுறைப்�டுத்தி வருகிைது.
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ஆ. இந்திய கல்வி மு்ற

1976 வறர ைொநில அரசின் ப�ொறுப்பில் 
இருந்த ்கல்வி, அதன்பிைகு ைத்திய ைொநில 
அரசு்களின் கூட்டுப்ப�ொறுப்பில் வந்தது. 
ைத்திய அரசின் ைனிதவள 
பைம்�ொட்டுதுறை ்கல்விக்கொன வரவு 
பசலவு்கறள பைறப்கொள்கிைது.

இந்திய ்கல்வி முறை, அடிப்�றடயில் 
ஆறு நிறல்கறளக ப்கொண்டுள்ளது.
�    குழந்றதக்கல்வி
�    பதொடக்க ்கல்வி
�    இறடநிறலக ்கல்வி
�    பைல்நிறலக்கல்வி
�    இளம்நிறலப் �ட்டம்
�    முதுநிறலப் �ட்டம்

இ. இந்திய கல்வி நிறுேனேஙகள்

இந்திய ்கல்வி முறை 10, +2 முறைறயக 
ப்கொண்டுள்ளது. உயர ்கல்விறயப் 
ப�ொறுத்த அளவில், அரசு ைறறும் தனியொர 
்கல்வி நிறுவனங்கள் ைறறும்  
�ல்்கறலக்கழ்கங்கள், �ல்பவறு 
�டிப்பு்கறள ைறறும் �ொடங்கறள வழஙகி 
வருகின்ைன. �ல்்கறலக்கழ்க ைொனியக 
குழுச் (UGC) சட்டத்தின்�டி 
�ல்்கறலக்கழ்கங்களின் தரம் 
அளவிடப்�டுகிைது. ்கல்வித்துறை என்�து 
�ல்பவறு �ள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள் ைறறும் 
�ல்்கறலக்கழ்கங்கறள உள்ளடககியது. 
இது சமூதொயத்தின்  எல்லொ பிரிவு 
ைக்களுககும் நடுநிறலயொன  
்கல்வியளிககும் அறைப்பு ஆகும். வரவு 
பசலவுத் திட்டத்தில் 3% (GDP) நிதி 
்கல்வித்துறைககு ஒதுக்கப்�ட்டு, ப�ருைளவு 
நிதி �ள்ளிக ்கல்விகப்க பசலவிடப்�டுகிைது. 
இருப்பினும் ஒரு ைொணவருககு ஆகும் 
்கல்விச் பசலவு இன்னமும் குறைவொ்கபவ 
இருககிைது.

7.7.2  உ்டல் நலம்

அ. இந்தியொவில் உ்டல்நலம்

இந்தியொவின் உடல்நலம் ைொநில 
அரசின் ப�ொறுப்பில் வருகிைது. ைத்திய 
சு்கொதொரம் ைறறும் நலவொழவு ்கழ்கம் 
(Central Council of Health and Welfare) �ல்பவறு 
நலக ப்கொள்ற்க்கறளயும் திட்டங்கறளயும் 
நறடமுறைப்�டுத்தி வருகிைது. ைத்திய 
நலத்துறை அறைச்ச்கம் நலத்துறையின் 
நிரவொ்கத்றதயும், அதற்கொன பதொழில்நுட்� 
பதறவ்கறளயும் ்கவனித்துப்கொள்கிைது.

இந்தியொவில் உடல்நலம் ப�ணுதல் 
�ல முறை்களில் (�லவடிவங்களில்) 
நடககிைது. ஆயுரபவதம், சித்தொ, யுணொனி, 
மூலிற்க ைருத்துவம், பஹொமிபயொ�தி, 
ஆஙகில ைருத்துவம், பயொ்கொ ப�ொன்ை �ல 
முறை்கள் இஙகுண்டு. ஒவபவொன்றிலும் 
தனித்தனி சிகிச்றச முறை்கள் ைறறும் 
சிைப்புக குணங்கள் உள்ளன. இந்தியொவில் 
ைருத்துவ சிகிச்றச பைறப்கொள்ள நடுவண் 
நலத்துறை அறைச்ச்கத்திடமிருந்து 
முறையொன அனுைதி ப�ைபவண்டும்.  
அறனத்து ைருத்துவ நறடமுறை்களும் 
ஒபர அறைச்ச்கத்தின் கீழ (ஆயுஷ் AYUSH) 
தறப�ொது உள்ளன.  

ஆ. இந்தியொவில் உ்டல்நலப் �ணிகள்

இந்தியொவில் உடல்நலப்�ணி்கள் 
ைத்திய நலத்துறை அறைச்ச்கத்தின் கீழ 
வருகின்ைன. ைொநிலங்கறளப் ப�ொறுத்த 
வறரயில் ப்கரளொ ைறை ைொநிலங்கறள 
விட உடல் நலம் ப�ணுதலில் சிைப்�ொன 
இடத்றத ப�றறிருககிைது. ைறை 
முன்பனறிய நொடு்கறள ஒப்பிடுற்கயில் 
இந்தியொவில் உடல்நலம் ப�ணுதல் 
திருப்தி்கரைொனதொ்க இல்றல. இலஙற்கறய 
விட இந்தியொவில் உடல் நலம் ப�ணுதல் 
குறைவொ்க உள்ளது. 



182இந்தியப் ப�ொருளொதொரம்

7.8
இந்தியப் ப�ொருளொதொரச் 
சிந்த்னேயொளர்களின �ஙகளிப்பு

7.8.1  திருேள்ளுேர்

திருவள்ளுவரின் 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர க 
்க ரு த் து க ்க ள் 
்கொலத்தொல் அழியொத, 
அ ை நூ ல ொ ன 
திருககுைளில் ்கொணக 

கிறடககின்ைன.  திருவள்ளுவரின் ்கொலம் 
குறித்து �ல்பவறு ்கருத்து்கள் அறிஞர்கள் 
ைத்தியில் நிலவினொலும் ப�ொதுவொ்க 
மூன்ைொம் நூறைொண்டின் சங்க ்கொலத்றதபய 
அவரின் ்கொலைொ்கக ்கருதலொம். 
திருவள்ளுவரின் ்கருத்துக்கள் 
நறடமுறைககு ஏறைறவ்களொ்கபவ 
இன்றும் ்கருதப்�டுகின்ைன.

வள்ளுவரின் ப�ொருளொதொரக 
்கருத்துக்கள் திருககுைளின் இரண்டொம் 
�குதியொன ப�ொருட்�ொலில் மிகுதியொ்கக 
்கொணப்�டுகின்ைன. ப�ொருட்�ொல் 
பசல்வத்பதொடு பதொடரபுறடயது. வொழவின் 
அடிப்�றட்கறள அறிந்தவர வள்ளுவர. 
அவர ைறழறய வொழவின் ப�ரும் 
ஆதொரைொ்கக ்கருதினொர. ைறழ தொன் 
உணவு தருகிைது. ைறழதொன் ப�ொருளொதொர 
வொழவில் அடிப்�றடறய உருவொககுவதொ்க 
நம்பினொர. வொழவின் அடிப்�றட 
ப�ொருளொதொர பதறவயொன பவளொண்றை 
ைறழறயச் சொரந்திருககிைது அழிறவயும் 
தரும், அழிவிலிருந்து மீண்டும் 
தறழத்பதொங்கவும் பசயயும்.

அ. உற�ததிக் கொரணிகள்

உற�த்திக ்கொரணி்களொன நிலம், 
உறழப்பு, முதல், அறைப்பு, ்கொலம், 
பதொழில்நுட்�ம் ஆகியறவ குறித்து �ல 

்கருத்து்கறள வள்ளுவர எளிறையொ்கச் 
பசொல்லியிருககிைொர.
“ப�றுைவறறுள் யொைறிவது இல்றல 
அறிவறிந்த 
ைக்கட்ப�று அல்ல பிை”
என்கிைொர திருவள்ளுவர (குைள் 61)

ஆ. ்ேளொண்�

வள்ளுவர பவளொண்றைறய, 
அடிப்�றடப் ப�ொருளொதொர நடவடிகற்க 
என்கிைொர. உல்கத்தின் அச்சொணியொ்க 
பவளொண்றை இருககிைது. ப�ொருளொதொர 
ரீதியொ்க பிை துறை்களின் பசழுறை 
பவளொண்றை துறையின் பசழுறைறயச் 
சொரந்தது. உழவுத்பதொழில் புரி�வன் 
ைட்டுபை தறலயொய ைனிதன்.

“உழுதுண்டு வொழபவொபர வொழவொர 
ைறபைல்லொம்

 பதொழுதுண்டு பின் பசல்�வர”

(குைள் எண் – 1032, அதி்கொரம் – உழவு)

உழவுத்பதொழிபல ைறை பதொழில்்கறளவிட 
உயரந்ததொ்க வள்ளுவர ்கருதுகிைொர.

இ. ப�ொது நிதி

திருவள்ளுவர ப�ொதுநிதி �றறி ப�ொது 
வருவொய, ப�ொதுச் பசலவு, நிதி நிரவொ்கம் 
ஆகிய தறலப்பு்களில் விரிவொ்க 
எழுதியிருககிைொர. 1. வருவொய 
உருவொககுதல் 2.வருவொறய பச்கரித்தல் 3. 
வருவொய நிரவொ்கம் 4. ப�ொதுச் பசலவு 
�றறிபயல்லொம் குறிப்பிடுகிைொர.

ஈ. ப�ொதுச் பசலவு

வள்ளுவர சைநிதிநிறல 
அறிகற்கறயப் �ரிந்துறர பசயகிைொர. ”ஒரு 
நொடு அதன் பசலவு்கறளக ்கட்டுககுள் 
றவத்திருககும் �ட்சத்தில், அதன் 
வருைொனம் குறைவொ்க இருந்தொலும் 
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�ொத்கமில்றல” என்கிைொர.  நிதிநிறலக 
ப்கொள்ற்க வகுககும்ப�ொது பசயய 
பவண்டியதொ்க அவர பசொல்வது  
“எப்ப�ொதும் உ�ரி நிதிநிறல இருக்கட்டும், 
சிலபநரங்களில் சை நிதி நிறல 
இருக்கலொம், ஆனொல் ஒரு ப�ொதும் 
�றைொககுறை நிதிநிறல ைட்டும் கூடொது”. 
ப�ொதுச் பசலறவ கீழக்கொணும் மூன்று 
இனங்களுககு பசலவிடுைொறு 
வலியுறுத்துகிைர வள்ளுவர, 1.�ொது்கொப்பு 
2.ப�ொதுப்�ணி்கள் 3.சமூ்கப்�ணி்கள்.

உ. பேளிநொட்டு உதவி

வள்ளுவர பவளிநொட்டு உதவி 
ப�றுதறல ஆதரிக்கவில்றல. குைள் 739-ல் 
பவளி உதவி ப்கொரும் நொடு்கள் நொடு்கபள 
அல்ல என்கிைொர. பவறுவற்கயில் 
பசொல்வதனொல் அவர தன்னிறைவு ப�றை 
ப�ொருளொதொரத்றதபய வலியுறுத்தினொர.

ஊ. ேறு்� �றறும் பிச்்சபயடுததல் 
(இரததல்)

�சிகப்கொடுறையிலிருந்து ப�றும் 
விடுதறலபய ஒவபவொரு ைனிதனும் 
ப�ைககூடிய அடிப்�றட சுதந்திரம் என்றும் 
அறனத்து குடிை்கனும் இதறன 
அனு�விக்க பவண்டும் என்றும் வள்ளுவர 
்கருதினொர. வறுறைபய அறனத்து 
தீறை்களுககும் பவரொய இருந்து 
எக்கொலத்தும் தீரொத துன்�ங்கறளத் 
தருவதொ்கவும் ்கருதினொர. ஆனொல் 
இந்தியொவில் வறுறைகப்கொட்டிறகு கீழ 
வொழ�வர்கள் எண்ணிகற்கயில் 
பிச்றசபயடுப்�வர்கள், வசிப்பிடமின்றி 
சொறலபயொரம் வொசிப்�வர்கள் ைறறும் 
குப்ற� எடுப்�வர்கள் அதி்கைொ்க 
உள்ளனர.

எ. பசல்ேம்

பசல்வம் வொழவதற்கொன வழிபய 
அன்றி அதுபவ இலக்கல்ல என்று 
வள்ளுவர ்கருதினொர. பசல்வம் சிைந்த 
ைதிக்கத்தகுந்த வழி்களிபலபய ஈட்டப்�ட 
பவண்டும் என்கிைொர. பசல்வத்றதப் 
�துககி றவப்�து �யனறறுப் ப�ொகும் 
என்ைகிைொர. அவறரப் ப�ொறுத்த வறரயில் 
பதொழில்தொன் உண்றையொன பசல்வம், 
பைலும் உறழப்பு தொன் மி்கப் ப�ரும் வளம்.

ஏ. நலம்்�ணும் அரசு

திருவள்ளுவர நலம்ப�ணும்  அரசு 
எது என்�றதக குறித்து விளககியுள்ளொர. 
ஒரு நலம்ப�ணும் அரசில் வறுறை, 
எழுத்தறிவின்றை ைறறும்  பநொய்கள் 
ப�ொன்ைறவ இருக்கொது என்கிைொர. 

நலம் ப�ணும் அரசின்  முககியக 
கூறு்களொவன: 

�    பநொய பநொடியறை ஆபரொககியைொன 
ைக்கள் 

�    ப�ருஞபசல்வம் 

�    நல்ல விறளச்சல் 

�    வளம் ைறறும் ைகிழச்சி 

�    ைக்களுககு முழுப் �ொது்கொப்பு

7.8.2  �கொத�ொ கொந்தியடிகள்

்க ொ ந் தி ய ப் 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர ம் 
ந ன் ப ந றி ற ய 
அ டி ப் � ற ட ய ொ ்க க 
ப்கொண்டது. 1921ல் ்கொந்தி 
”ஒரு பதசத்தின் அல்லது ஒரு தனியொரின் 
தொரமீ்க ஒழுக்க பநறி்கறள 
்கொயப்�டுத்தினொல்  அந்த  ப�ொருளொதொர 
நடவடிகற்க இழுக்கொனது; பைலும் அது 
�ொவைொனது” என எழுதுகிைொர. “தொரமீ்க 
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ைதிப்பு்கறளப் புைந்தள்ளும் 
ப�ொருளொதொரம் உண்றையறைது” என 
அபத நம்பிகற்கறய ்கொந்தியடி்கள் 
மீண்டும் 1924 ல் கூறுகின்ைொர.

கொந்தியப் ப�ொருளொதொர சிந்த்னேகளின  
சிறப்பியல்புகள்

1.    கிரொ�க் குடியரசு: ்கொந்தியடி்கள் 
கிரொைங்களில் தொன் இந்தியொ 
வொழவதொ்கக ்கருதினொர. தன்னிறைவு 
ப�றை கிரொைைொ்க முன்பனறுவறத 
அவர விரும்பினொர. அதி்க அளவில் 
இயந்திரங்கறளப் �யன்�டுத்துதல், 
ந்கரையைொதல் ைறறும் பதொழில் 
ையைொதல் ஆகியவறறை எதிரத்தொர.

2.    இயந்திரஙகள்: ்கொந்தியடி்கள் 
இயந்திரங்கறள ‘மி்கப்ப�ரிய �ொவம்’ 
என்று வரணித்தொர. ்கொந்தியடி்கள், 
“இயந்திரங்களின் தீறை்கள் குறித்து  
விளக்க புத்த்கங்கள் 
எழுதப்�டபவண்டும்; அதன் தீறை்கள் 
ைக்களுககு உணரத்தப்�டபவண்டும்; 
இயந்திரங்கள் வரைல்ல, ைொைொ்க 
நைககு சொ�ம் என்று நொம் உணர 
பவண்டும். இயந்திரத்தின் தீறை்கறள 
நொம் �ொரக்க பவண்டும்; அறவ நம் 
இணக்கைொன வொழறவ முடிவுககு 
ப்கொண்டுவந்து விடும்” என்கிைொர.

3.    பதொழில்�யம்: பதொழில்ையம்  ைனித 
இனத்தின் ப�ரும் சொ�கப்கடு என்று 
்கொந்தி ்கருதினொர. நொட்டின் திைன் 
முழுவறதயும் சுரண்டுவறத 
பதொழில்ையம் சொரந்துள்ளது எனக 
்கருதினொர.

4.    உற�ததி �ரேலொக்கம்: உற�த்தி 
�ரவலொக்கப்�ட பவண்டும் என்�றத 
வலியுறுத்திய ்கொந்தி அது அபந்க 
இடங்களில் சிறிய அளவிலும் அல்லது 

வீடு்களிபலபய உற�த்தி நறடப�ை 
பவண்டுபைன்றும் விரும்பினொர.

5.    கிரொ� சர்்ேொதயொ : ”உண்றையொன 
இந்தியொ வொழவது ந்கரங்களிபலொ 
புைந்கரங்களிபலொ  இல்றல 
கிரொைங்களில் தொன்” என்று பசொன்ன 
்கொந்தியடி்கள் கிரொைங்கள் தன்னிறைவு 
ப�றைறவ்களொ்கவும் சுயசொரபு 
ப�றைறவ்களொ்கவும் இருக்க 
பவண்டும் என்ைொர.

6.    உ்டல் உ்ழப்பு (bread labour): ைனித 
உறழப்பின் ை்கத்துவம் உணரந்தவர   
்கொந்தியடி்கள். ்கடவுள் ைனிதறனப் 
�றடத்ததன் பநொக்கபை, தனககு 
பதறவயொன உணறவ தொபன பநறறி 
வியரறவ சிந்தி தன் உறழப்பின் 
வழியொல் ப�றறுகப்கொள்வொன் 
என்�பத என்ை ்கருத்றத நம்பினொர.  
ைனித உறழப்பு என்�பத உடல் 
உறழப்பு தொன் என்று ்கொந்தி உறுதி�டக 
கூறுகிைொர.

7.    அறக்கட்்ட்ளக் ்கொட்�ொடு : 
தறப�ொறதய முதலொளித்து முறைறய 
ைொறறி சைத்துவ சமூ்கத்றத 
உருவொககுவபத அைக்கட்டறளக 
ப்கொட்�ொடு எனப்�டும்; இதில் 
முதலொளித்துவத்திறகுப் �ஙகில்றல. 
இருப்பினும் இந்தியொ சூதொட்ட 
முதலொளித்துவம் ைறறும் குறைகூறும் 
முதலொளித்துவம் சொரந்த 
அனு�வங்கறளயும் ப�றறுள்ளது.

8.    உ ை வு ப் பி ர ச் ச ் னே : 
உணவுப்ப�ொருட்்களின் மீதொன 
எல்லொவிதக ்கட்டுப்�ொடு்கறளயும் 
்கொந்தி எதிரத்தொர. அத்தற்கய 
்கட்டு�ொடு்கள் பசயறற்கப் 
�றைொககுறைறய உருவொககும் 
என்ைொர. இந்தியொ ஒரு சையத்தில் 
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உணவு தொனியத்திற்கொ்க ற்கபயந்தும் 
நிறலயில் இருந்தது. ஆனொல் தறப�ொது, 
உணவு தொனியம், �ழங்கள், 
்கொய்கறி்கள், �ொல், முட்றட  இறைச்சி 
ப�ொன்ை அதி்க அளவு உற�த்தி பசயது 
உல்க அளவில் உயரந்த இடத்தில் 
உள்ளது.

9.    �க்கள் பதொ்க: ்கொந்தி பசயறற்கயொன 
குடும்�க ்கட்டு�ொட்டு முறை்கறள 
எதிரத்தொர. ஆனொலும், ைக்கள் 
பதொற்கறயக ்கட்டுப்�டுத்த 
சுய்கட்டுப்�ொடு ைறறும் 
பிரம்ைச்சொரியத்றத வலியுறுத்தினொர. 
சுய்கட்டுப்�ொபட ைக்கள் பதொற்கறயக 
்கட்டுப்�டுத்த சிைந்த வழி என்று 
்கருதினொர.

10.    �துவிலக்கு: முழுறையொன 
ைதுவிலகற்க வலியுறுத்தியவர 
்கொந்தியடி்கள்.  “ைது நைககு எந்த 
விதத்திலும் துறண பசயவதல்ல, 
ைொைொ்க பநொறயத் தருகிைது” என்ைொர 
்கொந்தியடி்கள். “இந்தியொ 
குடி்கொரர்களின் நொடொ்க இருப்�றத 
விட ஏறழ்களின் நொடொ்க இருப்�பத 
பைல்” என்ைொர. ஆனொல் �ல 
ைொநிலங்களின் வருவொய ைது 
விற�றனறயச் சொரந்துள்ளது.

7.8.3  ஜேஹர்லொல் ்நரு

நவீன இந்தியொறவ 
்கட்டறைத்த முதன்றை  
சிறபி்களில் ஒருவர 
ஜவஹரலொல் பநரு  ஆவொர. 
சுதந்திர இந்தியொவின் 
முதல் பிரதை அறைச்சரொ்க 
�தவிபயறை நொள் முதல், 1964ல் இைககும் 
வறர அவர பிரதைரொ்க �தவி வகித்தொர. 
அவர ஒரு மி்கப்ப�ரிய பதச �கதர, 

சிந்தறனயொளர, அரசியல்வொதி. 
அவருறடய ப�ொருளொதொர ்கருத்துக்கள் 
அவர ஆறறிய எண்ணறை 
உறர்களிலிருந்தும் அவர எழுதிய 
புத்த்கங்களிலிருந்தும் நைககு 
கிறடககின்ைன.

அ. ஜனேநொயகம் �றறும் �தச்சொர்பின்�

ஜனநொய்கத்றத உறுதியொ்க நம்பியவர 
ஜவஹரலொல் பநரு. அவர ப�ச்சுரிறை 
குடிைக்கள் உரிறை, வொககுரிறை, 
சட்டத்தின் வழி ஆட்சி ைறறும் 
�ொரொளுைன்ை ஜனநொய்கம் ஆகியவறறை 
நம்பியவர. ைதச்சொரபின்றை 
இந்தியொவிறகு பநரு தந்த மி்கப்ப�ரிய 
�ங்களிப்பு. நைது இந்தியொவில் இந்து ைதம், 
இஸ்லொமிய ைதம், கிறிஸ்தவ ைதம், புத்த 
ைதம், றஜனைதம், பசொரொஸ்ட்ரிய ைதம், 
சீககிய ைதம் ப�ொன்ை இன்னும் பிை 
ைதங்களும் இருககின்ைன. ஆனொல் 
ைதப்ப�ருைொன்றையொல் எந்த ஒரு 
அச்சுறுத்தலும் இல்றல. ைதச்சொரபின்றை 
என்�து எல்லொ ைதங்களுககும் சைைொன 
ைரியொறத அளித்தல் ஆகும்.

ஆ. திட்்டமிடுதல்

திட்டமிடுதறல நம் நொட்டில் 
அறிமு்கப்�டுத்திய ப�ருறை ஜவஹரலொல் 
பநருறவபயச் பசரும். ஒரு நொட்டின் 
முன்பனறைத்திற்கொன ஒருஙகிறணந்த 
அணுகுமுறைககு, திட்டம் அவசியம் என்று 
அவர ்கருதினொர. 1956ம் ஆண்டு பை ைொதம் 
இரண்டொவது ஐந்தொண்டுத் திட்டத்தின் 
்கருப்ப�ொருள் மீதொன விவொதத்றத 
�ொரொளுைன்ைத்தில் துவககிறவத்து 
ப�சினொர. “திட்டமிடுதலின் சொரம் என்�து 
ைனித சகதி வளங்கள், �ணம் இவறறை 
சிைந்த வழி்களில் �யன்�டுத்துவறத 
குறிககும்” என்கிைொர.  
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திட்டமிடுதல் என்�து பதொழில் 
ையைொதபலொடு பதொடரபுறடயது, 
இதன்மூலம் ஒரு நொடு தன்றனத்தொபன 
வளரச்சியறடய பசயது தறசொரபிறன 
அறடகிைது. எனபவ பநரு திட்டமிட்ட 
வளரச்சிப�ை இந்த யுகதிறய 
முன்பனடுககிைொர. அறிவியல், ஆரொயச்சி,  
பதொழில் நுட்�ம் ைறறும் பதொழில் வளரச்சி 
ஆகியவறறில் பநருவின் �ங்களிப்பு ைைக்க 
முடியொது. அவர பிரதைரொ்கப் �ணியொறறிய  
்கொலத்தில் தொன் �ல IIT  (இந்திய பதொழில் 
நுட்� ்கழ்கம்) ைறறும் ஆரொயச்சி 
நிறுவனங்கள் பதொடங்கப்�ட்டன. அவர 
எப்ப�ொதும் அறிவியல் ைனப்�ொன்றைறய 
வலியுறுத்தினொர.

இ. ஜனேநொயக ச�தர்�ம்

சைதரைம் என்�து இந்தியொவிறகு 
பநருவின் மி்கப் ப�ரிய �ங்களிப்பு ஆகும். 
அவர நம் இந்தியொறவ சைதரை சமூ்கைொ்க 
்கட்டறைக்க விரும்பினொர. ஆனொல் 
பநருவின் சைதரைம் என்�து ஜனநொய்க 
சைதரைம் ஆகும்.

7.8.4  பி.ஆர்.அம்்�தகர்

பி.ஆர.அம்ப�த்்கர  (1891-1956) ஒரு 
�ன்மு்கத்திைன் ப�றைவர. அவர இந்திய 

அரசியல் அறைப்புச் 
ச ட் ட த் ற த 
உருவொககிய சிறபி, 
சைதரை ்கொவலர, 
சமூ்க நீதி 
�ொது்கொவலர ைறறும் 
அரசின் திட்டங்கறள 
வ டி வ ற ை த் த வ ர .  
“�ழங்கொல இந்திய 

வரத்த்கம்“ (1915ல் ப்கொலம்பியொ �ல்்கறலக 
்கழ்கத்தில் முது்கறல �ட்டப் �டிப்பிற்கொ்க 
சைரப்பிக்கப்�ட்ட ஆயவுக்கட்டுறர) 

“இந்தியொவின் பதசிய �ஙகீடு �றறிய 
வரலொறு ைறறும் �குப்�ொயவு ஆயவறிகற்க” 
(முறனவர �ட்டத்திற்கொ்க சைரபிக்கப்�ட்ட 
ஆயவுக ்கட்டுறர) என்ை இரண்டு 
நூல்்களிலும் அவருறடய ப�ொருளொதொர 
்கருத்துக்கள் ்கொணப்�டுகின்ைன. பைலும் 
“பிரிட்டிஷ் இந்தியொவில் ைொ்கொண 
நிதி்களின் ைதிப்பீடு: ைொ்கொண 
ஏ்கொதி�த்தியத்தின் நிதி்கள் �ரவலொக்கம் 
�றறிய ஓர ஆயவு” ்கட்டுறரயொ்க 
பவளியிடப்�ட்டது.

1921ல் அம்ப�த்்கருறடய பிரிட்டிஷ் 
இந்தியொவின் ைொ்கொண நிதி �ரவலொக்கள் 
என்ை ஆயவுக ்கட்டுறர M.Sc �ட்டத்திற்கொ்க 
ஏறறுக ப்கொள்ளப்�ட்டது. பைலும் 1923ல் 
'ரூ�ொயின் பிரச்சறன்கள்'  என்ை 
ஆயவறிகற்கறய ஏறறு  லண்டன் 
ப�ொருளொதொர �ள்ளி  D.Sc �ட்டம் 
வழஙகியது. ஆச்சரியைொன பசயதி 
என்னபவன்ைொல் இந்திய ரிசர்வ் 
ேஙகியொனேது அம்ப�த்்கர நூலொன 
“ரூ�ொயின் பிரச்சிறன்கள் அதன் 
பதொறைமும் அதன் தீரவும்“ என்�தில் 
வழங்கப்�ட்ட வழி்கொட்டுதலின்�டி 
்கருத்தொக்கம் ப�றைது. அவருறடய 
ப�ொருளொதொர ்கருத்துக்கள் நொன்கு 
தறலப்பு்களில் கீபழ 
ப்கொடுக்கப்�ட்டுள்ளன.

1.    நிதிப்ப�ொருளொதொரம்: அம்ப�த்்கருறடய 
ப�ரும்�ொலொன நூல்்கள் அவர 
பவளிநொட்டில் தஙகியிருந்த 1913-1923 
வறரயிலொன ்கொலத்தில்  
எழுதப்�ட்டறவ. அவர நிதிப் 
ப�ொருளொதொரம் குறித்து நிறைய எழுதி 
இருககிைொர.  ைொ்கொண நிதி ப�ருக்கத்றத 
மூன்று நிறல்களொ்கப் பிரிககிைொர.(i) 
ஒப்�றடப்பு வரவு பசலவுத் திட்டம் 
(1871 – 72 முதல் 1876 – 77 முடிய) (ii) 
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ஒதுககீடு வரவு பசலவுத் திட்டம் (1877 
– 78 முதல் 1881 – 82முடிய) ைறறும் (iii) 
வருவொய �ஙகீடு வரவு பசலவுத் திட்டம் 
(1882 – 83 முதல் 1920 – 1921முடிய).

2.    ் ேளொண்� ப�ொருளொதொரம்: 1918ல் 
அம்ப�த்்கர “இந்தியொவில் குறைந்த 
நிலவுடறை ைறறும் தீரவு்கள்” என்ை 
்கட்டுறரறய எழுதினொர. 
ஆடம்ஸ்மித்தின் ‘நொடு்களின் 
பசல்வத்றதப் ப�ொல்’ நிலவுறடறை 
ஒருஙகிறணப்பு ைறறும் நிலவுறடறை 
விரிவொக்கம் இவறறிறகிறடபயயொன 
பவறு�ொட்டிறன கூறுகிைொர.

3.    சமூக நீதிப் ப�ொருளொதொரம்: சமூ்க 
முன்பனறைத்திறகு சொதி மி்கப் ப�ரிய 
தறடயொ்க இருப்�தொ்க அம்ப�த்்கர 
நம்பினொர. சொதி சமூ்க பிரிவிறனககு 
வழிவகுககிைது. தனி ந�ர்கள் 
தங்களுககுள் பவறல்கறள 
�ரிைொறிகப்கொள்ளும் வழி 
இருக்கபவண்டுபைன்று அவர 
பசொன்னொர. பைலும் சொதிய முறை 
சமூ்க �தட்டத்திறகு ்கொரணைொ்க 
அறைகிைது. சொதி முறை அரசியல் 
ஜனநொயத்றத விடவும், சமூ்க 
ஜனநொயத்றத அறைப்�தில் 
பதொல்வியறடந்திருககிைது என்று 
அவர கூறுகிைொர.

4.    ச�தர்� ப�ொருளொதொரம்: அம்ப�த்்கர 
ஒரு சைதரைவொதி; சமூ்க நீதியின் 
�ொது்கொவலர. அவர அறனத்து 
முககியைொன பதொழில்்கறளயும் 
நொட்டுஉடறை ஆக்க பவண்டுபைன்றும், 
நிலத்றத அரபச நிரவகிக்க பவண்டும் 
என்றும் கூட்டு பவளொண்றை 
நடத்தப்�ட பவண்டும் என்றும் 
வலியுறுத்தினொர. அரபச ்கொப்பீடு 
வணி்கம் பசயய பவண்டும் என 

விரும்பினொர. அறனத்து ைக்களுககும் 
்கட்டொயைொ்க ்கொப்பீட்டு வசதி 
அளிக்கப்�ட பவண்டுபைன்று 
கூறினொர.

         அம்ப�த்்கர மி்கச்சிைந்த ப�ொருளியல் 
அறிஞர என்�தில் ஐயமில்றல. 
ஆனொல் சட்டம் ைறறும் அரசியலில் 
அவரது அளப்�ரிய �ங்களிப்பு்கள் 
அவருறடய ப�ொருளொதொர �ங்களிப்ற� 
குறைத்து ்கொட்டிவிட்டன. 
எல்லொவறறிறகும் பைலொ்க அவர 
மி்கச்சிைந்த சமூ்க சீரதிருத்தவொதி.

7.8.5  J.C கு�ரப்�ொ

ப ஜ ொ ச ப் 
ப ச ல் ல த் து ற ர 
கு ை ர ப் � ொ 
த மி ழ ந ொ ட் டி ன் 
தஞசொவூரில் 1892  

ஜனவரி 4ல் பிைந்தொர. கிரொைப் 
ப�ொருளொதொர  முன்பனறைக 
ப்கொள்ற்க்களின் முன்பனொடியொ்க  
அறியப்�டுகின்ை குைரப்�ொ அவரது 
அறனத்து ப�ொருளொதொர ்கருத்துக்கறளயும் 
்கொந்தியம் என்�தன் அடிப்�றடயிபலபய 
அறைத்துகப்கொண்டொர. பைலும் “்கொந்தியப் 
ப�ொருளொதொரம்” என்ை ்கருத்றதபய அவர 
உருவொககினொர.

கொந்தியப் ப�ொருளொதொரம்

J.C. குைரப்�ொ, ்கொந்தியின் ்கருத்தொன 
கிரொைத் பதொழில்்கள், கிரொைத் பதொழில் 
வளரச்சி சங்கம் ஆகியவறறை வலுவொ்க 
ஆதரித்தொர.   கிருஸ்துவ ைறறும் ்கொந்திய 
ைதிப்பீடு்கறள உள்ளடககி அவர 
ப்கொட்�ொடு்கறளக ப்கொண்டு வந்தொர. 
அதில் அஹிம்றசக ப்கொள்ற்க, ைனித 
நடத்றத்கறள றையப்�டுத்துதல் ைறறும் 
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முன்பனறைம் ஆகியவறறை ப�ொருள்முதல் 
வொதத்திறகுப் �திலொ்க �யன்�டுத்தினொர. 
பசொசலிசம் எடுத்துறரககும் வரக்கப் 
ப�ொர முககியத்துவத்றத நிரொ்கரிககும் 
அபத பவறளயில், தறடயில்லொ சந்றதயில் 
உள்ள �ருப்ப�ொருள் வளரச்சி, ப�ொட்டி 
ைறறும் திைன் ஆகியவறறின் 
முககியத்துவத்றதயும் நிரொ்கரித்தொர

்கொந்தியும் குைரப்�ொவும் ைனிதனின் 
ப�ொருளொதொர பதறவ்கறள நிறைபவறை 
பவண்டுைொனொல் சமூ்க ப�ொருளொதொர 
பிரச்சிறன்கள், பவறலயின்றை, வறுறை, 
ைறறும் ஆதரவறை நிறல ஆகியவறறை 
்கறளயபவண்டும் என்று கூறுகின்ைனர.

குைரப்�ொ உப்பு சத்தியொக கிர்கத்தின் 
ப�ொது 'யங இந்தியொ' �த்திரிகற்கயில் 
�ணியொறறிக ப்கொண்பட, அ்கைதொ�ொத்தில் 
உள்ள குஜரொத் வித்யொ பீடத்தில் 
ப�ொருளொதொர ப�ரொசிரியரொ்கவும் 
�ணியொறறி வந்தொர. அறனத்திந்திய கிரொை 
பதொழில் ்கழ்கத்றத 1935-ல் 
பதொறறுவித்தொர. பவள்றளயபன 
பவளிபயறு இயக்கத்தின் ப�ொது 
ஓரொண்டிறகும் பைல் சிறையில் 
அறடக்கப்�ட்டொர. சிறையில் இருந்தப�ொது  
“நிறலத்த ப�ொருளொதொரம்“, “இபயசுவின் 
வழிமுறை்கள்“ (1945) ைறறும் 
“கிறிஸ்துவம்: அதன் ப�ொருளொதொரமும் 
வொழகற்க முறையும்“ (1945) ஆகிய 
புத்த்கங்கறள எழுதினொர.

்கொந்திறயப் பின்�றறு�வர்கள் 
சுறறுப்புை சூழலியல் குறித்து நிறைய 
ப்கொட்�ொடு்கறள உருவொககினர.  குைரப்�ொ 
1930-1940 ஆண்டு்களுககுகிறடபய 
இதுகுறித்து நிறைய புத்த்கங்கறள  
எழுதினொர.  வரலொறறு ஆயவொளர 
இரொைச்சந்திர குஹொ அவர்கள் 
குைரப்�ொறவ ‘�ச்றச ்கொந்தி’ என்று 

அறழத்து சிைப்பிககிைொர. இந்தியொவின் 
சுறறுச் சூழலியல் குறித்து 
அடித்தளமிட்டதொல் அவவொறு 
அறழக்கப்�டுகிைொர. இந்தியத்திட்டக 
குழுவிலும், இந்திய பதசிய ்கொஙகிரஸ் 
்கட்சியிலும் �ணியொறறி வந்த குைரப்�ொ, 
பவளொண்றைக்கொன பதசிய ப்கொள்ற்க்கள் 
ைறறும்  கிரொை முன்பனறைம் குறித்து �ல 
ப்கொள்ற்க்கறள வகுத்து தந்தொர. சீனொ, 
கிழககு ஐபரொப்�ொ ைறறும் ஜப்�ொன் 
ப�ொன்ை நொடு்களுககு அரசுமுறைப் 
�யணம் பசன்று அஙகு இருந்த கிரொை 
வளரச்சித் திட்டங்கறள �ொரறவயிட்டு நம் 
நொட்டில் அைல்�டுத்த முறனந்தொர.

7.8.6  V.K.R.V ரொவ்

P.R பிரைொனந்தொவின் 
கூ ற று ப் � டி , 
“ சு த ந் தி ர த் தி ற கு 
முன்னும் பின்னும் 
இ ந் தி ய ொ வி ன் 
தறலசிைந்த ப�ொருளியல் 
அறிஞர்களொ்க D.R.்கொட்கில், C.N.வககில் 
ைறறும் V.K.R.V ரொவ ஆகிபயொறரக 
குறிப்பிடலொம்.  இந்த அறிஞர்கள் சிைந்த 
்கனவு்கபளொடும், இந்தியப் ப�ொருளொதொர 
பிரச்சறன்கறள ஆரொயந்து 
ப்கொள்ற்க்கறளயும் திட்டங்கறளயும் 
இந்தியொவின் முன்பனறைத்திற்கொ்க 
வழஙகியிருககிைொர்கள்”.

V.K.R.V ரொவ் ஒரு ்தர்ந்த எழுததொளர். 
அேர் மூனறு முக்கிய கருததுக்களில் 
ஆர்ேமு்்டயேரொக இருந்தொர்.

i.     பதசிய வருைொனம்

ii.    உணவு, ஊட்டச்சத்து ைறறும் 
�ண்டங்களின் �கிரவு

iii.   பவறலவொயப்பு ைறறும் பதொழில்�கிரவு
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1.    ் தசிய ேரு�ொனேம் கைக்கீட்டுமு்ற: 
பதசிய வருைொன ்கணககீட்டு முறையின் 
வொயிலொ்க ரொவ ஒரு நறடமுறைப் 
ப�ொருளொதொர வொதியொ்க நிறனவில் 
ப்கொள்ளப்�டுகிைொர. ரொவ J.M.கீன்சின் 
ைொணவர ைட்டுைல்லொது ப்கொலின் 
கிளொரக அவர்களுடன் �ணி பசயது 
இருககிைொர. H.W சிங்கர, “கீன்சன் 
ைொணவர்களில் சிைந்தவரொ்க V.K.R.V 
ரொவ” அவர்கறளக ்கருதுகிைொர. ரொவின் 
்கணககீட்டு முறை (i) ப�ொதுவொ்க 
வளரும் நொடு்கள், குறிப்�ொ்க 
இந்தியொவிறகு உ்கந்த பதசிய 
வருைொனக ்கருத்துக்கள். (ii) 
மு ன் ப ன றி க ப ்க ொ ண் டி ரு க கு ம் 
ப�ொருளொதொரத்தில் முதலீடு, பசமிப்பு, 
ப�ருககி ஆகியவறறை ஆயவு பசயதல். 
(iii) வளரச்சி குன்றிய நொடு்களின் 
பதொழில்ையைொக்கலின் விறளவு்கறள, 
பதசிய வருவொறய இறணத்துப் �டிக்க 
பவண்டும். 

‘முழு பவறல வொயப்பும் ப�ொருளொதொர 
முன்பனறைமும்’ என்ை ரொவின் ஆயவுக 
்கட்டுறர பவறல வொயப்புத் துறையில் 
மி்கச்சிைந்த ஒன்ைொ்க ்கருதப்�டுகிைது.

2.    �னனேொட்டு உைவு உதவி: உல்க 
வறுறைறய ஒழிப்�தில் ரொவ சிைந்த 
ப்கொள்ற்க்கறள வகுத்துத் தந்தது 
ைட்டுைல்லொது, உணவுப் ப�ொருட்்கறள 
�ன்னொட்டு அளவில் �ரிைொறிக 
ப்கொள்ள பவண்டும் என்றும், பதரச்சி 
ப�றை �ன்னொட்டு சொதனங்களின் 
�ங்களிப்பு ்கருத்றதயும் முன்றவத்தொர. 
தனது �ங்களிப்பு ைட்டுைன்றி, 
�ன்னொட்டு உதவி ைறறும் பவளி 
வளங்களின் மூலம் உணவுக்கொன நிதி 
வொயப்பு்கறள உருவொககினொர.

3.    ச�தர்�ததிறகு ஆதரவு: இந்திய 
திட்டமிடலின் முந்றதய ்கொலங்களில் 
ரொவ சைதரை இந்தியொறவ 
வலியுறுத்தினொர. அரசொங்கபை 
ப�ொருளியல் நடவடிகற்க்கறள 
்கட்டுப்�டுத்தும் அதி்கொரம்  ப்கொண்டது 
என்றும், ப�ொதுத்துறை ப�ொருளொதொர 
வளரச்சியின் உச்சத்றத தன் 
்கட்டுப்�ொட்டில் றவத்து ப�ொருளொதொர 
முன்பனறைத்தில் ப�ரும்�ஙகு வகிக்க 
பவண்டும் என்ை ்கருத்றதயும் 
ப்கொண்டிருந்தொர.

4.    ரொவின �ொர்்ேயில் பதொழில்�ய�ொதல்: 
ரொவ எழுதிய ‘இந்தியப் ப�ொருளியல் 
வொழவில் என்ன தவறு?’ (1938) என்ை 
சிறு புத்த்கத்தில் இந்தியொவில் தனிந�ர 
வருைொனம் குறைவிறகும், தனிந�ர 
ஊட்டச்சத்து குறைவிறகும் பின்வரும் 
்கொரணங்கறள விளககுகிைொர.

i.     முறையறை நிலவுறடறை, நிலம் 
துண்டொடல், நிலம் பிரிக்கப்�டுதல்.

ii.    �யிர்களுககு குறைவொன நீர�ொசன 
வசதி கிறடத்தல்

iii.   ப�ரளவு பதொழில்துறை 
இன்றையொல், பவளொண்றையில் 
அதி்க ைக்கள் பதொற்க அழுத்தம் 
ஏற�டுகின்ைது.

iv.   முதலீடு இன்றை

v.    நொணயத்தில் சுயொட்சி 
ப்கொள்ற்கயின்றை ைறறும் �ணம் 
�றறிய ்கருத்துக்களில் தங்கத்றத 
உடறையொ்கக ப்கொள்வறத 
ஊககுவித்தது.

5.    கிரொ� பதொகுதிகள்: கிரொை 
முன்பனறைத்திற்கொ்க கிரொை குழுக்கள் 
அறைக்கப் �டபவண்டும். ஊர்க 
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வளரச்சிக்கொ்க கிரொைங்கள் 
பதொகுப்�ொ்க ஒபர அல்கொ்க பசயல்�ட 
பவண்டும். அதனொல் கிரொைங்கள் 
சமூ்க ைறறும் ப�ொருளொதொர பைம்�ொடு 
அறடயும். அககுழுக்கள் திைம்�ட 
சுயமுன்பனறைத்திறகு ப�ொதுைக்கள் 
�ஙப்கறபுடன் தங்கறள வடிவறைத்துக 
ப்கொள்ளும். குழுக்கள் 
ஒ ன் று க ப ்க ொ ன் று 
உதவிகப்கொள்�வரொ்கவும், அதன் 
மூலம் சமூ்க ப�ொருளொதொர பதொடரபு 
கிரொைத்தில் அதி்க வளரச்சிறயயும், 
ஆறைல் மிக்க உற�த்திறயயும், 
தன்னொக்க முறையில் பசயய 
ப�ொதுைக்கள் அதன் முன்பனறைத்தில் 
�ஙப்கடுத்துக ப்கொள்�வரொ்கவும் 
இருக்க பவண்டும் என்று ரொவ 
்கருதினொர.

6.    முதலீடு, ேரு�ொனேம் �றறும் ப�ருக்கி: 
‘முன்பனறைம் அறடயொத நொடு்களின் 
முதலீடு, வருைொனம் ைறறும் ப�ருககி 
ஆகியவறறிறகு இறடபயயொன 
பதொடரபு’ (1952) என்ை ரொவ அவர்களின் 
புத்த்கம் ப�ரியியல் ப�ொருளொதொரத்தில் 
குறிப்பிடத்தகுந்த �ங்களிப்பு 
வழஙகியது.

        சிந்தறனயொளர, ஆசிரியர, ப�ொருளொதொர 
ஆபலொச்கர ைறறும் பநரடி ப்கொள்ற்க 
வடிவறைப்�ொளர என்ை �ொரறவயில்  
J.M. கீன்சின் அடி்கறள பின்�றறியவர.

7.    நிறுேனேக் கட்்ட்�ப்�ொளர்: ரொவ 
பதசிய அளவிலொன மூன்று ஆரொயச்சி 
நிறுவனங்கறள உருவொககினொர.  
அறவ படல்லி ப�ொருளொதொரப் �ள்ளி 
(படல்லி) , ப�ொருளொதொர வளரச்சிக 
்கழ்கம் (படல்லி), சமூ்க ப�ொருளொதொர 
ைொறைத்திற்கொன ்கழ்கம் (ப�ங்களூரு).

7.8.7  அ�ர்ததியொகு�ொர் பசன

ப ந ொ � ல் கு ழு , 
ப ச ன் னி ன் 
�ங்களிப்ற�ப் �றறி 
குறிப்பிடும்ப�ொது, 
அவருறடய சமூ்கத் 

பதரிவு ப்கொள்ற்க, வளரச்சிப் 
ப�ொருளொதொரம், வறுறை ைறறும் 
�ஞசங்கள் �றறிய ஆயவு ைறறும் 
உரிைங்கள் திைன் முன்பனறைம் �றறிய 
்கருத்து (1998) ஆகியவறறைக 
குறிப்பிடுகிைது.

1.    ேறு்� �றறும் �ஞசம்: பசன்னின் 
வறுறை ைறறும் �ஞசம்: ‘உரிைம் 
ைறறும் இழப்பு  �றறிய ஓர ்கட்டுறர 
(1981)  சிைந்த ஒன்ைொ்க இருககிைது. 
அவருறடய புத்த்கத்தில் �ல்பவறு 
�ஞசங்கள் �றறி ஆயவு பசயது 
அவறறின் உண்றையொன 
்கொரணங்கறள எடுத்து 
்கொட்டியிருககிைொர. வறுறை �றறிய 
�ல்பவறு விளக்கங்கறள ஆரொயந்து 
முழு வறுறை ைறறும் பதொடரபுறடய 
வறுறை ஆகியறவப் �றறிய 
்கொரணங்கறளக கூறி ்கவனத்றத 
ஈரககின்ைனர.

2.    ேறு்� �றறும் ச�ததுேமின்�: 
பசன் இந்தியொவில் வறுறை ைறறும் 
சைத்துவம் இன்றை �றறி நிறைய 
எழுதி இருககிைொர. வருைொனப் �கிரவு 
ைறறும் வறுறைகப்கொட்டிறகு கீபழ 
உள்ள ைக்களின் நு்கரவு ஆகியவறறை 
்கணககில் எடுத்துக ப்கொள்ளபவண்டும் 
என்�து பசன் அவர்களின் முககியக 
்கருத்தொகும்.

3.    திறன �றறிய கருதது: ப�ொருட்்கள் 
அல்லது �யன்�ொடு்கறளவிட 
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7.9

திைன்்கறள வளரப்�து �றறிய 
பசன்னின் ்கருத்துக்கள் 
மு க கி ய ை ொ ன ற வ ய ொ ்க 
்கருதப்�டுகின்ைன. பசன் அவர்களின்  
்கருத்துப்�டி திைன் என்�து அடிப்�றட 
்கச்சொப் ப�ொருட்்கறள ைக்கள் 
நலத்திற்கொ்க ைொறறி அறைப்�து ஆகும்.

4.    உரி்�கள்: ஊட்டச்சத்து உணவு, 
ைருத்துவம், உடல் நலப் �ொது்கொப்பு, 
பவறல வொயப்பு, �ஞசத்தின் ப�ொது 
வழங்கப்�டும் உணவு ஆகியறவ நைது 
உரிறை்களொ்க ைொைபவண்டும் என்று 
பசன் ்கருதினொர. இத்தற்கய 
உரிறை்கறள வழஙகுவதில் ஏற�ட்ட 
பதொல்விபய �ஞசம் ஏற�டுவதறகு 
்கொரணைொகும் என அவர ்கருதினொர.

5.    பதொழில் நுட்�த பதரிவு: மூலதன 
பசறிவு நுட்� முறையில், 
உறழப்�ொளர்கள் உ�ரியொ்க உள்ள 
ப�ொருளொதொரத்தில் பவறல 
வொயப்பு்கறள அதி்கரிப்�து ்கடினம் 
என்று ‘பதொழில் நுட்�த்  பதரிவு’  என்ை 
புத்த்கத்தில் பசன் குறிப்பிடுகிைொர.

முடிவொ்க அைரத்தியொ பசன் 
ப�ொருளியியல் அறிஞர ைட்டுைல்ல 
நன்பனறி தத்துவ அறிஞரும் ஆவொர.   

அவர சுதந்திரத்றத பநசிப்�வர ைறறும் 
ைனித பநய ஆதரவொளர. அவர 
ஏறழ்கறளக குறித்து அதி்க அக்கறர 
எடுத்துகப்கொண்டொர. பைலும் அவர்கறள 
இரக்கத்திறகு உரியவர்களொ்க �ொரக்கொைல், 
உரிறை்கள் வழங்கப்�ட அதி்கொர  
உரிறை்கள் ப்கொண்டவர்களொ்க �ொரக்க 
பவண்டும். அதி்கொரம் வழஙகுதல், ்கல்வி, 
உடல்நலம், ஊட்டச்சத்து, �ொலின சைநிறல, 
துன்�ம் பநரும்  ்கொலங்களில் �ொது்கொப்பு 
ஆகியறவ வழங்கப் �டபவண்டியவர்களொ்க 
்கருதுகிைொர.

பதோகுப்புரர

இப்�ொடம், இந்திய ப�ொருளொதொரம் 
ைறறும் அதன் வளங்கள் உள்்கட்டறைப்பு 
வசதி்கள் ைறறும் ஆறைல் �றறிய 
�ொரறவறய றையப்�டுத்துகிைது. இந்திய 
ப�ொருளொதொர சிந்தறனயொளர்களின் 
தத்துவங்கறளப் �றறி விவரிப்�தொல் 
ைொணவர்கள் ஆரவமுடன் சிைந்த 
ப�ொருளியல் அறிஞர்களின் நல்ல 
நூல்்கறள வொசிப்�ொர்கள்.



192இந்தியப் ப�ொருளொதொரம்

பசொறகளஞசியம்

ப�ொருளொதொர 
ேளர்ச்சி

பைொத்த உள்நொட்டு 
உற�த்திறயப் ப�ொறுத்து 
முன்பனைொத நிறலயிலிருந்த 
ஒரு ப�ொருளொதொரம் 
முன்பனறிய நிறலறய 
அறடவது.

ப�ொருளொதொர 
முன்னேறறம்/ 
்�ம்�ொடு

தலொ வருைொனத்றதப் 
ப�ொறுத்து ஒரு நொட்டு 
ைக்களின் வொழகற்கத்தரம் 
ைறறும் நொட்டு நலன் 
ஆகியறவ அதி்கரிப்�து.

ப�ொதத உள்நொட்டு 
உற�ததி

ஒரு நொட்டில் ஒரு ஆண்டில் 
உற�த்தி பசயயப்�டும் 
�ண்டங்கள் ைறறும் 
�ணி்களின் பைொத்த �ண 
ைதிப்பு.

தலொ ேரு�ொனேம்

ஒரு குடிை்கனின் சரொசரி 
தலொ வருைொனம் என்�து 
நொட்டு வருைொனத்றத 
பைொத்த ைக்கள் பதொற்கயொல் 
வகுக்கக கிறடப்�து.

இயற்க ேளஙகள்

இயறற்கயில் கிறடககும் 
�ண்டங்கள், �ணி்கள் 
அல்லது இயறற்கயிலிருந்து 
ப�ைப்�டும் வளங்கள்.

புதுப்பிக்கப்�்டக் 
கூடிய ேளஙகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொலத்தில் 
மீண்டும் 
உருவொக்கப்�டககூடிய 
வளங்கள்

புதுப்பிக்கப்�்ட  
முடியொ ேளஙகள்

புதுப்பிக்கப்�ட முடியொத 
தீ ர ந் து ப � ொ ்க க கூ டி ய 
வளங்கள்

கொடுக்ள 
அழிததல்

வனங்கறள அழித்து 
வனத்தின் நிலங்கறள 
வனைல்லொத �யன்�ொட்டிறகு 
உருவொககுவது.

எரிசக்திப் 
பிரச்ச்னே

சகதி வளங்கள் பதறவககு 
குறைவொ்க இருப்�தொல் 
உருவொகும் �றைொககுறை

அறக்கட்்ட்ளக் 
பகொள்்க

நன்ப்கொறடயொளர்கள் 
வியொ�ொரம் ைறறும் 
பசொத்துக்களுககு 
அைக்கொவலர்களொ்க 
பசயல்�டுவது.
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� ொ தி ரி  வி னே ொ க் க ள்

� கு தி  -  அ

ச ரி ய ொ னே  ( அ ல் ல து )  ப � ொ ரு த த � ொ னே  வி ் ்ட ் ய த  ் த ர் ந் ப த டு க் க வு ம் .

1)  ்கரநொட்கத்தின் முககிய தங்கச் சுரங்கப் �குதி ...........

அ) ப்கொலொர

ஆ) இரொைகிரி

இ) அனந்தபூர

ஈ) ப்கொச்சின்

2)  ஒரு நொட்டின் ப�ொருளொதொர வளரச்சி 
அளவிடப்�டுவறதக குறிப்பிடுவது

அ) GNP

ஆ) GDP

இ) NNP

ஈ) தலொவருைொனம்

3)  கீழக்கண்டவறறுள் எது முன்பனறைம் அறடந்த 
நொடு?

அ) பைகஸிப்கொ 

ஆ) ்கொனொ 

இ) பிரொன்ஸ்

ஈ) ஸ்ரீலங்கொ

4)  வலுவொன ப�ொருளொதொரங்கறளக ப்கொண்ட 
நொடு்கள் வரிறசயில் இந்தியொவின் இடம்

அ) நொன்கு 

ஆ)  ஏழு 

இ) ஐந்து

ஈ) �த்து

5)  ்கலப்புப்ப�ொருளொதொரம் என்�து ……

அ) தனியொர துறை ைறறும் வஙகி்கள் 

ஆ) ப�ொது ைறறும் தனியொர துறை்கள் பசரந்து 
பசயல்�டுவது

இ) ப�ொதுத்துறை ைறறும் வஙகி்கள்

ஈ) ப�ொதுத்துறை்கள் ைட்டும்.

6)  இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் ---------- ்கொரணைொ்க 
வலிறையின்றையொ்க இருககிைது.

அ) ப�ொருளொதொரச் சைநிறலயின்றை 

ஆ)  ்கலப்புப் ப�ொருளொதொரம்

இ) ந்கரையைொதல் 

ஈ) ப�ொதுைொன பவறல வொயப்பு்கள் இருப்�து

7)  ைக்கள்பதொற்கயின் இயல்பு்கறளப் �றறிய 
அறிவியல் ரீதியொன ஆயவு

அ) இட அறைப்பியல் 

ஆ) ைக்கள் பதொற்கயியல்

இ) புவியியல் 

ஈ) தத்துவவியல்

8)  ைக்கள் பதொற்கயில் 1961ஆம் வருடம்.............. 
எனப்�டுகிைது.

அ) சிறிய பிரிவிறன வருடம் 

ஆ) ைக்கள் பதொற்க பவடிப்பு வருடம்

இ) ந்கர ையைொதல் வருடம் 

ஈ) ப�ரும் பிரிவிறன வருடம்

9)  எந்த ஆண்டில் இந்திய ைக்கள் பதொற்க நூறு 
ப்கொடிறயத் தொண்டியது?

அ) 2000 

ஆ) 2001

இ) 2005 

ஈ) 1991

10)  ஆயிரம் ைக்களுககு இைப்�வர எண்ணிகற்க 
என்�து

அ) ்கச்சொ இைப்பு வீதம் 

ஆ) ்கச்சொ பிைப்பு வீதம்

இ) ்கச்சொ சிசு வீதம் 

ஈ) ை்கப்ப�று இைப்பு வீதம்
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11)  ஆயிரம் ைக்களுககு பிைப்�வர எண்ணிகற்க 
என்�து

அ) ்கச்சொ இைப்பு வீதம் 

ஆ) இைப்பு வீதம்

இ) பசொரவு வீதம்                            

ஈ) ்கச்சொ பிைப்பு வீதம்

12)  ைக்கள் பதொற்க அடரத்தி என்�து

அ) நிலத்தின் அளவு / ைக்கள் பதொற்க 

ஆ) நிலத்தின் அளவு /  பவறலவொயப்பு

இ) ைக்கள் பதொற்க / குறிப்பிட்ட நில அளவு

ஈ) ைக்கள் பதொற்க / பவறலவொயப்பு

13)  பதசிய வளரச்சிக ்கழ்கத்றத அறிமு்கப்�டுத்தியவர 
யொர ?

அ) டொகடர பி.ஆர.அம்ப�த்்கர  

ஆ) ஜவஹரலொல் பநரு

இ) டொகடர இரொதொகிருஷ்ணன்

ஈ) V.K.R.V இரொவ

14)  ்கொந்தியப் ப�ொருளொதொரச் சிந்தறன்கறள 
பதொடரந்து  வலியுறுத்தியவர யொர?

அ) ஜவஹரலொல் பநரு 

ஆ) V.K.R.Vஇரொவ

இ) J.C குைரப்�ொ

ஈ) A.K பசன்

15)  ஜனநொய்க சைதரைத்றதக ப்கொண்டுவந்தவர

அ) ஜவஹரலொல் பநரு

ஆ) P.C ைஹலபனொபிஸ்

இ) டொகடர. இரொபஜந்திரபிரொத் 

ஈ) இந்திரொ்கொந்தி

16)  B.R அம்ப�த்்கர இந்தியப் ப�ொருளொதொரப் 
பிரச்சறன்கறள இதன் அடிப்�றடயில் 
ஆரொயகிைொர.

அ) குறைந்த நிலவுறடறை ைறறும் தீரவு்கள்     

ஆ) இந்திய ரூ�ொயின் சிக்கல்்கள்

இ) சைதரைப் ப�ொருளொதொரம்

ஈ) பைற்கண்ட அறனத்தும்.

17)  இந்த ப்கொள்ற்கயின் அடிப்�றடயில் ்கொந்தியப் 
ப�ொருளொதொரம் இயஙகுகிைது.

அ) சைதரைச் சிந்தறன     

ஆ) ஒழுக்க பநறி அடிப்�றட

இ) ப்கொ�ொல கிருஷ்ண ப்கொ்கபல 

ஈ) தொதொ�ொய பநௌபரொஜி

18)  V.K.R.V இரொவ இவரின் ைொணவரொ்க இருந்தொர

அ) J.M.கீன்ஸ்     

ஆ) ்கொலின் கிளொரக

இ) ஆடம் ஸ்மித்  

ஈ) ஆல்பிரட் ைொரஷல்

19)  ப�ொருளொதொரத்திற்கொன பநொ�ல் �ரிறச 
அைரத்தியொ பசன் ப�றை ஆண்டு

அ) 1998     

ஆ) 2000

இ) 2008  

ஈ)  2010

20)  திருவள்ளுவரின் ப�ொருளொதொரக ்கருத்து்கள் 
குறிப்�ொ்கக கூறுவது.

அ) பசல்வம்     

ஆ) வறுறை சமுதொயத்தின் சொ�ம்

இ) பவளொண்றை   

ஈ)  பைற்கொண் அறனத்தும்
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வி ் ்ட க ள்  ( � கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

அ ஆ இ ஆ ஆ அ ஆ ஆ ஆ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ஈ இ ஆ இ அ ஆ ஆ அ அ ஈ

� கு தி  -  ஆ

பினேரும் வினேொக்களுக்கு ஓரிரு ேரிகளில் வி்்டயளி.

� கு தி  -  இ

பினேரும் வினேொக்களுக்கு ஒரு �ததி அளவில் வி்்டயளி.

� கு தி  -  ஈ

பினேரும் வினேொக்களுக்கு ஒரு �க்க அளவில் வி்்டயளி.

35.  இந்தியப் ப�ொருளொதொரத்தின் வலுவொன 
அம்சங்கறள  விவரி.

36.  இந்தியக ்கனிை வளங்களின் முககியத்துவத்றத 
விவரி.

21.  ப�ொருளொதொர வளரச்சியின் ப�ொருள் எழுது்க.
22.  முன்பனறிய ப�ொருளொதொரத்தின் இரண்டு 

இயல்பு்கறள  கூறு்க.

23.  இயறற்க வளங்கறளப் �றறிக குறிப்பு வறர்க.
24.  இந்திய ப�ொருளொதொரத்தின் ஏபதனும் ஒரு 

இயல்பிறனக கூறு.

25.  புதுப்பிக்கப்�ட இயலொத ஆறைல்  வளங்கள் தரு்க
26.  “பதொழில்நுட்�த் பதரிவு” �றறி பசன் கூறுவது 

என்ன?
27.  குறைந்த தலொ வருைொனம்  இருக்க ்கொரணங்களொ்க 

ரொவ கூறுவறதப் �ட்டியலிடு்க.

28.  ப�ொருளொதொர முன்பனறைம் – வறரயறு
29.  பவளொண்றை ப�ொருளொதொரம் �றறி அம்ப�த்்கரின் 

ப�ொருளொதொர ்கருத்துக்கறள கூறு்க.
30.  கிரொை சரபவொதயொ – சிறுகுறிப்பு வறர்க.
31.  இந்தியத் திட்டமிடுதலில் பநருவின் 

அணுகுமுறைறய எழுது்க.

32.  ப�ருககி ்கருத்றதப் �றறி V.K.R.V ரொவின் 
�ங்களிப்ற� எழுது்க.

33.  நலப்ப�ொருளொதொரம் �றறி அைரத்தியொ பசன்னின் 
்கருத்துக்கறள எழுது்க.

34.  சமூ்கக ்கட்டறைப்பு்கறள விளககு்க.

37.  ப�ொருளொதொர முன்பனறை ்கருத்து்களில் 
ஜவஹரலொல் பநருவின் �ஙற்க பவளிக 
ப்கொணர்க.

38.  ்கொந்தியப் ப�ொருளொதொரக ்கருத்து்கறள 
சுருக்கைொ்க எழுது்க.
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அ ரு கி ல்  உ ள் ள  கி ர ொ � ங க ளு க் கு ச்  ப ச ன று  அ ங கு ள் ள 
கு டி � க் க ளி ன  ே ொ ழ் க் ் க  நி ் ல  � ற று ம்  அ ங கு ள் ள 
அ டி ப் � ் ்ட  ே ச தி க ள்  � ற றி  ஆ ர ொ ய க .

பசயல்�ொடு

Indian Economy -by Ramesh Singh

Indian Economy  -Datt & Sundharam 

India’s Reforms: How They Produced Inclusive GrowthBy Jagdish Bhagwati; Arvind 
Panagariya

Reforms and Economic Transformation in IndiaBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

India: The Emerging GiantBy Arvind Panagariya

http://www.economicsdiscussion.net/indian-economy/top-11-features-of-a-
developing-economy/18987

Indian Economy -by Ramesh Singh

Indian Economy  -Datt & Sundharam 

India’s Reforms: How They Produced Inclusive GrowthBy Jagdish Bhagwati; Arvind 
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Reforms and Economic Transformation in IndiaBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

India: The Emerging GiantBy Arvind Panagariya

http://www.economicsdiscussion.net/indian-economy/top-11-features-of-a-
developing-economy/18987

Indian Economy -by Ramesh Singh

Indian Economy  -Datt & Sundharam 

India’s Reforms: How They Produced Inclusive GrowthBy Jagdish Bhagwati; Arvind 
Panagariya

Reforms and Economic Transformation in IndiaBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

India: The Emerging GiantBy Arvind Panagariya

http://www.economicsdiscussion.net/indian-economy/top-11-features-of-a-
developing-economy/18987

Indian Economy -by Ramesh Singh

Indian Economy  -Datt & Sundharam 

India’s Reforms: How They Produced Inclusive GrowthBy Jagdish Bhagwati; Arvind 
Panagariya

Reforms and Economic Transformation in IndiaBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

India: The Emerging GiantBy Arvind Panagariya

http://www.economicsdiscussion.net/indian-economy/top-11-features-of-a-
developing-economy/18987

1. Ramesh Singh - Indian Economy 5th edition - McGraw Hill Publication

2.  Gaurav datt & Aswani Mahajan - Datt & Sundharam Indian Economy 72nd edition 
- S.Chand Publication

3.  Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya - India’s Reforms: How They Produced 
Inclusive Growth

4.  Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya - Reforms and Economic Transformation in 
India

5. Arvind Panagariya - India: The Emerging Giant

http://www.economicsdiscussion.net/indian-economy/top-11-features-of-a-
developing-economy/18987

�ொர்்ே நூல்கள்
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8.2

8.1
அறிமுகம்

இந்த அத்தியாயம் சு்தநதிரத்திற்கு 
முன் பின் இநதியாவில் நடைபெற்்ற முக்கிய 
நிகழ்வுகடை ெற்றி விவாதிக்கி்றது. இநதியா 
நீணை காலமாக காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
இருந்தது. காலனித்துவம் என்ெது இரணடு 
நாடுகளுக்கிடையயயான சமூக மற்றும் 
பொருைா்தார ப்தாைர்புகளில் ஒரு நாடு 
அதிகாரம் பசலுத்தும் நிடலயிலும், 
மற்ப்றாரு நாடு அடிடமயாக  இருபெட்தயும் 
குறிக்கும். அதிகார நிடலயில் உளை நாடு 
்தான் அதிகாரம் பசலுத்தும் நாட்டின் மீது 
அரசியல் கட்டுபொடு மட்டுமில்லாமல் 
பொருைா்தார பகாளடககடையும் 
தீர்மானிக்கி்றது. அடிடம நாட்டு மக்கள 
்தஙகள நாட்டின் வைஙகடை 

ெயன்ெடுத்துவதிலும் முக்கிய பொருைா்தார 
நைவடிக்டககடை யமற்பகாளவதிலும் 
்தன்னிசடசயான முடிவுகடை யமற்பகாளை 
முடியாமல் இருபொர்கள. காலனி 
ஆதிக்கத்தின் கசபொன அனுெவத்ட்த 
இநதியா பெற்றுளைது.

ஆங்கிலேயர் காேத்தில் இந்திய 
ப�ாருளாதாரம் 

வாஸயகாைகாமா இநதியாவிலுளை 
யகாழிக்யகாட்டிற்கு யம 20, 1498ல் 
வந்த்தற்குப பின்னயர இநதியாவிலிருநது 
ஐயராபொவுைனான கைல் வாணிகம் 
ஆரம்பித்்தது. யொர்சசுகீசியர்கள 
1510லிருநது யகாவாவுைன் வாணிகம் 
பசய்து வந்தனர். 1601ல் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனி ஆரம்பிக்கபெட்ைவுைன் 

அத்தியாயம்

8 இந்தியப் ப�ாருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு 
முன்னரும் பின்னரும்

சு்தநதிரம் எந்த விடலக்கும் ஈைாகாது. சு்தநதிரம் வாழ்வின் சுவாசம்.  
வாழ்வ்தற்காக மனி்தன் எட்தக் பகாடுக்க மாட்ைான்?

     - பைய்லர் யகாவன் (Tyler Cowen)

1 ஆஙகில காலனித்துவ ஆட்சியின் யொது இநதிய அனுெவஙகடை 
புரிநது பகாளைல்.

2  சு்தநதிரம் அடைந்த பி்றகு இநதிய அரசு எடுத்்த முயற்சிகடை 
ஆய்வு பசய்்தல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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8.2.1  வணிக மூேத்னக் காேம்

�  1757 லிருநது 1813 வடரயிலான காலம் 
வணிக மூல்தனக் காலம் ஆகும்

�  கிழக்கிநதியக் கம்பெனியின் முக்கிய 
யநாக்கம் இநதிய மற்றும் கிழக்கிநதியப 
பொருட்கடை முற்றுரிடமயாக 
வாணிெம் பசய்து இலாெம் 
ஈட்டுவய்தயாகும்.

�  இக்காலத்தில் பிரிட்ைனில் ப்தாழில் 
மூல்தனத்ட்த முன்யனற்்ற இநதியா ஒரு 
மிக முக்கியமான சுரணைல் பிரய்தசமாக 
கிழக்கிநதியக் கம்பெனி கருதியது.

�  1750 மற்றும் 1760 களில் வஙகாைமும், 
ப்தன்னிநதியாவும் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியின் அரசியல் பநருக்கடிக்கு 
உளைான யொது முற்றுரிடம 
வணிகத்தின்  (அல்லது வாணிெத்தின்) 
யநாக்கம் நிட்றயவறியது.

�  உெரிகடை இஙகிலாநதிற்கு கைத்துவதில் 
இநநிர்வாகம் பவற்றி பெற்்றது. இநதியத் 
்தடலவர்கள இப பிரசசிடனடய 
சுரணைலுைன் ஒபபிட்ைனர்.

�  எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக 
இக்கம்பெனியின் அலுவலர்கள 
அடனவரும் யநர்டமயற்று, ஊழல் 
நிட்றந்தவர்கைாக இருந்தனர்.

8.2.2  பதாழில் மூேத்னக் காேம்

�  1813 மு்தல் 1858 வடரயிலான காலம் 
ப்தாழில் மூல்தனக் காலமாகும்

�  பிரிட்டிஷ் துணிமணிகளின் சநட்தயாக 
இநதியா விைஙகியது.

�  இநதியாவிலிருநது மலிவு விடலயில் 

ஆஙகியலயர்கள இநதியப பெருஙகைல் வழி 
வாணிகத்ட்தத் ப்தாைஙகினர். 1614ல் சர் 
்தாமஸ யரா ஜஹாஙகீரிைமிருநது 
ப்தாழிற்சாடலகள அடமக்க அனுமதி 
பெறுவதில் பவற்றி பெற்்றதுைன் 
இநதியாவின் ெல்யவறு ெகுதிகடை 
பமதுவாக ஆக்கிரமிபபு பசய்்தார்.

 பிைாசிப (PLASSEY) யொருக்கு நூறு 
ஆணடுகளுக்குப பின் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியின் ஆட்சி இறுதியாக ஒரு 
முடிவுக்கு வந்தது. 1858-ல் ஆஙகிலப 
ொராளுமன்்றம், இநதியாடவ ஆளும் 
அதிகாரத்ட்த கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியிைமிருநது ஆஙகியலய அரசுக்கு 
மாற்றி, ஒரு சட்ைம் இயற்றியது. 
கிழக்கிநதியக் கம்பெனியிைமிருநது 
அதிகாரம் ஆஙகியலய அரசுக்கு  மாற்்றபெட்ை 
யொது இநதிய பொருைா்தார நிடலடமடய 
முழுவதுமாக மாற்்ற இயலவில்டல.

பிரிட்ைன் நாடு, இநதியாடவக் காலனி 
ஆதிக்கத்தின் கீழ் 200 ஆணடுகளுக்கும் 
யமலாக சீரழித்து வந்தது. காலனி ஆதிக்க 
சிட்தபபின் அடிபெடையில் முழு 
காலத்ட்தயும் வரலாற்றுப பொருளியல் 
வல்லுநர்கள மூன்று கட்ைஙகைாகப 
பிரித்்தனர். அடவ, வணிக மூல்தனக் காலம், 
ப்தாழில் மூல்தனக் காலம், நிதி மூல்தனக் 
காலம்.



199இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்

கட்ைாயபெடுத்்தெட்ைனர். 1858 ஆம் 
ஆணடு கிழக்கிநதியக் கம்பெனி ்தனது 
அரசியல் அதிகாரத்ட்த பிரிட்டிஷ் 
அரசிைம் ஒபெடைத்்தது.

8.2.4  இந்தியக் ககவிக்னப் 
ப�ாருடகள் நசிவுக் காேம்

�  இநதியக் டகவிடனப பொருட்களுக்கு 
உலக அைவில் மிகுந்த வரயவற்பு 
இருந்தது. இநதிய ஏற்றுமதியில் டகயால் 
பநய்யபெட்ை ெருத்தி, ெட்டு ஆடைகள, 
காலியகா துணிகள அலஙகாரப 
பொருட்கள மற்றும் மரசசிற்ெஙகள 
மு்தன்டமயானடவயாக இைம் 
பெற்றிருந்தன.

�  ொகுொைான சுஙக வரிக்பகாளடக மூலம் 
பிரிட்டீஷ் அரசு யவணடுபமன்ய்ற 
இநதியக் டகவிடனப பொருட்கடை 
அழித்்தது.

�  நவாப மற்றும் அரசர்கள காலம் 
முடிவுக்கு வந்தவுைன், இநதியக் 
டகவிடனப பொருட்கடைக் காபொற்்ற 
எவருமில்லா்த நிடல ஏற்ெட்ைது.

�  இநதியக் டகவிடனப பொருட்கைால் 
இயநதிரத் ்தயாரிபபுப பொருட்களுைன் 
யொட்டியிை முடியவில்டல.

பெ்றபெட்ை கசசாப பொருட்கள 
இஙகிலாநதிற்கு ஏற்றுமதி பசய்யபெட்டு 
முழுடம பெற்்ற பெருட்கள இநதியாவிற்கு 
அதிக விடலயில் இ்றக்குமதி 
பசய்யபெட்ைன. இவவாறு, இநதியர்கள 
வஞ்சிக்கபெட்ைனர்.

�  இநதியாவின் ொரம்ெரிய டகவிடனப 
பொருட்கள தூக்கி எறியபெட்ைன.

8.2.3  நிதி மூேத்னக் காேம்

�  19 ஆம் நூற்்றாணடின் இறுதி 
வருைஙகளிலிருநது சு்தநதிரம் அடைந்த 
வடரயிலான காலம் மூன்்றாவது 
கட்ைமான நிதி மூல்தனக் காலமாகும். 
இக்கால கட்ைத்தில் வியாொர 
நிறுவனஙகள, பசலாவணி ஏற்றுமதி 
இ்றக்குமதி நிறுவனஙகள மாற்று 
வஙகிகள மற்றும் சில மூல்தன 
ஏற்றுமதிகளில் நிதி ஏகாதிெத்தியம் 
்தன்னுடைய ஆதிக்கத்ட்த பசலுத்்தத் 
ப்தாைஙகியது.

�  இநதிய மூல்தனத்ட்தக் 
பகாளடையடித்து இநதியாவில் இருபபுப 
ொட்த, சாடல வசதிகள, அஞ்சலகத்துட்ற, 
ொசனம், ஐயராபபிய வஙகி முட்ற மற்றும் 
கல்வியில் குறிபபிட்ை ெகுதிகளில் பெரிய 
அைவில் மு்தலீடு பசய்ய பிரிட்ைன் 
முடிவு பசய்்தது. இ்தனால்  சில 
ெயன்களும் விடைந்தன என்ெட்த 
மறுக்க முடியாது.

�  பிரிட்ைன் இரயில்யவ கட்ைடமபபுக் 
பகாளடகயானது கற்ெடன பசய்ய 
முடியா்த பொருைா்தாரப ெயனில்லாக் 
பகாளடகயாகும். இநதியாவின் 
வரிபசலுத்துயவார் இருபபுபொட்த 
நிர்மாணத்திற்கு நிதி பசலுத்்தக் 
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8.3

அவர்களிையம வழஙகபெட்ைது. 
வசூலிக்கபெட்ை நிலவருவாயில் 11ல் 10 
ெஙகு அரசுக்குச பசலுத்்தபெை யவணடும் 
என்றும் மீ்தத் ப்தாடக 
ஜமீன்்தாரர்களுக்கான ஊதியமாகவும் 
அறிவிக்கபெட்ைது.

8.3.2  மஹல்வாரி முகை அல்ேது 
இ்னவாரி முகை

இம்முட்ற அறிமுகபெடுத்்தபெட்டு 
பின்னர் மத்தியபிரய்தசம் மற்றும் 
ெஞ்சாபிற்கும் வரிவுெடுத்்தபெட்ைது. 
இம்முட்றயில் கிராம மக்கைாலான 
குழுவினர் நிலச பசாந்தக்காரர்கைாக 
இருநது நிர்வாகம் பசய்்தனர். அக்குழுவினர் 
நிலத்ட்த விவசாயிகளிைம் பிரித்துக் 
பகாடுத்து அவர்களிைமிருநது வருவாடயப 
பெற்று அரசுக்குச பசலுத்தினர்.

8.3.3  இரயத்துவாரி முகை 
அல்ேது ப�ாந்த �ாகு�டி 
முகை

இம்முட்ற மு்தன்மு்தலில் 
்தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் பசய்யபெட்டு 
பின்னர் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், அஸ்ாம், 
கூர்க், கிழக்கு ெஞ்சாப மற்றும் 
மத்தியபிரய்தசம் ஆகிய இைஙகளுக்கு 
விரிவுெடுத்்தபெட்ைது. இம்முட்றயில் 
நிலத்ட்தச பசாந்தம் பகாணைாடும் உரிடம 
மற்றும் நிலத்திற்கான கட்டுொடு, நில 
உரிடமயாைரிையம இருந்தது. 
உரிடமயாைர்களிைம் யநரடியான உ்றவு 
இருந்தது. சு்தநதிரத்திற்கு முன்னர் 
இம்முட்ற குட்றந்த அைக்குமுட்ற 
உடைய்தாக இருந்தது. 

�  இநதியாவில் இரயில்யவ அறிகமுகமான 
பின் பிரிட்டிஷ் பொருட்களுக்கான 
உளநாட்டு சநட்த அதிகரித்்தது.

இந்திய நிே உகைகம  
முகைகள்

நில உடைடம முட்ற என்ெது 
நிலஙகளுக்கான உரிடம மற்றும் 
நிர்வகித்்தல் ெற்றிய்தாகும். பி்ற 
முட்றகளிலிருநது நில உடைடம முட்ற 
பின்வரும் வி்தஙகளில் யவறுெடுகி்றது.

அ)  நிலம் யாருக்கு பசாந்தமானது?

ஆ)  நிலத்தில் யார் அறுவடை பசய்வது?

இ)  நிலவருவாடய அரசுக்கு 
பசலுத்துவ்தற்குப பொறுபொனவர் 
யார்?

யமற்கணை வினாக்களின் 
அடிபெடையில் சு்தநதிரத்திற்கு முன் மூன்று 
வி்தமான நில உடைடம முட்றகள 
இருந்தன. அடவ ஜமீன்்தாரி முட்ற 
மஹல்வாரி முட்ற மற்றும் இரயத்துவாரி 
முட்ற ஆகும்.

8.3.1  ஜமீனதாரி முகை அல்ேது 
நிேச்சுவானதாரா முகை

லார்டு காரன் வாலிஸ 1793ல் நிரந்தர 
பசாத்துரிடமச சட்ைத்ட்த 
அறிமுகபெடுத்திய பி்றகு ஜமீன்்தாரி 
முட்றடய ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனி உருவாக்கியது. இம்முட்றயில் 
நிலசசுவான்்தாரர்களும், ஜமீன்்தாரர்களும் 
நிலத்தின் பசாந்தக்காரர்கைாக 
அறிவிக்கபெட்டு நில வருவாடய அரசுக்குச 
பசலுத்்த யவணடிய முழுபபொறுபபும் 
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8.4

பதாழில் மற்றும் காேனித்துவ 
முதோளித்துவம்

இநதியாவில் ஆஙகியலய ஆட்சி 
காலத்தில் ப்தாழில் மாற்்ற பசயல்ொடு 
பொதுவாக இரணடு வடககைாகும்

அ)   19 ஆம் நூற்ைாண்டில் பதாழில் 
வளர்ச்சி

19 ஆம் நூற்்றாணடில் ஆஙகியலய 
மு்தலீட்ைாைர்கள ்தாஙகள பெற்்ற 
அனுெவஙகளின் அடிபெடையில், ெல 
முன்யனாடி ப்தாழில் நிறுவனஙகடை 
இநதியாவில் ஆரம்பித்்தனர். ஆஙகியலய 
நிறுவனஙகளுக்கு நிடலயான ஆ்தரவு 
கிடைத்்தது. 19 ஆம் நூற்்றாணடில் 
ஆஙகியலயர் ப்தாழில் புரட்சிக்கு வித்திட்ை 
யொதும், அவர்கள இலாெத்ட்த 
ஈட்டுவட்தயய மு்தன்டமக் குறிக்யகாைாகக் 
பகாணடிருந்தனர்; இநதிய 
பொருைா்தாரத்ட்த முன்யனற்றுவதில் 
ஆர்வமில்லாமல் இருந்தனர். 19ம் 
நூற்்றாணடின் இறுதியில் 36 சணல் 
ஆடலகளும், 194 ெருத்தி ஆடலகளும் 
அதிக எணணிக்டகயிலான ப்தாழில் 
பூஙகாக்களும் இருந்தன. நிலக்கரி உற்ெத்தி 
ஆணடுக்கு 6 மில்லியன் ைன்கைாக 
உயர்ந்தது.

ஆ)  20 ஆம் நூற்ைாண்டில் பதாழில் 
முனல்னற்ைம்

20 ஆம் நூற்்றாணடின் முற்ெகுதியில் 
சுய்தசி இயக்கம் இநதியாவில் ப்தாழில் 
மயமா்தடல ஊக்குவித்்தது. 1914 ஆம் 
ஆணடில் மு்தல் உலகப யொர் பவடிக்கும் 
வடர இநதியாவின் ெடழய - புதிய 
நிறுவனஙகள பமதுவான மற்றும் 

நிடலயான வைர்சசிடயப ெராமரித்து 
வந்தன. இக்காலத்தில் 70க்கும் யமற்ெட்ை 
ெருத்தி ஆடலகளும், 30க்கும் யமற்ெட்ை 
சணல் ஆடலகளும் அடமக்கபெட்ைன. 
நிலக்கரி உற்ெத்தி இரு மைஙகானது. இரும்பு 
எஃகு ப்தாழிற்சாடலகளுக்கான அடித்்தைம் 
அடமக்கபெட்ைது. இரயில்யவ அடமபபு 
விரிவுெடுத்்தபெட்ைது.

1924 மு்தல் 1939 வடரயிலான கால 
கட்ைத்தில் ெல்யவறு பெரிய 
நிறுவனஙகைான இரும்பு, எஃகு, ெருத்தி 
பநசவாடலகள, சணல், தீபபெட்டி, சர்க்கடர, 
காகி்த மற்றும் காகி்த கூழ் நிறுவனஙகள 
யொன்்றடவ ொதுகாபபு வடையத்தின் கீழ் 
பகாணடு வரபெட்ைன. இது இநதியாவில் 
ொதுகாக்கபெட்ை ப்தாழில்கள விரிவடைய 
வழிவகுத்்தது. இவவாறு ொதுகாக்கபெட்ை 
ப்தாழில்கள முழுடமயாக இநதியச 
சநட்தடயக் டகபெற்றி அயல்நாட்டுப 
யொட்டிகடை முழுவதுமாக முறியடித்்தன.

ஆரம்ெத்தில் ஆஙகியலய அரசு இநதியப 
பொருைா்தாரத்ட்த கசசாப பொருட்கள 
உருவாக்குவ்தாக உருமாற்றி, ்தஙகள 
நாட்டின் பொருட்களுக்கான சநட்தயாக 
இநதியாடவ ஆக்க முயற்சி பசய்்தது. இ்தன் 
மூலம் ெல வழிகளில் இநதியப 
பொருைா்தாரத்ட்த நசுக்க முயற்சித்்தது. 

ஆஙகியலய மு்தலீட்ைாைர்கள, 
சா்தகமான இநதியப புவியியல் 
காரணிகடைப ெயன்ெடுத்தி  ெடிபெடியாக 
சணல், ய்தயிடல, காபி, ெருத்தி பநசவு, 
காகி்தம், காகி்தக்கூழ், சர்க்கடர யொன்்ற 
ெல்யவறு ப்தாழிற்கடை இநதியாவில் 
உருவாக்கினார்கள ஆனால் இநதியத் 
ப்தாழிலார்கடை பெருமைவில் 
உறிஞ்சினார்கள.
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8.68.5
1991க்கு முந்கதய முக்கிய 

பதாழிற் பகாள்கககள்

ஆசியாவின் மூன்்றாவது முக்கியப 
பொருைா்தாரம் இநதியாவாகும். 70 ஆணடு 
கால சு்தநதிர வாழ்க்டக இநதியாவின் சமூக 
பொருைா்தார முன்யனற்்றத்தில் ஒரு 
குறிபபிைத்்தக்க மாற்்றத்ட்த 
ஏற்ெடுத்தியுளைது.

ஒரு நாட்டின் பொருைா்தார 
முன்யனற்்றம் குறிபொக ப்தாழில் 
மயமா்தடலச சார்நதுளைது. சு்தநதிரம் 
அடைந்த யொது இநதியா ெலவீனமான 
ப்தாழில் அடிபெடைடயப பெற்றிருந்தது. 
ஆடகயால், சு்தநதிரம் பெற்்ற்தற்குப 
பிநட்தய காலத்தில், இநதிய அரசு 
வலிடமயான ப்தாழில் அடமபடெ 
உருவாக்குவ்தற்கான சி்றபபு 
வலியுறுத்்தல்கடை யமற்பகாணைது. 1948 
மற்றும் 1956 ஆம் ஆணடுகளில் 
ஏற்ெடுத்்தபெட்ை ப்தாழிற் பகாளடக 
தீர்மானஙகள சிறு மற்றும் பெரிய 
அைவிலான நிறுவனஙகடை 
முன்யனற்றுவ்தற்கான அவசியத்ட்த 
எடுத்துக்கூறியன. 

8.6.1  1948ன பதாழிற் 
பகாள்கக தீர்மா்னம் 

இநதிய அரசு ப்தாழில் மயமா்தலின் 
குறிபபிைத்்தக்க ெஙகளிபடெ உணர்ந்தது. 

ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தால் 
ப�ாருளாதாரத்தில் ஏற்�டை 

பிரச்சிக்னகள்

1.  ஆஙகில ஆதிக்கம் இநதியத் 
ப்தாழில்கடை முைக்கியது.

2.  ஆஙகிலப பொருைா்தாரக் பகாளடகள 
இநதியாவின் மூல்தன ஆக்கத்ட்தக் 
குன்்றச பசய்து வைர்சசிடயக் ்தடுத்து 
நிறுத்தியது.

3.  நம்மிைமிருநது சுரணைபெட்ை 
பசாத்துக்கள ஆஙகியலயர்களின் 
மூல்தன முன்யனற்்றத்திற்கு நிதியு்தவி 
பசய்்தன.

4.  இநதியாவின் பெரும்ொன்டமயான 
மக்கள ்தஙகள வாழ்வா்தாரத்திற்கு 
யவைாணடமடய சார்நது 
இருந்தயொதும், இநதிய யவைாணடமத் 
ப்தாழில் ய்தக்கமடைநது நலிவுற்்றது.

5.  இநதியாவில் ஆஙகியலயர் ஆதிக்கம் 
நவீன ப்தாழில் துட்ற வைர்சசிக்கு 
குறிபபிைத்்தக்க எவவி்தப ெஙகளிபபும் 
வழஙகாமல், இநதியாவின் டகவிடனத் 
ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
சரிவடைவ்தற்குக் காரணமாக இருந்தது.

6.  ஆஙகில காலனி ஆதிக்கத்்தால் 
ய்தாட்ைக்கடல, சுரஙகஙகள, சணல் 
ஆடலகள, வஙகிகள மற்றும் கபெல் 
யொக்குவரத்து யொன்்ற துட்றகளில் 
முன்யனற்்றத்திற்காக எடுக்கபெட்ை 
நைவடிக்டககள மு்தலாளித்துவ 
நிறுவனஙகடை ஊக்குவித்்தது. அட்த 
பவளிநாட்ைவர்கள நிர்வகித்்தார்கள. 
இத்்தடகய இலாெ யநாக்க 
நைவடிக்டககைால் இநதிய வைஙகள 
யமலும் சுரணைபெட்ைன.
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ஆடகயால் 1948 ஆம் ஆணடு ஏபரல் 6 
அன்று ்தனது மு்தல் ப்தாழிற் பகாளடகடய 
அறிவித்்தது. இந்தக் பகாளடகயின் 
முக்கிய யநாக்கம் இநதியாவில் கலபபுப 
ப ெ ா ரு ை ா ்த ா ர த் ட ்த 
அறிமுகபெடுத்து்தலாகும்.

1.  இநதியத்ப்தாழில்கள நான்கு 
வடககைாகப பிரிக்கபெட்ைன. அடவ 
பொதுத்துட்ற (மூலத்ப்தாழில்கள), 
பொது  மற்றும் ்தனியார்துட்ற (முக்கிய 
ப்தாழில்கள), கட்டுபெடுத்்தபெட்ை 
்தனியார் துட்ற, ்தனியார் மற்றும் 
கூட்டு்றவு நிறுவனஙகள.

2.  இக்பகாளடக குடிடசத் ப்தாழில்கள 
மற்றும் சிறிய அைவிலான 
ப்தாழில்கடைப ொதுகாக்க முயற்சி 
யமற்பகாணைது.

3.  இருபபுப ொட்தகள மற்றும் 
இரும்புத்்தாது மு்தலான கனிம 
வைஙகளுக்கான பிரத்தியயக 
உரிடமயில் மாநில மற்றும் மத்திய 
அரசுகள ஏகயொகம் பெற்று இருந்தன 
(ஆனால் இபயொது நிடலடம 
மாறிக்பகாணடு வருகி்றது) 

4.  இநதிய அரசு, பி்ற நாடுகளிலிருநது 
கிடைக்கக் கூடிய பவளிநாட்டு 

மு்தலீட்டின் முக்கியத்துவத்ட்த 
ஊக்குவித்்தாலும் அ்தன் முழுக் 
கட்டுபொடு இநதியர்களின் 
கரஙகளியலயய இருக்க யவணடும் 
என்று முடிவு பசய்்தது.

8.6.2  1956 பதாழிற் பகாள்கக 
தீர்மா்னம்

1.  1956ஆம் ஆணடு ப்தாழிற்துட்ற 
தீர்மானக் பகாளடக, பொதுத்துட்றக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்்தது. அய்த 
யநரத்தில் ்தனியார் துட்றடயயும் 
நியாயமான முட்றயில் வழி நைத்தியது.

2.  அரசாஙகம் குடிடசத் ப்தாழில் மற்றும் 
சிறு ப்தாழில்கடை ஊக்குவித்து யநரடி 
மானியம் அளித்்தது, பெருமைவு 
உற்ெத்தி நிறுவனஙகளின் உற்ெத்திடய 
கட்டுபெடுத்்த ெல்யவறு வி்தமான 
வரிகடையும் அரசு விதித்்தது.

3.  வைர்சசிகைால் வட்ைார 
யவற்றுடமடயக் குட்றக்க இந்த 
ப்தாழிற் பகாளடக வலியுறுத்தியது.
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8.7

மக்காசயசாைம் மற்றும் யசாைம் 
யொன்்ற ெயிர்களுக்கு மட்டுயம 
ெசுடமபபுரட்சி முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்்தது.

3)  இபபுது யுக்தி வணிகபெயிர்கள அல்லது 
ெணபெயிர்கைான கரும்பு, ெருத்தி, 
சணல் எணபணய் வித்துக்கள மற்றும் 
உருடைக்கிழஙகு யொன்்றவற்றின் 
உற்ெத்திடய அதிகரிக்க உ்தவியது.

4)  சி்றந்த விட்தகள மூலமாக  அடனத்துப 
ெயிர்களின் உற்ெத்தித் தி்றனும் 
பெருகியது.

5)  யவைாணடமக்குத் ய்தடவயான 
கருவிகைான டிராக்ைர்கள, 
இயநதிரஙகள, கதிரடிபொன்கள 
மற்றும் நீர் ஏற்றும் இயநதிரஙகள 
யொன்்றவற்ட்ற உற்ெத்தி பசய்யும் 
ப்தாழில்கள வைர்வ்தற்கு 
ெசுடமபபுரட்சி யநரடிக் காரணமாக 
விைஙகியது.

6)  கிராமபபு்ற மக்களுக்கு ெசுடமபபுரட்சி 
பசழிபடெ வழஙகியது. அதிகமான 
உற்ெத்தி கிராமபபு்ற மக்களுக்கு அதிக 
யவடல வாய்படெ வழஙகியது. இ்தன் 
காரணமாக அவர்கைது வாழ்க்டகத் 
்தரம் உயர்வடைந்தது.

7)  ெல்வடகப ெயிர் வைர்பபு முட்ற மற்றும் 
அதிக அைவில் யவதி உரஙகடைப 
ெயன்ெடுத்திய்தால் உடழபபிற்கான 
ய்தடவ அதிகரித்்தது.

8)  வஙகிகள மற்றும் கூட்டு்றவு வஙகிகள 
மூலமாக நிதி ஆ்தாரஙகள 
வழஙகபெட்ைன. இந்த வஙகிகள 
விவசாயிகளுக்கு எளிடமயான 
முட்றகளில் கைன்கடை வழஙகின.

4.  இநதிய மு்தலீடுகளின் ய்தடவடய 
அரசு புரிநதிருந்தது.

�சுகமப்புரடசி

ெசுடமபபுரட்சி என்ெது யவைாண 
துட்றயில் ப்தாழில்நுட்ெ மாற்்றத்ட்த 
ஏற்ெடுத்தி ஒரு திருபபுமுடனயாக 
அடமந்தது. 1960க்கு பி்றகு ொரம்ெரிய 
யவைாண முட்றகள சிறிது சிறி்தாக 
மாற்்றபெட்டு, புதிய ப்தாழில் நுட்ெ 
யவைாண முட்றகள இநதியாவில் 
பசயல்ெடுத்்தபெட்ைன.  இ்தற்கு ஆரம்ெமாக 
1960-61 ல் ஏழு மாவட்ைஙகளில் 
“வழிநைத்தும் திட்ைம்” மூலமாக புதிய 
ப்தாழில் நுட்ெத்ட்த யவைாண துட்றயில் 
ெயன்ெடுத்தும் முயற்சி எடுக்கபெட்ைது. 
இது அதிக விடைசசல் ்தரும் ரகஙகடை 
உற்ெத்தி பசய்வ்தற்கான திட்ைம் (HYVP) 
ஆகும்.

�சுகமப்புரடசியின �ாதக்னகள்

1)  புதுடமயான யுக்திகளின் பெரிய 
சா்தடன மு்தன்டமப ெயிர்கைான 
யகாதுடம மற்றும் பநல் யொன்்ற 
ெயிர்களின் உற்ெத்தி ென்மைஙகாகப 
பெருகியது ஆகும்.

2)  அதிக விடைசசல் ்தரக்கூடிய 
வடககைான பநல், யகாதுடம, 



205இந்தியப் ப�ொருளொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்

4)  ெணடணகள இயநதிர 
மயமாக்கபெட்ை்தால் ெஞ்சாப மற்றும் 
ஹரியானாவின் சில ெகுதிகடைத் ்தவிர 
பி்ற கிராமபபு்றஙகளில் விவசாயத் 
ப ்த ா ழி ல ா ை ர் க ளு க் க ா ன 
யவடலயின்டம அதிகரித்்தது.

இரண்ைாவது �சுகமப்புரடசி 

அதிக யவைாணடம வைர்சசிக்காக 
இநதிய அரசு இரணைாவது ெசுடமப 
புரட்சிடய பசயல்ெடுத்தியது. இந்த 
இரணைாவது புரட்சியின் முக்கிய யநாக்கம், 
2006 – 2007 இல் 214 மில்லியன் ைன்கைாக 
இருந்த உணவுபெயிர் உற்ெத்திடய 2020ல் 
400 மில்லியன் ைன்கைாக 
உயர்த்து்தலாகும். யவைாணடமயின் 
வைர்சசி விகி்தத்ட்த அடுத்்த 15 
ஆணடுகளில் 5% லிருநது 6% ஆக உயர்த்்த 
திட்ைமிைபெட்டுளைது.

�சுகமப்புரடசியின �ேவீ்னங்கள்

1)  ெருவ மடழகடை நம்பியிருக்கும் 
நிடலடம இன்னும் மா்றவில்டல. 
இ்தனால், இநதிய யவைாணடமயில் 
இன்று வடர ஒரு நிசசயமற்்ற நிடலடம 
நிலவுகி்றது.

2)  விட்தகள, உரஙகள, பூசசிக்பகால்லிகள 
மற்றும் ்தணணீருக்காக யெரைவு 
மூல்தனம் ய்தடவபெடுகி்றது.

3)  பெரு, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 
இடையயயான வருமான இடைபவளி 
அதிகரித்்தது நீர்ப ொசனம் மற்றும் 
மடழப பொழிடவ நம்பியிருக்கும்  
ெகுதிகளுக்குஇடையய ஏற்்றத்்தாழ்வு 
அதிகரித்்தது இக்கருத்துக்கு மாற்றுக் 
கருத்தும் உளைது

புதிய யவைாண யுத்தி ெல்யவறு பெயர்களில் அடழக்கபெடுகி்றது. புதிய யவைாண ப்தாழில் 
நுட்ெம், விட்த – உரஙகள – ்தணணீர் ப்தாழில்நுட்ெம் அல்லது எளி்தாக ெசுடம புரட்சி என 
அடழக்கபெடுகி்றது.
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8.8

யசர்க்கபெட்டுைது. இநதிய 
பொருைா்தாரமானது பொருைா்தார 
வைர்சசி, பவளிநாட்டு ெண உருவாக்கம், 
அதிக நெருக்கு யவடல வாய்பபு 
வழஙகுவ்தல் ஆகியவற்றிற்கு பெரும் 
ப்தாழிற்சாடலடய பெரிதும் நம்பியுளைது.  
பெரும் நிறுவனஙகயைா அதிக இலாெம் 
சம்ொதிபெட்தயய யநாக்கமாகக் 
பகாணடிருக்கும் என பொருளியல் 
யகாட்ொடுகள கூறியுளைன பின்வருெடவ 
பெரிய அைவிலான 
ப்தாழிற்சாடலயானடவ ஆகும்.

1)  இரும்பு எஃகு பதாழிற்�ாகே

�  மு்தல் எஃகு ப்தாழிற்சாடல 
ஜாரியாவிலுளை குல்டி 
என்னுமிைத்தில் நிறுவபெட்ைது. 
யமற்கு வஙகாைத்தில் உளை “வஙகாை 
இரும்பு ப்தாழில்” கம்பெனி 1870 ஆம் 
ஆணடு நிறுவபெட்ைது.

�  1907ல் பெரிய அைவிலான இரும்பு 
எஃகு ப்தாழிற்சாடல (TISCO) 
ஜாம்பஷெட்பூரிலும், அ்தடன ப்தாைர்நது 
TISCO ப்தாழிற்சாடல 1919 
ொன்பூரிலும் ப்தாைஙகபெட்ைன. இடவ 
இரணடும் ்தனியார் துட்ற ஆகும். 

�  மு்தன் மு்தலில் நிறுவபெட்ை 
பொதுத்துட்ற நிறுவனம் ெத்ராவதியில் 
உளை விஸயவஸரய்யா இரும்பு எஃகு 
ப்தாழில் ஆகும்.

இரண்ைாவது �சுகமப் புரடசிக்கா்ன 
லதகவகள்

1)  ஒரு ஏக்கருக்கான உற்ெத்திடய இரணடு 
மைஙகாகத் ்தரக்கூடிய மரெணு மாற்்றம் 
பசய்யபெட்ை விட்தகடை அறிமுகம் 
பசய்்தல்

2)  மரெணு மாற்்றம் பசய்யபெட்ை 
விட்தகடை சநட்தபெடுத்்த ்தனியார் 
துட்றயின் ெஙகளிபடெ உறுதி பசய்்தல்

3)  ொசன வசதிகடைத் 
துரி்தபெடுத்துவதிலும் நீர் 
ஆ்தாரஙகடை நிர்வகிபெதிலும் அரசு 
முக்கிய ெஙகு வகிக்க யவணடும்.

4)  நதி நீர் இடணபபின் மூலம் உெரி நீடர 
ெற்்றாக்குட்றயுளை ெகுதிகளுக்கு 
ெரிமாற்்றம் பசய்யயவணடும்.

ப�ரிய அளவிோ்ன 
பதாழிற்�ாகேகள்

பெரிய அைவிலான ப்தாழிற்சாடல 
என்ெது பெரிய உள கட்ைடமபபு, அதிக 
மனி்தசக்தி, அதிக மூல்தன பசாத்துக்கடை 
உளைைக்குவ்தாகும். இது ெல ப்தாழிற் 
சாடலகடை கணகாணித்து ஒயர 
ப்தாழிற்சாடலயின் கீழ் 
உளைைக்குவ்தாகும். இரும்பு மற்றும் எஃகு 
ப்தாழிற்சாடல, பநசவு ப்தாழிற்சாடல, 
ஆட்யைாபமாடெல் ப்தாழிற்சாடல யொன்்ற 
கனரக ப்தாழிற்சாடலகள அடனத்தும் 
பெரிய அைவிலான ப்தாழிற்சாடலகள 
ஆகும். கைந்த சில வருைஙகைாக ்தகவல்  
ப்தாழில்துட்றயின் அெரிமி்த வைர்சசி 
மற்றும் அ்தன் அதிக வருமான உருவாக்கம் 
பொன்்ற காரணஙகளினால், ்தகவல் 
ப்தாழில்நுட்ெ ப்தாழில்களும் பொிய 
அைவிலான ப்தாழில்களின் வடகயில் 
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2)  �ணல் பதாழில்

�  இநதியா யொன்்ற நாட்டிற்கு சணல் 
ப்தாழில் மிக முக்கியமான்தாகும் 
காரணம் இத்ப்தாழில் மூலம் 
பவளிநாட்டு பசலவாணி 
ஈட்ைபெடுகி்றது. யமலும் இத்ப்தாழில் 
கணிசமான யவடல வாய்படெ 
அளிக்கி்றது.

�  1855-ல் யமற்கு வஙக மாநிலத்திலுளை 
யரஷ்ரா எனும் ஊரில் 
நவீனமயபெடுத்்தபெட்ை ப்தாழிற்சாடல 
மு்தல்முட்றயாக உருவாக்கபெட்ைது. 

�  இநதியாவின் சணல் ப்தாழில், 
ொரம்ெரியமாக ஏற்றுமதி பசய்து 
வருகி்றது. உலக அைவில் இநதியா 
கசசா சணல் உற்ெத்தியிலும் சணல் 
பொருட்கள ்தயாரிபபிலும் 
மு்தலிைத்திலும் சணல் பொருட்கள 
ஏற்றுமதியில் இரணைாமிைத்திலும் 
உளைது.

3)  �ருத்தியும் பந�வுத் பதாழிலும்

�  இநதியாவில் பநசவுத் ப்தாழில் மிகப 
ெழடமயான்தாகும். அதிக 
ப்தாழிலாைர்கடையும் பகாணை 
துட்றயாகும்.

�  இத்துட்றயானது ஒரு 
ஒழுஙகடமக்கபெட்ை பெரிய 
அைவிைானதும் ெரநதுெட்ை 
அைவிலும் வைர்நதுளைது. பமாத்்த 
உளநாட்டு உற்ெத்தியில் 4%ம், மதிபபுக் 
கூட்ைபெட்ை உற்ெத்தியில் 20%ம் 
ஏற்றுமதி வருவாயில் மூன்றில் ஒரு 
ெஙகும் இத்துட்றயின் மூலம் 
கிடைக்கி்றது.

ப�ாதுத்துகையில் எஃகு நிறுவ்னம்

இடம் உதவி

ரூர்யகலா (ஒரிசா) பஜர்மனி அரசு

பிலாய் (மத்தியபிரய்தசம்) ரஷ்யா அரசு

துர்காபூர் 
(யமற்குவஙகாைம்)

இஙகிலாநது அரசு

பொகாயரா (ஜார்கணட்) ரஷ்ய அரசு

ெர்னபூர் (யமற்கு 
வஙகாைம்)

்தனித்துட்றயிலிருநது 
பெ்றபெட்ைது.

விசாகபெட்டினம் 
(ஆநதிரா)

ரஷ்ய அரசு

பெர்ன்பூர் (யமற்கு 
வஙகாைம்)

்தனியார் துட்றயிைமிருநது 
1976-ல் பெ்றபெட்ைது

யசலம் (்தமிழ்நாடு) இநதிய அரசு 
(பவளிநாட்டு உ்தவி 
இல்டல)

விஜய் நகர் (கர்நாைகா) இநதிய அரசு

ெத்ராவதி (கர்நாைகா) நாட்டுடைடமயாக்கபெட்ை 
விஸயவஸரயா இரும்பு 
எஃகு நிறுவம் (மத்திய 
மாநில அரசுக்கு 
பசாந்தம்)

�  யமற்கூ்றபெட்ை அடனத்தும் SAIL ஆல் 
நிர்வகிக்கபெடுகின்்றன ்தற்யொது, 
TISCO ்தவிர, மற்்ற அடனத்து முக்கிய 
இரும்பு எஃகு நிறுவனஙகளும் 
பொதுத்துட்றயின் கீழ் இயஙகுகின்்றன. 

�  இநதிய எஃகு நிறுவனம் (SAIL) 1974ல் 
நிறுவபெட்ைது. மற்றும் எஃகு துட்றடய 
யமம்ெடுத்தும் பொறுபபும் அ்தற்கு 
அளிக்கபெட்ைது.

�  ்தற்யொது இநதியா எஃகு உற்ெத்தியில் 
உலக அைவில் எட்ைாவது உயரிய 
இைத்திலுளைது.
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�  உலகிலுளை காகி்த 
ப்தாழிற்சாடலகளின் ெட்டியலில் 
இநதியா 15-வது இைத்தில் உளைது.

7) �டடுத்பதாழில்

�  இயற்டகயான ெட்டுத் ்தயாரிபபில் 
இநதியா இரணைாமிைத்தில் உளைது 
சீனா மு்தலிைம். ்தற்யொது உலக 
அைவில் 16% உற்ெத்திடய இநதியா 
பகாணடுளைது.

�  இநதியா மட்டுயம கீழ்க்கணை வணிக 
அடிபெடையிலான 5 வடகயான 
ெட்டுத்துணிகடை உற்ெத்தி பசய்கி்றது. 
அ்தாவது மல்பெரி ெட்டு, பவபெ 
மணைல ைஸசர் ெட்டு, ஓக் ைஸ்ர், 
ெட்டு எரி மற்றும் முகா ெட்டு ஆகியன.

8)  ப�டலராலியம் மற்றும் இயற்கக 
எரிவாயு

�  அஸ்ாம் மாநிலத்திலுளை டிக்ொய் 
(DIGBOI) எனும் ஊரில் 1889ல் 
பவற்றிகரமாக மு்தல்முட்றயாக 
எணபணய் கிணறு ய்தாணைபெட்ைது.

�  ்தற்யொது நாட்டின் ெல்யவறு 
ெகுதிகளில் எணபணய் இருபபிைஙகள 
அடையாைம் காணபெட்டு 
எணபணய்டய பவளியில் 
எடுபெ்தற்கான ெணிகள நைநது 
வருகின்்றன.

�  இத்்தடகய எணபணய் மற்றும் 
எரிவாயு வைஙகடை எடுபெ்தற்காக 
உத்்தரகணட் மாநிலத்தில் உளை 
பைஹராடூன் (DEHRADUN) நகரில் 
1956ல் எணபணய் மற்றும் எரிவாயுக் 
கழகம் (ONGC) உருவாக்கபெட்ைது.

�  பகால்கத்்தாவிற்கு அருகிலுளை 
குயைாஸைர் துட்றமுக நகரில் 1818ல் 
மு்தல் நவீன துணி உற்ெத்தி ஆடல 
அடமக்கபெட்ைது. ஆயினும் 
இவவாடல சி்றபொக இயஙகவில்டல.

�  அடுத்்த்தாக 1854ல் மும்டெயில் யக.ஜி.
என் யையெர் (DABER) என்ெவரால் 
”மும்டெயின் நூற்பு மற்றும் பநசவு 
கம்பெனி (MUMBAI'S SPINNING AND 
WEAVING CO)உருவாக்கபெட்ைது. 

4) �ர்க்ககர பதாழில்

�  இநதியாவில் யவைாண சார்புத் 
ப்தாழில்களில் ெருத்தி ப்தாழிலுக்கு 
அடுத்்தெடியாக சர்க்கடரத் ப்தாழில் 
உளைது. 

�  உலக அைவில் இநதியா பெரிய 
அைவிலான சர்க்கடர 
உற்ெத்தியாைராகவும் பெரிய 
அைவிலான நுகர்யவாராகவும் 
இருக்கி்றது. சர்க்கடர உற்ெத்தியில் 
இநதிய அைவில் மூன்றில் ஒரு ெஙகு 
அைடவ மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 
மட்டுயம உற்ெத்தி பசய்கி்றது. 
அடுத்்தெடியாக உத்திரபிரய்தச 
மாநிலம்.

5) உரத்பதாழில்

இநதியாவில் டநட்ரஜடன ெயன்ெடுத்தி 
்தயாரிக்கும் உரத்ப்தாழிலானது உலகின் 
மூன்்றாவது பெரிய ப்தாழிலாகும்.

6) காகிதத்பதாழில்

�  1812-ல் வஙகத்திலுளை பசராம்பூர் 
ஊரில் இயநதிரத்்தால் பசயல்ெடும் 
காகி்த ஆடல உருவாக்கபெட்ைது.
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8.9 �  டகவிடனஞர்கள, ப்தாழில் நுட்ெ 
ெயிற்சி பெற்்றவர்கள, ப்தாழில் 
முடனெவர்கள ொரம்ெரிய 
கடலஞர்கள, கிராமபபு்ற மக்கள 
மற்றும் அடமபபு சாரா 
நிறுவனஙகளுக்கு யவடல வாய்படெ 
சிறு ப்தாழில் துட்ற அளிக்கி்றது. 

�  சிறு ப்தாழில்துட்றயில் உடழபபு 
மு்தலீட்டு விகி்தம் அதிகம்

2)  சிறு பதாழில் தரும் �மமா்ன மண்ைே 
வளர்ச்சி

�  சிறு ப்தாழில்கள பெரும்ொலும் 
பின்்தஙகிய ெகுதிகளிலும், கிராமபு்றப 
ெகுதிகளிலும் அடமவ்தால் இவற்றின் 
்தாக்கம் ெரநதுெட்ை வைர்சசிடய 
அளிக்கி்றது. 

�  கிராமம் மற்றும் பின்்தஙகிய 
ெகுதிகளில் ப்தாழில் வைர்சசி 
யவற்றுடமகடை கடைய உ்தவி 
பசய்கி்றது. 

�  சிறு ப்தாழில்களின் வைர்சசியினால், 
மக்கள ப்தாடக பநருக்கம், யசரிகளின் 
வைர்சசி, சுகா்தாரமின்டம, மாசுொடு 
ஆகியடவ குட்றகி்றது.

�  இடவ இநதியாவின் பு்றநகர் ெகுதி 
மற்றும் கிராமபபு்ற ெகுதிகளிலும் 
வாழும் மக்களின் வாழ்க்டகத் ்தரத்ட்த 
உயர்த்துகி்றது.

�  இ்தனால் நாட்டின் ெல்யவறு 
ெகுதிகளில் ப்தாழில் முடனயவார் 
உருவாகவும் அவர்கள தி்றடம 
பவளிபெைவும் வாய்பொகி்றது. 
அய்தாடு வருமானம் குறிபபிட்ை ஒரு 
சில வணிக குடும்ெஙகளிைம் மட்டும் 
குவியாமல் ெலரது டககளில் ெரவ 
வாய்பெளிக்கி்றது.

சிறிய அளவிோ்ன 
பதாழிற்�ாகேகள்

இநதிய பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்தில் சிறு ப்தாழில்கள 
முக்கிய ெஙகு வகிக்கின்்றன. பமாத்்தப 
புத்்தாஙகளில் 60 மு்தல் 70 ச்தவீ்தம் சிறு 
ப்தாழில்கள மூலமாக கிடைத்்தடவயய. 
இன்ட்றய பெரிய ப்தாழில்களில் 
பெரும்ொன்டமயான ப்தாழில்கள சிறு 
ப்தாழில்கைாக உருவாக்கபெட்டு பின் 
வைர்நது பெரிய ப்தாழில்கைாக 
மாறியுளைன. இநதியாவின் பொருைா்தார 
வைர்சசியில் சிறு ப்தாழில்களின் ெஙகு 
ெற்றி கீயழ காணயொம்.

ப�ாருளாதர முனல்னற்ைத்தில் 
சிறுபதாழில்களின �ங்கு

1)  சிறு பதாழில்கள் மூேம் லவகே 
வாய்ப்பு

�  சிறு ப்தாழில்கள அதிக 
ப்தாழிலாைர்கடை ெயன்ெடுத்தும் 
உத்திடய ெயன்ெடுத்துகின்்றன. 
இ்தனால் அதிக யவடலவாய்பபு 
பகாடுக்கும் துட்றயாக உளைது. இ்தன் 
மூலமாக யவடலயில்லா திணைாட்ைம் 
பெரிய அைவில் குட்றகி்றது. 
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- மூல்தன விகி்தத்ட்தயும் 
நிடலபெடுத்தும் சக்தியாக 
சிறுப்தாழில் முட்ற உளைது.

�  கிராமபபு்ற மக்கடையும் சிறு நகர் 
வாழ் மக்கடையும் யசமிபபின் ெக்கம் 
திருபெவும் ப்தாழில் சார்ந்த 
நைவடிக்டககளில் ஈடுெைவும் சிறு 
ப்தாழில் துட்ற ஊக்கபெடுத்துகி்றது.

5)  சிறுபதாழில்துகை ஏற்றுமதிகய 
உருவாக்குகிைது. 

�  சிறுப்தாழில்துட்றக்கு அதிநவீன 
இயநதிரஙகள ய்தடவயில்டல. 
எனயவ பவளிநாட்டிலிருநது 
இயநதிரஙகடை இ்றக்குமதி பசய்ய 
அவசியமில்டல. அய்த யவடையில் 
சிறு ப்தாழில்துட்றயின் 
பொருட்களுக்கு அதிக ய்தடவ 
உளைது. இது நாட்டின் பவளிநாட்டுச 
பசலவாணி மீ்தான அழுத்்தத்ட்த 
குட்றக்க உ்தவுகி்றது. ஆனாலும் 
பெருநப்தாழில்களின் அைவிற்கு 
விைம்ெரம் பசய்ய இயலாமலும் 
மூல்தனம் திரட்ை இயலாமலும் 
சிறுப்தாழில்கள சிட்தநது 
வருவட்தயும் காணமுடிகி்றது.

�  இநதியாவில் இருநது ஏற்றுமதி 
பசய்வ்தன் மூலம் சிறு ப்தாழில்கள 
கனிசமான பவளிநாட்டுச 
பசலவாணிடய ஈட்டுகின்்றன.

6)  ப�ரிய அளவிளா்ன பதாழில்களுக்கு 
சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்களின �ங்கு

�  சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள பெரிய 
ப்தாழில்களின் வைர்சசிக்கு ஆ்தரவு 
்தருகின்்றன.

3  உள்ளுர் வளங்ககள �யன�டுத்த 
சிறுபதாழில் உதவி ப�ய்கிைது

�  சிறு யசமிபபு, ப்தாழில் முடனயவார் 
தி்றடம யொன்்ற உளளுர் சார்ந்த 
வைஙகள ெயன்ொைற்று வீணாகாமல் 
அது பவளிபெைவும் ெலருக்கும் 
ெயன்ெைவும் சிறு ப்தாழில் 
காரணமாகி்றது. 

�  டகவிடனப பொருட்கள 
்தயாரிபயொரின் ொரம்ெரிய குடும்ெத் 
தி்றன்கடை வைர்க்க சிறு ப்தாழில் 
உ்தவுகி்றது. வைர்ந்த நாடுகளில் 
டகவிடனப பொருட்களுக்கு மிகுந்த 
வரயவற்பு இருக்கி்றது என்ெது 
குறிபபிைத்்தக்கது.

�  இநதியாவின் கிராமஙகளிலும் சிறு 
நகரஙகளிலும் உளை உளளுர் 
ப்தாழில் முடனயவார்கடையும் சுய 
ப்தாழில் பசய்யவார்கடையும் 
வைர்த்ப்தடுக்க சிறு ப்தாழில் 
உ்தவுகி்றது.

4)  மூேத்ன �யன�ாடு முழுகமப�ை சிறு 
பதாழில் வழி வகுக்கிைது

�  சிறு ப்தாழில் மூல்தனத்தின் ய்தடவ 
குட்றயவ. இத்துட்றயில் பசய்்த 
மு்தலீட்டிற்கு காத்திருபபுக் காலம் 
(gestation period) மிக குட்றவாக 
இருக்குமா்தலால் வருமானம் 
விடரவில் வர வாய்பபு உளைது. 
திருபபிச பசலுத்்தல் காலமும் சிறு 
ப்தாழில் நிறுவனஙகளுக்கு மிக 
குறுகிய்தாக உளைது.

�  அதிக பவளியீடு - மூல்தன 
விகி்தத்ட்தயும் அதிக யவடலவாய்பபு 
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8.10

�  சமூகத்தின் பின்்தஙகிய ெகுதிகள 
மற்றும் ஏடழ மக்கடை முன்யனற்்ற 
உ்தவுகின்்றன.

�  சமூகத்தின் ெல்யவறு வடகயான 
ெஙயகற்ொைர்களுக்கு ய்தசிய 
வருமானத்ட்த மிகத் தி்றம்ெைவும் 
சமமாகவும் ெஙகிடுவதில் சிறுப்தாழில் 
நிறுவனஙகள தி்றடமயானடவ.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவ்னங்கள் (MSMEs)

்தற்யொட்தய காலத்தில் ெல்யவறு 
வடகயான ப்தாழில் பிரிவுகடை 
வடகபெடுத்்த பின்வரும் ெண மு்தலீட்டு 
எல்டலகள ெயன்ெடுத்்தபெடுகின்்றன. 
இருந்தாலும், இடவ காலத்திற்யகற்்றாற் 
யொல் மா்றக்கூடியடவ.

உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்

அ)  குறு உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
25 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க 
யவணடும். 

ஆ)  சிறு உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
இருெத்ட்தநது இலட்சத்திற்கு 
அதிகமாகவும் ஐநது யகாடிக்கு 
மிகாமலும் இருக்க யவணடும். 

ஆ)  நடுத்தர உற்�த்தி நிறுவ்னங்கள்: 
ப்தாழிற்சாடல மற்றும் 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ஐநது யகாடிக்கு அதிகமாகவும் ரூொய் 
ெத்து யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும்.

�  பெரிய அைவிலான 
ப்தாழிற்சாடலகளுக்கு அருகில் 
அடமநது சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
உதிரிொகஙகள, உட்கூறுகள மற்றும் 
பெரிய ப்தாழில்களுக்குத் ய்தடவயான 
அடனத்துப ொகஙகடையும் ்தயாரித்து 
வழஙகி உ்தவுகின்்றன.

�  பெரிய நிறுவனஙகளுக்குத் துடண 
நிறுவனஙகைாக பசயல்ெடுகின்்றன.

7)  சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்கள் நுகர்லவார் 
லதகவககள நிகைலவற்றுகினை்ன.

�  இநதியாவில் நுகர்யவாருக்குத் 
ய்தடவயான ெல்யவறு பொருட்கடை 
சிறு ப்தாழில் நிறுவனஙகள 
்தயாரிக்கின்்றன.

�  அன்்றாைத் ய்தடவகளுக்கான 
பொருட்கடைத் ்தயாரிபெ்தால் 
ெற்்றாக்குட்றயும் ெணவீக்கமும் 
குட்றக்கபெடுகின்்றன.

சிறு பதாழில் நிறுவ்னங்கள் பதாழில் 
முக்னலவார்ககள உருவாக்குகினை்ன.

�  சமூகத்தில் ப்தாழில் முடனயவார் 
வர்க்கம் உருவாக சிறுப்தாழில் 
நிறுவனஙகள உ்தவுகின்்றன. யவடல 
ய்தடுயவாடர யவடலவாய்படெ 
வழஙகுயவாராக மாற்றுகின்்றன.

�  மக்கள சுயயவடலவாய்பபு மற்றும் 
்தற்சார்பு நிடலடய அடைய 
உ்தவுகின்்றன.

�  ெல்யவறு வடககளில் இநதியாவின் 
்தனிநெர் வருமானம் அதிகரிக்க 
உ்தவுகின்்றன.
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8.11

ெஙகுகளுைன் கூடிய ெஞ்சாப யநஷெனல் 
வஙகி (PNB) ஒரு பொதுத்துட்ற 
வஙகியாகும். வழக்கமாக பொதுத்துட்ற 
வஙகிகளில் அரசின் ெஙகு 50 
ச்தவீ்தத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும், 
இதில் மாற்்றஙகளும் வரலாம். 
பொதுத்துட்ற வஙகிகள இரணடு 
வடககைாக பிரிக்கபெடுகின்்றன. 
அடவயாவன:

1)  ய்தசியமயமாக்கபெட்ை வஙகிகள

2)  மாநில வஙகிகள மற்றும் அவற்றின் 
கூட்டு நிறுவனஙகள.

 ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை வஙகிகளின் 
நிறுவனச பசயல்ொடுகடை அரசாஙகம் 
கட்டுெடுத்தி ஒழுஙகுெடுத்துகி்றது. 
எடுத்துக்காட்ைாக, ொர்த ஸயைட் வஙகி 
(SBI) ெஞ்சாப யநசனல் வஙகி (PNB) ொஙக் 
ஆஃப ெயராைா (BOB) ஓரியணைல் வணிக 
வஙகி (OBC) அலகாொத் வஙகி மற்றும் ெல 
இருந்தயொதிலும் பொதுத்துட்ற வஙகிகள 
ெஙகுகடை விற்கும்யொது ்தனது 
ெஙகுகளின் எணணிக்டகடய அரசு 
ப்தாைர்நது குட்றத்து வருகி்றது. இ்தன் 
காரணமாக இவவஙகிகளில் அரசாஙகம் 
சிறுொன்டம ெஙகு்தாராக மா்றவும் 
வாய்பபுளைது. இ்தற்கான காரணம் 
்தனியார் மயமாக்கல் பகாளடகயாகும்.

தனியார் துகை வங்கிகள்

ல�கவ நிறுவ்னங்கள்

அ)  குறு ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ெத்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க 
யவணடும்.

ஆ)  சிறு ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
ெத்து இலட்சத்ட்த விை அதிகமாகவும், 
இரணடு யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும்.

இ)  நடுத்தர ல�கவ நிறுவ்னங்கள்: 
உெகரணஙகளுக்கான மு்தலீடு ரூொய் 
இரணடு யகாடிடய விை அதிகமாகவும் 
ஐநது யகாடிக்கு மிகாமலும் இருக்க 
யவணடும். 

ப�ாதுத்துகை மற்றும் தனியார் 
துகை வங்கிகள்

ப�ாதுத்துகை வங்கிகள்

அரசாஙகத்தின் ெஙகுகடை 
பெரும்ொன்டமயாகக் பகாணை வஙகிகள 
பொதுத்துட்ற வஙகிகைாகும். 
எடுத்துக்காட்ைாக ொர்த ஸயைட் வஙகி 
(SBI) ஒரு பொதுதுட்ற வஙகியாகும். 
இவவஙகியில் அரசு 58.60% ெஙகுகடைக் 
பகாணடுளைது. 58.87% அரசாஙகப 
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8.12

திட்ைஙகள உருவாயின. பொருைா்தாரத் 
திட்ைமிைலின் மு்தன்டம யநாக்கம் சமூக 
நலமாகும். சு்தநதிரத்திற்கு முன்னர் 
வணிகவஙகிகள ்தனியார் வசமிருந்தன. 
இவவஙகிகள அரசாஙகம் 
திட்ைமிைலுக்கான சமூக இலக்குகடை 
அடைவ்தற்கு உ்தவி பசய்யத் ்தவறின. 
ஆடகயால் அரசு 14 பெரிய வணிக 
வஙகிகடை ஜீடல 19, 1969 அன்று 
ய்தசியமயமாக்க முடிவு பசய்்தது. 1980 ஆம் 
ஆணடில், அரசு யமலும் 6 வணிக 
வஙகிகடை ய்தசியமயமாக்கியது.

லதசியமயமாக்கலின லநாக்கங்கள்

பின்வரும் யநாக்கஙகடை அடைவ்தற்காக 
இநதிய அரசு வணிக வஙகிகடை 
ய்தசியமயமாக்கியது.

1)  ய்தசிய மயமாக்கலின் மு்தன்டமயான 
யநாக்கம் சமூக நலத்ட்த 
அடைவய்தயாகும். யவைாணடம, சிறு 
ப்தாழில் மற்றும் குடிடசத் ப்தாழில் 
நிறுவனஙகளின் ெஙகளிபடெ 
விரிவுெடுத்துவ்தற்கும், பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்திற்கும் நிதி 
ய்தடவபெட்ைது.

2)  ய்தசியமயமாக்கபெட்ை வஙகிகள 
்தனியார் முற்றுரிடமடயக் 
கட்டுபெடுத்துவ்தற்கும் சமூகத்தில் 
ய்தடவயான ெகுதிகளுக்கு இலகுவாகக் 
கைன் அளிபெ்தற்கும் யெரு்தவியாக 
இருந்தன.

3)  இநதியாவில் ஏ்றத்்தாழ 70% மக்கள 
கிராமபபு்றஙகளில் வாழ்நது 
வருகின்்றனர். எனயவ, கிராமபபு்ற 
மக்களிடையய வஙகிச 
பசயல்ொடுகடை ஊக்குவித்்தல் மிகுந்த 
அவசியமாயிருந்தது.

இ வ வ ங கி க ளி ல் 
பெரும்ொன்டமயான ெஙகுகள, அரசு 
சாரா்த ்தனியார் நிறுவனஙகள, பெரு 
நிறுவனஙகள, கார்பெயரசன் மற்றும் 
்தனிநெர் வசம் உளைன. இவவஙகிகள 
்தனியார் நிர்வாகிகைால் 
நிர்வகிக்கபெடுகின்்றன.

இநதியாவிலுளை பமாத்்த 
வஙகிகளில், 72.9% வஙகிகள பொதுத்துட்ற 
வஙகிகைாகவும், மீ்தமுளைடவ 
்தனியாரால் நிர்வகிக்கபெடும் 
வஙகிகைாகவும் உளைன. எணணிக்டக 
அடிபெடையில் 27 பொதுத்துட்ற 
வஙகிகளும், 22 ்தனியார் வஙகிகளும் 
உளைன. ்தடலடம வஙகியான இநதிய 
ரிசர்வ வஙகி (RBI), ்தன்னுடைய பவவயவறு 
வஙகி ஆட்சியின் மூலம் வஙகிகளுக்கு 
ெணம் வழஙகு்தல் மற்றும் சிறிய 
அைவிலான நிதி வஙகிகளுக்கு உரிமம் 
வழஙகு்தல் (SFB)ஆகிய ெணிகடைச பசய்ய 
அனுமதி அளித்துளைது. இது 
அரசாஙகத்தின் நிதி ஆ்தாரத்ட்தப 
பெருக்கும் முயற்சிக்கான ஒரு 
ஊக்கியாகும். இ்தன் விடைவாக ஏர்பைல் 
ெணம் பசலுத்தும் வஙகி மற்றும் யெ.டி.எம் 
ெணம் பசலுத்தும் வஙகி (PAY TM) 
யொன்்றடவ உருவாகியுளைன. இபயொக்கு 
எந்தைவுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு நல்லடவ 
ெயக்கும் என்ெட்தப பொறுத்திருநது்தான் 
ொர்க்கயவணடும்.

வங்கிகள் லதசியமயமாக்கப்�ைல்

சு்தநதிரத்திற்குப பின்னர் இநதியா 
ஒரு திட்ைமிட்ை பொருைா்தார யமம்ொட்டுக் 
பகாளடகடயக் டகயாணைது. இ்தற்காக 
1951 ஆம் ஆணடிலிருநது ஐந்தாணடுத் 
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வைஙகடைத் தி்றம்ெைப ெயன்ெடுத்தி 
விரும்பிய இலக்குகடை அடை்தலாகும். 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகள வாயிலாகப 
பொருைா்தாரத் திட்ைமிைடல 
யமற்பகாளளும் முட்ற ரஷ்யாவிைமிருநது 

பி்ற துட்றகளுக்குத் ய்தடவயான 
கைன்கடை வஙகிகள பகாடுக்க 
ஆரம்பித்்தன.

7)  1991 ஆம் ஆணடின் புதிய ப்தாழிற் 
பகாளடகக்குப பி்றகு, இநதிய 
வஙகித்துட்ற ென்முகப யொட்டித் 
தி்றடம மற்றும் உற்ெத்தித் தி்றன் 
யொன்்ற ெல்யவறு முகஙகடை 
எதிர்யநாக்கி வருகி்றது. யமற்கூறிய 
முன்யனற்்றஙகள இருநதும், கிராமம் 
மற்றும் குடிடசப ெகுதியில் வாழும் 
மக்கள ்தஙகளின் கைன் ய்தடவக்கு, 
உளளூரில் கைன் வழஙகுெவர்கடைச 
சார்நதிருக்க யவணடி உளைது.

லதசியமயமாக்குதல்

வங்கி

4)  வஙகி வசதிகள இல்லா்த இைத்தில் 
வட்ைாரஙகளிடையய இருந்த 
ஏற்்றத்்தாழ்வுகடைக் குட்றக்க ய்தசிய 
மயமாக்கபெட்ை வஙகிகள 
உ்தவுகின்்றன.

5)  சு்தநதிரத்திற்கு முன் இருந்த 
வஙகிகளின் எணணிக்டக 
யொதுமான்தாக இல்டல. ய்தசிய 
மயமாக்கபெட்ை பி்றகு கிராமபபு்ற 
மற்றும் நகர்பு்றஙகளில் ெல புதிய 
வஙகிக் கிடைகள ப்தாைஙகபெட்ைன.

6)  ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை பின் 
யவைாணதுட்ற மற்றும் அட்தச சார்ந்த 

8.13 இந்திய ஐந்தாண்டுத் 
திடைங்களின �ாதக்னகள்

பொருைா்தார திட்ைமிைலின் யநாக்கம் 
வடரயறுக்கபெட்ை அைவிலான 
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சுய முன்யனற்்ற நிடலடய 
ஏற்ெடுத்து்தல் ஆகும்.

�  சீன - இநதியபயொரின் காரணமாக 
இலக்கு வைர்சசியான 5.6% ஐ அடைய 
இயலவில்டல.

திடை விடுமுகை காேம் (1966 - 1969)

�  இநதியா ொகிஸ்தான் யொர் மற்றும் 
மூன்்றாவது ஐந்தாணடுத் திட்ைத்தின் 
ய்தால்வியய இத்திட்ை விடுமுட்றக்கான 
மு்தன்டமக் காரணமாகும்.

�  இக்கால கட்ைத்தில் ஓராணடுத் 
திட்ைஙகள உருவாக்கபெட்டு 
யவைாணடம, யவைாண சார் துட்றகள 
மற்றும் ப்தாழில் துட்றகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கபெட்ைது.

நானகாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1969 - 1974)

�  இத்திட்ைத்தின் இரணடு முக்கிய 
யநாக்கஙகள நிடலயான வைர்சசி 
மற்றும் ்தற்சார்பு நிடலடய 
அடை்தலாகும்.

�  இத்திட்ைம் அ்தன் இலக்கான 5.7% 
வைர்சசிடய எட்ைாமல் 3.3% 
வைர்சசிடய மட்டுயம பெற்று 
ய்தால்வியடைந்தது.

ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1974 - 
1979)

�  இத்திட்ைத்தில் யவைாணடம ப்தாழில் 
துட்ற மற்றும் சுரஙகத் ப்தாழிலுக்கு 
முன்னுரிடம வழஙகபெட்ைது.

�  ஒட்டுபமாத்்தமாக யநாக்குடகயில் 
இலக்கு வைர்சசியான 4.4% ஐ விை 
அதிகமாக 4.8% வைர்சசி பெற்று 
இத்திட்ைம்  பவற்றி பெற்்றது.

[முன்னால் யசாவியத் ரஷ்யா (USSR)] 
்தருவிக்கபெட்ைது. இதுவடர இநதியா 12 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகடைத் 
பசயல்ெடுத்தியுளைது. ெனிபரணைாம் 
ஐந்தாணடுத் திட்ையம(2012-2017) 
இறுதியான ஐந்தாணடுத் திட்ைம் என 
அறிவிக்கபெட்டுளைது. இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகடை நிறுத்தி விட்டு 
அ்தற்கு ெதிலாக நிதி ஆயயாக் (National 
Institution for Transforming India) மூலம் 
திட்ைமிை முடிவு பசய்துளைது.

முதல் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1951 - 1956)

�  இது ஹாயரட் ைாமர் (Harrod-Domar) 
மாதிரிடய அடிபெடையாக் பகாணைது.

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் நாட்டின் 
யவைாணடம முன்யனற்்றமாகும்.

�  இத்திட்ைம் 3.6% வைர்சசி வீ்தத்துைன் 
(இலக்டக விை அதிகம்) பவற்றி பெற்்றது.

இரண்ைாவது ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1956 - 1961)

�  இத்திட்ைம் PC மஹலயநாபிஸ (P.C. 
Mahalanobis) மாதிரிடய அடிபெடையாக்க் 
பகாணைது

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் நாட்டின் 
ப்தாழில் முன்யனற்்றத்ட்த 
யமம்ெடுத்துவ்தாகும்.

�  இத்திட்ைம் 4.1% வைர்சசியுைன் பவற்றி 
பெற்்றது.

மூனைாவது ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1961 - 1966)

�  இத்திட்ைம் ”காட்கில் திட்ைம்” (Gadgil) 
என்றும் அடழக்கபெட்ைது.

�  இத்திட்ைத்தின் மு்தன்டம யநாக்கம் 
சு்தநதிரமான பொருைா்தாரம் மற்றும் 
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ஆண்டுத் திடைங்கள்

டமய அரசில் நிடலயற்்ற 
அரசியல்சூழல் நிலவிய்தால் எட்ைாம் 
ஐந்தாணடுத் திட்ைத்ட்த 
நடைமுட்றபெடுத்்த இயலவில்டல. எனயவ 
1990 - 91 மற்றும் 1991 - 92 ஆம் 
ஆணடுகளுக்கு இரு ஓராணடுத் 
திட்ைஙகள உருவாக்கபெட்ைன.

எடைாம் ஐந்தாண்டுத் திடைம்  
(1992 - 1997)

�  இத்திட்ைத்தில் யவடலவாய்பபு, கல்வி, 
சமூகநலம் யொன்்ற மனி்த வை 
யமம்ொடு நைவடிக்டககளுக்கு 
முன்னுரிடம பகாடுக்கபெட்ைது.

�  இத்திட்ை காலத்தில் இநதியாவிற்கான 
புதிய பொருைா்தாரக் பகாளடக 
அறிமுகபெடுத்்தெட்ைது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 5.6%. 
ஆனால் 6.8% ஆணடு வைர்சசி 
எட்ைபெட்ைது.

ஒன�தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(1997 - 2002)

�  சமூக நீதியுைன் கூடிய சமமான 
வைர்சசிக்கு இத்திட்ைத்தில் முக்கிய 
கவனம் பகாடுக்கபெட்ைது

�  இத்திட்ைகால இலக்கான 7% வைர்சசி 
எட்ைபெைவில்டல. இநதியப 
பொருைா்தாரம் 5.6% வைர்சசிடய 
மட்டுயம அடைந்தது.

�த்தாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2002 - 2007)

�  இத்திட்ைம் அடுத்்த ெத்்தாணடுகளில் 
்தலா வருவாடய இரு மைஙகாக உயர்த்்த 
இலக்கு நிர்ணயித்்தது.

�  இத்திட்ைத்திற்கான முன் வடரவு 
D.P.்தார்(DHAR) அவர்கைால் 
்தயாரிக்கபெட்ைது. இத்திட்ைம் 1978 ஆம் 
ஆணடு (ஓராணடுக்கு முன்யெ) 
டகவிைபெட்ைது.

சுழல் திடைம்

1978-79 ஆம் ஆணடு ஒரு வருை 
காலத்திற்காக இசசுழல் திட்ைம் 
ப்தாைஙகபெட்ைது. இது ஐந்தாவது 
ஐந்தாணடு திட்ைத்ட்த நீக்கிய பி்றகு 
ப்தாைஙகியது.

ஆைாம் ஐந்தாண்டு திடைம் (1980 - 1985)

�  இத்திட்ைத்தின் அடிபெடை யநாக்கம் 
வறுடம ஒழிபபு மற்றும் ப்தாழில்துட்ற 
்தற்சார்பு ஆகும். ”வறுடம ஒழிபபு” 
(GARIBI HATAO) என்ெய்த இ்தன் 
இலட்சியமாகும்.

�  இது மு்தலீட்டு திட்ைத்ட்த 
அடிபெடையாக பகாணைது.

�  இத்திட்ைதின் வைர்சசி இலக்கு 5.2%. 
ஆனால் 5.7% வைர்சசி எட்ைபெட்ைது.

ஏழாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம் (1985 - 1990)

�  இத்திட்ைத்தின் யநாக்கம் ்தன்னிட்றவுப 
பொருைா்தாரத்ட்த உருவாக்கு்தல் 
மற்றும் ஆக்கபபூர்வமான 
யவடலவாய்படெ வழஙகு்தல். 
ஆகியவற்ட்ற உளைைக்கியது.

�  மு்தன்முட்றயாக பொதுத்துட்றக்கும் 
யமலாக ்தனியார்துட்றக்கு முன்னுரிடம 
வழஙகபெட்ைது.இது ்தனியார் துட்றயின் 
பவற்றியாக அடமந்தது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 5.0% 
ஆனால் 6.0% வைர்சசி காணபெட்ைது.
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8.14
லமம்�ாடடுக் குறியீடு

8.14.1  மனித லமம்�ாடடுக் 
குறியீடு   (HDI)   

1990 மு்தல் ஐக்கிய நாடுகள 
முன்யனற்்றக் கூட்ைடமபபு ஒவபவாரு 
ஆணடும் மனி்த யமம்ொட்டு அறிக்டகடயப 
பிரசுரம் பசய்கி்றது. இக்குறியீடு கீழ்க்கணை 
மூன்று குறியீடுகடை அடிபெடையாக 
பகாணைது. இக்குறியீடு நாடு, மாநிலம் 
மற்றும் மாவட்ை அைவில் ்தற்யொது 
்தயாரிக்கபெடுகி்றது. அரசாஙகத்திற்கு 
மக்களின் உணடமயான வாழ்க்டகத் 
்தரத்ட்தக் கணைறிய HDI ெயன்ெடுகி்றது.

நிதி ஆலயாக்

திட்ைக்குழு என்ெ்தற்கு மாற்்றாக 
நிதி ஆயயாக் என்னும் அடமபபு 2015ம் 
ஆணடு ஜனவரி 1ஆம் ய்ததி 
ஏற்ெடுத்்தபெட்ைது. இது நீடித்்த 
நிடலயான வைர்சசிடய 
ய ம ற் ெ ா ர் ட வ யி ை வு ம் , 
ஒருஙகிடணக்கவும் மற்றும் 
பசயல்ெடுத்்தவும் பசயல்ெடும். நிதி 
ஆயயாக் என்ெது இநதிய அரசின் 
திட்ைஙகடையும் பகாளடககடையும் 
கணகாணிக்கும் அறிவு டமயமாகும். 
ய்தசிய மற்றும் சர்வய்தச பொருைா்தார 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
நடைமுட்றகடையும், புதிய 
பகாளடககடையும் ஏற்ெடுத்்தவும், 
்தனிபெட்ை பிரசசிடனகளுக்கான 
ஆ்தரடவயும் ்தரும். இது சார்ந்த 
சா்தடனகடை புரிநது பகாளை 
்தனிபெட்ை ஆராய்சசிடய 
யமற்பகாளையவணடும்.  

�  இத்திட்ைம் 2012 ஆம் ஆணடில் வறுடம 
விகி்தத்ட்த 15% ஆக்க குட்றக்கும் 
குறிக்யகாடைக் பகாணடிருந்தது.

�  இத்திட்ைத்தின் வைர்சசி இலக்கு 8.0%. 
ஆனால் 7.2% மட்டுயம எட்ைபெட்ைது.

�திப்னானைாம் ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2007 - 2012)

�  இ்தன் முக்கிய யநாக்கம் “விடரவான 
மற்றும் அதிகமான உளைைக்கிய 
வைர்சசியாகும்”

�  இ்தன் வைர்சசி இலக்கு 8.1%. ஆனால் 
எட்ைபெட்ைது 7.9% மட்டுயம.

�னிபரண்ைாம்  ஐந்தாண்டுத்திடைம்  
(2012 - 2017)

�  இ்தன் மு்தன்டம யநாக்கம் ”விடரவான 
அதிகமான உளைைக்கிய மற்றும் 
நிடலயான வைர்சசியய” ஆகும்.

�  இ்தன் வைர்சசி இலக்கு 8% ஆகும்

 சு்தநதிரம் அடைந்ததிலிருநது 
இநதியாவின் பொருைா்தார 
முன்யனற்்றத்தில் ஐந்தாணடு திட்ைஙகள 
முக்கிய ெஙகு வகித்துளைன எனக் 
பகாளைலாம். ெற்்றாக்குட்றயான 
வைஙகடைப ெயன்ெடுத்தி, எவவாறு 
அதிகெட்ச பொருைா்தாரப ெலன்கடைப 
பெ்றலாம், என்று இத்திட்ைஙகள 
வழிகாட்டியுளைன. இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகள முட்றடய 
யசாவியத் ரஷ்யாவிைமிருநது 
எடுத்துக்பகாணைது என்று ப்தரிநது 
பகாளவது மிக அவசியமாகும்.
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வைர்சசிக் குறியீடு 1980 மு்தல் 2011 வடர 
குறிபபிைத்்தக்க அைவில் 
முன்யனறியுளைது. அ்தாவது மனி்த 
யமம்ொட்டுக் குறியீடு 1981-ல் 0.302 
லிருநது 2011-ல் 0.472 ஆக உயர்நதுளைது.

ஐக்கிய நாடுகள முன்யனற்்ற 
சடெயின் சமீெத்திய மனி்த முன்யனற்்ற 
அறிக்டகயின்ெடி (2016), 188 நாடுகளில் 
இநதியா 131-வது இைத்திலுளைது. 188 
நாடுகளில் இநதியா நடுத்்தர அைவிலான 
மனி்த யமம்ொட்டு வடையத்துக்குள 
உளைது. 2016 ஆம் ஆணடுக்கான மனி்த 
யமம்ொட்டு அறிக்டகயின்ெடி, 
இநதியாவில் உைல் நலம் மற்றும் 
வாழ்க்டகத் ்தரம் ஆகியவற்றில் 
காணபெடும் வட்ைார யவறுொடுகளினால் 
இநதியாவிற்கான மனி்த யமம்ொட்டு 
குறியீடு 27% சரிநதுளைது. 
இநதியாவிற்கான மனி்த யமம்ொட்டுக் 
குறியீடு 2010ல் 0.580 ஆக இருந்தது; 2015ல் 
0.624 ஆக உயர்நதுளைது. 2014 ஆம் 
ஆணடிலும் இநதியாவின் ்தரவரிடச 131 
ஆகயவ இருநத்து.

மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டுக்கான 
கணக்கீைானது மனி்த வைர்சசிக்கான 
முக்கிய அம்சஙகடை பு்றக்கணித்துளைது 
என்று பிஸவஜித்குஹா (BISWAJEET GUHA) 
கூறியுளைார். அவர் HDI1, HDI2, HDI3 
மற்றும் HDI4 என்்ற நான்கு வி்தமான 
மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீடுகடை 
உருவாக்கியுளைார். HDI1 என்ெது ஐக்கிய 
நாடுகள யமம்ொட்டுத் திட்ைத்தின் மனி்த 
யமம்ொட்டு அறிக்டகயிடன 
பொறுத்துளைது. வாழ்க்டக்தரம், வறுடம 
ஒழிபபு மற்றும் நகரமா்தல் யொன்்ற மூன்று 
ெரிணாமஙகடைச யசர்பெ்தன் மூலம் 
அவர் மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டுக்கான 
எல்டலடய விரிவுெடுத்தியுளைார்.

1)  வாழ்நாள (ஆயுட்காலம்) என்ெது 
பி்றபபின் யொது வாழ்நாள 
எதிர்ொர்பபின் மூலம் 
கணக்கிைபெடுகி்றது. 

2)  கல்வி ்தகுதி

3)  வாழ்க்டகத்்தரம் வாஙகும் சக்தியின் 
அடிபெடையிலான ்தனிநெர் 
வருமானத்ட்தக் பகாணடு 
கணக்கிைபெடுகி்றது.

மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்டைக் 
கணக்கிடுவ்தற்கு முன் குட்றந்த ெட்ச 
மற்றும் அதிகெட்ச மதிபபுகள ஒவபவாரு 
குறியீட்டிலும் ய்தர்நப்தடுக்கபெடுகின்்றன.

ஒவபவாரு ெரிமாணத்திலும் அ்தன் 
பசயல்ொடுகள 0-க்கும் 1-க்கும் 
இடையிலான மதிபபில் கீழ்க்கணை 
முட்றயில் கணக்கிைபெடுகி்றது.

ெரிமாணக்குறியீடு =

உணடம மதிபபு 
- குட்றந்தெட்ச மதிபபு

அதிகெட்ச மதிபபு – 
குட்றந்தெட்சமதிபபு

திட்ைக்குழுவின் 2011 ஆம் ஆணடு 
மனி்த யமம்ொட்டு அறிக்டகயின்ெடி மனி்த 

மனித லமம்�ாடடுக் குறியீடு 
(HDI)

HDI – என்ெட்த ொகிஸ்தான் நாட்டைச 
சார்ந்த பொருளியல் அறிஞர் மஹபூப உல் 
ஹக் (Mahbul ul Haq) என்ெவரும், 
இநதியாடவச யசர்ந்த அமர்த்தியா குமார் 
பசன் அவர்களும் 1990ல் யமம்ெடுத்தினர். 
இ்தடன ஐக்கிய நாடுகள முன்யனற்்ற 
திட்ைம் (UNDP) பவளியிட்ைது. இது 
எதிர்ொர்க்கபெடும் வாழ்நாள குறியீடு, 
கல்விக் குறியீடு மற்றும் பமாத்்த உளநாட்டு 
உற்ெத்தி அடிபெடையில் அடமக்கபெட்ைது.
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8.15

உளைது. HDI யில் வருமானம் 
யசர்க்கபெடுகி்றது. PQLI லிருநது 
வருமானம் நீக்கபெடுகி்றது. உைல் மற்றும் 
ெணம் சார்ந்த யமம்ொட்டை HDI 
குறிபபிடுகி்றது. PQLI உைல் சார்ந்த 
யமம்ொட்டை மட்டுயம குறிக்கி்றது.

பதாகுப்புகர

ஆஙகியலயர்கள இநதியாவிற்கு 
நல்ல ஆட்சிடய வழஙகுவட்த விை 
இநதியர்களிைமிருநது ெணத்ட்தப 
ெறிபெட்தயய ்தஙகள யநாக்கமாகக் 
பகாணடிருந்தனர் என்ெதுெலரின் 
கருத்்தாக இருந்தது. ஆஙகியலயர் 
ஆட்சியின் யொது சில சா்தகமான 
பசயல்ொடுகளும் நிகழ்ந்தன. அவர்கள 
”சதி” (உைன் கட்டை ஏறும் வழக்கம்) 
யொன்்ற மூைபெழக்கஙகடை ஒழித்்தனர். 
ப்தாைர்வணடி யசடவ, ஆஙகில பமாழி, 
கல்வி மற்றும் மு்தலாளித்துவப 
பொருைா்தாரத்திற்குத் ய்தடவயான 
கட்ைடமபபு மற்றும் அடிபெடை வசதிகடை 
உருவாக்கினர். சு்தநதிரத்திற்கு பி்றகு 
ெல்யவறு துட்றகளில் வைர்சசி 
இலக்குகடை அடையத் ய்தடவயான 
ெல்யவறு பகாளடககடை இநதிய அரசு 
ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகளின் உ்தவியயாடு 
உருவாக்கியது. ஆனாலும் யமாசமான 
உைல்நலம், பெண சிசுக் பகாடல, 
குழநட்தப ொலின விகி்தம், கழிவட்ற 
உெயயாகித்்தல் குட்றவு மற்றும் சமூக 
பொருைா்தார ஏற்்றத்்தாழ்வுகள 
யொன்்றடவ முக்கிய சவால்கைாக  
இன்றும் ப்தாைர்கின்்றன.

இநதியா உட்ெட்ை ெல்யவறு நாடுகள, 
மனி்த யமம்ொட்டு குறியீட்டை கணக்கிைத் 
ய்தடவயான புளளி விவரஙகடை 
யமம்ெடுத்்தவும் குறியீட்டை 
விரிவுெடுத்்தவும் ப்தாைர்சசியான 
முயற்சிகள யமற்பகாணடு வருகின்்றன.

8.14.2  ப�ய்திைன 
குறியீடபைண் (PQLI)-
Physical  Quality of Life Index 

பசய்தி்றன் குறியீட்பைணடண (PQLI) 
யமாரிஸ டி.யமாரிஸ (MORRIS DMORRIS) 
உருவாக்கினார். இது ஒரு நாட்டின் 
வாழ்க்டகத் ்தரத்திடன 
அைவிைபெயன்ெடுகி்றது. இ்தற்காக அவர் 
எதிர்ொர்பபு ஆயுட்காலம், குழநட்த இ்றபபு 
வீ்தம் மற்றும் எழுத்்தறிவு வீ்தம் யொன்்ற 
மூன்று குறியீடுகடைப ெயன்ெடுத்தினார். 
ஒவபவாரு குறியீட்பைணணின் அைவும் 
1லிருநது 100 வடரயிலான எணகளுக்குள 
இருக்கும், எண 1 என்ெது ஒரு நாட்டின் 
யமாசமான பசயல்ொட்டைக் குறிக்கும் 100 
என்ெது மிகசசி்றபொன பசயல்ொட்டைக் 
குறிக்கும். எடுத்துக்காட்ைாக, 
எதிர்ொர்க்கபெடும் ஆயுளுக்கான 
குறியீட்டில், யமல் எல்டலயான 100 
என்ெது 77 வருை ஆயுளுக்கு 
வழஙகபெட்டுளைது. இக்குறியீட்டை 
ஸவீைன் நாடு 1973 ஆம் ஆணயை அடைநது 
விட்ைது. 1 என்்ற கீழ் எல்டலயானது 28 
வருை ஆயுளுக்கு வழஙகபெட்டுளைது. 
இ்தடன கயனா – பிசாவு (GUINEA – BISSAU) 
நாடு 1960 ஆம் ஆணடு  பெற்றுளைது. 
PQLI க்கும்  HDI க்கும் ஒரு யவறுொடு 

முதல் மூனறு நாடுகள் (HDI)
நார்யவ (0.949)

ஆஸதியரலியா (0.939)

சுவிட்சர்லாநது (0.939)
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ப�ாற்களஞ்சியம்

ஜமீனதாரி நிலவருவாடய 
அரசுக்கு 
பசலுத்்தக்கூடிய நில 
உரிடமயாைர்

மஹல்வாரி நில வருவாடய 
நிர்வகிக்ககூடிய கிராம 
மக்கைாலான குழு.

இரயத்துவாரி நிலத்ட்த 
ெயன்ெடுத்து்தல் 
மற்றும் கட்டுபெடுத்தும் 
உரிடமகடை நிலத்ட்த 
உழுெவயர 
பெற்றிருத்்தல்

�சுகமப்புரடசி விவசாய முட்றகடை 
நவீன ப்தாழில்நுட்ெ 
முட்றயில் புதுபபித்்தல்

ப�ாதுத்துகை வங்கி பெருவாரியான 
ெஙகுகடை 
அரசாஙகயம 
டவத்திருக்க்கூடிய 
வஙகி

தனியார்துகை வங்கி பெருவாரியான 
ெஙகுகள ்தனியார் 
கழகஙகள, 
நிறுவனஙகள மற்றும் 
்தனிநெர்கள வசம் 
இருபெது

லதசியமயமாதல் ்தனியார் பசாத்துக்கள 
மற்றும் உரிடமகடை 
அரசாஙகத்தின் 
உரிடமக்கு மாற்று்தல்

மனித லமம்�ாடடுக் 
குறியீடபைண்

மனி்த யமம்ொட்டை 
்தரமிைக் 
காரணமாகவுளை 
வாழ்வியல் 
எதிர்ொர்பபு, கல்வி, 
்தனிநெர் வருமானம் 
யொன்்ற புளளியியல் 
விவரஙகளின் மூலம் 
கணக்கிைபெடும் 
குறியீட்பைண.

வாழக்ககதர 
குறியீடபைண்

வாழ்க்டகயின் 
்தரத்திடன (ஒரு 
நாட்டின் நல்ல 
நிலடமடய) அைவிை 
உ்தவும் ஓர் 
அைவுயகால்

ம ா தி ரி  வி ்ன ா க் க ள்

� கு தி  -  அ

� ரி ய ா ்ன  ( அ ல் ே து )  ப � ா ரு த் த ம ா ்ன 
வி க ை க ய த்  ல த ர் ந் ப த டு க் க வு ம் .

1.  இநதியாவின் களளிக்யகாட்டைக்கு (CALICUT) 
வாஸயகாைாகாமா வருடக புரிந்த வருைம்  

அ) 1498
ஆ) 1948
இ) 1489
ஈ) 1849

2.  1614 இல் ்தாமஸ யரா யாரிைம் அனுமதி 
பெறுவதில் பவற்றி பெற்்றார்?

அ) அக்ெர்
ஆ) ஷொஜகான்
இ) ஜஹாஙகீர்
ஈ) நூர்ஜஹான்

3.  இநதியாடவ ஆளும் உரிடம கிழக்கிநதியக் 
கம்பெனியிைமிருநது ஆஙகியலய அரசுக்கு 
மாற்்றபெட்ை ஆணடு

அ) 1885
ஆ) 1858
இ) 1868
ஈ) 1878

4.  இரயத்வாரி மு்தன்மு்தலில் அறிமுகபெடுத்்தபெட்ை 
இைம்

அ) யகரைா
ஆ) வஙகாைம்
இ) ்தமிழ்நாடு
ஈ) மகாராஸடிரா
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12.  திட்ைக்குழு அடமக்கபெட்ை ஆணடு

அ) 1950
ஆ) 1955
இ) 1960
ஈ) 1952

13.  மு்தலாம் ஐந்தாணடுத்திட்ைத்தின் 
மு்தன்டமயான யநாக்கம்

அ) யசடவ
ஆ) ப்தாழில்
இ) யவைாணடம
ஈ) வஙகி

14.  ெத்்தாம் ஐந்தாணடுத் திட்ை காலம்

அ) 1992-1997
ஆ) 2002-2007
இ) 2007-2012
ஈ) 1997-2002

15.  2016ஆம் ஆணடுக்கான மனி்த வைர்சசி 
அறிக்டகயின் ெடி188 நாடுகளில் இநதியாவின் 
்தரம் 

அ) 130
ஆ) 131
இ) 135
ஈ) 145

16.  வருைாநதிரத் திட்ைஙகள பசயல்ெடுத்்தபெட்ை 
ஆணடு

அ) 1989-1991
ஆ) 1990-1992
இ) 2000-2001
ஈ) 1981-1983

17. இநதியாவின் மிகபெழடமயான பெரிய 
அைவிலான ப்தாழில்

அ) ெருத்தி
ஆ) சணல்
இ) இரும்பு
ஈ) சிபமணட்

18.  மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்பைணடன 
உருவாக்கியவர்

அ) ஜவர்கர்லால் யநரு
ஆ) M.K. காநதி
இ) அமர்த்தியா குமார் பசன்
ஈ) ்தாகூர்

5.  மு்தலாம் உலகபயொர் ப்தாைஙகபெட்ை ஆணடு

அ) 1914
ஆ) 1814
இ) 1941
ஈ) 1841

6.  இநதிய அரசாஙகம் ்தனது மு்தல் 
ப்தாழிற்பகாளடகடய பவளியிட்ை ஆணடு

அ) 1456
ஆ) 1991
இ) 1948
ஈ) 2000

7.  1956ன் ப்தாழிற்பகாளடகயின் யநாக்கம்

அ)  பெரிய நிறுவனஙகடை 
முன்யனற்றுவது

ஆ)  யவைாணதுட்றடய மட்டும் 
முன்யனற்றுவது

இ)  ்தனியார் துட்றடய மட்டும் 
முன்யனற்றுவது

ஈ)  குடிடசத் ப்தாழில்கடை மட்டும் 
முன்யனற்றுவது

8.  1993ல் முன் ெதிவு நீக்கபெட்ை ப்தாழில்துட்ற

அ) இரயில்யவ துட்ற
ஆ)  பசம்பு மற்றும் சிஙக் சுரஙகத் ப்தாழில்
இ) அணு ஆற்்றல்
ஈ) அணு கனிமஙகள

9.  இநதியாவின் ெசுடமபபுரட்சியின் ்தநட்த 
என்்றடழக்கபெடுெவர் 

அ) M.S.சுவாமிநா்தன்
ஆ) காநதி 
இ) விஸயவஸவடரயா 
ஈ) N.R.விஸவநா்தன்

10.  1969-ல் ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை வஙகிகளின் 
எணணிக்டக

அ) 10
ஆ) 12
இ) 14
ஈ) 16

11.  வஙகிகள ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை்தன் முக்கிய 
யநாக்கம்

அ) ்தனியார் சமூக நலம்
ஆ) சமூக நலம் 
இ) வருவாய் ஈட்ை
ஈ) ப்தாழில் முற்றுரிடம
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20.  வாழ்க்டக்தரக் குறியீட்பைணடண 
உருவாக்கியவர்

அ) திட்ைக்குழு
ஆ) யநரு
இ) D.யமாரிஸ
ஈ) பிஸவாஜித் 

19.  ெனிபரணைாம் ஐந்தாணடுத் திட்ைத்தின் 
முக்கிய யநாக்கம்

அ)  விடரவான மற்றும் அதிகமான 
ஒருஙகிடணந்த வைர்சசி

ஆ) சமூக நீதியுைன் கூடிய வைர்சசி
இ) யசாசலிச முட்றயிலான சமூகம்
ஈ)  விடரவான உளைைக்கிய மற்றும் 

நிடலயான வைர்சசி

� கு தி - அ  ( வி க ை க ள் )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

அ இ ஆ இ அ இ அ ஆ அ இ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ஆ அ இ ஆ ஆ ஆ அ இ ஈ இ

 � கு தி  –  ஆ

ஓ ரி ரு  வ ா க் கி ய ங் க ளி ல்  வி க ை ய ளி

21.  இநதியாவின் காலனித்துவ சுரணைலின்    
நிடலகள யாடவ?

22.  சு்தநதிரம் அடைவ்தற்கு முன் இநதியாவில் 
காணபெட்ை ெல்யவறு வடகயான நிலஉடைடம 
முட்றகள யாடவ?

23.  மற்்ற முட்றகளிலிருநது நில உடைடம முட்றடய 
யவறுெடுத்துவ்தற்கான அம்சஙகடைக் கூறு.

24.  ெசுடமபபுரட்சியின் ெலவீனஙகடைப 
ெட்டியலிடுக.

25.  ெத்்தாம் ஐந்தாணடுத் திட்ைத்தின் யநாக்கஙகள 
யாடவ?

26.  மனி்த யமம்ொட்டுக் குறியீட்பைண (HDI) மற்றும் 
வாழ்க்டகத் ்தரக்குறியீட்பைண (PQLI) 
ஆகியவற்ட்ற யவறுெடுத்துக.

27.  மனி்த வைர்சசிக் குறியீட்பைணடணக் கணக்கிை 
உ்தவும் குறியீடுகடை கூறுக.

28.  வணிக மூல்தனக்காலம் ெற்றி விவரி.

� கு தி  –  இ

பி ன வ ரு ம்  வி ்ன ா க் க ளு க் கு  ஒ ரு  � த் தி ய ள வி ல்  வி க ை ய ளி

29.  ஆஙகியலயர் காலத்தில் இநதியக் டகவிடனப 
பொருட்கள உற்ெத்தி குட்றந்தது ஏன்?

30.  காலனி ஆதிக்கத்தின் யொது இநதியாவில் 
நடைமுட்றயில் இருந்த ெல்யவறு நில உடைடம 
முட்றகள ெற்றித் ப்தளிவுெடுத்துக.

31.  வணிக வஙகிகள ய்தசிய மயமாக்கபெட்ை்தற்கான 
காரணஙகடைக் குறிபபிடுக.

32.  1991 ஆம் ஆணடுத் ப்தாழிற்பகாளடகயின் 
ஏய்தனும் மூன்று யநாக்கஙகடைக் குறிபபிடுக.

33.  ெனிபரணைாம் ஐந்தாணடுத் திட்ைம் ெற்றி குறிபபு 
வடரக

34.  PQLI என்்றால் என்ன?
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பி ரி வு  –  ஈ

ஒ ரு  � க் க  அ ள வி ல்  வி க ை ய ளி

35.  ஆஙகியலயர் ஆட்சிக்காலத்தில் 
இநதியபபொருைா்தாரம் ெற்றி விவாதிக்க.

36.  பொருைா்தார முன்யனற்்றத்தில் சிறு ப்தாழில் 
நிறுவனஙகளின் ெஙகிடன விவரி.

37.  வணிக வஙகிகள ய்தசியமயமாக்கபெட்ை்தன் 
யநாக்கஙகடை விவரி.

38.  இநதிய ஐந்தாணடுத் திட்ைஙகளின் 
பசயல்ொடுகடை விவரி.

1.  சு்தநதிரத்தின் முக்கியத்துவம் ெற்றி உணர, மாணவர்கள ஜாலியன் வாலாொக், 
மீரட், ்தணடி யொன்்ற இைஙகளின் ெைஙகடையும், சு்தநதிரப யொராட்ை வீரர்களின் 
புடகபெைஙகடையும் யசகரிக்கலாம்.

2.  சுய்தசி இயக்கத்ட்த வலியுறுத்தும் வடகயில் ்தற்கால கலாசசாரம் மற்றும் உடை 
ஆகியவற்்றால் ஏற்ெடும் ”பவளிக்காட்டும் விடைடவ” எடுத்துக்காட்டு்தல்.

ப � ய ல் � ா டு :

�ார்கவ நூல்கள்

1.  Gaurav Datt and Ashwani Mahajan, ‘Datt&Sundharam Indian Economy’ S. Chand & 
Company Pvt. Ltd. 68th Revised Edition, 2013. 

2.  JagdishBhagwati; Arvind Panagariya - Reforms and Economic Transformation in India 

இகணயதளம்

www.gatewayforindia.com/history/eastindiacompanybefore1857 
www.threecolonialportcitiesinindia/geographicalreviewvol.78.issue.1 pg:32-47.- 
M.Kosambi, 1978. 
www.planningcommission.nic.in 
https://www.scribd.com/doc/18643336/characteristics-of-indian-economy-pre-colonial-
and-colonial 
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India
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9.1

9

அறிமுகம்

இந்தியா 1947ல் சுதந்திரம் அடையும் 
ப�ாது, ப�ாருளாதாரத்தில் பினதங்கிய 
நிடையிபை இருந்தது.  அறிவியல் மற்றும் 
பதாழில் நுட�ங்்களில் பினதங்கிய 
நிடையில் இருந்ததால் பதாழில்மயமாதல் 
மி்கக் குடைவா்கவும், உறுதியினறியும் 
இருந்தது.  விவசாயத்துடை 
நிைப்பிரபுக்்களின ட்கயில் இருந்தது.   
எனபவ, அங்கு உற்�த்தித்திைன மி்கவும் 
குடைவா்க இருந்தது.  ப�ாக்குவரத்து 
மற்றும் த்கவல் பதாைர்பு பினதங்கிய 
நிடையிபை ்காணப்�டைன.  ்கல்வி மற்றும் 
சு்காதார வசதி்கள் ப�ாதுமானதா்க இல்டை. 
பமலும் சமூ்க �ாது்காப்பு நைவடிக்ட்க்கள் 
்கானல் நீரா்கபவ இருந்தன. சுருங்்கக்கூறின, 
வறுடமயும், பவடையினடமயும் நாடடின 
இரண்டு மி்கப்ப�ரிய பிரசசடன்களா்க 
இருந்தன. இதன ்காரணமா்க மக்்களின 
வாழக்ட்கத்தரம் பின தங்கிய நிடையில் 
இருந்தது.

சுதந்திரத்திற்குப் பிந்டதய ்காைத்தில் 
1991-ம் ஆண்டு, இந்திய ப�ாருளாதாரத்தில் 
ஒரு திருப்பு முடனயா்க அடமந்தது.  ஒரு 
ப�ரிய ப�ாருளாதார பநருக்்கடிடய 
இந்தியா சந்தித்தது.  பவளிநாடடு வாணி�க் 
்கணக்கில் ப�ரிழப்பு ஏற்�டடு இருந்தது.   
எனபவ இந்தியா புதிய ப�ாருளாதாரக் 
ப்காள்ட்க்கடளக் ப்காண்டுவர 
பவண்டியிருந்தது.  இந்திய ப�ாருளாதார 
அடமப்பில் ப�ரும்�ாைன மாற்ைங்்கடளக் 
ப்காண்டு வர பவண்டியிருந்தது.  நாடடின 
்கடைடமப்ட� பமம்�டுத்தும் 
ப்காள்ட்க்கடள அறிமு்கப்�டுத்தியதன 
மூைம் ப�ாருளாதார பநருக்்கடி்களுக்கு 
இந்தியா முற்றுப்புள்ளி டவத்தது. இந்த 
ப்காள்ட்க்கள் பதாழிற்சாடை, வணி்கம், 
நிதி மற்றும் பவளாண்டம ப�ானை 
ப�ாருளாதாரத்தின �ை துடை்களின 
�ைவீனத்டதயும், முடடுக்்கடடையா்க 
இருந்த ்கடுடமயான தடை்கடள 
மாற்றுவடதயும் முக்கிய பநாக்்கமா்க 
ப்காண்டிருந்தன. 

அத்தியாயம் 

இந்தியாவின் மேம்்ாடு 
அனு்வஙகள்

 "சீர்திருத்தம், செயல்பாடு, மபாற்றம்"

கற்றல் ம�ாககஙகள்

1  
இந்தியாவில் ப்காண்டுவரப்�டை ப�ாருளாதார 
சீர்திருத்தங்்கடள புரிந்து ப்காள்ளல்.
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மாற்றியடமத்தல் ப�ானைடவபய 
தனியார்மயமாதலின சாராம்சம் ஆகும்.

உலகேயோககுதல் (Globalization):

உள்நாடடுப் (இந்தியா) 
ப�ாருளாதாரத்டதயும் ஏடனய உை்க 
ப�ாருளாதாரத்டதயும் இடணப்�து 
உை்கமயமாதல் எனப்�டும்.  சுங்்க வரிக் 
குடைப்பு மற்றும் சுங்்க வரி தவிர்ப்பு 
ப�ானை பசயல்�ாடு்களின மூைம் 
இைக்குமதிடய எளிடமப்�டுத்துதல், 
பவளிநாடடு பநரடி முதலீடு (FDI) மற்றும் 
பவளிநாடடு  பதாகுப்பு முதலீடு்களுக்்கான 
(FPI) ்கதவு்கடளத் திைந்து டவப்�து 
ப�ானை ஒரு சிை நைவடிக்ட்க்கள் 
உை்கமயமாக்குதலின அளவீடு்கள் ஆகும்.

உலகேயோககலின் 

தாககம்

ம�ரேற்ற 

விறைவுகள்

எதிரேற்ற 

விறைவுகள்

 ெந்்த விரிவபாக்கம்

 உள்கட்ட்மப்பு வளர்ச்சி

 உயர்ந்த வபாழக்்க ்தரம்

 ்ன்பாடடு ஒதது்ைப்பு

 செருக்கடி ப்பாடடி

 முறறுரி்ம அதி்கரிப்பு

9.3
LPG ககு ஆதரவான கருத்துகள்

அ.  இந்தியாவில் ப�ாருளாதார 
நைவடிக்ட்க்கடள எளிதா்கத் துவங்்க 
இயைாத அளவுக்கு ்கடடுப்�ாடு்கள் 
இருந்தன.  அரசு 
உரிடமக்ப்காள்ட்க்கடளச சற்பை 
தளர்த்துவது அவசியமா்க இருந்தது.  

ஆ.  ப�ாருளாதார வளர்சசியில் தனியார் 
துடைக்குப் ப�ாதுமான வாய்ப்பு்கள் 
வழங்்க�ைவில்டை எனை 
்கருதப்�டைதால் தனியார்மயமாதல் 
அவசியமானது. 

9.2
தாராைேயம், தனியாரேயம் 
ேறறும் உலகேயோதல் 
என்்தன் ப்ாருள்(LPG)

தாராளமயம், தனியார்மயம் மற்றும் 
உை்கமயமாதல் எனை ்கருத்துருக்்கள் புதிய 
ப�ாருளாதாரக் ப்காள்ட்கயின மூனறு 
முக்கிய தூண்்களா்க இருந்தன.

தாராைேயோககுதல் (Liberalization):

பதாழில்துடை மீது அரசு 
்கடடுப்�ாடு்கடள எல்ைா நிடை்களிலும் 
நீக்குவடதபயா அல்ைது தளர்த்துவடதபயா 
குறிக்கும்.  உரிமங்்கள், ்கடடுப்�ாடு்கள், 
பநறிப்�டுத்துதல் ஆகியவற்டை நீக்குதல், 
சலுட்க்கள் மற்றும் ஊக்்கத்பதாட்க்கள்  
வழங்குதல் பதாழில்துடைக்கு நிதி 
நிறுவனங்்களின அதி்க �ங்்களிப்பு 
ப�ானைடவ தாராள மயமாக்குதலின 
அம்சங்்களாகும்.

தாராைேயாககலின் 

தாககம்

ம�ரேற்ற 

விறைவுகள்

எதிரேற்ற 

விறைவுகள்

  சவளிெபாடடு மு்தலீடு  

அதி்கரிப்பு

 உற்ததி அதி்கரிப்பு

  ச்தபாழிலநுட் வளர்ச்சி  

பமம்்பாடு

  GDP வளர்ச்சி வீ்தம்  

அதி்கரிப்பு

  பவ்ையின்ம  

அதி்கரிப்பு

 வரி வரவுக கு்்றவு

தனியார ேயோககுதல் (Privatization):

தனியார்மயமாக்குதல் என�து 
ப�ாதுத்துடையின நிர்வா்கம் மற்றும் 
உரிடமடய தனியாருக்கு மாற்றுவடதக் 
குறிக்கும். அரசின 
நாடடுைடமயாக்குதலினடம, அரசு 
முதலீடு்கள் குடைப்பு மற்றும் ப�ாதுத்துடை 
நிறுவனங்்கடள தனியார் துடைக்கு 
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மக்்களிடைபயயும், வடைார அளவிலும் 
பவறு�ாடு்கள் அதி்கரித்து வருகினைன.

இ.  உை்கமயமாக்குதல் அடனத்து 
நாடு்கடளயும் ஒனறிடணத்து ஒபர 
குடையினகீழ ப்காண்டு வந்தது. 
உை்கமயமானது ப�ாருளாதார 
சக்தி்கடள உை்க அளவில் மறு�கிர்வு 
பசய்ய வழிவட்க பசய்கிைது. ஏற்்கனபவ 
வளர்ந்த நாடு்கள் பமலும் வளர்ந்தன; 
வளர்சசி குடைந்த நாடு்களின நைன்கள் 
புைக்்கணிக்்கப்�டைன. வளர்ந்த 
நாடு்களின ப�ாருளாதாரச சிக்்கல்்கள் 
வணி்கத்தின வாயிைா்க வளரும் 
நாடு்களுக்குப் �ரவின.

1991-ககுப்பின்னர இந்தியாவில் 
ஏற்ட்ட ோற்றஙகள்

1.  பவளிநாடடுச பசைாவணியின 
ட்கயிருப்பு அதி்கரிக்்கத் துவங்கியது.

2.  பதாழில்மயமாதல் விடரவா்க 
நடைப�ற்ைது.

3. நு்கர்வு முடை  பமம்�ைத் துவங்கியுள்ளது.

4.  விடரவு பநடுஞசாடை்கள், பமடபரா 
ரயில், பமம்�ாைங்்கள், விமான 
நிடையங்்கள் ப�ானை உள்்கடைடமப்பு 
வசதி்கள் ப�ருகி வருகினைன. 
(இந்த வசதி்கள் ஏடழ்களுக்கு 
எடைவில்டை)

சிை துடை்களின வளர்சசியின �ைன்கள் 
சமுதாயத்தில் விளிம்புநிடை மக்்களுக்கு 
பசனைடையவில்டை. தவிர சமூ்க, 
ப�ாருளாதார, அரசியல், மக்்கடபதாட்க 
மற்றும் சுற்றுசூழல் பிரசசிடன்கள் மற்றும் 
சவால்்கடள அடவ பதாற்றுவிக்கினைன. 
துடை்களின முனபனற்ைம் நனடம்கடள 
ப்காண்டு வருகிைது, ஆனால் அது எந்த 
பிரிவினடரச பசனைடைகிைது என�து 
சமூ்க, ப�ாருளாதார நிடைடயச சார்ந்தது. 

இ.  வளர்சசி குனறிய நாடு்களின 
உதவியினறி வளர்ந்த நாடு்கள் பமலும் 
வளர முடியாது. இதற்கு உை்கமயமாதல் 
அவசியமாகிைது. வளரும் நாடு்களின 
இயற்ட்க மற்றும் மனித வளங்்கள் 
முழுவடதயும் வளர்ந்த நாடு்கள் 
சுரண்டிக்ப்காள்கினைன. வளர்ந்த 
நாடு்கள் தங்்களது உற்�த்திப் 
�ண்ைங்்கடள சந்டதப்�டுத்தும் 
அங்்காடியா்க வளரும் ப�ாருளாதார 
நாடு்கடளப் �யன�டுத்திக் 
ப்காள்கினைன. வளர்ந்த நாடு்கள் 
தங்்களுடைய உ�ரி முதலீடடை 
பினதங்கிய நாடு்களில் அதி்கமா்க 
பசய்கினைன. �டழய வழக்ப்காழிந்த 
பதாழில்நுட�ங்்கடள வளர்சசி 
குனறிய நாடு்களுக்கு விற்�தன மூைம் 
வளர்ந்த நாடு்கள் முனபனறுகினைன. 
முடிவா்க, �ணக்்கார நாடு்கள் வளரும் 
நாடு்களின ப�ாருளாதாரத்தினால் 
பமலும் வளர்கினைன.

9.4
LPG றகு எதிரான கருத்துகள்

அ.  தாராளமயமாக்கும் ப்காள்ட்க 
பவளிநாடடில் உள்ள ப�ரிய 
நிறுவனங்்களுக்கு வசதியாகிவிடைது.  
பவளிநாடடு ப�ரிய நிறுவனங்்கடள 
எதிர்க்்க  இயைாத உள்நாடடு 
நிறுவனங்்கள் �ாதிப்பிற்குள்ளாயின.  

ஆ.  தனியார் மயமாக்குதல் ப�ரிய 
நிறுவனங்்களின முற்றுரிடமச 
சக்தியிடன வளர்க்கும் எனை வாதம் 
உள்ளது. ஆதிக்்கம் நிடைந்த 
நிறுவனங்்கள் மடடுபம பதாழில் 
நீடித்திருக்்க முடியும்.  இதில் 
சமூ்கநீதிடய  எதிர்�ார்க்்கபவா, 
நிடைநாடைபவா முடியாது.   எனபவ 
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இந்தியப் ப�ாருளாதாரத்தில் இத்தட்கய 
அடனத்து முயற்சி்கள் 
பமற்ப்காள்ள�டைப�ாதும், வறுடம, 
பவடையினடம, ப�தங்்காடடுதல், சமுதாய 
புைக்்கணிப்பு்கள், வளம்குனறிய நிடை, 
பினதங்கிய ப�ாருளாதாரம், �ணவீக்்கம் 
அதி்கரித்தல், பவளாண்டமயில் பதக்்கம், 
உணவு �ாது்காப்பினடம மற்றும் 
பதாழிைாளர்்கள் இைப்ப�யர்சசி ஆகிய 
அடிப்�டைப் ப�ாருளியல் பிரசசிடன்கடள 
ப�ருமளவு இந்திய மக்்கள் 
எதிர்ப்காள்கினைனர். இவற்றுக்கு அரசின 
ப்காள்ட்க்கடள மடடுபம குடைகூைக் 
கூைாது. தனிந�ர்்களின மதிப்பீடு்கள், 
நம்பிக்ட்க்கள், விதிமுடை்கள் ஆகியடவயும் 
்காரணபமன புதிய நிறுவனப் ப�ாருளியல் 
அறிஞர்்கள் ்கருதுகினைனர். 

9.5
இந்திய ப்ாருைாதாரத்தின் நிறலறே

(குறிப்பிடை ்காைத்தில் இந்திய 
ப�ாருளாதாரத்தின நிடைடம இங்கு 
சுருக்்கமா்க குறிப்பிைப்�டுகிைது.   ஆனாலும் 
மாற்ைங்்கள் தவிர்க்்கப்�ை முடியாதடவ.)

முதலீடடு விைக்்கல் (DISINVESTMENT)

முதலீடடு விைக்்கல் என�து ப�ாதுத்துடை 
நிறுவனங்்களின �ங்கு்கடள பிை தனியார் 
நிறுவனங்்கள் அல்ைது வங்கி்களுக்கு விற்�து. 
முதலீடடு விைக்்கம் முழுவதுமா்க 
நடைமுடைப்�டுத்தப்�ைவில்டை.

�  �னனாடடு �ண நிதியத்தின (IMF) 
்கணிப்புப்�டி, 2016ல் இந்தியாவின 
உள்நாடடு பமாத்த உற்�த்தியின (GDP) 
அளவு (நைப்பு விடையில்) 2251 பில்லியன  
அபமரிக்்க ைாைரா்க இருந்தது. நாணய 
மாற்று வீதத்தின அடிப்�டையில் உை்க 
பமாத்த GDP மதிப்பில் இந்தியாவின 
�ங்கு 2.99 விழுக்்காடு ஆகும். ஆனாலும் 
இந்தியா உை்க மக்்கள் பதாட்கயில் 
சுமார் 17.5 சதவீதத்டதயும், உை்க 
நிைப்�ரப்பில் 2.4 சதவீதத்டதயும் 
ப்காண்டுள்ளது.  

�  ஆசிய நாடு்களில், பமாத்த உற்�த்தியில் 
சீனா (CHINA) ஜப்�ான ஆகிய 
நாடு்களுக்கு அடுத்து இந்தியா 3வது 
இைத்தில் உள்ளது. 2016ல் பமாத்த 
ஆசியாவின GDP அளவில் 8.50 சதவீதம் 
இந்தியாவின �ங்்கா்க உள்ளது.  

9.6
பதாழில் துற்றச் சீரதிருத்தஙகள்

புதிய பதாழிற்ப்காள்ட்கடய ஜுடை 
24, 1991ல் �ாரத பிரதமர் அறிவித்தார். 
புதிய ப்காள்ட்க பதாழில்துடையில் 
்கணிசமா்க ்கடடுப்�ாடு்கடளத் 
தளர்த்தியது. பதாழிற்ப்காள்ட்கயின 
முதனடமயான பநாக்்கங்்கள் 
அதி்காரத்தின பிடியில் இருக்கும் �ை 
பதாழில்்கடள முனபனற்றுவது, 
பவளிநாடடு பநரடி முதலீடு்களில் உள்ள 
்கடடுப்�ாடு்கடள ஒழிப்�து. MRTP சடைக் 
்கடடுப்�ாடு்களிலிருந்து உள்நாடடு 
நிறுவனங்்கடள தளர்த்துவது, உற்�த்தித் 
திைனிலும், பவடைவாய்ப்பிலும் நீடித்த 
வளர்சசிடயப் �ராமரிப்�து மற்றும் 
சர்வபதச ப�ாடடி்கடள எதிர்ப்காள்வது 
ஆகியனவாகும். 
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பதாழிறபகாள்றகயில் அரசு எடுத்த 
முககிய முயறசிகள்

பதாழிற்ப்காள்ட்க பினவரும் 
மாற்ைங்்கடள பதாழில் ்கடடுப்�ாடடில் 
ப்காண்டுவந்தது.

1. பதாழில் உரிமங்்கள் விைக்்கம்  
பசய்யப்�டைன.

2. பதாழில் துடையில் உள்ள ஒதுக்கீடடை 
நீக்குதல்.

3.  ப�ாதுத்துடைக் ப்காள்ட்க 
(்கடடுப்�ாடு்கள் நீக்்கம் மற்றும் 
சீர்திருத்தங்்கள்) ப்காண்டுவரப்�டைது.

4. MRTP சடைம் ஒழிப்பு

5.  பவளிநாடடு முதலீடடுக் ப்காள்ட்க 
மற்றும் பவளிநாடடு பதாழில்நுட�க் 
ப்காள்ட்க ப்காண்டுவரப்�டைது.

1.  பதாழில் உரிே விலககளித்தல்

1991ன புதிய பதாழிற் ப்காள்ட்கயின 
மி்க முக்கிய அம்சம் எனனபவனில், 
பதாழிலிலுக்கு உரிமம் ப�றுவதிலிருந்து 
விைக்்களித்தல் மற்றும் சிவப்பு நாைா 
முடைடய முடிவுக்கு 
ப்காண்டுவருதைாகும். பதாழில் உரிடமக் 
ப்காள்ட்கயின கீழ தனியார் துடை பதாழில் 
துவங்்க உரிமம் ப�ைபவண்டியிருந்தது. 

2.  பதாழிறதுற்றயில் உள்ை 
ஒதுககீடற்ட நீககுதல்

முனனதா்க மூைதன 
பதாழிற்சாடை்களும், முக்கிய 
பதாழிற்சாடை்களும் ப�ாதுத்துடைக்ப்கன 
ஒதுக்்கப்�டைன. தற்ப�ாது பதாழிற் 
்கடடுப்�ாடு்கள் நீக்்கப்�டடு ப�ரும்�ாைான 
பதாழில்்கள் தனியார் துடைக்கு 
திைந்துவிைப்�டைன. புதிய பதாழிற் 
ப்காள்ட்கயின கீழ அணுசக்தி, சுரங்்கம் 
மற்றும் இரயில்பவ ஆகிய மூனறு 
துடை்கள் மடடுபம ப�ாதுத்துடைக்கு 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்�டைன. இந்த மூனறு 
துடை தவிர ஏடனய துடை்கள் தனியார் 
துடைக்கு திைந்து விைப்�டைன.

3.  ப்ாதுத்துற்ற பதா்டா்்ான 
சீரதிருத்தஙகள்

ப�ாதுத்துடை சீர்திருத்தங்்கள் 
என�து திைடமயா்க இயங்கும் 
நிறுவனங்்களுக்கு தனனாடசி 
வழங்குவதாகும். ப�ாதுத்துடையில் 
எந்பதந்த துடை்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்்க பவண்டும் என�டத அரசு 
அடையாளம் ்காண்கிைது. தனது 
முதலீடடுக் குடைப்புக் ப்காள்ட்க மூைம் 
ப�ாதுத்துடைடய மாற்றியடமக்கிைது. 
நடைத்தில் இயங்கும் ப�ாதுத்துடை 
நிறுனங்்கடள தனியாரிைம் ஒப்�டைக்்க 
வழிவகுக்்கப்�டடுள்ளது.

4.  முறறுரிறே வாணி் கடடுப்்ாடடுச் 
சட்டத்றத (MRTP) ஒழித்தல்

1991ம் ஆண்டைய புதிய 
பதாழிற்ப்காள்ட்க முற்றுரிடம வாணி� 
்கடடுப்�ாடடுச சடைத்டத 
அ்கற்றியது.  2010ல் ப�ாடடிக்குழு 
ஏற்�டுத்தப்�டைது. இது ப�ாருளாதாரப் 
ப�ாடடி நடைமுடை்கடளக் 
்கண்்காணிக்கும். இக்ப்காள்ட்க தனியார் 
துடையில் ப�ாடடிடய ஏற்�டுத்தவும், 
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குறித்த எண்ணிக்ட்கயிைான பவளிநாடடு 
நிறுவனங்்கடள ஈர்க்்கவும் பசய்தது.

5. பவளி�ாடடு முதலீடடுக பகாள்றக

ப�ாருளாதார சீர்திருத்தத்தின 
மற்பைாரு முக்கிய அம்சம் பவளிநாடடு 
முதலீடடிற்கும் மற்றும் பவளிநாடடு 
பதாழில் நுட�த்திற்கும் சிவப்புக் ்கம்�ள 
வரபவற்பு தருவதாகும். இந்த நைவடிக்ட்க 
நாடடில் பதாழில்துடையில் ப�ாடடிடய 
ஏற்�டுத்தி வணி்கச சூழடை 
பமம்�டுத்தியுள்ளது. பவளிநாடடு பநரடி 
முதலீடு (FDI) மற்றும் பவளிநாடடு 
பதாகுப்பு முதலீடு (FPI) ஆகியவற்றிற்கு 
இைகுவான வழி திைந்துவிைப்�டைது. 
1991ல் சிை உயர் பதாழில்நுட�ம் மற்றும் 
ப�ரளவு முதலீடு பதடவப்�டும் முக்கிய 
ப த ா ழி ற் ச ா ட ை ்க ளு க் கு 
அனுமதியளிக்்கப்�டைது. இதில் 51 சதவீத 
�ங்கு்கள் வடர பவளிநாடடு பநரடி முதலீடு 
பசய்ய அனுமதிக்்கப்�டைது. இதன அளவு 
�ை நிறுவனங்்களுக்கு 74 சதவீதமா்கவும், 
பினனர் 100 சதவீதமா்கவும் 
மாற்றியடமக்்கப்�டைது. இதனால் �ை 
புதிய நிறுவனங்்கள் இந்த �டடியலில் 
பசர்ந்துள்ளன.

பதர்ந்பதடுக்்கப்�டை �குதி்களில் 
பநரடி பவளிநாடடு முதலீடு பசய்ய 
�னனாடடு நிறுவனங்்களுைன பதாைர்பு 
ப்காள்ளவும், பவளிநாடடு முதலீடடை 
ஊக்குவிக்்கவும், பவளிநாடடு முதலீடு 
ஊக்குவிப்பு வாரியம் (FIPB) 
அடமக்்கப்�டைது.

9.7
 மவைாண் துற்றயில் 
சீரதிருத்தஙகளின் தாககம்

ப�ாருளாதார சீர்திருத்த நைவடிக்ட்க்களின 
பதாைக்்கத்திலிருந்பத, இந்தியப் 

ப�ாருளாதாரம், பதாழில்துடை மற்றும் 
பசடவத்துடை்களில் ஒரு குறிப்பிைத்தக்்க 
வளர்சசிடய அடைந்துள்ளது. 
இருந்தாலும், இவவளர்சசி பவளாண்துடை 
வளர்சசிடயத் தடைபசய்தது. (1984 - 85ல் 
3.62 சதவீதமா்க இருந்த வளசசி, 1995 - 96 
முதல் 2004 - 05 வடர 1.97 சதவீதமா்கக் 
குடைந்தது) பவளாண்துடையில் 
விடளசசல் மற்றும் உற்�த்தித் திைனில் 
ஒரு ப�ரிய இடைபவளிடயப் �திவு 
பசய்துள்ளது, இதனால் �ணப்�யிர்ப் 
�யிரிடுதலுக்கு விவசாயி்கள் 
இைம்ப�யர்ந்தனர்.  பமலும், ்கைன 
சூழல்்களால் �ல்பவறு விவசாயக் 
குடும்�ங்்கள் வறுடமக்கும், தற்ப்காடை 
ப�ானை ப்காடூர முடிவு்கடளக் 
ட்கயிபைடுக்கும் நிடைக்கும் 
தள்ளப்�டடுள்ளனர்.

9.7.1. ்யிர காப்பீடு

இந்தியாவில் பவளாண்துடை 
பவள்ளத்தாலும், வைடசியாலும்  அதி்கம் 
�ாதிக்்கப்�டுகினைது. இயற்ட்கச 
சீற்ைங்்களிலிருந்து விவசாயி்கடளப் 
�ாது்காத்து அடுத்த �ருவத்திற்கு தயார் 
பசய்வதற்்கா்க மத்திய அரசு �ல்பவறு 
விவசாய திடைங்்கடளக் ப்காண்டு 
வந்துள்ளது.

18 பிப்ரவரி 2016ல், பிரதம மந்திரி 
�யிர் ்காப்பீடடுத் திடைம் (The Pradhan Mantri 
Fasal Bima) அறிமு்கப்�டுத்தப்�டைது.  
இத்திடைம் விவசாயி்கள் ப்காடை்காைப் 
�யிர்்களுக்கு 2%, மற்றும் குறுடவ சாகு�டி 
�யிர்்களுக்கு 1.5% எனை ஒபர சீரான சந்தாத் 
பதாட்க ்கடை உதவுகிைது. பதாடைப் �யிர்்கள் 
மற்றும் �ணப்�யிர்்களுக்கு வருைாந்திர 
சந்தா 5% ஆ்க இருக்கும்.
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9.7.3.   அறுவற்டககுப் பின் 
எடுககப்்டும் 
�்டவடிகறககள்

இந்திய பவளாண் ஆராய்சசிக் ்கழ்கம் 
(Indian Council of Agricultural Research – ICAR), 
2012-13 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
வி�ரங்்கடளக்ப்காண்டு, 2014ல் ஆம் ஆண்டு 
பமாத்த விற்�டன விடையில், 
பவளாண்டமயில் அறுவடைக்குப்பின 
ஒராண்டுக்்கான இழப்பீடு, ₹92,651 
ப்காடியா்கவுள்ளதா்க ்கணித்துள்ளது.

உழவர க்டன் அடற்டத்திட்டம்

உழவர் ்கைன அடடை, கிசான கிபரடிட ்கார்ட 
(KCC) என�து ்கைன பதடவப்�டுகிை ஒரு 
விவசாயியின தகுதிக்ப்கற்� ்கைன மி்க எளிதா்க 
மற்றும் சரியான பநரத்தில் வழங்குவதற்்கான 
ஓர் ஏற்�ாைாகும்.  இது 1998ம் ஆண்டில் இந்திய 
டமய வங்கி மற்றும் “விவசாய மற்றும் 
கிராமப்புை பமம்�ாடடுக்்கான பதசிய வங்கி” 
(National Bank for Agricultural and Rurul Development, 
NABARD)  ஆகியவற்ைால் பதாைங்்கப்�டைது.  
விவசாயி்கள் ்கைனுக்்கா்க முடைசாரா 
வங்கிடளச சார்ந்திருப்�டதக் குடைப்�பத 
அதன பநாக்்கமாகும்.  முடைசாரா வங்கி்களில் 
்கைன ப�றுவது எளிது ; ஆனால் வடடி வீதம் 
அதி்கம். இந்த ்கைன அடடைடய பிராந்திய, 
கிராமப்புை, கூடடுைவு மற்றும் ப�ாதுத்துடை 
வங்கி்கள் வழங்குகினைன. பமலும் அரசு KCC 
்கைன அடடைடய மின த்கவல் ்கைன 
அடடையா்க (Smart card cum debit card) மாற்றி 
வழங்்க அறிவுறுத்தியுள்ளது.   

்யிர காப்பீடு
காப்பீடடு கட்டணம்

2% ப்காடை்காை �யிருக்கு
1.5% குளிர்்காை �யிருக்கு
5% �ணப்�யிர் / 
பதாடைப்�யிர்

கிணறு மூடுறக
புதிய திடைத்தின கீழ 
முழு இழப்பீடடுத் 
பதாட்கயும் 
வழங்குதல்

அறுவற்டககு பிந்றதய 
இழப்புகள்

சூைாவளி மற்றும் �ருவம் தவறி 

ப�ய்யும் மடழக்கு விவசாயி்கள் 

இழப்பீடு ப்காருதல் 

இ்டர்ாடு காப்பீடடு 
்ாதுகாப்பு

ஆைங்்கடடி மடழ, நிைசசரிவு 

மற்றும் மடைமு்க 

இைர்�ாடு்களும் அைங்கும்

9.7.2. குளிர்தன மசமிப்புக கி்டஙகு

�ழங்்களின உற்�த்தியில், இந்தியா 
உை்க அளவில், மி்கப் ப�ரிய 
உற்�த்தியாளரா்கவும், ்காய்்கறி்கள் 
உற்�த்தியில் இரண்ைாவது மி்கப் ப�ரிய 
உற்�த்தியாளரா்கவும் விளங்குகிைது. 
இருந்தப�ாதிலும், அறுவடைக்குப் பினனால் 
ஏற்�டும் 25% முதல் 30% வடரயிைான 
இழப்பு்களினால், தனிந�ருக்குக் 
கிடைக்்கக்கூடிய �ழங்்கள் மற்றும் 
்காய்்கறி்களின அளவு மி்கக்குடைவா்கபவ 
உள்ளது. அது தவிர நு்கர்பவாடர அடையும் 
பநரத்தில் �ண்ைத்தின தரம் ்கணிசமான 
அளவில் குடைகிைது. விடரவில் அழுகும் 
தனடமயுடைய �ழங்்கள் மற்றும் 
்காய்்கறி்கடள சந்டதப்�டுத்துவதில் �ை 
பிரசசடன்கள் ஏற்�டுகினைன. இது அதி்க 
வியா�ாரச பசைவு்கள், சந்டத்களில் 
பதக்்கம், விடையில் ஏற்ைத்தாழவு்கள் 
மற்றும் �ை பிரசசடன்களுக்கும் ்காரணமா்க 
அடமகிைது.இந்தப் பிரசசிடனடயச 
சமாளிக்்க, இந்திய அரசு மற்றும் பவளாண் 
அடமசச்கம், 1955 ஆம் ஆண்டு 
அத்தியாவசியப் ப�ாருட்கள் சடைத்தின 
மூனைாவது பிரிவின�டி, “குளிர்�தன 
கிைங்கு ஆடண  1964” “Cold Storage Order, 
1964”, என�டத ஏற்�டுத்தியது. 
இருந்தப�ாதிலும் இனைளவும் குளிர்�தன 
பசமிப்பு கிைங்கு வசதி ப�ாதிய அளவில் 
இல்டை
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அடைவடண   9.1 உணவுப்ப�ாருள் ்கழிவு்கள் (%) 

�யிர்்கள் கூடடு விரயங்்கள் 
(சதவீதங்்களில்)

தானியங்்கள் 5-6
�ருப்பு வட்க்கள் 6 – 8
எண்பணய் வித்துக்்கள் 3-10
�ழங்்கள் மற்றும் 
்காய்்கறி்கள்

5-16

�ால் 1
மீன வளம் (நிைத்தில்) 5
மீன வளம் (்கைலில்) 10
இடைசசி 3
ப்காழி 7

(ஆதாரம்: மூை உணவு �தப்�டுத்தும் 
பதாழிற்சாடை்களின அடமசச்கம் – இந்திய 
அரசு 2016)

விவசாய விடள ப�ாருட்களின 
விரயங்்கடளக் குடைப்�தற்்கா்கவும் மற்றும் 
அறுவடைக்குப் பின ஏற்�டும் இழப்பு்கடளக் 
குடைப்�தற்கும், உணவு �தப்�டுத்தும் 
பதாழிற்சாடை்களின அடமசச்கம் (MOFPI), 
மத்திய அரசுத் திடைங்்களின �ல்பவறு 
அ ட ம ப் பு ்க ட ள 
நடைமுடைப்�டுத்தியுள்ளது. அவற்றில் 
சிை: ப�ரிய உணவுப்பூங்்கா, ஒருங்கிடணந்த 
குளிர் இடணப்பு (அறுவடை இைத்திலிருந்து 
�ாது்காப்பு ப�டை்கம் வரும்வடர குளிர்�தன 
வசதி), மதிப்புக் கூடடி �ாது்காக்கும் 
்கடைடமப்பு, நவீன இடைசசி வடதக் 
கூைங்்கள், தர உத்திரவாதத் திடைம், தரக் 
குறியீடு (அறிவியல் பூர்வமான தரக் 
குறியீடு) ஆராய்சசி மற்றும் பமம்�ாடு 
மற்றும் பிை முனபனற்ை நைவடிக்ட்க்கள்.

 பமலும் பதாடைக்்கடை மற்றும் 
பதாடைக்்கடை அல்ைாத ப�ாருட்களின 
அறுவடைக்குப் பின பநரிடும் இழப்பு்களுக்கு 
முற்றுப்புள்ளி டவக்்க, 

விடளநிைங்்களிலிருந்து நு்கர்பவார் 
வடரயிைான அல்ைது உற்�த்திப் 
�குதியிலிருந்து அங்்காடி வடரயிைான 
ஒருங்கிடணந்த குளிர்�தன மற்றும் 
�தப்�டுத்தும் ்கடைடைப்பு வசதி்கடள 
இந்திய அரசு பசய்துள்ளது. 2008-09 ஆம் 
ஆண்டு முதல் நைவடிக்ட்க எடுத்து 
வருகிைது. எனினும் ப�ரிய முனபனற்ைம் 
எதுவும் பதரியவில்டை.

9.7.4.   விவசாய ப்ாருடகளுககான 
அஙகாடி குழு Agricultural 
Produce Market Committee (APMC)

விவசாய ப�ாருட்களுக்்கான 
அங்்காடிக் குழு, பவளாண்டம அல்ைது 
பதாடைப்�யிர்்கள் அல்ைது ்கால்நடைப் 
ப�ாருட்கடள வர்த்த்கம் பசய்வதற்கு மாநிை 
அரசாங்்கத்தால் உருவாக்்கப்�டை ஒரு 
சடைப்பூர்வமான அடமப்பு ஆகும்.

APMC ன் ்ணிகள் பின்வருோறு

1.  பவளாண் சந்டத்களில் ப�ாது மற்றும் 
தனியர்்களிடைபய கூடடுைடவ வளா்சசி 
ப�ைச பசய்தல்.

2.  சந்டத சார்ந்த விரிவாக்்க பசடவ்கடள 
விவசாயி்களுக்கு வழங்குதல்.

3.  விடை நிர்ணயம் மற்றும் அங்்காடிப் 
�றிமாற்ைங்்களில் பவளிப்�டைத் 
தனடமடய ப்காண்டு வருதல்.

4.  விவசாய உற்�த்தி்கடள விற்�டன பசய்த 
அபதநாளில் விவசாயி்களுக்குப் �ணம் 
பசலுத்துவடத உறுதி பசய்தல்.

5.  பவளாண் நைவடிக்ட்க்கடள 
ஊக்குவித்தல்

6.  பவளாண் ப�ாருட்களின வரவு மற்றும் 
விடை பதாைர்�ான புள்ளி விவரங்்கடள 
அவவப்ப�ாது ்காடசிப்�டுத்துதல்
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9.7.5.   சீரதிருத்தஙகளுககுப் 
பிந்றதய விவசாய 
ப�ருககடிகள்

அ) இடுப்ாருடகளின் பசலவு உயரவு

விடத்கபள விவசாயி்களுக்்கான 
மி்கப்ப�ரிய உள்ளீடு ஆகும். 
தாராளமயமாக்்க�டுவதற்கு முன நாடு 
முழுவதும் விவசாயி்கள் மாநிை அரசாங்்க 
நிறுவனங்்களிலிருந்து விடத்கடளப் ப�ற்று 
வந்தனர். இந்நிறுவனங்்கள் விடத்கடள 
தாங்்கபள உற்�த்தி பசய்து தரம் மற்றும் 
விடை நிர்ணயித்துக்கு முழுப் ப�ாறுப்�ா்க 
இருந்தன. தாராளமயமாக்்கல் மூைம் 
இந்தியாவின விடத்கள் சந்டத உை்களாவிய 
பவளாண் பதாழிலுக்கு திைந்து 
டவக்்கப்�டைது. பமலும் ்கடடுப்�ாடு்கள் 
தளர்ந்தப்�டைதால் 2003 ஆம் ஆண்டு �ை 
மாநிை அரசு நிறுவனங்்கள் மூைப்�டைன. 
இது விவசாயி்கடள இரடடிப்�ா்கப் 
�ாதித்தது. விடை்கள் உயர்வு மற்றும் ப�ாலி 
விடத்கள் உருவாக்்கம் ப�ானை 
பிரசசடன்கடள பமலும் பூதா்கரமாக்கியது.

ஆ) மவைாண்றே ோனியக குற்றப்பு

ஏற்றுமதி பநாக்்கத்துைன மிள்காய், 
�ருத்தி மற்றும் புட்கயிடை ப�ானை 
�ணப்�யிர்்கடள �ாரம்�ரியப் �யிர்்கபளாடு 
ஊடு �யிரா்க வளர்ப்�தற்கு விவசாயி்கடள 
ஊக்குவித்தனர். தாராளமயமாக்்கல் 
ப்காள்ட்க்கள், பூசசிக்ப்கால்லி மற்றும் உர 
மானியத்டதக் குடைத்து விடைதால் 
உரங்்களின விடை்கள் 300% அதி்கரித்தன 
மற்றும் மின ்கடைணங்்களும் 
அதி்கரித்துள்ளன. ஆனால் விவசாயப் 
ப�ாருட்களின விடை அந்தளவுக்கு 
உயரவில்டை.

இ) இ்றககுேதிச் சுஙகவரி குற்றப்பு

உை்கமயமாக்குதலின விடளவா்க 
இைக்குமதி பமல் விதிக்்கப்�டை வரி்கள் 

குடைக்்கப்�டைன.  அத்துைன 2001ல் 
1500க்கும் பமற்�டை ப�ாருட்கள் மீதான 
இைக்குமதிக் ்கடடுப்�ாடு்களும் 
நீக்்கப்�டைன.  இதன விடளவா்க இைக்குமதி 
மலிந்து, ப�ாருட்கள் சந்டதயில் குவிந்தன. 
இதனால் �ருத்தி மற்றும் மிளகு ப�ானை 
�யிர்்களின விடை்கள் சரிந்தன.

ஈ) க்டன் வசதிகறை நிறுத்தி றவத்தல்

1991க்குப் பினனர் 
பதசியமயமாக்்கப்�டை வங்கி உட�ை வணி்க 
வங்கி்களின ்கைனளிப்பு முடையில் ஏற்�டை 
ப�ரும் மாற்ைத்தால் விவசாயத்திற்குப் 
ப�ாதுமான ்கைனுதவி அளிக்்க 
இயைவில்டை. இது விவசாயி்கடள அதி்க 
வடடி வசூலிக்்கக்கூடிய 
வடடிக்்கடைக்்காரர்்கடளச சார்ந்திருக்்கக் 
்கடைாயப்�டுத்தியது.

9.8 வரத்தகக பகாள்றகச் 
சீரதிருத்தஙகள்

1991 முதல் பசயல்�டடு வரும் புதிய 
வர்த்த்கக் ப்காள்ட்கயின முக்கிய 
அம்சங்்களாவன

சுதந்திரோன இ்றககுேதி ேறறும் ஏறறுேதி

1991க்கு முன, இந்திய 
இைக்குமதியானது ஒழுங்கு�டுத்தப்�டடு 
்காணப்�டைது. 1992லிருந்து 
இைக்குமதியானது வடரயறுக்்கப்�டை 
எதிர்மடைப் �டடியல் மூைம் 
ஒ ழு ங் கு � டு த் த ப் � டு கி ை து .  
எடுத்துக்்காடைா்க, ஏப்ரல் 1, 1992 ஆம் 
ஆண்டு உருவாக்்கப்�டை வர்த்த்கக் 
ப்காள்ட்கயின�டி ஏைத்தாழ அடனத்து 
இடைவிடன மற்றும் மூைதனப் 
�ண்ைங்்களுக்்கான இைக்குமதி 
சுதந்திரமாக்்கப்�டது. 71 ப�ாருட்கள் 
மடடுபம தடைபசய்யப்�டை �டடியலில் 
உள்ளன.
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சுஙக கட்டண அறேப்பு ேறறும் அைவுக 
கடடுப்்ாடுகறை நீககுதல்

ராஜா பசல்டையா குழு அறிக்ட்க, 
இைக்குமதிக்்கான தீர்டவ்கடள ப�ருமளவு 
குடைக்்கப் �ரிந்துடர பசய்துள்ளது.  உசச 
அளவா்க 50 சதவிகிதம் குடைக்்க 
�ரிந்துடரத்துள்ளது.  இந்தத்தீர்டவ்கடளப் 
�டிப்�டியா்கக் குடைப்�தன முதல் 
முயற்சியா்க, 1991-92 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
நிதி அறிக்ட்கயில் இைக்குமதி வரி 300 
சதவீதத்திலிருந்து 150 சதவீதமா்கக் 
குடைக்்கப்�டடுள்ளது.  அடுத்தடுத்த நிதி 
அறிக்ட்க்களில், சுங்்க வரிடயப் 
�டிப்�டியா்கக் குடைப்�தற்்கான முயற்சி 
பமற்ப்காள்ளப்�டைது.

9.8.1.  ஏறறுேதி – இ்றககுேதிக பகாள்றக

இந்திய அரசின வர்த்த்க மற்றும் 
பதாழில்துடை அடமசச்கம், 2015 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 1 அனறு 2015-2020 
வடரயிைான ்காைத்திற்்கான புதிய 
பவளிநாடடு வாணி�க் ப்காள்ட்கடய 
அறிவித்தது. 

ஏறறுேதி இ்றககுேதிக பகாள்றக  
(2015 – 2020):

ஏற்றுமதி சூழல்்கடள 
பமம்�டுத்துதல், உற்�த்தி அதி்கரிப்பு 
மற்றும் “இந்தியாவில் தயாரிப்பு” (Make in 
India) மற்றும் ”மினனனு இந்தியா” (Digital 
India) ப�ானை திடைங்்களுக்கு 
ஆதரவளித்தபை இக்ப்காள்ட்கயின 
முதனடமயான பநாக்்கமாகும்.

சி்றப்்ம்சஙகள்:

� ஏற்றுமதி உதவி்கடள 25 சதவீத அளவு 
குடைக்்கவும், இந்தியப் ப�ாருட்கடள 
ஊக்குவிக்்கவும் “இந்திய தயாரிப்பு” 
எனை ்கருத்து உருவாக்்கப்�டைது.

� டிஜிடைல் இந்தியா முடைப்�டி, 
வரித்தாக்்கல், முத்திடரத்தாள் 
்கடைணம் பசலுத்துதல் 
ப�ானைவற்றிற்்கான ட்கப�சி பசயலி 
மற்றும் �டையக் ்கணக்்காளர், 
்கணக்குக்்காசாளர் ப�ானபைாரால் (CA/
CS/Cost Accountant) மினனணு முடையில் 
ட்கபயாப்�மிைப்�டை ஆவணங்்கள் 
தயாரிக்்கப்�டுகினைன.

� ஏற்றுமதியாளர் / இைக்குமதியாளர் 
சுயவிவர ஆவணங்்களின அசல் 
ந்கல்்கடள மீண்டும் மீண்டும் 
சமர்ப்பிக்்க பவண்டிய அவசியமில்டை

� �ாது்காப்பு, இராணுவக்கிைங்கு, 
விண்பவளி மற்றும் அணுசக்தி 
ப�ானைடவ பதாைர்�ான ஏற்றுமதிக் 
ப்காரிக்ட்க்களுக்கு ்காை அளவு 24 
மாதங்்களாகும்.

� தற்ப�ாது உை்க வர்த்த்கத்தில் 3% மா்க 
இருக்கிை இந்தியாவின �ங்ட்க  
2020க்குள், ஏற்றுமதி இைக்குமதிக் 
ப்காள்ட்க (2015-2020) இரு மைங்கு 
அதி்கரிக்கும் எனறு 
எதிர்�ார்க்்கப்�டுகிைது. 

9.8.2.   சி்றப்புப் ப்ாருைதார 
ேண்்டலஙகள் (Special 
Economic Zones)

அனுமதி வழங்குவதில் ப�ருகியிருந்த 
்கடடுப்�ாடு்கள், உள்்கடைடமப்பு 
வசதியினடம, குடைவான நிதி ப�ானை 
குடை�ாடு்கடளச சமாளிக்்கவும், பநரடி 
முதலீடடை ஈர்க்்கவும் 2000 ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் சிைப்பு ப�ாருளாதார 
மண்ைைக் ப்காள்ட்க உருவாக்்க�டைது.
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பூங்்காங்்கள், ப�ாருளாதார மற்றும் பதாழில் 
நுட� முனபனற்ை மண்ைைங்்கள், உயிர் 
பதாழில் நுட� மண்ைைங்்கள், அறிவியல் 
மற்றும் புதுடமப் பூங்்காக்்கள், இைவசத் 
துடைமு்கங்்கள், நிறுவன மண்ைைங்்கள் 
ப�ாை இனனும் �ை.

SEZ-ன் முககிய ம�ாககஙகள்

1. பவளிநாடடு முதலீடடை அதி்கரிக்்க, 
முக்கியமா்க பவளிநாடடு பநரடி 
முதலீடடை ஈர்த்து, நம் நாடடில் பமாத்த 
உள்நாடடு உற்�த்தி (GDP) டய 
அதி்கரித்தல்.

2. �னனாடடு வியா�ாரத்தில் / உை்க 
ஏற்றுமதியில் நமது �ங்கிடன 
அதி்கரித்தல்.

3. கூடுதல் ப�ாருளாதார நைவடிக்ட்க்கடள 
உருவாக்குதல்.

4. பவடைவாய்ப்பு்கடள உருவாக்குதல்.

5. ்கடைடமப்பு வசதி்கடள உருவாக்குதல்.

6. உை்க அங்்காடித் பதாழில் நுட�ங்்கடளப் 
�கிர்ந்து ப்காள்ளுதல்.

SEZ ன் முககிய இயல்புகள் 

a.  �ாது்காப்புைன கூடிய நிைப்�குதி்கள்.

b.  தனி அடமப்�ால் நிர்வகிக்்கப்�டுவது.

c.  பநறிமுடைப்�டுத்தப்�டை 
நடைமுடை்கள்.

d.   தனிப்�டை விருப்�ப் �குதிடயக் 
ப்காண்ைது.

e.   தாரளமய ப�ாருளாதார சடைத்தால் 
நிர்வகிக்்கப்�டுகிைது.

f.   இதில் அடமயப்ப�ற்ை 
நிறுவனங்்களுக்கு அதி்க அளவு 
சுதந்திரம் ப்காடுக்்கப்�டடுள்ளது. 

ப�ாருளாதாரச சீர்திருத்தங்்களின ஒரு 
�குதியா்க வணி்க மற்றும் பதாழில் 
்காரணங்்களுக்்கா்க அரசாங்்க நிைங்்கடள 
ட்கயப்�டுத்தும் நைவடிக்ட்க 
பதாைங்்கப்�டைது.  2005ம் ஆண்டின சிைப்புப் 
ப�ாருளாதார மண்ைைக் ப்காள்ட்கயின�டி 
400 சிைப்புப் ப�ாருளாதார மண்ைைங்்கள் 
அறிவிக்்கப்�டைன.  இக்ப்காள்ட்கயினால் 
ப�ரும்�ாைான விவசாயி்கள் தங்்கள் 
வி ட ள நி ை ங் ்க ட ள யு ம் 
வாழவாதாரங்்கடளயும் இழக்்க பவண்டிய 
சூழநிடை வந்தது. உை்கமயமாதபைாடு 
கூடிய ஏற்றுமதி முனபனற்ைம் மற்றும் 
ஏற்றுமதி வளர்சசிடய அடைவதற்்கா்க, �ை 
நாடு்களில் SEZ 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடுள்ளது.

ஏற்றுமதி பசயைாக்்க மண்ைை 
மாதிரி்களின (Export Processing Zone – EPZ) 
�யன�ாடடை உணர்ந்த நாடு்களில் 
முதனடமயானது இந்தியாவாகும். 1965 
ஆம் ஆண்டில் ்காண்டைாவில் முதல் 
ஏற்றுமதி பசயைாக்்க மண்ைைம் 
அடமக்்கப்�டைது. சிைப்புப் ப�ாருளாதார 
மண்ைைங்்கள் �ை மண்ைைங்்கடள 
உள்ளைக்கியுள்ளன.  எடுத்துக்்காடைா்க, 
சுதந்திர வர்த்த்க மண்ைைங்்கள், ஏற்றுமதி 
பசயைாக்்க மண்ைைங்்கள், பதாழில் 

சி்றப்புப்ப்ாருைாதாரேண்்டலம்

ஆசியாவின முதல் ஏற்றுமதி 
பசயைாக்்க மண்ைைத்டத 
1965ல்  இந்திய அரசு 
்காண்டைா எனனும் 
இைத்தில் துவக்கியது.

EPZ- அதி்க அளவு பவளிநாடடு 
மூைதனத்டத ஈர்த்ததன விடளவா்க, 
2000ல் இந்திய அரசு புதிய ப்காள்ட்கயின 
மூைம் சிைப்பு ப�ாருளாதார மண்ைைம் 
என�டத ஏற்�டுத்தியது

்காண்டைாவில் ஏற்�டுத்தப்�டை ஏற்றுமதி 
பசயைாக்்க மண்ைை பவற்றிடய அடுத்து 
1980ன துவக்்க ்காைத்தில் பமலும் ஏழு 
EPZ்கள்  �ம்�ாய், பநாய்ைா, சூரத், 
பசனடன, ஃ�ால்ைா, விசா்கப்�டடினம் 
ப�ானை இைங்்களில் துவங்்கப்�டைன.
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வரியாகும். விரிவான மடைமு்க வரியா்க, 
உற்�த்தி, விற்�டன மற்றும் நு்கர்வு மீது 
விதிக்்க இது முனபமாழியப்�டைது. இது 
மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு்கள் விதிக்கும் 
அடனத்து மடைமு்க வரிக்கு மாற்ைா்க 
ப்காண்டுவரப்�டைது. இது உற்�த்தி மற்றும் 
�ண்ைங்்கள் �ணி்கள் மீதான அடுக்குவரி 
�ாத்க விடளடவ நீக்கும். இந்த வரி ஒரு 
முடன வரியாகும். மதிப்புக் கூடைப்�டை 
வரி (VAT) - என�து �ைமுடன வரியாகும். 

�ண்ைங்்கள் மற்றும் பசடவ்கள் 
மீதான வரி 29.03.2017 அனறு 
�ாராளுமனைத்தில் ஒப்புதல் வழங்்கப்�டடு, 
2017 ஆம் ஆண்டு ஜுடைத் திங்்கள் முதல் 
நாளனறு நடைமுடைக்கு வந்தது

தறம்ாறதய வரி விகிதஙகள்

GST  யின் �ன்றேகள்

� அடுக்குவரி விடளவு்கடள நீக்கியது.

� ஒருமுடன வரியா்க உள்ளது.

� �திவுக்்கான வாசைா்க உள்ளது.

� சிறிய நிறுவனங்்களுக்்கான ்கைடவ 
திடைங்்கள் உள்ளன.

� இடணயவழி வசதி மூைம் 
எளிடமப்�டுத்தப்�டடுள்ளது.

� மினனணு வணி்கம் 
வடரயறுக்்கப்�டடுள்ளது.

்ண்்டஙகள் ேறறும் ்ணிகளின் வரிவீதம்

எனபவ அரசின சடைதிடைங்்கடளயும், 
்கடடுப்�ாடு்கடளயும் ்கடைப்பிடிக்்க 
பவண்டிய அவசியமில்டை.

இதனால் சமூ்க மற்றும் சுற்றுப்புைச 
சூழல்்கள் �ாதிக்்கப்�டுகினைன.

9.9
நிதிச்சீரதிருத்தஙகள்

நிதி ஒழுங்கு மி்க முக்கியம் என�தில் 
ஐயமில்டை. இந்த நிதிப் �ற்ைாக்குடை 
(FISCAL DEFICIT) பமாத்த உள்நாடடு 
உற்�த்தியில் மூனறு சதவீதத்திற்கு பமல் 
இருக்்கக்கூைாது எனை ஒரு வழி்காடடுதடை 
�னனாடடு �ண நிதியம் ப்காண்டு வந்தது. 
இந்த வழியில் அரசானது வரவு பசைவுத் 
திடைத்தில் பசைவு்கடள இைக்்கா்கக் 
ப்காண்டு வருவாடயப் ப�ருக்கும். பநரடி 
வரி அளடவ மாற்றியடமப்�தால் ஆைம்�ர 
நு்கர்வு குடையும். எனபவ ப�ாதுநிதிடயக் 
கூடடுவதிலும் ப�ாதுச பசைடவக் 
குடைப்�திலும் அரசாங்்கம் மி்கக் குறியா்க 
இருந்தது.  பசைடவக் குடைக்கும் மு்கத்தான 
உர மானியம் மற்றும் சர்க்்கடர  
மானியங்்கள் குடைக்்கப்�டைன.  வருவாடய 
அதி்கப்�டுத்த ப�ாதுத்துடைச பசாத்து்கள் 
விற்்கப்�டைன. அரசு நைத்திடைங்்களுக்்கான 
நிதிடய �டிப்�டியா்க குடைத்தது. 
பதாழில்துடை நிறுவனங்்கள் மீதான 
தாக்்கங்்கடளக் குடைத்தது, இதனால் ஏடழ 
மக்்களின மீதான தாக்்கம் அதி்கரித்தது.

9.9.1.   ் ண்்டஙகள் ேறறும் ்ணிகள் 
வரி (GOODS AND 
SERVICES TAX: GST)

�ண்ைங்்கள் மற்றும் �ணி்கள் வரி 
என�து நு்கா்பவார் நு்கரும் �ண்ைங்்கள் 
மற்றும் �ணி்கள் மீது விதிக்்கப்�டும் 
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9.11

இ)    ப�ாதுத்துடை, தனியார்துடை மற்றும் 
அயல்நாடடு வங்கி்களுக்கிடைபயயான 
அதி்கப்�டியான ப�ாடடிடய சமாளிக்்க 
நிர்வா்கத்தில் இருந்த தடை்கள் 
நீக்்கப்�டைன.

ஈ)    பசயல்�ாடடிலிருக்கும் வங்கி்களின 
வடையடமப்ட�ப் �ரவைாக்்க வங்கிக் 
கிடள்களுக்்கான உரிமம் வழங்குதல் 
தளர்த்தப்�டைது.

உ)    புதிய கிடள்கடளக் ்கண்ைறிய மற்றும் 
சிைப்புக் கிடள்கடளத் திைக்்க 
வங்கி்களுக்கு சுதந்திரம் 
வழங்்கப்�டைது,

ஊ)    புதிய தனியார் துடை வங்கி்கள் 
பதாைங்குவதற்்கா்க வழிமுடை்கள் 
வழங்்கப்�டைன.

எ)    நரசிம்மம் குழு அறிக்ட்கயின�டி 
வராக்்கைன மற்றும் பசாத்து 
மதிப்பிடனக் ்கணக்கிை புதிய 
விதிமுடை்கள் வகுக்்கப்�டைன.

பதாகுப்புறர

புதிய ப�ாருளாதாரக் ப்காள்ட்க 
நடைமுடைக்குப்பின, இந்தியப் 
ப�ாருளாதாரத்தில் வியத்தகு முனபனற்ைம் 
ஏற்�டடுள்ளது என�தில் ஐயமில்டை. ஒரு 
நாடடுப் ப�ாருளாதாரத்தின அளபவ 
அந்நாடடின அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார 
�ைத்டத நிர்ணயிக்கும் எனில், இந்தியா 
1991 முதல் உண்டமயா்க வளர்ந்துள்ளது. 
இந்திய GDP 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 2 
டிரில்லியன ைாைடரக் ்கைந்துள்ளது. GDP 
ஐப் ப�ாறுத்து நமது நாடு தற்ப�ாது 
ஒன�தாவது இைத்தில் உள்ளது. ஒரு முடை 
Dr.இராஜ்கிருஷணா அவர்்களால் 
�யன�டுத்தப்�டை “இந்து வளர்சசி வீதம்” 

� தளவாைங்்களின திைன 
அதி்கப்�டுத்தப்�டடுள்ளது.

� அடமப்பு ரீதியற்ை துடைடய 
ஒழுங்கு�டுத்துகிைது.

9.10
்ணம் ேறறும் நிதித்துற்றச் 
சீரதிருத்தஙகள்

இசசீர்திருத்தங்்கள் வங்கியடமப்ட� 
மிகுந்த திைனுடையதாய் மாற்ை 
முயற்சித்தன.  வடடி வீதங்்களில் ்காணப்�டை 
பவறு�ாடு்கடளக் ்கடளய ஏற்�ாடு்கள் 
பசய்யப்�டைன.

அவறறுள் சில

அ) பராகக இருப்பு வீதம்

1991 ஆம் ஆண்டு நரசிம்மம் குழு 
�ரிந்துடரப்�டி, சடை ரீதியான நீர்டம 
விகிதம் (Statutory Liquidity Ratio SLR) மற்றும் 
பராக்்க இருப்பு வீதம் (Cash Reserve Ratio) 
குடைக்்கப்�டைது. 1991 ஆம் ஆண்டின 
மத்தியில் SLR மற்றும் CRR விகிதங்்கள் மி்க 
அதி்கமா்க இருந்தன, மூனைாண்டு ்காை 
அளவில் SLR விகிதத்டத 38.5% லிருந்து 25% 
ஆ்கக் குடைக்்க முயற்சி 
பமற்ப்காள்ளப்�டைது. இபத ப�ானறு, CRR 
விகிதத்டதயும் நானகு ஆண்டு்களில்,  
3 முதல் 5% ஆ்கக் குடைக்்க முயற்சி 
பமற்ப்காள்ளப்�டைது. 

ஆ) வடடி விகிதத் தைரவு:

முனனர், 1) டவப்பு்களுக்்கான வடடி 
வீதம் மற்றும் 2) வங்கிக் ்கைன்களுக்்கான 
வடடி வீதம் ப�ானைவற்டை இந்திய ரிசர்வ 
வங்கி (RBI) ்கடடுப்�டுத்தி வந்தது. தற்ப�ாது 
தளர்த்தப்�டைடுள்ளன.
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குளிர்தன 
மசமிப்புக கி்டஙகு

பவளாண் ப�ாருட்கள் 
ப்கடடுப்ப�ா்காமல் 
இருப்�தற்்கான 
குளிர்டமப்�டுத்தப்�டை 
கிைங்கு.

SEZ (சி்றப்பு 
ப்ாருைாதார 
ேண்்டலஙகள்)

இது ஏடனய �குதி 
பதாழில்்களிலிருந்து 
பவறு�டைது. இது வணி்கம், 
மூதலீடு மற்றும் 
பவடைவாய்ப்ட� 
அதி்கரிப்�டத பநாக்்கமா்கக்  
ப்காண்ைது.

SLR (சட்டபூரவ 
இருப்பு வீதம்)

வடிக்ட்கயாளருக்கு ்கைன 
வழங்குவதற்கு முன வணி்க 
வங்கி்கள் பராக்்கமா்க / 
தங்்கமா்க / அரசு 
�த்திரங்்களா்க டவத்திருக்்க 
பவண்டிய இருப்�ாகும்

என�தன அடிப்�டையில் குடைவான 
ப�ாருளாதார வளர்சசியுடைய நாடு எனறு 
வர்ணிக்்கப்�டை இந்தியா தற்ப�ாது உைகில் 
மி்க பவ்கமா்க வளர்ந்து வருகிைது. இந்த 
வளர்சசி ்கணக்கியல் அடமப்பு மாற்ைங்்கள் 
்காரணமா்க உள்ளது. அதனால்தான 
அதி்கரித்த பமாத்த உள்நாடடு உற்�த்தி 
வளர்சசி விகிதம் ப�ாதுமக்்களின 
துன�ங்்கடளத் தணிக்்க தவறிவிடைது. சமூ்க 
, ப�ாருளாதார மற்றும் சுற்றுப்புைச 
சூழநிடை்களில் சமனற்ை நிடை ஏற்�டைது. 
பவடையினடம, வறுடம, உைல்நைக்குடைவு 
ப�ானை அடிப்�டைப் பிரசசிடன்கள் 
தீர்க்்கப்�ைாமபைபய உள்ளன.

பசாறகைஞ்சியம் 

தாராைேயோதல் சமூ்க மற்றும் அரசியல் 
ப்காள்ட்க்களின அரசின 
்கடடுப்�ாடு்கடள 
தளர்த்துதல்.

தனியார ேயோதல் தனியாருக்கு அதி்க 
வாய்ப்பு்கடள அளிப்�து 
மற்றும் ப�ாதுத்துடை்கடள 
விற்�து.

உலகேயோதல் உை்க நாடு்களின 
ப�ாருளாதாரத்டத  
ஒருங்கிடணப்�து;  
வாணி�த்தின மீதான  
வரி்கடள குடைப்�து.

முதலீடடு 
குற்றப்பு

அரசு தனது பசாத்டத 
விற்�து.

பதாழில்உரிேம் 
விலககு

அரசின ்கடடுப்�ாடு்கள் 
மற்றும் உரிமம் ப�றுதடை 
நீக்குதல்

பவளி�ாடடு 
ம�ரடி முதலீடு

பவளிநாடைார்்கள் பசய்யும் 
முதலீடு.

பவளி�ாடடு 
தனியார முதலீடு

பவளிநாடடுத் பதாகுப்பு 
முதலீடு.
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6)  பவளிநாடடு முதலீடு ___________ 
உள்ளைக்கியது.

அ)  FDI மடடும்  

ஆ)   FPI மற்றும்  FFI

இ) FDI மற்றும்  FPI 

ஈ)  FDI மற்றும்  FFI 

7)  சிைப்பு ப�ாருளாதார மண்ைைக் ப்காள்ட்க  
____________ பவளியிைப்�டைது.

அ) ஏப்ரல் 2000ல்

ஆ) ஜுடை 2000ல்

இ) ஏப்ரல் 2001ல்

ஈ) ஜுடை 2001ல் 

8)  விவசாய உற்�த்தி அங்்காடிக் குழு 
_____________ ஆகும்.

அ) ஆபைாசடனக் குழு

ஆ) சடைபூர்வமான குழு

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) எதுவுமில்டை

9) �ண்ைங்்கள் மற்றும் �ணி்கள் வரி என�து

அ) ஒரு முடன வரி

ஆ) அடுக்்கடுக்கு விடளவு்கடளக் ப்காண்ைது

இ) மதிப்பு கூடைப்�டை வரி ப�ானைது

ஈ)  �ை முடன வரி மற்றும் அடுக்கு 
விடளவு்களற்ைது.

10)  புதிய பவளிநாடடு வர்த்த்க ப்காள்ட்க 
_________ ஆண்டில் ஏற்�டுத்தப்�டைது.

அ) 2000  ஆ) 2002 

இ) 2010  ஈ) 2015

1)  கீழக்்கண்ைவற்றுள் எது தனியார் மயமாதடைக் 
குறிக்கும்.

அ) முதலீடடை திரும்�ப் ப�றுதல்

ஆ) பதசியமயம் நீக்்கல்

இ) பதாைர் நிறுவனமாக்்கல்

ஈ) இடவ அடனத்தும்.

2)  இனடைய நாட்களில் வளர்சசிக்்கா்க ஒவபவாரு 
நாடும் _______________ இருக்்க பவண்டும்.

அ) சார்ந்து

ஆ) ஒனடைபயானறு சார்ந்து

இ) தடையில்ைா வாணி�ம்

ஈ) முதைாளித்துவ அடமப்பு

3) LPG க்கு எதிரான வாதம் ____________

அ) ப�ாருளாதார வளர்சசி

ஆ) அதி்க முதலீடு

இ)  மக்்கள் மற்றும் மண்ைைங்்களிடைபய 
ஏற்ைத்தாழவு

ஈ) நவீன மயமாக்்கல்

4) FDI என�தன விரிவாக்்கம்

அ) பவளிநாடடு தனியார் முதலீடு

ஆ) பவளிநாடடு பதாகுப்பு முதலீடு

இ) பவளிநாடடு பநரடி முதலீடு

ஈ) பவளிநாடடு பசைாவணி தனியார் முதலீடு

5)  உை்க அளவில் இந்தியா ___________  
உற்�த்தியில் மி்கப் ப�ரிய உற்�த்தியாளரா்க 
விளங்குகினைது.

அ) �ழங்்கள் ஆ) மதுப்ப�ாருட்கள்

இ) ்காப்பி ஈ) பதயிடை

் கு தி  -  அ

ச ரி ய ா ன  ( அ ல் ல து )  ப ் ா ரு த் த ே ா ன  வி ற ்ட ற ய த்  ம த ர ந் ப த டு க க வு ம் .

ே ா தி ரி  வி ன ா க க ள்
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விற்டகள் (்குதி அ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ஈ ஆ இ இ அ இ அ ஆ ஈ ஈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

இ அ ஈ ஆ ஈ ஆ இ அ இ இ

11)  நிதித்துடை சீர்திருத்தங்்கள் முக்கியமா்க 
__________ துடைக்்கானது.

அ) ்காப்பீடடுத் துடை

ஆ) வங்கித்துடை

இ)  அ மற்றும்  ஆ

ஈ) ப�ாக்குவரத்துத் துடை

12)  �ண்ைங்்கள் மற்றும் �ணி்கள் வரி சடைம் 
_____________ அமல்�டுத்தப்�டைது.

அ) 2017 ஜுடை 1ந்பததி

ஆ) 2016 ஜுடை 1ந்பததி

இ) 2017 ஜனவரி 1ந்பததி 

ஈ) 2016 ஜனவரி 1ம்பததி

13)  புதிய ப�ாருளாதாரக் ப்காள்ட்க கீழ்கண்ைவற்றுள் 
எதடன உள்ளைக்கியது?

அ) பவளிநாடடு முதலீடூ

ஆ) பவளிநாடடு பதாழில்நுட�ம்

இ) பவளிநாடடு வர்த்த்கம்

ஈ) இடவ அடனத்தும்.

14)  ___________ ம் ஆண்டு நிதிபதாைர்�ான 
நரசிம்மம் குழுவின �ரிந்துடர்கள் 
சமர்ப்பிக்்கப்�டைன.

அ) 1990 ஆ) 1991 

இ) 1995 ஈ) 2000

15)  உழவர் ்கைன அடடைடயப் �யன�டுத்தி 
விவசாயி்கள் எந்த வங்கியில் ்கைன ப�ை 
முடியும்?

அ) கூடைைவு வங்கி்களில்

ஆ) பிராந்திய கிராமப்புை வங்கி்களில்

இ) ப�ாதுத்துடை வங்கி்களில்

ஈ) இடவ அடனத்தும்

16)  வர்த்த்க ப்காள்ட்க சீர்திருத்தங்்கள் பதாைர்�ா்க 
அடமக்்கப்�டை ராஜா பசல்டையா குழுவின 
�ரிந்துடரப்�டி அதி்க�டச இைக்குமதி சுங்்கத் 
தீர்டவ _________ ஆகும்.

அ) 25 % ஆ) 50%        

இ) 60 % ஈ)  100% 

17)   இந்தியாவில் முதல் சிைப்புப் ப�ாருளாதார 
மண்ைைம் __________ ஏற்�டுத்தப்�டைது.

அ) மும்ட�

ஆ) பசனடன

இ) ்காண்டைா 

ஈ) ப்காசசி

18)  ராஜ் கிருஷணாவால் வார்க்்கப்�டை “இந்து 
வளர்சசி வீதம்” என�து _________ குறிக்கும்.

அ) குடைவான ப�ாருளாதார வளர்சசிடய 

ஆ)  இந்து மக்்கள் பதாட்கயின அதி்கமான 
விகிதத்டத

இ) நிடையான GDPடய

ஈ) எதுவுமில்டை

19)  GST யில் அதி்க�டச வரிவிதிப்பு_______ ஆகும். 
(ஜீடை 1, 2017 நாளின�டி)

அ)18%
ஆ) 24%

இ) 28%

ஈ) 32%

20) பதாழில் உடைடமடய ப�ாதுத்துடையிலிருந்து 
தனியார் துடைக்கு மாற்றுவது_______ எனப்�டும்.

அ) உை்கமயமாக்்கல்

ஆ) தாராளமயமாக்்கல் 

இ) தனியார் மயமாக்்கல்

ஈ) பதசியமயமாக்்கல்
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25.  நிதிச சமநிடையினடமடயக் ்கடடுப்�டுத்த 1991-
92 ல் ஏற்�டுத்தப்�டை ப்காள்ட்க முயற்சி்கள் 
மூனறிடனக் கூறு்க.

26.  சிைப்புப் ப�ாருளாதார மண்ைைம் என�தன 
ப�ாருள் எனன?

27.  மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு்கள் அறுவடைக்குப் 
பின பமற்ப்காள்ளும் நைவடிக்ட்க்களின 
உடகூறு்கடளக் கூறு்க.

21.  இந்தியப் ப�ாருளாதாரத்தில் ்கடைடமப்பு 
சீர்திருத்தத்டத பசயல்�டுத்த ்காரணம் எனன?

22. LPG ப்காள்ட்கடய பசயல்�டுத்த ்காரணம் எனன?

23.  தனியார் மயமாக்்கல் எனைால் எனன?

24.  முதலீடடை திரும்�ப் ப�றுதல்-(Disinvestment) 
வடரயறு.

்குதி-ஆ

பின்வரும் வினாககளுககு ஓரிரு வரிகளில் விற்டயளி.

்குதி-இ

பின்வரும் வினாககளுககு ஒரு ்த்தி அைவில் விற்டயளி.

28.  தனியார் மயமாக்்கலின நனடம்கடள எவவாறு 
நியாயப்�டுத்தைாம்?

29.  உை்க மயமாக்்கல் பதாைர்�ா்க எடுக்்கப்�டை 
நைவடிக்ட்க்கடள விவரி.

30.  பவளிநாடடு முதலீடடுக் ப்காள்ட்க �ற்றி குறிப்பு 
வடர்க

31. குளிர் �தனக் கிைங்கு �ற்றி எழுது்க.

32.  விவசாய உற்�த்தி அங்்காடிக் குழுவின �ணி்கடள 
கூறு்க.

33.  புதிய வர்த்த்கக் ப்காள்ட்கயின சாராம்சத்டத 
விளக்கு்க.

34.  GST எனைால் எனன? அதன நனடம்கடள 
எழுது்க.

்குதி-ஈ

பின்வரும் வினாககளுககு ஒரு ்கக அைவில் விற்டயளி.

35.  பதாழிற்ப்காள்ட்க பதாைர்�ா்க இந்திய அரசு 
பமற்ப்காண்ை முயற்சி்கடள விளக்கு்க.

36.  சிைப்பு ப�ாருளாதார மண்ைைங்்களின 
பநாக்்கங்்கடளயும் �ண்பு்கடளயும் விளக்கு்க.

37. 2015-2020 ம் ஆண்டிற்்கான  ஏற்றுமதி-இைக்குமதி 
ப்காள்ட்கயின சிைப்பியல்பு்கடள விளக்கு்க.
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1. Indian Economy - by Ramesh Singh

2. Indian Economy  -Datt & Sundharam 

3. India's Reforms: How They Produced Inclusive GrowthBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

4. Reforms and Economic Transformation in IndiaBy Jagdish Bhagwati; Arvind Panagariya

5. India: The Emerging Giant By Arvind Panagariya

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/new-economic-policy-of-1991-objectives-features-and-
impacts-1448348633-1

்ாரறவ நூல்கள்

உங்்கள் சுற்றுப்புைத்தில் கிடைக்கும் ரசீது்கடள பச்கரித்து, ப�ாருட்களின பிரிவு அவற்றிற்கு 
விதிக்்கப்�டை GST வரி ஆகியவற்டை �டடியலிடு்க

பசயல்்ாடு

11_Tamil Economic Chap 09_  06-02-2020.indd   241 15-12-2021   17:37:35



242ஊரக ப�ொருளொதொரம்

10.1
முன்னுரை

ஊரக ப�ொருளொதொரம் ப�ொருளொதொர  
பகொள்கக்ள �யன�டுத்தி, ஊரக 
�குதிக்ள வளர்ச்சிய்ையச் பெயவ்தக் 
குறிக்கிறது. ஊரக �குதி என�து நகரஙகள 
மற்றும் மொநகரஙகளுக்கு பவளியய 
அ்மந்துளள �குதி ஆகும். இந்திய மக்கள 
பதொ்க கணக்பகடுப்பின�டி ஊரக 
�குதிகளுக்கு அடிப்�்ை அலகொக 
அ்மவது வருவொய கிரொமம் ஆகும். ஊரக 
ப�ொருளொதொரம் என�து கிரொமஙக்ளயும், 
ஊரக ெமுதொயம் 
என�து கிரொமஙகளில் வொழும் மக்க்ளயும் 
குறிக்கும். ஊரக �குதிகளில் �ல 

பிரச்ெ்ைகள உளளை. அ்வ 
யவளொண்மயில் பின தஙகிய நி்ல, 
கு்றந்த வருமொைம், கு்றவொை 
யவ்லவொயப்புகள, வறு்ம, கு்றந்த 
உளகடை்மப்பு வெதிகள, கு்றவொை 
எழுத்தறிவு, கு்றவொை பதொழிலொளர் 
உற்�த்தித்திறன, யவளொண ப�ொருடகளுக்கு 

அத்தியாயம்

10 ஊரக ப�ொருளொதொரம்

இந்தியொ கிரொமஙகளில் வொழ்கிறது

- மகாதமா காந்தி

1 ஊரகப் ப�ொருளொதொரத்தின அம்ெஙகள மற்றும் ஊரக �குதிகள வளர்ச்சியுற 
பெயய யவணடியதன முக்கியத்துவத்்தப் புரிந்துபகொளளல்.

2  ஊரக �குதியில் கொணும் பிரச்ெ்ைக்ள பவளிக்பகொணர மற்றும் அவற்்ற 
க்ளய யமற்பகொளளப்�டை நைவடிக்்கக்ள அறிதல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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10.2

கு்றந்த வி்ல, கைனகள,  உ�ரி 
பதொழிலொளர்கள, அதிக மக்கள பதொ்க, 
அதிக அளவு இைப்ப�யர்ச்சி, இயற்்க 
மற்றும் இயற்்க வளஙக்ள அதிகமொக 
ெொர்ந்திருத்தல் ஆகியைவொகும். 2011 ஆம் 
ஆணடு மக்கள பதொ்க கணக்பகடுப்பின 
�டி, இந்தியொவில் 6,40,867 கிரொமஙகள 
உளளை. 121 யகொடியொக உளள பமொத்த 
மக்கள பதொ்கயில், 68.84 ெதவீத மக்கள 
ஊரகஙகளில் வசிக்கினறைர்.

ஊரக ப�ொருளொதொரத்தின் 
இயல்புகள்

ஊரக ப�ொருளொதொரத்தின் முக்கிய 
�ண்புகளொவன

1.    ஊரகம் ஒரு நிறுவனம்: கிரொமம் என�து 
முதன்ம நிறுவைமொக பெயல்�டடு, 
ஊரக ெமுதொயத்தின அ்ைத்து 
யத்வக்ளயும் பூர்த்தி பெயகிறது. 
ஊரக மக்கள அஙகு வசிக்கும் பிறருைன 
தம் மக்கள எனறு ஒருவருக்பகொருவர் 
உணர்வு பூர்வமொகவும், ஒற்று்மயுைனும் 
இருப்�ர்.

2.    வவளொண்்மை்ய சொர்ந்திருத்தல்: 
ஊரக ப�ொருளொதொரம் இயற்்க்யயும், 
யவளொண நைவடிக்்கக்ளயும் 
ெொர்ந்துளளது.  யவளொண்ம மற்றும் 
அத்ை ெொர்ந்த பெயல்கயள ஊரக 
மக்களின முக்கிய பதொழிலொகும்.

3.    ஊரக மைக்களின் வொழக்்க மு்ை: 
ஊரக மக்களின வொழ்க்்க மு்ற மிக 
எளி்மயொைது. ப�ொதுப் �ணிகளொை 
கல்வி, வீடடு வெதி, உைல்நலம் மற்றும் 
சுகொதொரம், ய�ொக்குவரத்து, தகவல் 

பதொைர்பு, வஙகி பெயல்�ொடு, ெொ்லகள 
மற்றும் அஙகொடி வெதிகள 
கு்றவொகயவொ அல்லது இல்லொமயலொ 
இருக்கிறது. ஊரக மக்கள 
மூைநம்பிக்்ககள மற்றும் �ொரம்�ரிய 
கலொச்ெொர ந்ைமு்றக்ள 
ெொர்ந்துளளைர். ஊரக �குதிகளில் 
வொழும் ப�ரும்�ொன்மயொை மக்களின 
வொழ்க்்கத்தரம் ஏழ்்ம நி்லயிலும், 
�ரிதொ�கரமொகவும் உளளது. ஊரக 
மக்கள உற்�த்தி மு்றகளிலும், ெமூக 
அ்மப்பிலும், அரசியல் சூழலிலும் 
நலிவ்ைந்த மற்றும் மிகவும் பினதஙகிய 
நி்லயியலயய உளளைர்.  ெமீ� 
ஆணடுகளில் மது அருந்து�வர்களின 
எணணிக்்க அதிகரித்து வருகிறது.

4.    மைக்கள் பதொ்க அடர்த்தி: ஒரு ெதுர 
கி.மீ நிலப்�ரப்பில் வொழும் மக்களின 
எணணிக்்க மக்கள பதொ்க அைர்த்தி 
ஆகும். இது மிகவும் கு்றவொகவும், 
வீடுகள கிரொமம் முழுக்க �ரவியும் 
கொணப்�டுகினறை.

5.    வவ்ைவொய்ப்பு: யவ்லயில், �ருவகொல 
யவ்லயின்ம மற்றும் கு்ற 
யவ்லயு்ை்ம ஆகியை 
கிரொமப்புறஙகளில் நிலவுகினறை.  
யவ்லயின்ம என�து 
பதொழிலொளர்கள யவ்ல பெயய 
தகுதியும் விருப்�மும் இருந்தும் யவ்ல 
கி்ைக்கொமல் இருப்�து ஆகும். கு்ற 
யவ்லயு்ை்ம என�து ம்றமுக 
யவ்லயின்ம்யக் குறிக்கும்.  
யத்வக்கு அதிகமொக மிகுதியொை 
பதொழிலொளர்கள யவ்லக்கு 
அமர்த்தப்�டுவது ம்றமுக 
யவ்லயின்ம.  ம்றமுக 
யவ்லயின்ம என�து 
பதொழிலொளர்கள யவ்லயில் 
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ஈடு�டைொலும் உற்�த்தியளவு 
அதிகரிக்கொத நி்ல்ய குறிக்கும்.  
இவ்விரணடு சூழ்நி்லகளும் 
ப�ொதுவொக கிரொமப்புறஙகளில் 
நிலவுகினறை.

6.    வறு்மை: வறு்ம என�து அடிப்�்ைத் 
யத்வகளொை உணவு, உ்ை, இருப்பிைம் 
ய�ொனறவற்்ற பூர்த்தி பெயய முடியொத 
நி்லயொகும். 2011- 12 ன 
மதிப்பீடடின�டி ஊரகப் �குதிகளில் 
சுமொர் 22 யகொடி மக்கள ஏ்ழயொகவும், 
வறு்மக் யகொடடிற்கு கீழும் 
வசிக்கினறைர்.

7.    கடன் சு்மைகள்: ஊரக மக்களின அதிக 
கைன சு்மக்கொை கொரணஙகள 
வறு்மயும், கு்றயவ்லயு்ை்மயும், 
விவெொய நிலம் ெொர்ந்த மற்றும் நிலம் 
ெொரொ யவ்லவொயப்புகளில் யதக்க 
நி்ல,  கு்ற ஊதிய யவ்ல, �ருவகொல 
உற்�த்தி, கு்றந்த அஙகொடி வெதிகள 
ய�ொனற்வகளொகும். புகழ்ப�ற்ற 
ஆஙகில எழுத்தொளர் ெர் மொல்கம் 
ைொர்லிங (1925) கூற்றுப்�டி, “ஓர் இந்திய 
உழவன கைனியல பிறந்து கைனியல 
வொழ்ந்து, கைனியலயய இறந்து அவன 
ெந்ததிக்கும் கை்ையய விடடுச் 
பெல்கினறொன”.  மு்றயொை கைன 
வெதிகள கிரொமப் �குதிகளில் 
கி்ைக்கொததொல் அவர்கள வடடிக்கு 
�ணம் தரும் உளளுர்வொசிக்ள 
ெொர்ந்துளளைர்.  வடடிக்குப் �ணம் 
தரு�வர்கள கைன ப�ற்ற கிரொமஙக்ள 
அட்ையொக உறிஞ்சிவிடுகினறைர்.  
எையவ, கிரொம மக்கள கைனில் மூழ்கி 
தற்பகொ்லக்கு ஆளொகினறைர்.

8.    ஊரக வருமைொனம்: ஊரக ப�ொருளொதொரம் 
ஊரக மக்களுக்கு ய�ொதுமொை 

வருமொைத்்த ஈடடித்தரும் 
யவ்லவொயப்புக்ளயயொ, சுய யவ்ல 
வொயப்புக்ளயயொ தர இயலவில்்ல. 
ப�ரும்�ொலொை பதொழிலொளர்களும் 
மற்றும் திற்ம வொயந்தவர்களும் 
மிகவும் கு்ற யவ்லயு்ையவர்களொக 
இருக்கிறொர்கள இவர்கள வருமொைத்்த 
ப�ருக்குவதற்கொை வொயப்பு கு்றவு.

9.    சொர்ந்திருத்தல்: ஊரகப்�குதிகளில் 
வசிப்�வர்கள நகரத்தில் யவ்ல 
பெயயும் தமது குடும்� ந�ர்களின 
வருவொய மற்றும் ெமூக நிதி 
உதவிக்ளயும் ப�ருமளவு 
ெொர்ந்துளளைர்.

10.    இரட்டத் தன்்மை: எதிரி்ையொை 
இரணடு அம்ெஙகள நிலவுவயத 
இரட்ைத் தன்ம ஆகும். வளர்ந்த 
மற்றும் பின தஙகிய நி்ல; அ்மப்பு 
ெொர்ந்த மற்றும் அ்மப்பு ெொரொத நி்ல; 
�ொரம்�ரிய மற்றும் நவீை நி்ல; 
ஒழுஙகு �டுத்தப்�டை மற்றும் ஒழுஙகு 
�டுத்தப்�ைொ நி்ல; ஏ்ழ மற்றும் 
�ணக்கொரர்; திற்மமிக்கவர் மற்றும் 
திற்மயற்றவர் ய�ொனற முரண�ொைொை 
சூழல்கள ஊரக �குதிகளில் 
நிலவுகினறை.

11.    ஏறைத்தொழவு: ஊரக �குதிகளில் 
வருமொைம், பெொத்து மற்றும் பெல்வம் 
ஆகியவற்றின �கிர்வு ஊரக 
மக்களி்ையய ஏற்றத்தொழ்வுைன 
கொணப்�டுகிறது.  ெமூக, ப�ொருளொதொர  
அரசியல் மற்றும் வரலொற்றுக் 
கொரணஙகளிைொல் ஏற்றத்தொழ்வு 
நிலவுகிறது. நிலக்கிழொர்களும் நில 
உரி்மயொளர்களும் கிரொமப்புற 
நைவடிக்்ககளில் ஆதிக்கம் 
பெலுத்துகினறைர். நிலம், கொல்ந்ை 
மற்றும் பிற பெொத்துக்கள சிலரிைம் 
மடடுயம உளளது.
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12.    குடிப்ப�யர்ச்சி: ஊரக மக்கள தமது 
வொழ்வொதொரத்திற்கொக யவ்ல யதடி 
கிரொமஙகளிலிருந்து நகர்புறத்திற்கு 
இைம் ப�யரும் சூழ்நி்லக்கு 
தளளப்�டுகினறைர்.   இந்த நி்ல 
நகரஙகள ப�ருகுவதற்குக் 
கொரணமொகினறை. �்க்ம மற்றும் 
அடிப்�்ை சுகொதொர வெதிகள 
இல்லொ்ம, கிரொம மக்க்ள 
நகர்புறத்திற்கு இைம் ப�யர ் வக்கிறது. 
ஒருபுறம் கிரொமஙகள கொலியொகவும் 
மறுபுறம் நகரஙகள பநரிெலொகவும் 
உளளை.   இ்தயய “இரட்ை 
நஞ்ெொக்கல்” எை சுமொெர் (Schumacher) 
குறிப்பிடுகிறொர்.  தற்ய�ொ்தய வளர்ச்சி 
வ்க மு்ற அ�ொயகரமொைது எனறு 
அவரின ‘சிறியது அழகு’ எனற நூலில் 
விளக்குகிறொர்.

10.3
ஊரக வமைம்�ொடு : ப�ொருள்

ஊரக யமம்�ொடு என�து ஊரக 
மக்களின ெமூக நலம் மற்றும் வொழும் 
சூழ்நி்ல்ய யமம்�டுத்துதல் ய�ொனற 
ஒடடு பமொத்த முனயைற்றத்்தக் 
குறிப்�தொகும். உலக வஙகியின கூற்றுப்�டி, 
“ஊரக யமம்�ொடு என�து குறிப்பிடை ஊரக 
மக்களின ப�ொருளொதொர மற்றும் ெமூக 
வொழ்க்்க மு்ற்ய யமம்�டுத்த 
வடிவ்மக்கப்�டை உத்தி” ஆகும். 
சுருக்கமொக ஊரக வளர்ச்சி என�து ஊரக 
�குதிகள,  ஊரக மக்கள, ஊரக வொழ்க்்க 
ஆகியவற்்ற யமம்�டுத்தும் மு்றயொகும்.

10.4
ஊரக வமைம்�ொடடிறகொன வத்வ  

இந்திய ப�ொருளொதொரத்தின 
ஒடடுபமொத்த முனயைற்றத்திற்கு ஊரக 
யமம்�ொடு என�து மிக இனறிய்மயொத 

ஒனறொகும். அதற்கொை கொரணஙகள 
பினவருமொறு.

1.    ப�ரும்�ொன்மயொை மக்கள 
கிரொமபுறஙகளில் வசிக்கினறைர். 
அவர்களின முனயைற்றம் மற்றும் 
�ஙகளிப்பு நொடடின கடை்மப்பு 
நைவடிக்்ககளில் து்ண நிற்கினறை. 
ஊரக �குதியின முனயைற்றம் இனறி 
நொடடின முனயைற்றம் அ்மயொது.

2.    நகர்புறத்திற்கு யத்வயொை குடிநீர், �ொல், 
உணவு மற்றும் கச்ெொ ப�ொருடகள 
கிரொமப்புறத்தில் இருந்து 
அளிக்கப்�டுகினறை. ஆகயவ 
கிரொமபுறஙகளின பினதஙகிய நி்ல்ம 
நொடடின ஒடடு பமொத்த முனயைற்றத்்த 
அ்ைவதற்கும் த்ையொக அ்மகிறது.

3.    ஊரக மக்களுக்கு மு்றயொை கல்வி, 
மருத்துவம் மற்றும் சுகொதொர வெதிக்ள 
அளிப்�தன மூலம் நகர்புறஙகளில் 
கொணப்�டும் பிச்்ெபயடுத்தல், குப்்� 
ப�ொறுக்குதல், ெொ்லயயொர 
குடி்ெவொசிகள ய�ொனற மக்களின 
�ல்யவறு பிரச்ெ்ைக்ள தீர்க்கலொம்.

4.    யவளொண்ம மற்றும் அதன ெொர்பு்ைய 
பதொழில்க்ள முனயைற்றுவதன 
மூலம், ஊரக �குதிகளில் இலொ�கரமொை 
யவ்லவொயப்புக்ளயும், ஒடடுபமொத்த 
உணவு உற்�த்தி்யயும் ப�ருக்க 
இயலும்.

5.    கிரொமஙக்ள முனயைற்றுவதன மூலம், 
யவ்லவொயப்்� யதடி திற்மெொலிகள 
இைம்ப�யர்தல் மற்றும் கிரொமஙகளில் 
இருந்து நகர்புற �குதிகளுக்கு 
குடிப்ப�யர்ச்சி ஆகியவற்்ற 
தடுக்கலொம்.

11_Tamil Economic Chap 10_29.09.2018.indd   245 15-12-2021   17:55:08



246ஊரக ப�ொருளொதொரம்

1.    மைக்கள் பதொடர்பு்டய பிரச்ச்னகள்: 
எழுத்தறிவின்ம, ய�ொதிய 
பதொழில்நுட� அறிவின்ம, நம்பிக்்க 
கு்றவு, �ற்றுகள மற்றும் நம்பிக்்ககள 
இவற்்ற ெொர்ந்து வொழ்க்்கத்தரம் 
அ்மதல் ஆகியை ஊரக மக்களின 
பிரச்சி்ைகள.

2.    வவளொண்்மை சொர்ந்த பிரச்ச்னகள்: 
யவளொண்ம ெொர்ந்த பிரச்ெ்ைகள 
கீழ்க்கணைவற்்ற உளளைக்கியது. 1.  
எதிர்�ொர்த்த அளவில் விழிப்புணர்வு, 
யவளொண அறிவு, திறன மற்றும் 
மைப்ய�ொக்கு ய�ொனற்வ இன்ம  
2. உளளீடுகள கி்ைக்கப்ப�றொ்ம  
3. அஙகொடிப்�டுத்தும் வெதிகள கு்றவு  
4. �ற்றொக்கு்றயொை �ணியொளர்கள 
மற்றும் யெ்வகள 5. �னமுக திறன 
பகொணை �ணியொளர்கள இன்ம 6. 
நிலஙகள துணைொைப்�டடு சிறிது 
சிறிதொக இருத்தல். 7. சிறு நிலஙகள 
மற்றும் சிறு சிறு துணடுகளொக்கப்�டை 
நிலவு்ை்மகள. 8. ஊரக �குதிகளில் 
தஙகி �ணியொற்றுவதற்கு ய�ொதுமொை 
உளகடை்மப்பு வெதிகள இன்ம. 9. 
�ழ்மயொை பதொழில்நுட� மு்றகள 

6.    ஊரக �குதிக்ள முனயைற்றுவதன 
மூலம் �யன�டுத்தொத மற்றும் 
கு்றவொக �யன�டுத்தி வரும் இயற்்க 
வளஙக்ள முழு்மயொக �யன�டுத்த 
இயலும்.

7.    கிரொமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற �குதிகளுக்கு 
இ்ையயயுளள யவறு�ொடடி்ை 
கு்றக்க முடியும்.  கிரொமப்புறஙகளில் 
யத்வயொை உளகடை்மப்பு 
வெதிக்ள ஏற்�டுத்த யவணடும்.  
இதற்கொக முனைொள குடியரசு த்லவர் 
அப்துல் கலொம் அவர்கள PURA எனற 
திடைத்்த அறிமுகப்�டுத்திைொர்.

8.    ஊரக வளர்ச்சியில் கவைம் 
பெலுத்துவதன மூலம் மனித 
யமம்�ொடடுக் குறியீடு (HDI), மகளிர் 
வல்ல்மக் குறியீடு (WEI), �ொலிை 
யவறு�ொடடுக் குறியீடு (GDI), இயல் தர 
வொழ்க்்கக் குறியீடு (PQLI), பமொத்த 
யதசிய மகிழ்ச்சிக் குறியீடு (GNHI) 
ய�ொனற ப�ொருளொதொரக் குறியீடுக்ள 
யமம்�டுத்தி உலக அரஙகில் 
இந்தியொவின நி்ல்ய யமம்�டுத்த 
இயலும்.

10.5
ஊரக ப�ொருளொதொரத்தில் உள்ள 
பிரச்சி்னகள்

ஊரக மக்கள எதிர்பகொளளும் 
பிரச்ெ்ைகள பினவருமொறு 

1. மக்கள ெொர்ந்த்வ. 
2. யவளொண்ம ெொர்ந்த்வ 
3. உளகடை்மப்பு வெதிகள ெொர்ந்த்வ 
4. ப�ொருளொதொரம் ெொர்ந்த்வ 
5. ெமூக மற்றும் கலொச்ெொரம் ெொர்ந்த்வ
6. த்ல்ம ெொர்ந்த்வ 
7. நிர்வொகம் ெொர்ந்த்வ 
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மற்றும் நவீை பதொழில் நுட�ஙக்ள 
கு்றவொக �யன�டுத்துதல். 10. 
கு்றவொை அரசு முதலீடு மற்றும் 
விவெொயிகள தொஙகள உற்�த்தி பெயத 
வி்ளப�ொருடகளுக்கு வி்ல்ய 
நிர்ணயம் பெயய இயலொ்ம.

3.    உள்கடட்மைப்பு சொர்ந்த பிரச்ச்னகள்: 
ஊரக �குதிகளில் உள கடை்மப்பு 
வெதிகளொை நீர், மினெொரம், 
ய�ொக்குவரத்து, கல்வி நிறுவைஙகள, 
தகவல் பதொைர்பு, மருத்துவ வெதி, 
யவ்லவொயப்பு, �ணைக யெமிப்பு வெதி, 
வஙகி மற்றும் கொப்பீடு ய�ொனற வெதிகள 
ய�ொதுமொைதொக இல்்ல.

4.    ப�ொருளொதொரம் சொர்ந்த பிரச்ச்னகள்: 
அதிகச் பெலவு பிடிக்கும் பதொழில் 
நுட�ஙகள மற்றும் உளளீடுக்ள 
�யன�டுத்த இயலொ்ம, நலிவ்ைந்த 
ஊரக பதொழிற்ெொ்லகள, கு்றவொை 
வருமொைம், கைன சு்ம, நிலவு்ை்ம 
மற்றும் பெொத்துகளில் உளள 
ஏற்றத்தொழ்வு ஆகிய்வ ஊரக 
�குதிகளில் கொணப்�டும் ப�ொருளொதொரம் 
ெொர்ந்த பிரச்சி்ைகளொக உளளை.

5.    சமூக மைறறும் கைொச்சொரம் சொர்ந்த 
பிரச்ச்னகள்: இனறளவும் ஊரக 
�குதியில் ெொதி மு்ற மொறொமல் 
உளளது. ஆதிக்க ெொதியிைர் ப�ருமளவு 
நிலவுை்ம பகொணடிருப்�தொல் 
மற்றவர்க்ள விை உயர்ந்தவர்களொக 
உளளைர். வகுப்பு மற்றும் ெொதி ெொர்ந்த 
சுரணைல்கள ஊரகப் �குதியில் 
உச்ெத்தில் உளளது. வறு்ம, 
ஊடைச்ெத்துக் கு்றவு, 
கல்வியறிவின்ம, குழந்்தத் 
திருமணம் ய�ொனற �லப் பிரச்சி்ைகள 
இந்தியக் கிரொமஙகளில் நிலவுகினறை. 

இந்தியக் கிரொமஙகளில் ஆணவக் 
பகொ்லகள நைப்�தற்கு கலப்புத் 
திருமணம் முக்கியக் கொரணமொக 
உளளது. குழந்்தத் திருமணம் மற்றும் 
ப�ண சிசுக்பகொ்ல முதலியை மிக 
யமொெமொை வி்ளவுக்ள 
ஏற்�டுத்துகிறது.

6.    த்ை்மை சொர்ந்த பிரச்ச்னகள்: ஊரக 
�குதிகளில் த்ல்ம பதொைர்�ொை 
பிரச்ெ்ைகள உளளை.  அ்வ: 
தகுதியற்ற மற்றும் பெயல்�ைொத ந�ர்கள 
த்ல்ம ப�ொறுப்்� வகிப்�து; சுய 
விருப்புைன பெயல்�டும் த்லவர்கள; 
நடு நி்ல்ம அற்ற த்லவர்கள; 
கு்றந்த ய�ர ெக்தி ஆற்றல் மற்றும் 
திற்ம்ய மறுத்தல் மற்றும் அரசியல் 
த்லவர்களின த்லயீடு.

7.    நிர்வொகம் சொர்ந்த பிரச்ச்னகள்: 
அரசியல் த்லயீடு, ஊக்கமின்ம,  
ஆர்வமின்ம, கு்றந்த கூலி, வரவு 
பெலவுக்ள ெரிவர மு்றயொக 
� ய ன � டு த் த ொ ் ம , 
யமலொண்மயின்ம, ஊரக வளர்ச்சி 
திடைஙக்ள யமற்�ொர்்வயிடுவதற்கு 
ெரியொை கணகொணிப்பு இன்ம மற்றும் 
ந்ைமு்ற�டுத்தொ்ம ஆகிய்வ ஊரக 
�குதிகளில் கொணப்�டும் நிர்வொகச் 
சிக்கல்கள ஆகும்.

கிரொமப்புற வறு்ம, கிரொமப்புற 
யவ்லயின்ம கிரொமப்புற 
பதொழிற்ெொ்லகள, சிறு நிதி, ஊரக நலம் 
மற்றும் சுகொதொரம் மற்றும் ஊரக 
உளகடை்மப்பு வெதிகள பதொைர்�ொை 
பிரச்ெ்ைகள விரிவொை விதொதத்திற்கு 
எடுத்துக் பகொளளப்�டுகினறை.
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10.6 அளவு வீதத்்த கு்றப்�தில் பவற்றி 
ப�ற்றுளயளொம்.

10.6.1  ஊரக வறு்மைக்கொன 
கொரணஙகள்

ஊரக வறு்ம்ய தீர்மொனிக்கும் 
�ல்யவறு கொரணஙகள 

1.    நிைஙகள் சரியொக பிரிக்கப்�டொ்மை: 
ஊரக நிலப் �குதிகள ஒரு சிலரிையம 
குவிந்து கொணப்�டுகினறை. 
ப�ரும்�ொன்ம கிரொம மக்கள தஙகள 
குடும்� யத்வகளுக்கொக 
அந்நிலஙகளில் கூலிக்கு யவ்ல 
பெயகினறைர்.  

2.    �ண்்ண சொரொத பதொழில்களில் 
வவ்ைவொய்ப்பின்்மை: அதிகரிக்கும் 
உ்ழப்�ொளர்களின எணணிக்்கக்கு 
ஏற்� �ண்ண ெொரொத பதொழில்கள 
வளரவில்்ல.  மிகுதியொை 
பதொழிலொளர்கள ஊரகப்�குதிகளில் 
உளள�டியொல் கு்றவொை கூலி்யயய 
ப�றுகினறைர்.  இது வறு்மக்கு வழி 
வகுக்கிறது.

3.    ப�ொதுத்து்ைகளில் முதலீடு இன்்மை: 
மனித வளத்்த யமம்�டுத்துவதற்கொை 
முதலீடு நமது நொடடில் மிகக் கு்றவொக 
உளளது,  வறு்மக்கு அடிப்�்ையொை 
கொரணமொகும். 

4.    �ணவீக்கம்:  ப�ொருடகளின வி்ல 
அதிகரிப்�தொல் ஊரக மக்களின 
வொஙகும் ெக்தி கு்றந்து ஊரக 
வறு்மக்கு வழிவகுக்கிறது.

5.    கு்ைந்த உற�த்தித் திைன்: ஊரக 
பதொழிலொளர்கள மற்றும் 
�ண்ணகளின கு்றந்த 
உற்�த்தித்திறன, வறு்மக்கு 
கொரணமொக அ்மந்தது.

ஊரக வறு்மை

கிரொமஙகளில் கொணப்�டும் 
வறு்ம்ய ஊரக வறு்ம எைலொம். 
இந்தியொவில் வறு்ம என�து அடிப்�்ை 
யத்வக்ள பூர்த்தி பெயவதற்கு 
யத்வயொை வருமொைத்்த ஈடை முடியொத 
நி்லயொகும். வறு்ம யகொடு என�து 
மக்களின வருமொைம் அல்லது நுகர்வு 
நி்ல்ய ப�ொறுத்து வறு்ம யகொடடிற்கு 
யமல் மற்றும் வறு்ம யகொடடிற்கு கீழ் 
உளளவர்கள எை அனுமொனிக்கும் யகொடு 
ஆகும். �ரிந்து்ரக்கப்�டை ஊடைச் ெத்து 
உணவு எடுத்துக்பகொளளுதல் அளவு 
அடிப்�்ையில் கிரொமஙகளில் வொழும் 
மக்கள நொள ஒனறுக்கு  2,400 கயலொரி 
அளவு மற்றும் அதற்குக் கு்றவொக 
எடுத்துக்பகொள�வர்கள வறு்ம 
யகொடடிற்கு கீழ் உளளவர்கள ஆவர்.  
திடைக்குழுவின கணக்கீடடின�டி 2009 – 
2010ல் ஊரக �குதியில் வறு்மயில் உளள 
மக்கள ெதவீதம் 54.10 ெதவீதம் இருந்தது.   
2009 – 10ல் பமொத்த வறு்ம ெதவீதம் 33.80.

ஊரக �குதிகளில் உளள 
தொழ்த்தப்�டயைொர் மற்றும் 
�ழஙகுடியிைரி்ையய வறு்ம மிகுந்து 
கொணப்�டுகிறது. 2005-ஆம் ஆணடில் 
இப்பிரிவிைரில் 80 ெதவீதம் ய�ர் ஊரக 
வறு்மயில் இருந்தைர். இது பமொத்த ஊரக 
மக்களில் தொழ்த்தப்�டயைொர் �ஙகி்ைக் 
கொடடிலும் மிகக் கு்றவொகும். இந்தியொவில் 
2015- ஆம் ஆணடில் 80 யகொடி மக்கள 
கிரொமஙகளில் வொழ்கினறைர்.  அவர்களில் 
கொல்�குதி கிரொமமக்கள (22 யகொடி மக்கள) 
வறு்மயகொடடிற்கு கீழ் வசிக்கினறைர்.  
உலக ஏ்ழ மக்களின பதொ்கயில் 22% 
இந்தியொவில் உளளைர். மக்கடபதொ்க 
வளர்ச்சிவீதத்்தக் கொடடிலும் ஏ்ழகளின 
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10.6.2  ஊரக வறு்மை்ய 
ஒழிக்க எடுக்கப்�டட 
நடவடிக்்ககள்

ஊரக யவ்லயின்மயும், ஊரக 
வறு்மயும் ஒனறுக்பகொனறு 
பதொைர்பு்ையதொல் யவ்லவொயப்பி்ை 
ஊருவொக்குதல் மூலமொக வறு்ம்ய 
ஒழிக்கலொம். வறு்ம ஒழிப்புத் திடைஙகள 
மற்றும் பெயல்�ொடுகள கொலத்திற்கு ஏற்� 
ந்ைமு்றப்�டுத்தல், பதொகுக்கப்�டுதல் 
மற்றும் விரிவொக்கம் பெயதல் ஆகியை 
ந்ைப�றுகினறை.  ஆைொலும், 
யவ்லயின்ம, பிச்்ெபயடுத்தல், குப்்� 
ப�ொறுக்குதல் மற்றும் குடி்ெகளில் 
வொழ்யவொர் ய�ொனற நி்லகள 
பதொைர்கினறை.  யவ்ல வொயப்பினறி ஏ்ழ 
மக்களின வறு்ம்ய ஒழிக்க முடியொது. 
பூ்ைக்கு மணி கடடுவது யொர்?

வறு்மை ஒழிப்புத் திடடஙகள்

திடடஙகள்
பதொடஙகப்�டட 

ஆண்டு

20 அம்ெ திடைம் 1975

ஒருஙகி்ணந்த ஊரக  
வளர்ச்சித்திடைம் (IRDP)

1978

ஊரக இ்ளஞர்களுக்கொை சுய 
யவ்லவொயப்பு �யிற்சி (TRYSEM)

1979

யவ்லக்கு உணவுத்திடைம் (FWP) 1977

யதசிய ஊரக 
யவ்லவொயப்புத்திடைம் (NREP)

1980

ஊரக நிலமற்யறொர் யவ்லவொயப்பு 
உறுதித்திடைம் (RLEGP)

1983

ஜவஹர் யவ்லவொயப்புத் திடைம் 
(JRY)

1989

மகொத்மொ கொந்தி யதசிய ஊரக 
யவ்லவொயப்பு உறுதித்திடைம் 
(MGNREGS)

2006

பிரதொன மந்திரி ஆதர்ஷ் கிரொம் ெதக் 
யயொஜைொ (PMAGSY)

2010

6.    வளர்ச்சியின் நன்்மைகளில் உள்ள 
சமைனறை நி்ை: ப�ொருளொதொர 
வளர்ச்சியிைொல் ஏற்�டும் நன்மக்ள 
நகர்புற �ணக்கொரர்கயள 
அனு�விப்�தொல், பெொத்துக்கள 
அவர்களிையம குவிந்து உளளை. 
கு்ற�ொடுளள ப�ொருளொதொர 
அ்மப்புகள மற்றும் பகொள்ககளொல், 
வளர்ச்சியின நன்மகள ஏ்ழ 
மக்க்ள பெனற்ைவது இல்்ல. 
அ்த ய�ொல ஏ்ழ மக்களின �ஙகளிப்பு 
ெரியொகக் கணக்கிைப்�ைவில்்ல.

7.    கு்ைந்த ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி வீதம்: 
இந்திய ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி 
�ணக்கொரர்களுக்கு ெொதகமொகயவ 
உளளது. நொடு அ்ைந்த வளர்ச்சி 
மற்றும் முனயைற்றத்தின நன்மகள 
ஏ்ழமக்களுக்கு மறுக்கப்�டடுளளை.

8.    ப�ரிய பதொழிறசொ்ைகளுக்வக  
முக்கியத்துவம்:  இந்தியொவில் ப�ரிய 
பதொழிற்ெொ்லகளில் பெயயப்�டும் 
அதிக முதலீடு நகர்புறத்தின நடுத்தர 
மற்றும் உயர் வருமொை பிரிவிைரின 
யத்வக்ளயய பூர்த்தி பெயகிறது. 
இந்த பதொழிற்ெொ்லகள 
இயந்திரஙக்ளயய அதிகமொக 
�யன�டுத்துவதொல் யவ்லவொயப்பு 
உருவொக்கம் கு்றவொகயவ உளளது. 
ஆதலொல் கிரொமப்புற மக்கள 
யவ்லவொயப்பி்ை ப�ற முடியொத 
நி்லயிலும், வறு்மயிலிருந்து மீள 
முடியொமலும் உளளைர்.

9.    சமூக கு்ை�ொடுகள்: ெமுதொயத்தில் 
நிலவும் �ழக்க வழக்கஙகள, 
நம்பிக்்கள ய�ொனற்வ ஆக்கமற்ற 
உற்�த்தி பெல்வ அதிகரிக்கிறது. 
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10.7

யவ்லயின்ம நிலவுகினற வ்ர ெமூக 
பிரச்சி்ைக்ள தடுக்க முடியொது; 
ப�ொருளொதொரம் முனயைற்ற இலக்கி்ை 
அ்ைய முடியொது.

2016, அக்யைொ�ர் 4, நிலவரப்�டி, ஊரக 
யவ்லயின்ம 7.8 ெதவீதமொகும்.  இது 
நகர்ப்புற யவ்லயின்ம்ய (10.1%) விை 
கு்றவு ஆகும். இந்திய பமொத்த 
யவ்லயின்ம 8.5% ஆகும். 

ஊரக வவ்ையின்்மை என்�து மூன்று 
வ்கப்�டும்

i.    பவளிப்�்ையொை யவ்லயின்ம
ii.   ம்றமுக யவ்லயின்ம அல்லது கு்ற 

யவ்லயு்ை்ம 
iii.  �ருவகொல யவ்லயின்ம 

i) பவளிப்�்டயொன வவ்ையின்்மை 
என�து யவ்லக்குத் தயொரொக இருந்தும் 
எந்த யவ்லயும் கி்ைக்கொமல் 
யவ்லயில்லொத நி்லயில் இருப்�து 
ஆகும். விவெொயத் பதொழிலொளர்கள மற்றும் 
ஊரக ் கவி்ைஞர்கள மற்றும் கற்றவர்கள 
ஆகியயொர் இப்பிரி்வச் ெொர்ந்தவர்கள.

ii) மை்ைமுக வவ்ையின்்மையில் 
தகுதிக்கு கு்றந்த யவ்லயில் 
ஈடு�டடுளளவர்க்ள அ்ையொளம் 
கொண�து கடிைம். உ�ரியொை 
யவ்லயொடகள நியமிக்கப்�டுதல், 
ம்றமுக யவ்லயின்மக்குக் 
கொரணமொகும். யவ்லயிலிருந்து சில்ர 
நீக்கிைொலும் உற்�த்தியின அளவு கு்றயொது. 
ஏபைனறொல் அவர்களின இறுதிநி்ல 
உற்�த்தித் திறன ஒனறுமில்்ல. இதுயவ 
ம்றமுக யவ்லயின்ம அல்லது 
கு்றயவ்லயு்ை்ம எைப்�டும். சிறு 
மற்றும் குறு விவெொயிகள, கொல்ந்ை 
வளர்ப்�வர்கள மற்றும் கிரொமப்புற 
்கவி்ைஞர்கள ஆகியயொரி்ையய 

�ொரத் நிர்மொன யயொஜைொ 2005

இந்திரொ ஆவொஸ் யயொஜைொ 1985 1986

ஜவஹர்லொல் யநரு யதசிய நகர்ப்புற 
மறுசீர்மப்பு திடைம் (JNNURM)

2005

ரொஜீவ் ஆவொஸ் யயொஜைொ (RAY) 2009

யததிய ஊரக நலத்திடைம் 2005

யதசிய ஊரக வொழ்வொதொர திடைம் 2011

யதசிய உணவுப் �ொதுகொப்புத்திடைம் 2013

 ஊரக வவ்ையின்்மை

வவ்ையின்்மை என�து 
ந்ைமு்றயிலுளள ஊதிய விகிதத்தில், 
தனி ந�ர் யவ்ல பெயய விருப்�ப்�டடும் 
யவ்ல கி்ைக்கப் ப�றொத நி்லயொகும். 
இதைொல் மனிதவளம் மிகவும் வீணொகிறது 
மற்றும் கு்றவொக �யன�டுத்தப்�டுகிறது. 

�ணிக்கொை �டிப்பு 
(Jobs Study) எனற 
ஆயவிற்கொக பீடைர் 
ையமணட, யைல் 

மொர்டினகன மற்றும் கிறிஸ்யைொர் 
பிெொரிடஸ் ஆகிய ப�ொருளொதொர 
அறிஞர்கள 2010ஆம் ஆணடிற்கொை 
ப�ொருளொதொரத்திற்கொை யநொ�ல் �ரிசி்ை 
�கிர்ந்து பகொணைைர் இவர்கள 
உருவொக்கிய மு்றக்கு அல்லது 
யகொட�ொடடிற்கு DMP மு்ற எைப்�டும். 
ப�ொருளொதொர பகொள்ககள மற்றும் 
ஒழுஙகு மு்றகள எப்�டி யவ்லயின்ம, 
யவ்லக்கொை கொலியிைஙகள மற்றும் 
கூலி ஆகியவற்்ற �ொதிக்கிறது எை 
அறிந்துபகொளள DMP மு்ற உதவுகிறது. 
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இல்லொமல் இருப்�தற்கு அரசு ய�ொதிய 
�யிற்சிகள மற்றும் யவ்லவொயப்புக்ள 
உருவொக்கொமல் இருப்�யத முக்கிய 
கொரணமொகும்.

2.    வவளொண்்மை �ருவகொைம் சொர்ந்தது: 
யவளொண பெயல்�ொடுகள �ருவகொல 
மொற்றஙகளொை இயற்்க மற்றும் 
ம்ழயளவு ஆகியவற்்ற 
ெொர்ந்துளளது. �ருவகொலம் அற்ற 
யநரஙகளில் உ்ழப்பிற்கொை யத்வ 
மிகவும் கு்றவொக உளளது. எையவ 
யவளொண ெொரொ யவ்லவொயப்புகள 
உருவொக்கப்�ை யவணடும்.

3.    து்ண பதொழில்களின்்மை: ய�ொதிய 
முதலீடடு நிதிவெதி மற்றும் அஙகொடி 
வெதிகள இல்லொததொல், ஊரக மக்கள 
யகொழி வளர்ப்பு, கயிறு திரித்தல் மற்றும் 
�னறி வளர்த்தல் ய�ொனற 
து்ணத்பதொழில்க்ள யமற்பகொளள 
இயலவில்்ல.  இந்நி்ல ஊரக 
யவ்லவொயப்பு மற்றும் குடும்� 
வருமொைத்்தக் கு்றக்கிறது. ஊரக 
மக்களுக்கு யத்வயொை நிதிவெதி்ய 
அரசு ஏற்�டுத்தித்தர யவணடும்.  
மு்றயொை அ்மப்புகளிைமிருந்து 
�ணத்்த கைைொக ப�ற முடியொதொல் 
உளளூரில் அதிகவடடிக்கு �ணம் கைன 
ப�றுகினறைர்.

4.    வவளொண்்மை்ய இயந்திரமையமைொக்கல்: 
யவளொண பதொழிலொளர்கள 
யவ்லக்கொக நிலக்கிழொர்க்ளயய 
முழு்மயொக நம்பியுளளைர். யவளொண 
பெயல்�ொடுகளொை உழுதல், 
நீர்�ொயச்சுதல், அறுவ்ை பெயதல், கதிர் 
அடித்தல் ய�ொனறைவற்றில் 
இயந்திரஙக்ள �யன�டுத்துவதொல் 
யவளொண பதொழிலொளர்களுக்கு 
யவ்லவொயப்பு கு்றகிறது.

கு்றயவ்லயு்ை்ம கொணப்�டுகிறது. 
இவ்வ்க யவ்லயின்ம நகர்புறத்்த விை, 
ஊரக �குதிகளியலயய அதிக யமொெமொக 
கொணப்�டுகிறது. ஊரக �குதிகளில் ம்றமுக 
யவ்லயின்ம 25 முதல் 30 விழுக்கொடு 
வ்ர கொணப்�டுகிறது.

iii) �ருவகொை வவ்ையின்்மையில் 
இயற்்க சூழல் ப�ொறுத்து ஒரு குறிப்பிடை 
�ருவ கொலத்தில் ஊரக மக்கள 
யவ்லவொயப்பி்ை ப�றுகிறொர்கள. 
எஞ்சியுளள கொலகடைத்தில் 
யவ்லயினறியயொ அல்லது �குதி யநர 
யவ்லயியலொ ஈடு�டடுளளைர். உழுதல், 
வி்தத்தல், க்ளஎடுத்தல் மற்றும் 
அறுவ்ை பெயதல் ய�ொனற �ருவஙகளில் 
யவ்லக்கு ஆள �ற்றக்கு்ற நிலவுகிறது. 
ஆணடின பிற �ருவஙகளில் ஆடகளுக்கு 
யவ்ல கி்ைப்�தில்்ல. ஒரு விவெொயி 
வருைத்திற்கு ஒரு �யி்ர மடடும் �யிரிடும் 
ய�ொது,  கிடைத்தடை 5 முதல் 7 மொதஙகள 
யவ்லயினறி தவிக்கும் �ரிதொ�மொை 
சூழலுக்கு தளளப்�டுகிறொர்.

யவொளொணபதொழிலொளர் விெொர்ணக்குழு 
அறிக்்கயின  �டி, 84 ெதவீத 
யவளொணபதொழிலொளர்கள கு்ற 
யவ்லயுை்மயில் உளளைர்.  அவர்கள 
ெரொெரியொக ஆணடுக்கு 82 நொடகள 
யவ்லயினறி உளளைர்

10.7.1  ஊரக 
வவ்ையின்்மைக்கொன 
கொரணஙகள்

இந்தியொவில் ஊரக யவ்லயின்மக்கொை 
�ல்யவறு கொரணஙக்ள விவொதிக்கலொம்

1.    திைன்வமைம்�ொடடு �யிறசி மைறறும் 
வவ்ைவொய்ப்பு உருவொக்கம் இன்்மை: 
ஊரக�குதிகளில் யவ்லவொயப்பு 
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மக்க்ள, து்ண பதொழில்க்ள 
பதொைஙகுவதற்கு ஊக்கப்�டுத்த 
யவணடும். கைன வெதிக்ள 
ஏற்�டுத்தித்தர யவணடும். உற்�த்தி 
பெயத �ணைஙக்ள 
ெந்்த�டுத்துவதற்கொை வெதிக்ளயும் 
பெயது தர யவணடும்.

2.    ஊரக வவ்ைத்திடடம்: ெொ்லவெதி, 
வடிகொல்கள,  கொல்வொயகள யதொணடும் 
�ணிகள ய�ொனற ஊரக ெமுதொய 
ஆக்கப்�ணிகள பெயதல் மற்றும் 
�ரொமரித்தல் ய�ொனற �ணிக்ள 
திடைமிடடு யவளொண �ருவகொலம் 
அல்லொத யநரஙகளில் பெயய யவணடும். 
இவ்வொறு பெயவதன மூலம் 
ய வ ் ல ய ற் ற வ ர் க ளு க் கு 
ஆக்கப்பூர்வமொை யவ்ல வொயப்புக்ள 
உருவொக்கலொம்.

3.    நீர்ப்�ொசன வசதிகள்: ய�ொதிய 
ம்ழயொளவு இல்லொததொல், நீர்ப்�ொெை 
வெதியி்ை �யன�டுத்தி �லவ்க 
�யிர்க்ள �யிர் பெயயும் மு்றயி்ை 
்கயொள யவணடும். தீவிர �யிர்ெொகு�டி 
மு்றக்ள அதிகரிப்�தன மூலம் 
பதொழிலொளர்களுக்கொை யத்வ 
அதிகரிக்கும்.

4.    ஊரக பதொழில் மையமைொக்கல்: 
யவ்லவொயப்பி்ை உருவொக்க ஊரக 
�குதிகளில் புதிய பதொழிற்ெொ்லக்ள 
அ்மக்க யவணடும். இது புதிய 
து்றகளில் யவ்லவொயப்பி்ையும் 
மற்றும் ஊரக மக்களின 
அணுகுமு்றயிலும் மொற்றத்்த 
ஏற்�டுத்தும். அரெொஙகம் இதற்கொை 
நைவடிக்்ககளின ஈடு�ையவணடும்.  
தனியொர்து்றக்கு இத்த்கய 
ப�ொறுப்புகள ஏதும் இல்்ல.

5.    மூைதன பசறிவு பதொழில்நுட�ம்:  
நகர்புறஙகளில் விரிவ்ைந்து வரும் 
தனியொர் பதொழில் து்ற மூலதை 
பெறிவு பதொழில்நுட�த்்த 
�யன�டுத்துவதொல், கூடுதல் 
யவ்லவொயப்்� ஏற்�டுத்த 
முடியவில்்ல. அரெொஙகம், பதொழில் 
நிறுவைஙக்ள நிறுவுவதன மூலம் 
உ�ரி பதொழிலொளர்களுக்கு 
யவ்லவொயப்்� உருவொக்க யவணடும்.

6.    கல்விமு்ையில் உள்ள கு்ை�ொடுகள்: 
தற்ய�ொ்தய கல்வி மு்ற ஊரக 
யவ்லயின்ம பிரச்ெ்ை்ய யமலும் 
அதிகப்�டுத்தியுளளது. ெமீ� 
ஆணடுகளில் �டைதொரிக்ள 
உருவொக்கும் கல்வி நி்லயஙகள 
ஏரொளம்.  யமலும் மொணவர்களும் 
�டைம் ப�றுவ்த மடடுயம 
விரும்புகினறைர். அவர்கள தமது 
திற்மக்ள வளர்த்துக்பகொளள 
விரும்�வில்்ல. திறன அடிப்�்ையில் 
�டைஙகள வழஙகப்�ையவணடும். 
யவ்லவொயப்�ற்ற இ்ளஞர்களுக்கு 
அவர்களின திற்மக்ள 
வளர்த்துக்பகொளள ய�ொதிய 
வொயப்புகள ஏற்�டுத்தப்�ை யவணடும்.

10.7.2  ஊரக 
வவ்ையின்்மைக்கொன 
தீர்வுகள்

நொடடில் ஊரக யவ்லயின்ம்ய 
கு்றப்�தற்கு �ல்யவறு நி்லகளில் 
ஒருஙகி்ணந்த முயற்சிகள எடுக்கப்�ை 
யவணடும். சில தீர்வுகள இஙயக 
பகொடுக்கப்�டடுளளை.

1.    து்ண பதொழில்கள்: �ருவகொல 
யவ்லயின்ம்ய தவிர்க்க ஊரக 
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2.  குடி்ெத்பதொழிலில் உ்ழக்க 
பவளியிலிருந்து ந�ர்க்ள 
அமர்த்துவதில்்ல. ப�ொதுவொக குடும்� 
உறுப்பிைர்கயள யத்வயொை 
உ்ழப்பி்ை தருகினறைர்.

3.  குடி்ெத்பதொழில்கள �ொரம்�ரியமொை்வ 
மற்றும்  �ரம்�்ர�ரம்�்ரயொகவும் 
பெயதுவரும் பதொழிலொகும்.

4.  மினெொரத்தின உ�யயொகமினறி  
ப�ொருடகள தயொரிக்கப்�டுகினறை 
அல்லது கு்றந்த அளவு மினெொரம் 
உ�யயொகப்�டுத்தப்�டுகினறது.

5.  வழக்கமொக உளளூர் ெந்்தயியலயய 
ப�ொருடகள விற்கப்�டுகினறை. 
ப�ொதுவொக பிற பதொழிற்ெொ்லக்களுக்கு 
யத்வயொை உதிரி�ொகஙக்ள 
வழஙகுகினறை.

�ொய, கயிறு திரித்தல் மற்றும் கூ்ை 
மு்ைதல் ஆகியை உதொரணஙகளொகும். 
இந்தியொவின முதன்ம குடி்ெத் 
பதொழிலொக விளஙகு�்வ ்கத்தறி, பநெவு 
(�ருத்தி, �டடு, ெணல் முதலியை...) 
மட�ொணைம் பெயதல், ெல்வ யெொப்பு 
தயொரித்தல், ெஙகு பதொழில், ்ககளொல் 
கொகிதம் தயொரித்தல், பகொம்பு ப�ொத்தொன,  
முத்துச் சிப்பி ப�ொத்தொன, வீடடு உ�யயொகக் 
கருவிகள பெயதல், பூடடு மற்றும் ெொவி 
தயொரிக்கும் பதொழிற்ெொ்லகள.

கிரொமைத் பதொழிறசொ்ைகள்: கிரொமத் 
பதொழிற்ெொ்லகள இயற்்க 
�ரொம்�ரியமொைது மற்றும் உளளூர் மூலப் 
ப�ொருளக்ள ெொர்ந்தது.  அ்வ உளளூர் 
மக்களின யத்வக்ளப் பூர்த்தி 
பெயகினறை. கிரொமத் 
பதொழிற்ெொ்லகளுக்கு எடுத்துக்கொடடு 
ெர்க்க்ர மற்றும் பவல்லம் தயொரித்தல், 

5.    பதொழில்நுட� கல்வி: �ளளிகளிலும், 
கல்லுரிகளிலும், யவ்ல வொயப்பு 
ெொர்ந்த �டிப்புக்ள உருவொக்கி அதன 
மூலம் கற்ற இ்ளஞர்க்ள சுயமொக 
பதொழில் துவக்க வழிவ்க பெயய 
யவணடும்.

ஊரக பதொழிறசொ்ைகள்

ஊரக �குதிகளில், ஊரக மக்களொல் 
நைத்தப்�டும் அ்ைத்து 
பதொழிற்ெொ்லகளும் ஊரக 
பதொழிற்ெொ்லகள ஆகும். உளளுரில் 
கி்ைக்கும் கச்ெொப் ப�ொருடகள, திறனகள 
மற்றும் சிறிய அளவிலொை முதலீடு 
ஆகியவற்்ற அடிப்�்ையொகக் பகொணடு 
இத்பதொழிற்ெொ்லகள அ்மகினறை. 
ஊரக பதொழிற்ெொ்லகள �லவ்கப்�டும். 
அ்வ (a) குடி்ெத்பதொழில்கள (b) ஊரக 
பதொழில்கள (c) சிறு பதொழில்கள (d) 
குறுந்பதொழில்கள மற்றும் (e) யவளொண 
ெொர்ந்த பதொழில்கள.

குடி்சத் பதொழில்கள்: ப�ொதுவொக 
குடி்ெத் பதொழில்கள விவெொயத்்தயய 
ெொர்ந்துளளை. இதன மூலம் ஊரக மக்கள 
முழு யநர மற்றும் �குதியநர 
யவ்லவொயப்பி்ை ப�றுகிறொர்கள.

குடி்ெத் பதொழில்களின முக்கிய 
சிறப்பியல்கள 

1.  ் கவி்ை பதொழிலொளர்கள தஙகள 
பெொந்த ப�ொறுப்பில் வீடடியலயய குடும்� 
வருமொைத்திற்கொக ப�ொருடக்ள 
தயொரிக்கினறைர். யவறு ஒரு நிரந்திர 
�ணியி்ண பெயது பகொணயை குடி்ெத் 
பதொழி்ல யமற்பகொள�வர்களும் 
உளளைர். 
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பிரம்பு மற்றும் மூஙகில் கூ்ை பெயதல், 
கொலணி தயொரித்தல் மட�ொணைஙகள 
மற்றும் யதொல் �தனிடுதல் முதலியை. 
இ்வ அ்ைத்தும் குடி்ெத் பதொழில்கள 
ய�ொனயற அ்மந்துளளை.

சிறு பதொழில்கள் (SSIs): நகர்புற 
்மயஙகளுக்கு அருகியலயய 
ப�ரும்�ொலொை பதொழில் நிறுவைஙகள 
அ்மந்துளளை. உளளூர் மற்றும் 
பவளிநொடடு அஙகொடிகளுக்கு �ணைஙக்ள 
உற்�த்தி பெயகினறை. சிறுபதொழில் 
நிறுவைஙகளுக்கு எடுத்துக்கொடடு: 
வி்ளயொடடு உ�கரணஙகள தயொரித்தல், 
யெொப்பு தயொரித்தல், மின விசிறி தயொரித்தல், 
கொலணிகள தயொரித்தல், ்தயல் 
இயந்திரஙகள மற்றும் ்கத்தறி பநெவு 
உற்�த்தி முதலியை ஆகும்.

SSIs என�து குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவைஙகள (MSMEs) ஆகும். குறு, சிறு 
மற்றும் நடுத்தர நிறுவைஙகளின வளர்ச்சிச் 
ெடைம் 2006ன �டி இ்வ 
வ்கப்�டுத்தப்�டுகினறை.

இச்ெடைத்தின�டி உற்�த்தி 
பதொழிற்ெொ்லகள முதலீடடின 
அடிப்�்ையிலும், யெ்வ ெொர்ந்த 
பதொழிற்ெொ்லகள கருவிகள மீதொை 
முதலீடடின அடிப்�்ையிலும் 
பிரிக்கப்�டுகினறை.

வவளொண் சொர்ந்த பதொழிறசொ்ைகள்: 
யவளொண உற்�த்தி �ணைஙக்ள 
நுகர்வுக்குரிய ப�ொருடகளொக மற்றுகினற 
�ணியில் யவளொண்ம ெொர்ந்த 
பதொழிற்ெொ்லகள ஈடு�டுகினறை.  
யவளொணெொர்ந்த பதொழிகள 
குடி்ெத்பதொழில், சிறுபதொழில் மற்றும் 
ஆ்லத்பதொழிலொகவும் உளளை.  நிரந்தர 
�ணியில் அதிக அளவு �ணியொளர்கள 
பதொழிற்ெொ்லகளில் �ணிபுரிவதொல் 
அதைருகியலயய குடியயற்றஙகள 
ப�ருகுகினறை. எ.கொ. ஜவுளி பதொழிற்ெொ்ல, 
ெர்க்க்ர ஆ்ல, கொகித ஆ்ல, தொவர 
எணபணய ஆ்ல, யதயி்ல மற்றும் கொபி 
பதொழிற்ெொ்லகள.

ஊரக கடன்சு்மை

ஊரக கைனசு்ம என�து கிரொம மக்கள 
குறிப்பிடை கொலத்தில் வொஙகிய கை்ை 
திருப்பிச் பெலுத்த இயலொமல் கைனின 
அளவு அதிகரித்துக் பகொணயை பெல்லும் 
நி்ல்யக் குறிக்கும்.  இந்தியொவின நிதி 
கடை்மப்பு �லவீைமொக இருப்�தைொல் 
உதவி யத்வப்�டும் விவெொயிகள, நிலமற்ற 
விவெொயிகள மற்றும் யவளொண கூலி 
பதொழிலொளர்களின கைனசு்ம 
அதிகரித்துக் பகொணயை வருகிறது. இதைொல் 
கு்றந்த வொழ்க்்கத் தரம், கு்றந்த 
உற்�த்தித் திறன, தற்பகொ்லகள ய�ொனற 
தீய வி்ளவுகள ஏற்�டுகினறை. 
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யவளொண்ம பெயயுவும், யவளொண்ம 
இல்லொத கொலஙகளில் குடும்� 
பெலவிற்கொகவும், கருவிகள 
வொஙகுவதற்கொகவும், குடும்�விழொ 
பகொணைொடைஙகள, மது�ொை நுகர்வு 
மற்றும் மருத்துவச் பெலவு ய�ொனற 
கொரணஙகளுக்கொகவும் வரம்பினறி 
விவெொயிகள கைன ப�றுகினறைர்.  
வருமொைம் கு்றவொக உளளதொல் அவர்கள 
ப�ற்ற கைனக்ளயும், வடடி்யயும் திருப்பி 
பெலுத்த இயலொத நி்லயில் கிரொம மக்கள 
உளளைர்.

யதசிய மொதிரி கணக்பகடுப்பு அ்மப்பு 
(NSSO, 2002-2003)  புளளிவிவரப்�டி 30% 
ஏ்ழகள மடடுயம அரசுை்ம வஙகிகளில் 
கைன ப�றுகினறைர். அகில இந்திய கைன 
மற்றும் முதலீடடு ஆயவின (AIDIS 2002) �டி 
1991ல் 66.3% ஆக இருந்த அ்மப்புக் கைன 
2002ல் 57.1% ஆக கு்றந்தது. இந்தக் கு்றவு 
அ்மப்புெொரொ கைனகளின அதிகரிப்்� 
கொடடுகிறது (RBI 2006).

10.9.1  ஊரக கடன்சு்மைகளின் 
இயல்புகள்

இந்தியொவில் ஏறக்கு்றய 4 ல் 3 �குதி 
ஊரக குடும்�ஙகள கைனில் மூழ்கி 
உளளைர். சிறு விவெொயிகளுக்கு கைன 
சு்ம அதிகம். விவெொய பதொழிலொளர்கள 
மற்ற பதொழிலொளர்க்ளக் கொடடிலும் 
மிகுந்த கைைொளிகளொக உளளைர். 

இந்தியொவில் 2015 ஆம் ஆணடு ெமூக 
ப�ொருளொதொர மற்றும் ெொதி ரீதியொை 
கணக்கீடடின�டி, 73% மக்கள ஊரக 
�குதிகளில் வசிக்கினறைர். இதில் 
18.5% மக்கள தொழ்த்தப்�டை வகுப்்�ச் 
ெொர்ந்தவர்கள, 11% மக்கள 
�ழஙகுடியிைர். 

ப�ரும்�ொலொை கைனகள குறுகிய கொல 
கைனகள மற்றும் உற்�த்தி இயல்�ற்ற்வ. 
அதிக வடடிக்கு கைன வொஙகு�வர்களின 
ெதவிகிதயம அதிகமொக உளளது. 
ப�ரும்�ொன்மயொை கிரொம மக்கள 
தனியொர் நிறுவைஙகளிைமிருந்தும், 
அதிகவடடிக்கு �ணம் 
பகொடுப்�வர்களிைமிருந்தும் கைன 
ப�றுகிறொர்கள.

10.9.2  ஊரக கடன்களுக்கொன 
கொரணஙகள்

ஊரக கைனகளுக்கொை கொரணஙகள 
பினவருமொறு 

1.    விவசொயிகளின் ஏழ்மை நி்ை: 
வறு்மயில் நுகர்விற்கொகவும், 
விவெொயத் பதொழி்ல 
யமற்பகொளவதற்கொகவும் மற்றும் 
கு டு ம் � வி ழ ொ க் க ளு க் க ொ வு ம் 
விவெொயிக்ள கைன ப�றத் 
தூணடுகிறது. ஏழ்்ம நி்ல, கைன 
மற்றும் கைனுக்கொை அதிக வடடி 
முதலியை விவெொயிக்ளக் கைன 
பகொடுப்�வர்களின கடடுப்�ொடடின கீழ் 
்வத்திருக்கிறது.

2.    �ருவமை்ை ப�ொய்த்தல்: அடிக்கடி 
�ருவம்ழ ப�ொயத்துப் ய�ொவது 
விவெொயிகளுக்கு ெொ�மொக அ்மகிறது. 
இயற்்க ப�ொயத்துப் ய�ொவதொல் 
மிகவும் �ொதிக்கப்�டுகினறைர், ஆதலொல் 
வொஙகிய கை்ை திருப்பிச் பெலுத்த 
இயலொமல் அவதிப்�டுகினறைர். 
விவெொயம் எப்ய�ொது சிறக்கும், 
கைனக்ள அ்ைக்கலொபமை 
அவர்களொல் கணிக்க முடியவில்்ல.

3.    வைக்குகள்: நிலஙகள பதொைர்�ொை 
வழக்குகள நீதிமனறத்தில் இருப்�தொல் 
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அதற்கொக பெலவிை அதிக கைன 
ப�றுகிறொர்கள. அவர்களின 
க ல் வி ய றி வி ன ் ம ய ொ லு ம் 
அறியொ்மயொலும் வழக்குகள 
நீணைகொலமொக இழுத்தடிக்கப்�டடு 
அவர்கள யெமிப்பு மற்றும் பெொத்துக்கள 
அழிக்கப்�டுகினறை.

4.    வடடிக்குகடன் தருவவொர் மைறறும் 
அதிக வடடி வீதம்: உளளூரில் 
வடடிக்கு கைன பகொடுப்�வர்கள அதிக 
வடடி வசூலித்தல் மற்றும் அெலுைன 
வடடி்யச் யெர்த்து 
அதிகரித்துக்பகொணயை பெல்வதொல் 
விவெொயிகள கைனியலயய மூழ்கும் 
நி்ல உளளது.

10.9.3  ஊரக கடன்க்ள 
தீர்ப்�தறகு எடுக்கப்�டட 
நடவடிக்்ககள்

ஊரக கைனக்ளத் தீர்ப்�தற்கு �ல்யவறு 
வ ழி மு ் ற க ள 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டடுளளை. அ்வ 
வடடிக்கு கைன பகொடுப்�வர்க்ள 
ஒழுஙகு�டுத்துதல், ஊரக வஙகிக்ள 
யமம்�டுத்துதல், வடைொர ஊரக வஙகிகள 
(RRBs) பதொைஙகுதல், நுணகைனகள 
வழஙகுதல், சுயஉதவிக் குழுக்க்ள 
அ்மத்தல் (SHGs), பதொைக்க கூடடுறவு 
வஙகிகள மற்றும் நில வஙகிகள 
பதொைஙகுதல், �யிர் கைன வழஙகுதல், 
முனயைொடி வஙகித்திடைஙகள, சிறிய அலகு 
முனயைற்ற மற்றும் மறு நிதியளிப்பு முகவர் 
வஙகி (MUDRA) பதொைஙகுதல், து்ண 
பதொழில்க்ள உருவொக்குதல், விவெொயம் 
ெொரொ பதொழில்க்ள உருவொக்குதல், திறன 
யமம்�ொடு �யிற்சிகள அளித்தல். 
இருப்பினும் ஏ்ழகள மற்றும் சுய 
உதவிக்குழுவிைருக்கு வடடி வீதஙகள 

மற்றும் ய�ொக்குவரத்து பெலவிைஙகள 
வெதிமிக்கவர்களுக்கு கி்ைப்�்தக் 
கொடடிலும் அதிகமொக உளளது.  
எடுத்துக்கொடைொக மகிழ்வுந்துக்கொை 
கை்ைவிை கல்விக்கைன வடடி அதிகமொக 
உளளது.

வடடொர ஊரக வஙகிகள் (RRBs)

இந்திய அரெொஙகம் 1975 ஆம் ஆணடு 
ஊரக வஙகிகளின பெயல்�ொடுகள குறித்து 
ஆரொய, ஊரக வஙகிகளில் 
�ணிபுரிந்தவர்க்ளக் பகொணடு 
அ்மக்கப்�டை குழுவின �ரிந்து்ரயின�டி, 
வடைொர ஊரக வஙகிகள (Regional Rural Banks) 
பெயல்�டுத்தப்�டைை. சிறு மற்றும் குறு 
விவெொயிகள, யவளொண பதொழிலொளர்கள, 
கிரொம ்கவி்ைஞர்கள மற்றும் சிறு 
நிறுவைஙகளுக்கு கைன மற்றும் பிற 
உதவிக்ள வழஙகுவதன மூலம் ஊரகப் 
ப�ொருளொதொரம் யமம்�ொடு அ்ைய வடைொர 
ஊரக வஙகிகள �ரிந்து்ரக்கப்�டைை. 
மத்திய மொநில அரசுகள மற்றும் வணிக 
வஙகிகளின கூடடு முயற்சியொல் 
உருவொையத வடைொர ஊரக வஙகிகள 
ஆகும். தற்ய�ொது இந்தியொவில் 64 வடைொர 
ஊரக வஙகிகள உளளை. 
ப�ொருளொதொரத்தில் நலிவ்ைந்யதொருக்கு 
மடடுயம RRBs -கைன வழஙகுகிறது. மற்றும் 
வஙகியின வடடி வீதமொைது கூடடுறவு 
ெஙகஙகளின வடடி வீதத்்தப்ய�ொல்  
இருக்கும்.

குறுநிதி (Micro Finance)

குறுநிதி என�து குறுகைனக்ளக் 
குறிக்கும்.  இந்த நிதிச்யெ்வயொைது 
கைனகள, யெமிப்புகள, பதொழில் 
மு்ையவொர்க்கொை கொப்பீடு வெதிகள, 
�ொரம்�ரிய மூலதை ஆதொரம் இல்லொத சிறு 
பதொழில் மு்ையவொர் ஆகியயொர்க்கு வஙகி 
அல்லது முதலீடைொளர் ய�ொல 
பெயல்�டுவதொகும். 
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சிறுபதொழில்புரியவொருக்கு யத்வயொை 
நிதி்ய வழஙகி அவர்க்ள பதொழில் 
அல்லது வணிகத்தில் முதலீடு 
பெயய்வப்�யத இதன யநொக்கமொகும்.

குறு நிதியொைது குறுஙகைன வழஙகும் 
நிறுவைஙகள மூலம் வழஙகப்�டுகிறது. 
இதில் சிறிய, இலொ� யநொக்கமில்லொத 
நிறுவைஙகளிலிருந்து ப�ரிய வஙகிகள 
வ்ர அைஙகும். அரசு ெொரொத 
நிறுவைஙகள(NGOs)  இவ்வ்கக் கைன 
வழஙகுவதில் முனயைொடியொக 
விளஙகுகினறை. இந்தியொவில் இந்த 
குறுஙகைன வழஙகும் மு்றகள கைந்த 20 
வருைஙகளொக அதிக 
வளர்ச்சிய்ைந்துளளை. இந்தியொவில் 
2009 ஆம் ஆணடில் குறு கைன வழஙகும் 
நிறுவைஙகளின எணணிக்்க 150 ஆக 
இருந்தது (திரி�ொதி 2014).

சுய உதவிக் குழுக்கள் (Self Help Group -SHG)

“சுயஉதவிக்குழு” என�து ஒயர 
மொதிரியொை ெமூக ப�ொருளொதொரப் பினைணி 
பகொணை 20 ப�ணகள வ்ர (ெரொெரியொக 14 
ய�ர்) பகொணை தனனிச்்ெயொை அ்மப்பு 
ஆகும். இவற்றின உறுப்பிைர்கள சுயஉதவி 
மற்றும் �ரஸ்�ர உதவி மூலம் ப�ொதுவொை 
பிரச்ெ்ைக்ள தீர்த்துக்பகொளள 
முயல்கினறைர். சுயஉதவிக் குழுக்கள 
உறுப்பிைர்களின சிறு யெமிப்்� அதிகரிக்க 
உதவுகினறை. அவர்கள மொதந்யதொறும் 
சிறுபதொ்கயொை ரூ.10 முதல் ரூ.50 ரூ�ொய 

வ்ர வஙகியில் யெமிக்கினறைர்.   
பதொைர்ந்து இவ்வொறு 6 மொதஙகள யெமித்த 
பிறகு சிறிய பதொ்ககளொக குழுவிலுளள 
யத்வப்�டும் உறுப்பிைர்களுக்கு வடடிக்கு 
வழஙகுகினறைர். பெயல்�ொடுக்ள ் வத்து 
சுயஉதவிக் குழுக்கள வஙகி இ்ணப்பு 
திடைத்தில் யெர்க்கப்�டுகிறொர்கள (SBLP). 
இது 1992ல் ஆரம்பிக்கப்�டைது.  இத்திடைம் 
சுய யவ்லவொயப்்� ஏற்�டுத்துவதற்கும், 
ஊரக ஏ்ழ மக்க்ள இ்ணப்�தற்கும், 
அவர்களின திறனக்ள 
யமம்�டுத்துவதற்கும், பெயல்�ொடுக்ள 
திடைமிடுவதற்கும், உளகடை்மப்பு 
வெதி்ய உருவொக்குவதற்கும், 
பதொழில்நுட� வெதி, கைன மற்றும் 
ெந்்தப்�டுத்துதல் ஆகிய அ்ைத்து 
யத்வக்ளயும் பூர்த்தி பெயவதற்கும் 
உருவொக்கப்�டை நல்ல திடைமொகும்.

2009-10 ஆம்ஆணடின�டி 1.59 
மில்லியன புதிய சுய உதவிக் குழுக்கள 
இக்கைன ப�றும் வெதியயொடு 
இ்ணக்கப்�டைை. மற்றும் வஙகிகள 
மூலம் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 
ரூ.14,453 யகொடி கைைொக வழஙகப்�டைது. 
2010 மொர்ச் முடிவில் 6.95 மில்லியன 
சுய உதவிக் குழுக்கள வஙகிகளில் 
யெமிப்பு கணக்்க ்வத்திருந்தைர்.

இத்திடைத்தின முக்கிய யநொக்கமொைது, 
வஙகிக் கைன மற்றும் அரெொஙக மொனியம் 
வழஙகி வருவொய ஆதொரஙக்ள ப�ருக்கி, 
�யைொளிக்ள ஏழ்்ம யகொடடிற்கு யமல் 
முனயைற்றம்ைய பெயவதொகும். NABARD 
வஙகியின கணக்கீடடின�டி 2.2 மில்லியன 
சுய உதவிக் குழுக்கள இந்தியொவில் 
உளளை.  அதில் 33 மில்லியன 
உறுப்பிைர்கள வஙகி இ்ணப்புத் 
திடைத்தின கீழ் வஙகிக் கைன ப�ற்றுளளைர். 
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SHGs வஙகி இ்ணப்புத் திடைம் பதொைக்கம் 
முதயல சில மொநிலஙகளில் சிறப்�ொக 
பெயல்�டடு வருகிறது. குறிப்�ொக, பதன 
மொநிலஙகளொை ஆந்திரபிரயதெம், 
தமிழ்நொடு, யகரளொ மற்றும் கர்நொைகொ 
ய�ொனறவற்றிற்கு முனனுரி்ம 
வழஙகப்�டைது. 

வஙகிகள அதிக நிதியி்ை திரடை சுயஉதவிக் 
குழுக்கள உதவிை.  வஙகிகளில் வொகை கைனுக்கொை 
வடடி வீதத்்த விை சுயஉதவிக் குழுக்கொை வடடி 
வீதம் அதிகமொக உளளது. 

NABARDன SHG வஙகி இ்ணப்பு 
திடைத்தின�டி உறுப்பிைர்கள கை்ை 
ெரியொக திருப்பி பெலுத்திய �தி்வ 
்வத்திருக்கும் சுய உதவிக் குழுக்கள 
வஙகியில் கைன ப�ற இயலும். 2005-
2006 ஆணடில் பதன மொநிலஙகளொை 
ஆந்திரபிரயதெம், தமிழ்நொடு, யகரளொ 
மற்றும் கர்நொைகொ ஆகிய்வ 
பவற்றிகரமொக பெயல்�டடுளளை. 
இம்மொநிலஙகள 60% சுய உதவிக் 
குழுக்கள வஙகி இ்ணப்பு கைன 
வெதி்ய ப�ற்றுளளை. (தருணொ 
மற்றும் யொதவ், 2016)

சுய உதவிக் குழுக்களின் முக்கிய 
இயல்புகள்

1.  சுய உதவிக் குழுவின உறுப்பிைர்கள 
ப�ொதுவொக ஒயர மொதிரியொை 
ப�ொருளொதொர நி்லயில் உளளவர்கள. 
குழுவிைரி்ையய உளள புரிந்துணர்வின 
அடிப்�்ையில் உறுப்பிைர்க்ள 
சுயமொகத் யதர்ந்பதடுக்கினறைர்.

2.  ப�ரும்�ொலொை சுயஉதவிக் குழுக்கள 10 
முதல் 20 ப�ண உறுப்பிைர்க்ளக் 
பகொணை்வ.

3.  SHGs தமக்பகனறு வடிவ்மக்கப்�டைச் 
ெடைஙக்ளயும், விதிமு்றக்ளயும் 
பகொணடுளளை. பதொைர்ச்சியொக கூடைம் 
நைத்துதல் மற்றும் மு்றயொக 
�தியவடுக்ளப் �ரொமரித்தல், யெமிப்பு 

மற்றும் கைன வழஙகுதல் ஆகிய 
ஒழுஙகி்ை அ்வ க்ைபிடிக்கினறை.

4.  SHGக்கள முழு �ஙயகற்பி்ை அளித்து, 
அ்ைவரும் கலந்தொயலொசித்து 
முடிபவடுப்�துைன தஙக்ள தொஙகயள 
நிர்வகித்துக்பகொளகினறைர்.

சிறிய அைகு முன்வனறைம் மைறறும் 
மைறுநிதியளிக்கும் முகவர் வஙகி 
(MUDRA)

இது ஒரு ப�ொதுத்து்ற ெொர்ந்த நிதி 
நிறுவைம் ஆகும். இது சிறு, குறு நிதி 
நிறுவைஙகளுக்கும், வஙகி ெொரொ நிதி 
நிறுவைஙகளுக்கும் மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவைஙகளுக்கும் (MSMEs) கைன 
வழஙகுகிறது. இது ஏப்ரல் 8, 2015 ஆம் 
ஆணடு துவக்கப்�டைது.

முத்ரொ வஙகியின் முதன்்மை வநொக்கஙகள்

1.  குறுஙகைன வொஙகு�வ்ரயும், 
ப�று�வ்ரயும் ஒழுஙகு�டுத்துதல் 
மற்றும் குறுஙகைன வழஙகுவதில் 
நி்லத்த தன்ம்ய ஏற்�டுத்தல்.

2.  சிறு பதொழில் புரி�வர்கள, சில்ல்ற 
வியொ�ொரிகள, சுயஉதவிக்குழுக்கள 
மற்றும் தனிந�ர்களுக்கு கைன வழஙகும் 
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சிறு நிதி நிறுவைஙகளுக்கு, யமலும் நிதி 
மற்றும் கைன வெதி்ய ஏற்�டுத்தி 
தருதல்.

3.  அ்ைத்து சிறு நிதி வழஙகும் 
நிறுவைஙக்ளயும் �திவு பெயதல் 
மற்றும் அவற்றின பெயல்�ொடுக்ள தரம் 
நிர்ணயம் பெயதல் மற்றும் மு்றயொை 
ஒப்புதல் வழஙகுதல்.

10.10

4.  சிறு பதொழில்க்ள யமற்பகொளவதற்கு 
வழஙகப்�டும் கைனகளுக்கு உத்திரவொதம் 
வழஙகுவதற்கொக கைன உத்திரவொத 
திடைம் (CGS) ஆரம்பித்தல்.

5.  கைன வழஙகுதல், கைன ப�றுதல் மற்றும் 
�கிர்ந்தளிக்கப்�டும் மூலதைத்்த 
யமற்�ொர்்வயிைல் ஆகியவற்றுக்கு 
ப�ொருத்தமொை பதொழில்நுட� உதவிக்ள 
அறிமுகப்�டுத்துதல்.

ஊரக நைம் ஊடடச்சத்து மைறறும் சுகொதொரம்

சிறந்த வொழ்வி்ை வொழ்வதற்கு 
உைல்நலம் மிக முக்கியம். இந்தியொவில் 
உளள ப�ரும்�ொன்மயொை ஏ்ழ மக்கள 
வொழ்வொதொரத்திற்கொகவும், உைல் 
நலத்திற்கொகவும் நம்பிக்்கயற்றுப் ய�ொரொடி 
யதொற்று வருகினறைர். இந்திய ஊரகப் �குதி 
மக்கள �ல்யவறு பதொற்று யநொயகளொை 
ப�ரியம்்ம, கொலரொ, மயலரியொ, ்ை�ொயடு, 
பைஙகு, சிக்கனகுனயொ ய�ொனற யநொயகளொல் 
�ொதிக்கப்�டடுளளைர். ய�ொதிய மருத்துவ 
வெதியின்ம, அறியொ்ம மற்றும் ஏழ்்ம 
நி்லயய இதற்கு கொரணம் ஆகும். தஙகள 
மக்களுக்கு யத்வயொை ஊடைச்ெத்துக்கள 
வழஙகுதலும், மக்களின வொழ்க்்கத் 
தரத்்த உயர்த்துதலும் மற்றும் மக்களின 
உைல்நலத்்த யமம்�டுத்துதலுயம அரசின 
முதன்மயொை கை்மயொகும் எனறு 

இந்திய அரசியல்மப்பு பதளிவொக 
வலியுறுத்துகிறது. 

இந்த அரசியல்மப்பின 
வழிகொடடுத்ல நி்றயவற்றுவதற்கொக 
ஊடைச்ெத்தி்ை யமம்�டுத்துவதற்கொக �ல 
திடைஙகள பெயல்�டுத்தப்�டைை. 
இவற்றில், இ்ண உணவு வழஙகும் 
திடைஙகளொை மதிய உணவு திடைம், 
பெயதித்தொள மற்றும் பதொ்லக்கொடசி 
வொயிலொக ஊடைச்ெத்து கல்வி, உணவில் 
அயயொடின உப்பி்ை யெர்ப்�்த 
வலியுறுத்தல் ய�ொனற்வ முக்கியமொை்வ 
ஆகும். இந்தியொ்வவிை இலங்க உைல் 
நலதரத்தில் முனயைற்றம் அ்ைந்துளளது 
இந்தியொ்வ ப�ொறுத்தவ்ரயில் யகரளொ 
மொநிலம் தமிழ்நொட்ை விை சிறப்�ொக 
உளளது.
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10.11

வதசிய ஊரக நை அ்மைப்பு

யதசிய ஊரக நல அ்மப்பு (NRHM) 12, 
ஏப்ரல் 2005 ஆம் ஆணடு ஆரம்பிக்கப்�டைது. 
நலிவ்ைந்த ஊரக மக்களுக்கொக கு்றந்த 
வி்லயில் எளிதில் ப�றக்கூடிய தரமொை 
ஆயரொக்கிய வெதிக்ள ஏற்�டுத்தி தருவது 
இதன யநொக்கம். உைல் நலத்்த 
தீர்மொனிக்கும் கொரணிகளொை குடிநீர், 
சுகொதொரம், கல்வி, ஊடைச்ெத்து ெமூக மற்றும் 
�ொலிை ெமத்துவம் ய�ொனறவற்்ற 
அ்ைவதற்கொக சிறப்�ொக பெயல்�டும் 
ெமூகநீதி �ரவலொக்கப்�ை, நல விநியயொக 
மு்ற்ய ஏற்�டுத்துவயத இந்த அ்மப்பின 
மிக முக்கியமொை யநொக்கமொகும்.

இைப்ப�ருக்கம், தொய்மப்ய�று, சிசு 
மற்றும் குழந்்த மற்றும் வளர் இளம் 
�ருவத்திைரின (RMNCH+A) நலனுக்கொக 
�ல்யவறு �ணி்கள NRHM யமற்பகொளகிறது. 
மகப்ய�று மற்றும் குழந்்த நலன 
ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் 
வழஙகுகிறது. 

ஊரக உள்கடட்மைப்பு

ஊரக வீடடு வசதி

வீடு என�து ஒவ்பவொரு குடும்�த்தின 
அடிப்�்ைத்யத்வகளுள ஒனறொகும். 
சிறந்த வீடடு வெதிக்ள ஏற்�டுத்துவதன 
மூலம் உ்ழப்பின உற்�த்தித் திறன 
அதிகரிக்கும். இப்ப�ொழுது அ்ைவரும் 
தனிக் குடும்�மொக வசிக்க மு்ைவதொல் 
வீடடும்ை, வீடுகள ப�றுவதில் 
பிரச்ெ்ைகள அதிகரிக்கினறை. வீடுக்ள 
ஏற்�டுத்தி தருவது என�து வீடடி்ை 
வழஙகுவது மடடுமினறி மு்றயொை குடிநீர் 

வெதி, நல்ல சுகொதொர வெதி, மு்றப்�டி 
கழிவுக்ள அப்புறப்�டுத்தும் வழி வ்ககள 
ய�ொனறவற்்றயும் ஏற்�டுத்தித்தருவதொகும்.

கு்றந்த பெலவு பதொழில்நுட�த்தில் 
வீடு கடடுவது, ய�ொதுமொை வீடடுக் கைன 
வெதி்ய ஏற்�டுத்தித் தருவது, மற்றும் ஊரக 
�குதியிலுளள நிலமற்ற 
பதொழிலொளர்களுக்கு வீடடு ம்ை்ய 
அளிப்�து ய�ொனற வழிமு்றகளின மூலம் 
வீடடும்ை ப�றுவதில் உளள 
பிரச்ெ்ைக்ளத்  தீர்க்கலொம்.

NSSO புளளி விவரத்தின �டி 38 ெதவீத 
குடும்�ஙகள ஓர் அ்ற்யயய வீைொகக் 
பகொணடும் மற்பறொரு 36 ெதவீத குடும்�ஙகள 
இரணடு அ்றகள பகொணை வீடடிலும் 
வொழ்கினறைர். 

ஊரக அஙகொடி

ஊரகப் �குதிகளில் உற்�த்தி 
பெயயப்�டை �ணைஙக்ள வொஙகயவொ 
அல்லது விற்கயவொ ஏற்�டுத்தப்�டை 
கடை்மப்பு ஊரக அஙகொடியொகும்.  
நகர்ப்புறம் மற்றும் இதர �குதிகளில் 
உற்�த்தி பெயயப்�டை இதர ப�ொருடகள 
ஆகியவற்்ற வொஙகவும் ஊரக அஙகொடிகள 
�யன�டுகினறை.  

விவெொயிகளிைம் ய�ரம் ய�சும் ஆற்றல் 
கு்றவு.  இ்ைத்தரகர்கள, அஙகொடி 
அ்மப்பில் கொணப்�டும் கு்ற�ொடுகள, 
யெமிப்பு கிைஙகு வெதிகள �ற்றொக்கு்ற, 
ய�ொக்குவரத்து வெதிகள கு்றவு, 
�ணைஙக்ள தரம் பிரித்தல் இன்ம, 
யவளொண ெொர்ந்த தகவல் �ற்றொக்கு்ற 
மற்றும் யமொெமொை அஙகொடி அ்மப்பு 
மு்றகள முதலியை ஊரக அஙகொடியில் 
கொணப்�டும் கு்ற�ொடுகளொகும்.
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ஊரக மினமயமொக்குதலின முக்கிய 
யநொக்கஙகள: 

யவளொண பெயல்�ொடுகளுக்கு மின 
வெதி்ய அளிப்�தன மூலம் யவளொண 
உற்�த்தித் திற்ை ப�ருக்குவது; �யிரிடும் 
நிலப்�ரப்்� அதிகரிப்�து, ஊரக 
பதொழிற்ெொ்லக்ள யமம்�டுத்துவது 
மற்றும் ஊரக �குதிகளுக்கு மினவெதி்ய 
ஏற்�டுத்துதல் ஆகியை ஆகும். யவளொண 
உற்�த்தி்ய அதிகப்டுத்த இந்தியொவின �ல 
மொநிலஙகளில் மினவெதி இலவெமொக 
வழஙகப்�டுகிறது மற்றும் ஊரக �குதிகளில் 
மின கடைண வீதம் மிகக் கு்றவொக 
உளளது.

2017 மொர்ச் முடிவில் இந்தியொவின 99.25 
ெதவீதம் கிரொமஙகள முழு்மயொக மின 
பதொைர்்�ப் ப�ற்றிருந்தை. 31.03.2017 ன�டி 
கீழ்க்கணை 20 மொநிலஙகள / யூனியன 
பிரயதெஙகள முழு்மயொை அதொவது 100 
ெதவீத மினவெதி ப�ற்றுளளை. அ்வ 
ெணடிகர், பைல்லி, ஹரியொைொ, ஹிமொச்ெல் 
பிரயதெம், �ஞ்ெொப், ரொஜஸ்தொன ைொமன 
மற்றும் ்ையூ, தொத்ரொ மற்றும் நொகர் 
ஹயவளி, யகொவொ, குஜரொத், மொஹொரொஷ்டிரொ, 
ஆந்திரபிரயதெம், யகரளொ, லடெத்தீவு, 
புதுச்யெரி, தமிழ்நொடு, பதலுஙகொைொ, 
அந்யதொமொன நிக்யகொ�ர் தீவுகள, சிக்கிம் 
மற்றும் திரிபுரொ ஆகிய்வ ஆகும்.

இந்தியொவில் ஊரக �குதிகளில் 
மினமயமொக்கிக்ளப் �ொதிக்கும் கொரணிகள

1.    நிதிப் �றைொக்கு்ை: மினெொரம் 
உற்�த்திக்கும் அத்ை 
விநியயொகிப்�தற்கும் அதிக பெலவு 
ஏற்�டுகிறது இதற்கொை நிதி ஒதுக்கீடு 
மிகவும் கு்றவு.

இந்தியொவின ஊரக ெொ்ல �குதி 26.50 
இலடெம் கி.மீ ஆகும். இதில் 13.5 
ெதவீதம் �குதிகளில் மடடுயம 
ெொ்லகள  ய�ொைப்�டடுளளை

இந்தியொவின ெொ்ல பதொைர்பு வெதி 
அ்மப்புகள உலகியலயய ப�ரிய 
அ்மப்புகளுள ஒனறொகும்.  1950 – 
51ல் 4 இலடெம் கி.மீடைர் நீளமொக 
இருந்த இந்தியச் ெொ்லகளின நீளம் 
தற்ய�ொது 2018-ல் 34 இலடெம் கி.மீடைர் 
ஆகும்.

ஊரக சொ்ைகள் 

ய�ொக்குவரத்து மு்றகளில் ெொ்ல 
ய�ொக்குவரத்து மிக முக்கிய �ஙகு வகிக்கிறது. 
ஊரக ப�ொருளொதொரத்தில் ஊரக ெொ்லகள 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வொயந்தது. ஊரக 
�குதிகளில் நனகு அ்மக்கப்�டை 
ெொ்லகள, பதொ்லதூர கிரொமஙக்ள பிற 
நகர்புற ்மயஙகயளொடு இ்ணப்�தற்கும், 
யவளொண இடுப�ொருடகளின ய�ொக்குவரத்து 
பெல்வக் கு்றப்�தற்கும், ஊரக உற்�த்தி 
ப�ொருடக்ள ெந்்தப்�டுத்துவதற்கும் 
உதவுகினறை.

ஊரக விவெொயிகளின உற்�த்தி்ய 
நகர்ப்புற அஙகொடிகளில் 
ெந்்தப்�டுத்துவதற்கும், பதொ்லதூர 
அஙகொடிகளுக்கு பெல்வதற்கும், பிற 
�ணிக்ள �யன�டுத்திக் பகொளவதற்கும் 
உதவுகிறது.

ஊரக மின்மையமைொக்கல்

ஊரக மினமயமொக்குதல் என�து ஊரக 
�குதிகளுக்கு மின வெதி்ய 
ஏற்�டுத்தித்தருவதொகும்.
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2.    மை ொ நி ை ங க ளு க் கு கி ் ட வ ய யு ள் ள 
பிரச்ச்னகள்: மின திடைஙக்ள 
நிர்வகிப்�தில் மொநிலஙகளுக்குகி்ையய 
பிரச்ெ்ைகள நிலவுவதொல் மினெொர 
விநியயொகம் �ொதிக்கப்�டுகிறது.

3.    சீரறை நிைப்�ரப்பு: கிரொமப்புற �குதிகள 
ெமமற்று இருப்�தொல் (குணடுகள, 
ம்லகள) மு்றயொை மின இ்ணப்பு 
வழஙகுவது கடிைமொகவும், புதிதொத 
மின இ்ணப்பு கம்பிகள அ்மப்�தற்கு 
கடிைமொகவும் அதிக பெலவும் ஆகிறது.

4.    மின் அனுப்பு்கயில் ஏற�டும் இைப்பு: 
ஊரக �குதிகளுக்கு மின அனுப்பு்கயில் 
ஏற்�டும் இழப்�ொைது 25 ெதவீதம் 
ஆகும்.

5.    மின் திருடடு: வெதி �்ைத்த மக்கள 
மு்றயற்ற வழிகளில் மினெொரத்்தப் 
�யன�டுத்துதல் யவறு �யன�ொடடுக்கு 
மொற்றுதல் ய�ொனற்வகள ஊரக 
�குதிகளில் மினமயமொக்குதலுக்கு 
த்ையொக உளளை.

10.12
ஊரக முன்வனறைத்திறகொன வத்வகள் 

ஸவைடடரின் கிரொமைஙகள்: கில்ப�ர்ட ஸ்யலடைர் என�வர் பென்ை �ல்க்லக்கழகத்தின 
முதல் ப�ொருளொதொர ய�ரொசிரியர். இவர் தைது மொணவர்க்ளக் பகொணடு சில கிரொமஙக்ள 
ஆயவு பெயதொர். வைம்லபுரம் (ரொமநொதபுரம்), கங்க பகொணைொன (திருபநல்யவலி), 
�ொலக்குறிச்சி (தஞ்ெொவூர்) மற்றும் துசி (வைஆற்கொடு) ஆகிய தமிழ்நொடடில் உளள சில 
கிரொமஙக்ள ஆயவு பெயது 1918ஆம் ஆணடு சில பதனனிந்திய கிரொமஙகள எனற 
புத்தகத்்த பவளியிடைொர். இத்ை பதொைர்ந்து �ல்யவறு ஆரொயச்சி குழுவிைரும் இத்ை 
1930, 1950 மற்றும் 1960ஆம் ஆணடுகளில் ஆயவு பெயதைர். இதில் இரணடு கிரொமஙகள 
மடடும் 21ம் நூற்றொணடுக்கு முந்்தய கொல கடைத்தில் ஆயவு பெயயப்�டைதொகும். இந்த 
மறு ஆயவில் முக்கியமொை வரலொற்றுப் �திவுகள கொணப்�டுகினறை. இந்த கிரொமஙக்ள 
ஆயவு பெயயும் பிற ஆரொயச்சியொளர்களுக்கு வழிகொடடியொக அ்மகிறது. மற்றும் பிற்கொல 
ஆரொயச்சியொளர்களுக்கு முனமொதிரியொக விளஙகுகிறது. இந்த ஆயவின மூலம் ஊரக 
�குதிகளில் ஏற்�டும் மொற்றஙக்ள �ற்றி நொம் அறிந்து பகொளளலொம்.

1.    விவெொயம் மற்றும் விவெொயம் ெொரொ 
து்றகளில் ஊரக உண்ம வருமொைம் 
உருவொக்கும் முயற்சிகள யத்வ. 
யவ்லவொயப்புக்ள உருவொக்கி 
வருமொைம் உணைொக்குதல், ஊரக 
பதொழில்மயமொக்குதல், உைல்நல மற்றும் 
ஊடைச்ெத்து, கல்வி வெதி, வீடடு வெதி 
மற்றும் �ல்யவறு மக்கள நல �ணிக்ள 
யமற்பகொளவதற்கு முயற்சிகள யத்வ.

2.    அடிப்�்ை உளகடை்மப்பு வெதிகள 
மற்றும் ெமூக யத்வத் திடைஙக்ள 
யமம்�டுத்துவதற்கு முதலீடுக்ள 
அதிகரிக்க பெயதல் யவணடும்.

3.    தற்ய�ொதுளள பிரச்ெ்ை்ய தீர்க்க 
ஒருஙகி்ணக்கப்�டை திடைஙக்ள 
தீடடுவதுைன அவற்றின மூலம் 
நி்லயொை வளர்ச்சியி்ை 
ப�றுவதற்கும் வழிவகுக்க யவணடும்.
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10.13

வவ்ையின்்மை

மக்கள யவ்ல பெயய 
விருப்�மும், தகுதியும் 
இருந்தும் யவ்லயில்லொ 
சூழ்நி்ல

பவளிப்�்டயொன 
வவ்ையின்்மை 

யவ்லயில்லொ மக்க்ள 
எளிதொகக் கொண முடிதல் 

�ருவகொை 
வவ்ையின்்மை

ஒரு குறிப்பிடை கொலத்தில் 
மடடுயம யவ்ல கி்ைத்தல் 
மற்றும் ஆணடின எஞ்சிய 
கொலத்தில் 
யவ்லயில்லொதிருத்தல்.

கு்ை 
வவ்ையின்்மை

யத்வக்கு அதிகமொக 
யவ்ல்ய �லர் பெயதல்.

ஏழ்மை
உணவு, உ்ை, இருப்பிைம் 
ய�ொனற அடிப்�்ைத் 
யத்வகள இல்லொதிருத்தல்.

இரட்டதன்்மை 
இரணடு முற்றிலும் யவறு�டை 
�ணபுகள ஒருஙயக இருப்�து

ஊரக வமைம்�ொடு
கிரொமப் �குதி, கிரொம மக்கள 
மற்றும் கிரொம வொழ்க்்க 
சிறப்�ொதல்.

ஊரக மின் 
இ்ணப்பு 

மினெொர ெக்தி்ய ஊரக 
�குதிக்கு அளித்தல்.

4.    வளர்ச்சி திடைஙக்ள வகுக்கும் ய�ொது 
ஊரக �குதி மக்களின பிரச்ெ்ைக்ள 
�ற்றி அறிந்த ந�ர்க்ளயயொ அல்லது 
த்லவர்க்ளயயொ மற்றும் பதொ்ல 
யநொக்கு �ொர்்வயுளள 
சி ந் த ் ை ய ொ ள ர் க ் ள ய ய ொ 
கலந்தொயலொசிக்க யவணடும்.

த�ோகுப்புரை

�ல்யவறு பகொள்ககளின 
அடிப்�்ையில், ஊரகப் ப�ொருளொதொரத்்த 
திைப்�டுத்தும் முக்கியமொை 
நைவடிக்்ககள எடுக்கப்�டடுளளை.  
சுகொதொரம், தகவல் பதொழில்நுட�ம், 
கடை்மப்பு, கல்வி, சிறு வணிகம் 
ஆகியவற்றில் முதலீடு பெயய 
நைவடிக்்ககள எடுக்கப்�டடுளளை.  
வருஙகொலஙகளில் முனபைப்ய�ொதும் 
இல்லொத வ்கயில் நைவடிக்்கக்ள 
திறம்�ை பெயல்�டுத்த நிர்வொகம் 
மு்ைப்புைன பெயல்�டடு வருகிறது.  
ஊரகப் �குதிகளில் நகர்ப்புற வெதிக்ள 
ஏற்�டுத்தி தருவதற்கு (PURA- Provision of 
Urban facilities for Rural Areas)) முக்கியத்துவம் 
தர யவணடும். அதன மூலம் இந்திய 
கிரொமஙக்ள ஒளிரச் பெயய முடியும்.

பசொறகளஞ்சியம்

ஊரக 
ப�ொருளொதொரம்

ப�ொருளொதொரக் 
பகொள்கக்ள ஊரக 
�குதியில் 
ந்ைமு்ற�டுத்துதல்

மைக்கள் பதொ்க 
அடர்த்தி

அைர்த்தி ஒரு 
ெதுரகியலொமீடைர் 
�ரப்�ளவில் வொழும் 
மக்களின  எணணிக்்க
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� கு தி  -  அ

ச ரி ய ொ ன  ( அ ல் ை து )  ப � ொ ரு த் த மை ொ ன 
வி ் ட ் ய த்  வ த ர் ந் ப த டு க் க வு ம் .

1)  எது ஊரக �குதியின அடிப்�்ை அலகொகக் 
கருதப்�டுவது ..............

அ) �ஞ்ெொயத்து

ஆ) வருவொய கிரொமம்

இ) நகரம்

ஈ) நகரொடசி

2)  எது ஊரக �குதி்ய கணைறியும் �ணபு ..............

அ) கு்றந்த மக்கள பதொ்க அைர்த்தி

ஆ) அதிக மக்கள பதொ்க அைர்த்தி

இ) கு்றந்த இயற்்கவளம்

ஈ) கு்றந்த மனிதவளம்

3)  ஊரக ப�ொருளொதொரத்தின முக்கிய இயல்பு  .........

அ) யவளொண்ம்யச் ெொர்ந்திருத்தல்

ஆ) அதிக மக்கள பதொ்க அைர்த்தி

இ) கு்றந்த அளவு மக்கள பதொ்க 

ஈ) ஏற்றதொழ்வு கு்றவு

4)  2011 கணக்பகடுப்பின பமொத்த மக்கள பதொ்கயில் 
ஊரகத்தில் வொழும் மக்கள பதொ்க ெதவீதம் 
எனை?

அ) 40

ஆ) 50

இ) 60

ஈ) 70

5)  யத்வக்கு அதிகமொக யவ்லயில் ஈடு�டும் 
மக்களின நி்ல்ம

அ) யவ்லயின்ம

ஆ) ம்றமுக யவ்லயின்ம

இ) முழுயவ்ல

ஈ) சுயயவ்ல

6)  இரணடு முற்றிலும் யவறு�டை தன்மக்ள 
பதொைர்பு �டுத்தி குறிப்�து

அ) நுட�ம்

ஆ) ெொர்ந்திருப்பு

இ)  இரட்ை தன்ம

ஈ) ெமமின்ம

7)  ஊரகப்�குதி, ஊரக மக்கள மற்றும் ஊரக 
வொழ்க்்க்ய யமம்�டுத்துதல் என�து

அ) ஊரக ப�ொருளொதொரம் 

ஆ) ஊரக ப�ொருளியல்

இ) ஊரக யவ்லவொயப்பு

ஈ) ஊரக யமம்�ொடு

8)  ஊரகப் ப�ொருளொதொரத்தில் யவளொண்ம 
பிரச்ெ்ைக்குத் பதொைர்பு்ையதொக கருதப்�டுவது 

அ) யமொெமொை தகவல் பதொைர்பு

ஆ) சிறிய அளவு நில உ்ை்ம

இ) ஊரக ஏழ்்ம 

ஈ) யமொெமொை வஙகி பெயல்�ொடுகள

மை ொ தி ரி  வி ன ொ க் க ள்

11_Tamil Economic Chap 10_29.09.2018.indd   264 15-12-2021   17:55:10



265ஊரக ப�ொருளொதொரம்

9)  ஊரக �குதியில் ஒரு மனிதன எடுத்துக்பகொளள 
யவணடிய கயலொரி அளவு

அ) 2100  ஆ) 2200

இ) 2300  ஈ) 2400

10)  ஊரக ஏழ்்மக்கொை கொரணத்்த சுடடுக

அ) யவளொண்ம ெொரொ யவ்லயின்ம

ஆ) அதிக யவ்ல நி்ல

இ) கு்றந்த �ணவீக்க வீதம்

ஈ) அதிக முதலீடு

11)  ம்றந்திருக்கும் யவ்லயின்மக்கு மற்பறொரு 
ப�யர் எனை?

அ) திறந்த  ஆ) ம்றமுக

இ) �ருவ கொல ஈ) ஊரக

12)  குறிப்பிடை கொலத்திற்கு மடடும் யவ்லவொயப்புப் 
ப�றுவ்த எப்�டிக் கருதுவது?

அ) திறந்த யவ்லவொயப்பு

ஆ) ம்றமுக யவ்லவொயப்பு

இ) �ருவகொல யவ்லவொயப்பு

ஈ) ஊரக யவ்லவொயப்பு

13)  ஊரக பதொழிற்ெொ்லக்கொை உதொரணம் தருக

அ) ெர்க்க்ர ஆ்லத்பதொழில்

ஆ) �ொய தயொரிக்கும் பதொழில்

இ) சிபமணட பதொழில்

ஈ) கொகிதத் பதொழில்

14)  இந்தியொவில் உளள ஊரக குடும்�ஙகளில் 
கைைொளிகளின �ஙகு எவ்வளவு?

அ) �ொதியளவு 

ஆ) நொனகில் ஒரு �ஙகு 

இ) மூனறில் இரணடு �ஙகு 

ஈ) நொனகில் மூனறு �ஙகு

15)  இந்தியொவில் ஊரக கைனுக்கு கொரணமொக 
கருதப்�டுவது

அ)  ஏழ்்ம

ஆ) அதிக மக்கள பதொ்க 

இ) அதிக உற்�த்தி

ஈ) முழுயவ்ல நி்ல

16)  எந்த வருைம் வடைொர ஊரக வஙகி �யன�ொடடிற்கு 
வந்தது?

அ) 1965  ஆ) 1970

இ) 1975  ஈ) 1980

17)  MUDRA வஙகி அமுல்�டுத்தப்�டை ஆண்ை 
குறிப்பிடுக.

அ) 2000  ஆ) 2005

இ) 2010  ஈ) 2015

18)  யதசிய ஊரக சுகொதொரப்�ணி அமுல்�டுத்தப்�டை 
ஆண்ை குறிப்பிடுக.

அ) 2000  ஆ) 2005

இ) 2010  ஈ) 2015

19)  ஊரகச் ெொ்லயின �யன�ொைொக கருதப்�டுவது.

அ) ஊரக அஙகொடி வெதி

ஆ) யவ்லவொயப்பு

இ) ஊரக வளர்ச்சி

ஈ)  யமற்கணை அ்ைத்தும் 

20)  “இந்திய விவெொயி கைைொளியொக பிறந்து, 
கைைொளியொக வொழ்ந்து, கைைொளியொக இறந்து, 
கை்ையய ெந்ததிக்கு விடடுச் பெல்கிறொன” 
இச்பெொற்பறொை்ரக் கூறியவர் யொர்?

அ) ஆைம் ஸ்மித்

ஆ) கொந்தி

இ) அமர்தியொ பென

ஈ) ெர் மொல்கம் ைொர்லிங
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வி ் ட க ள்  ( � கு தி  -  அ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ஆ அ அ இ ஆ இ ஈ ஆ ஈ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ஆ இ ஆ ஈ அ இ ஈ ஆ ஈ ஈ

� கு தி  -  ஆ

பின்வரும் வினொக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் 
வி்டயளி.

21.  ஊரக ப�ொருளொதொரம் – வ்ரயறு.

22.  ஊரக வளர்ச்சி எனறொல் எனை?

23.  ஊரக ஏழ்்ம – வ்ரயறு.

24.  திறந்த நி்ல யவ்லயின்ம எனறொல் எனை?

25.  ம்றமுக யவ்லயின்ம எனறொல் எனை?

26.  குடி்ெ பதொழில்-வ்ரயறு.

27.  குறுங கைன (Micro Finance) எனறொல் எனை?

28.  ஊ ர க         வீ ட டு வ ெ தி         பி ர ச் ெ ் ை க் க ொ ை 
கொரணஙகளில்      ஏயதனும்       இரணடு      கூறு.

29.  ஊரக மின மயமொக்கல்: வ்ரயறு.

30.  இந்தியொவில் ஊரக மினமயமொக்கலின இரணடு 
�ொதக கொரணிக்ள கூறுக.

� கு தி  -  இ

பின்வரும் வினொக்களுக்கு ஒரு �த்தி அளவில் 
வி்டயளி.

31.  ஊரக யமம்�ொடடின முக்கியத்துவம் கூறுக?

32.  ஊரக வளர்ச்சியின்ம கொரணஙக்ள விளக்குக.

33.  ஊரக வறு்ம்ய நீக்குவதற்குகொை 
வழிமு்றக்ள கூறுக.

34.  ஊரக யவ்லயின்ம்ய நீக்குவதற்கொை 
வழிமு்றக்ள கூறுக.

35.  மணைல ஊரக வஙகி �ற்றி குறிப்பு வ்ரக.

36.  SHG யின �ணபுக்ளக் கூறுக.

37.  MUDRA வஙகியின யநொக்கஙக்ள �டடியலிடுக.

� கு தி  -  ஈ

பின்வரும் வினொக்களுக்கு ஒரு �க்க அளவில் 

வி்டயளி.

38.  ஊரக ப�ொருளொதொரத்தின �ணபுகள 
விசித்திரமொை்வ: விவொதி.

39.  ஊரக ப�ொருளொதொரப் பிரச்ெ்ைக்ள ஆரொயக.

40.  ஊரகக் கைனகளுக்கொை கொரணஙக்ள ஆரொயக.
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நீ  வ சி க் கு ம்  � கு தி யி ல்  அ ல் ை து  அ ரு க ொ ் மை யி ல்  அ ் மை ந் த 
ஒ ரு  கி ர ொ மை த் ் த  எ டு த் து க் ப க ொ ள் .   அ க் கி ர ொ மை த் தி ன் 
அ ் மை வி ட ம் ,  அ த ன்  ஊ ர்  எ ல் ் ை க ள் ,  மை க் க ட  ப த ொ ் க , 
வீ டு க ளி ன்  எ ண் ணி க் ் க ,  வி வ ச ொ ய  நி ை த் தி ன்  � ர ப் பு ,  அ தி க 
அ ள வு  � யி ரி ட ப் � டு ம்  � யி ர் வ ் க  மை ற று ம்  உ ள்  க ட ட ் மை ப் பு 
ச ொ ர் ந் த  அ டி ப் � ் ட த்  த க வ ல் க ் ள  தி ர ட ட வு ம் .  
இ த் த க வ ல் க ் ள  ப க ொ ண் டு  அ க் கி ர ொ மை த் ் த  � ற றி ய 
அ றி க் ் க  ஒ ன் றி ் ன த்  த ய ொ ர்  ப ச ய் க .

பசயல்�ொடு

1. Annual Report, Ministry of Rural Development, GOI.

2. Rural Economics by Patel KV, A C Shah and LD’Mello, Himalaya 
 Publishing House, Bombay.

3. Rural Economics by Grewal PS, Kalyani Publishers, New Delhi.

4. Rural Economics by Dhingara IC, Sultan Chand & sons, New Delhi.

5. Agricultural Economics and Rural Development by Tyagi BP, Jai  
 Prakash Nath & Co., Meerut.

6.  Integrated Rural Development by Ramasamy AS, Oxford & IBH  
Publishing Co Pvt Ltd, New Delhi.

� ொ ர் ் வ  நூ ல் க ள்
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உள்நாட்டு உற்பத்தி ்பங்களிப்பில் 
இரண்நாவது இ்த்திலும், தலநா வருமநான 
முதலீடு, ந்ரடி வவளி்நாட்டு முதலீடு 
மறறும் வதநாழிற துறை உற்பத்தி 
ஆகியவறறில் 3வது இ்த்திலும் உள்ளது. 
வதநாழில் வெயய உ்கநத மநாநிலங்களின் 
வரிறெயிலும் உள்ளது.

ெமூ்கம் மறறும் ்லத்துறை்களில் 
ஏறனய மநாநிலங்கற்ள வி் சிைப்்பநான 
நிறலயில் உள்ளது. உ்ல் ்லம், உயர் 
்கல்வி, ்பச்சி்ளங குழநறத இைப்பு விகிதம் 
(IMR), ம்கப்ந்பறு இைப்பு விகிதம் (MMR) 
ஆகியவறறில் தமிழ்நாட்டின் வெயல்்பநாடு 
நதசிய ெரநாெரிறயவி் சிைப்்பநா்க உள்ளது.

11 தமிழ்நாட்டுப் ப�நாருளநாதநாரம்

'உறழப்பின் இயல்பு ெரியநா்க உணரப்்பட்டு உ்பநயநா்கப்்படுத்தப்்பட்்நால், உணவு 
உ்ல் வ்ளர உதவுவறதப்ந்பநால, உறழப்பு உயர்வநான திைறமறய வ்ளர்த்தி் 
உதவும்.
        - நே.சி.குமரப்்பநா.

11.1
அறிமுகம்

இநதியநாவில் உள்ள மநாநிலங்களில் 
ெமூ்க மறறும் வ்பநாரு்ளநாதநார நிறல்கள ஒநர 
ம நா தி ரி ய நா ன ற வ ய ல் ல , 
மண்லங்களிற்நய வ்பரிய நவறு்பநாடு்கள 
்கநாணப்்படுகின்ைன. நமறகு மறறும் வதறகு 
மண்லங்கள ஏறனய ்பகுதி்கற்ள வி் 
சிைப்்பநா்க உள்ளன. பூந்கநா்ள ரீதியநா்க 
தமிழ்நாடு 11வது வ்பரிய மநாநிலமநாகும். 
மக்கள வதநாற்க அடிப்்பற்யில் 3வது வ்பரிய 
மநாநிலமநாகும். தமிழ்நாடு ்பல்நவறு 
ெநாதறன்களு்ன் சிைநத வ்பரிய 
வ்பநாரு்ளநாதநாரமநா்க உள்ளது. வமநாத்த 

அத்தியாயம்

1 தமிழ்நாட்டின் வ்பநாரு்ளநாதநார வ்ளங்களின் நிறலறயப் புரிநது 
வ்கநாளளுதல்.

2  தமிழ்நாட்டின் வ்பநாரு்ளநாதநார வெயல்திைறன பிை மநாநிலங்கந்ளநாடு 
ஒப்பிட்டு ஆயவு வெயதல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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திருவள்ளூர்

பென்னை 

வவலூர்
கநாஞ்சிபுரம்

திருவண்நாம்ை
கிருஷ்கிரி

தர்மபுரி 

விழுப்புரம்

வெைம்
ஈவரநாடு

்நாமககல்

நீைகிரி

வகநாயமுத்தூர்
திருப்பூர் கரூர்

திருச்சிரநாப்�ள்ளி

ப�ரம்�லூர்

கடலூர்

அரியலூர்

தஞ்ெநாவூர்
திருவநாரூர்

திணடுககல் புதுகவகநாட்்ட

்நாகப்�ட்டினைம்

மது்ர சிவகங்க

விருது்கர்

வதனி

இரநாம்நாதபுரம்

தூத்துககுடி

திருப்ல்வவலி

கனனியநாகுமரி

}

அள்வயில் இல்்ை
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11.3

11.2 �  புதுப்பிக்கத்தக்க ஆறைலில் ஒரு முககிய 
றமயமநா்க உருவவடுத்துள்ளது.

�  வணி்க வஙகி்களிலும் கூட்டுைவு 
வஙகி்களிலும் உள்ள ்க்ன் றவப்பு 
விகிதம் மி்கச் சிைப்்பநா்க உள்ளது.

�  குறு, சிறு மறறும் ்டுத்தர 
நிறுவனங்களுக்கநான (MSMEs) 
முதலீட்டுத் திட்்ங்களில் தமிழ்கம் 
முதலி்ம் வகிககிைது.

தமிழகத்தின பெயல்�நாடு

ம்கநாரநாஷ்டிரநா, குேரநாத் ந்பநான்ை 
மநாநிலங்கள சில வ்பநாரு்ளநாதநாரக 
குறியீடு்களில் சிைநது வி்ளஙகுகின்ைன. 
ந்கர்ளநா ்கல்வியறிவு, குழநறத இைப்பு 
விகிதம், ம்கப்ந்பறு இைப்பு விகிதம் 
ஆகியவறறில் முன்னணியில் உள்ளது. 
ஆனநால் தமிழ்நா்நானது சு்கநாதநாரம், 
உயர்்கல்வி, சிறு குறு ்டுத்தர வதநாழில் 
நிறுவனங்களின் வ்ளர்ச்சி, வறுறம ஒழிப்பு, 
நவறலயின்றம ஒழிப்பு ந்பநான்ைவறறில் 
மி்கச் சிைப்்பநா்கவும் பிை மநாநிலங்கற்ளவி் 
நமலநானதநா்கவும் உள்ளது.

மூன்நாம் இடத்தில் தமிழ்நாட்டின 
சுகநாதநாரக குறியீடு

தமிழ்நாட்டின் சு்கநாதநாரக குறியீ்நானது 
ந்கர்ளம் ்பஞெநாப் மநாநிலங்களின் 
வரிறெயில் மூன்ைநாவது இ்த்தில் உள்ளது. 
தமிழ்கத்தில் ்பச்சி்ளங குழநறத இைப்பு 
வீதம் 14 ஆகும். இது பிை மநாநிலங்கற்ளக 
்கநாட்டிலும் மி்கக குறைவு. நமலும் 5 
வயதுககுட்்பட்் குழநறத இைப்பு வீதம் 
2014-ல் 21 ஆ்கவும், 2015-ல் 20 ஆ்கவும் 
குறைநதுள்ளது. 

(ஆதநாரம்: சுகநாதநார மநாநிைம் - 
முறவ�நாககு இந்திய அறிக்க- 2018

– நிதி ஆவயநாக)

தமிழ்நாட்டின சி்ப்பு

�  2005 ஆம் ஆணடிலிருநது இநதிய 
மநாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டின் 
வ்ளர்ச்சியநானது விறரவநா்க உள்ளது.

�  தமிழ்நாடு வறுறம ஒழிப்பு 
வெயல்்பநாடு்களில் மறை 
மநாநிலங்கற்ளவி் சிைப்்பநா்க உள்ளது.

�  இநதிய அ்ளவில் ஏறழ்களின் 
எணணிகற்கறய ஒப்பிடுற்கயில் ஏறழ 
மக்களின் எணணிகற்க மறை 
மநாநிலங்கற்ளவி் மி்கக குறைவநா்க 
உள்ளது.

�  இநதியநாவின் வமநாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் தமிழ்கத்தின் ்பங்களிப்பு 
இரண்நாவது இ்த்தில் உள்ளது.

�  மனித வ்ளர்ச்சி குறியீட்டில் மூன்ைநாவது 
இ்ம் வகிககிைது.

�  மூலதன முதலீட்டிலும் (` 2.92 இலட்ெம் 
ந்கநாடி) வமநாத்த வதநாழில் துறை 
உற்பத்தியிலும் (6.19 இலட்ெம் ந்கநாடி) 
மூன்ைநாவது இ்ம் வகிககிைது.

�  வதநாழிறெநாறல்களின் எணணிகற்கயில் 
17% ்பங்களிப்பு்ன் (37000 அலகு்கள) 
முதலி்ம் வகிககிைது. நமலும் வதநாழில் 
துறையில் உள்ள நவறல வநாயப்பில்16% 
்பங்களிப்பு உள்ளது.

�  நிதி ஆநயநாக அறிகற்கயின் ்படி 
சு்கநாதநாரக குறியீட்டில் மூன்ைநாவது இ்ம் 
வகிககிைது.

�  உயர் ்கல்வியில் வமநாத்த நெர்கற்க 
விகிதம் அதி்கம் உள்ள மநாநிலமநா்க 
உள்ளது.

�  இநதியநாவில் மி்க அதி்க 
எணணிகற்கயிலநான வ்பநாறியியல் 
்கல்லூரி்கள தமிழ்கத்தில் உள்ளன.
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11.4

சிறுவநாணி, வ்நாயயல், றவப்்பநார், குண்நாறு 
ந்பநான்ைறவ முககிய ஆறு்கள ஆகும். 
தமிழ்கத்தில் கிணறறு ்பநாெனம் அதி்க 
அ்ளவில் உள்ளது. (56%).

அட்டவ்் 11.1 �நாெனைத்திறகநானை 
ஆதநாரஙகள்

�நாெனை விவரஙகள் எணணிக்க

அறணக்கட்டு்கள 81

்கநால்வநாய்கள 2239

கு்ளங்கள 41262

குழநாய கிணறு்கள 3,20,707

திைநதவவளி 
கிணறு்கள

14,92,359

Source: Tamil Nadu Government Season & 
Crop Report 2012-13

11.4.2 கனிம வளஙகள்

ற்ட்்நானியம், லிகறனட், 
நமகனறெட், கிரநாற்பட், றலம்்ந்நான், 
கிரநாறனட், ்பநாகறெட் ந்பநான்ை சுரங்கத் 
திட்்ங்கள தமிழ்கத்தில் உள்ளன. 
இவறறில் முன்நனநாடித் திட்்மநா்க 
வ்யநவலி ்பழுப்பு நிலக்கரிக ்கழ்கத்றத 
குறிப்பி்லநாம் (NLC). இதன் 
வ்ளர்ச்சியினநால் அனல் மின்நிறலயம், 
உரத் வதநாழிறெநாறல, ்கநார்்பன் ெநார்நத 
வதநாழில்்கள வ்ளர்நது வருகின்ைன. இநத 
ந்பநால் நெலத்தில் மநாங்கனிசு சுரங்கமும், 

வ்பரும்்பநான்றமயநான மக்களுக்கநான 
ெமூ்க ்லக வ்கநாளற்க்கற்ளக 
வ்கநாணடிருப்்பநத தமிழ்நாட்டின் 
முன்நனறைத்திறகுக ்கநாரணமநாகும். 
எடுத்துக்கநாட்்நா்க வ்பரும்்பநான்றம 
மக்களுககுப் ்பரவலநாக்கப்்பட்டுள்ள 
வ்பநாது விநிநயநா்கத்திட்்ம், மதிய 
உணவுத் திட்்ம், வ்பநாது சு்கநாதநாரக 
்கட்்றமப்பு ந்பநான்ைவறறின் மூலம் 
்லத்றத நமம்்படுத்துவறத இஙகு 
குறிப்பி்லநாம்.

இயற்க வளம்

11.4.1 நீர்வளம்

பிை மநாநிலங்கற்ள ஒப்பிடும் ந்பநாது 
தமிழ்நாட்டின் இயறற்க வ்ளம் 
குறைவநாகும். இநதிய 
மநாநிலங்களுககிற்யில் மக்கள 
வதநாற்கயில் 6ெதவீதமநா்க இருநத 
ந்பநாதிலும், நீர் வ்ளத்தில் 3ெதவீதமும், நில 
்பரப்்ப்ளவில் 4ெதவீதமும் உள்ளது.   

வதன்நமறகு ்பருவக ்கநாறறைத் 
வதநா்ர்நது வரும், வ் கிழககுப் 
்பருவக்கநாறறு மறழப் வ்பநாழிவுக்கநான 
மி்கப்வ்பரிய ஆதநாரமநாகும். தமிழ்நாட்டில் 17 
ஆறு்கள உள்ளன. ்பநாலநாறு, வெயயநாறு, 
வ்பணறணயநாறு, ்கநாநவரி, ்பவநானி, றவற்க, 
சித்தநாறு, தநாமிர்பரணி, வவள்ளநாறு, 
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11.5

இ்த்தில் உள்ளது. ஐககிய ்நாடு்கள 
அறிகற்கயின் ்படி தனித்த நதசிய இனமநா்க 
இயங்க கூடிய ்நாடு்களின் மக்கள 
வதநாற்கறய வி் தமிழ்நாட்டின் மக்கள 
வதநாற்க கூடுதலநா்க உள்ளது.

அட்டவ்் 11.3 மககள் பதநா்க

மநாநிைம் / ்நாடு மககள் பதநா்க 
(வகநாடியில்)

தமிழ்நாடு 7.2

இஙகிலநாநது 6.5

பிரநான்் 6.5

இத்தநாலி 5.9

வதன் ஆப்பிரிக்கநா 5.6

்வ்பயின் 4.7

இலஙற்க 2.1

(ஆதநாரம்: 2017-ல் ஐககிய ்நாடு்கள 
கூட்்றமப்பு வவளியிட்் உல்க மக்கள 

வதநாற்க ்பட்டியல்)

11.5.1 மககள் அடர்த்தி

மக்கள வதநாற்க அ்ர்த்தியநானது 
ஒரு ெதுர கிநலநா மீட்்ருககு 2001ல் 480 
ஆ்கவும், 2011ல் 555 ஆ்கவும் உள்ளது. 
இநதிய மநாநிலங்களில் மக்கள வதநாற்க 
அ்ர்த்தியில் தமிழ்நாடு 12ஆவது 
இ்த்தில் உள்ளது. மக்கள வதநாற்க 
அ்ர்த்தியில் நதசிய ெரநாெரி 382 ஆகும்.

11.5.2 ்கரமயமநாதல்

இநதிய அ்ளவில் ்்கரமயமநாதலின் 
ெரநாெரி அ்ளவு 31.5% ஆ்க உள்ளது. ஆனநால் 
தமிழ்கத்தில் 48.4% ஆ்க உள்ளது. இநதிய 

ஏற்கநாட்டில் ்பநாகறெட் சுரங்கமும், 
்கஞெமறலயில் இரும்புத்தநாது சுரங்கமும் 
அறமநதுள்ளன மநாலிப்டினம் எனும் 
இரெநாயனத்தநாது இநதியநாவிநலநய 
மதுறர மநாவட்்த்தில் உள்ள ்கரடிககுட்்ம் 
என்னும் ஊரில் மட்டுநம கிற்ககிைது.

அட்டவ்் 11.2 கனிம வளஙகள்

கனிமம்
இருப்பு 

(டனகளில்

்நாட்டின 
இருப்பில் 

தமிழகத்தின 
�ஙகு

லிகறனட் 30,275,000 87%

நவர்மிகுறலட் 2,000,000 66%

்கநார்வனட் 23,000,000 42%

நேர்்கநான் 8,000,000 38%

கிரநாற்பட் 2,000,000 33%

வலமறனட் 98,000,000 28%

ரூட்ற்ல் 5,000,000 27%

நமநானறெட் 2,000,000 25%

நமகனறெட் 73,000,000 17%

(ஆதநாரம்: நிலவியல் மறறும் 
சுரங்கத்துறை)

மககள் பதநா்க

2011 மக்கள வதநாற்கக 
்கணகவ்கடுப்பின் ்படி இநதியநாவிலுள்ள 
121 ந்கநாடி மக்கள வதநாற்கயில் 7.21 ந்கநாடி 
மக்கள வதநாற்கயு்ன் தமிழ்நாடு ஆைநாவது 
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11.5.4  குழந்்த இ்ப்பு விகிதம் 
(1வயதுககுள்)

தமிழ்கத்தில் குழநறத்களின் இைப்பு 
வீதம் மறை மநாநிலங்கற்ள வி் 
குறைவநா்கவுள்ளது. நிதி ஆநயநாக 
அறிகற்கயின் ்படி 2016ம் ஆணடில் 
தமிழ்நாட்டின் குழநறத இைப்பு விதிதம் 17 
ஆகும். இது நதசிய ெரநாெரி 34ல் ்பநாதி 
அ்ளவநாகும்.

11.5.5  மகப்வ�று இ்ப்பு விகிதம் 
(MMR) (1 ைட்ெம் 
மகப்வ�றில்)

நிதி ஆநயநாக அறிகற்கயின் ்படி 
ம்கப்ந்பறு ்கநாலத்தில் தநாயின் இைப்பு 
விகிதத்றதக ்கட்டுப்்படுத்துவதில் இநதிய 
அ்ளவில் தமிழ்நாடு 79 எணணிகற்கயு்ன் 
மூன்ைநாவது இ்த்தில் உள்ளது. இது நதசிய 
ெரநாெரியநான 159ல் ெரி்பநாதி அ்ளவநாகும். 
ம்கப்ந்பறு இைப்பு விகிதத்தில் ந்கர்ளம் 61 
(முதலி்ம்), ம்கநாரநாஷ்டிரநா 67ஆ்கவும் 
இரண்நாம் இ்த்தில் உள்ளது.

11.5.6  வநாழ்நாள் எதிர்�நார்ப்பு 
கநாைம்

ெரநாெரியநா்க ஒரு ்்பரின் 
எதிர்்பநார்க்கப்்படும் வநாழ்நாள அ்ளநவ 
ஆயுட்்கநாலம் என்று அறழக்கப்்படுகிைது. 
வ்ளர்நத ்நாடு்கந்ளநாடு ஒப்பிடும் ந்பநாது 
இநதிய மக்களின் ெரநாெரி ஆயுட்்கநாலம் 
குறைவு. இநதியநாவின் ெரநாெரி ஆயுட்்கநாலம் 
67.9 ஆணடு்கள (ஆண - 66.4 ஆணடு்கள 
வ்பண - 69.6 ஆணடு்கள) ஆகும். ஆனநால் 
தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆயுட்்கநாலம் 70.6 
ஆணடு்க்ளநா்க (ஆண - 68.6 ஆணடு்கள, 
வ்பண - 72.7 ஆணடு்கள) உள்ளது.

அ்ளவில் வமநாத்த மக்கள வதநாற்கயில் 
6ெவீதத்றதக வ்கநாணடுள்ளது தமிழ்கம். 
்்கரமக்கள வமநாத்த மக்கள வதநாற்கயில் 
தமிழ்கம் 9.61 ெதவீதத்றதக வ்கநாணடு 
உள்ளது.

11.5.3  �நாலினை விகிதம் (1000 
ஆ ண க ளு க க நா னை 
ப � ண க ளி ன 
எணணிக்க)

ெமச்சீர் ்பநாலினவிகிதம் என்்பது 
வ்பண்கள வநாழவியல் நமம்்பநாடு 
அற்நதிருப்்பறதக குறிககிைது. 
தமிழ்நாட்டின் ்பநாலின விகிதம் 995 ஆகும். 
பிை மநாநிலங்கந்ளநாடு ஒப்பிடும் ந்பநாதும் 
இநதிய அ்ளவிலும் இநத விகிதம் மி்க 
அதி்கமநாகும். ்பநாலின விகிதத்தில் ந்கர்ளம், 
புதுச்நெரி யூனியன் பிரநதெத்திறகு 
அடுத்தப்்படியநா்க தமிழ்நாடு மூன்ைநாவது 
இ்த்தில் உள்ளது.

அட்டவ்் 11.4 சுகநாதநாரம் மறறும் 
ெமூகக குறியீடுகள்

வ. 

எண
குறியீடு தமிழ்நாடு இந்தியநா

1 IMR 17 34

2 MMR 79 159

3 வநாழ்நாள 
எதிர்்பநார்ப்பு
(வமநாத்தம்)
ஆண்கள
வ்பண்கள

70.6
68.6
72.7

67.9
66.4
69.6

4 ்கல்வியறிவு 
வீதம் (வமநாத்தம்)

ஆண்கள

வ்பண்கள

80.33 %
86.81 %

73.86 %

74.04%
82.14%

65.46%

5 ்பநாலின விகிதம் 995 940
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11.6

11.5.7 எழுத்தறிவு நி்ை

தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு நிறல மறை 
இநதிய மநாநிலங்கந்ளநாடு ஒப்பிடும் ந்பநாது 
முன்நனறிய நிறலயில் உள்ளது.

 பமநாத்த மநாநிை 
உள்்நாட்டு உற�த்தி 
(GSDP)

வமநாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திறயப் 
ந்பநான்ைநத மநாநில உள்நாட்டு 
உற்பத்தியநாகும். வமநாத்த மநாநில உள்நாட்டு 
உற்பத்தி என்்பது ஒரு மநாநிலத்தின், ஓர் 
ஆணடில் உற்பத்தி வெயயப்்படும் 
்பண்ங்கள மறறும் ்பணி்களின் வமநாத்த 
்பண மதிப்்பநாகும்.

தமிழ்நாடு வ்பநாரு்ளநாதநார மறறும் 
புளளியியல் இயக்கத்தின் ஆயவின் ்படி, ்ம் 
மநாநில வமநாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியநானது 
(GDSP) 2016-17 நிதியநாணடில் 207.8 
பில்லியன் ்நாலரநா்க உள்ளது. ்ம் மநாநில 
வமநாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியநானது உல்க 
அ்ளவில் குறவத் ்நாட்டின் வமநாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்திககு ெமமநா்கவும், 
வநாஙகும் ெகதியின் அடிப்்பற்யில் ஐககிய 
அரபு எமிநரட் ்நாடு்களின் (UAE) வமநாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்திககுச் ெமமநா்கவும் 
உள்ளது.

 பிை ்நாடு்களின் வமநாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்திறய ஒப்பிடும் ந்பநாது தமிழ்நாட்டின் 
வமநாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதி்கமநா்க 
உள்ளது.

அட்டவ்் 11.5 உைக ்நாடுகளுடன 
தமிழ்நாட்டு GSDP – ஓர் ஒப்பீடு

மநாநிைம் / வதெம் பமநாத்த 
உள்்நாட்டு 

உற�த்தி

தமிழ்நாடு (GSDP) $ 207.8

ஈரநாக (GDP) $ 171

நியுசிலநாநது (GDP) $ 184

இலஙற்க (GDP) $ 81

 (ஆதநாரம்: IMF அவுட்லுக ஏப்ரல் 2017)

11.6.1  து்் வநாரியநாகப் 
�ஙகளிப்பு

தமிழ்நாட்டில் மநாநில வமநாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GSDP) நெறவத் 
துறையநானது 63.70% ்பங்களிப்பு்ன் 
முதலி்த்திலும், வதநாழில் துறை 28.5% 
்பங்களிப்பு்ன் இரண்நாவது இ்த்திலும் 
உள்ளது. நவறல வநாயப்ற்பப் வ்பநாருத்த 
மட்டில் நவ்ளநாணறம முககியப் ்பஙகு 
வகித்தநாலும் அதனுற்ய மநாநில 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ்பங்களிப்்பநானது 
7.76% ஆ்க குறைநதுள்ளது.  நெறவத்துறை 
மறறும் வதநாழில்துறை நவ்கமநா்க 
வ்ளர்கின்ைன. இநதிய அ்ளவிலும், 
தமிழ்நாட்்்ளவிலும், நவ்ளநாணறம 
வ்பரும்்பநாலநாநனநாருககு நவறலவநாயப்பும் 
உணவும் வழஙகுகிைது. ஆனநால் குறைநத 

து்்வநாரி �ஙகளிப்பு
வவளநாண்ம 

8%

�ணி  
64%

பதநாழில் 
28%
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11.7

அட்டவ்் 11.7 தைநா வருமநானைம் 
(ரூ�நாயில்) (2015-16) பி் 
மநாநிைஙகளுடன ஒப்பீடு

மநாநிைம்
தனி்�ர் வருமநானைம் 

(ரூ�நாயில்)

தமிழ்நாடு 1,57,116

ந்கர்ளநா 1,55,516

்கர்்நா்்கநா 1,46,416

வதலுங்கநானநா 1,58,360

ஆநதிரபிரநதெம் 1,37,000

(ஆதநாரம்: இநதிய ரிெர்வ் வஙகி நியூவ்ல்லி 17 பிப்ரவரி 2017)

வவளநாண்ம

வரலநாறறு ரீதியநா்க தமிழ்கம் ஒரு 
நவ்ளநாண மநாநிலமநாகும். தறந்பநாது 
தமிழ்கத்தில் ஏழு நவ்ளநாண ்கநாலநிறல 
மண்லங்கள (AGRO CLIMATIC ZONES) 
உள்ளது. இஙகு ்பல்நவறு வற்கயநான மண 
வ்ளம் இருப்்பதநால் ்பழங்கள, ்கநாற்கறி்கள, 
மெநாலநா வ்பநாருட்்கள, நதநாட்்ப் ்பயிர், 
மலர்்கள மறறும் மருத்துவத் தநாவரங்கள 
ந்பநான்ைறவ ்பயிரி் ஏதுவநா்க உள்ள்ளது. 
தமிழ்கம் நதசிய உதிரி பூக்கள உற்பத்தியில் 
முதலி்த்திலும் ்பழங்கள உற்பத்தியில் 
மூன்ைநாமி்த்திலும் உள்ளது. தமிழ்கத்தில் 
நவ்ளநாணறமயநானது மி்க அதி்க அ்ளவில் 
ஆறறுநீர் மறறும் ்பருவமறழறய 
்ம்பியுள்ளது. தறந்பநாது இநதியநாவின் வ்ல் 
உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு இரண்நாவது 
வ்பரிய உற்பத்தியநா்ளரநா்க நமறகு 
வங்கத்திறகு அடுத்ததநா்க உள்ளது. 
மி்கப்வ்பரிய அ்ளவில் மஞெள உற்பத்தி 
வெயயும் மநாநிலமநா்கவும் உள்ளது. ்கம்பு, 
நெநா்ளம், நிலக்க்றல, எணவணய 
வித்து்கள, ்கரும்பு ந்பநான்ைறவ உற்பத்தி 
வெயவதில் முன்னணியில் உள்ளது. 
நதநாட்்ப் ்பயிர் வநாறழ, நதங்கநாய 
உற்பத்தியில் முதலி்த்திலும், இரப்்பர் 

நவ்கத்திநலநய அதன் வ்ளர்ச்சி உள்ளது. 
இநத நிறலயினநால், நீடித்த நிறலயநான 
வ்ளர்ச்சிக்கநான வநாயப்பு குறைவநா்க 
உள்ளது.

11.6.2 தனி்�ர் வருமநானைம்

தமிழ ்நாட்டின் தனி்்பர் வருமநானம் 
2200 ்நாலர்்களு்ன், இநதியநாவில் உள்ள 
்பல மநாநிலங்கற்ளக ்கநாட்டிலும், உயர்வநா்க 
உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தலநாவருமநானம், 
2018ல் உள்ள புளளிவி்பரங்களின்்படி 
இநதிய ெரநாெரி அ்ளறவ வி் 1.75 ம்ஙகு 
அதி்கமநா்க உள்ளது. அநத ந்பநால் ்பல 
்நாடு்களு்ன் ஒப்பிடும் ந்பநாது அந்நாடு்கற்ள 
வி் அதி்கமநா்கவும் உ்ள்ளது. ரூ்பநாயின் 
அடிப்்பற்யில் 2010-11 ல் தமிழ்நாட்டின் 
தலநாவருமநானம் ₹1,03,600 ஆ்க இருநதது, 
2017-18ல் ₹1,88,492  ஆ்க உயர்நதுள்ளது 
(வரவு வெலவு அறிகற்கயின்்படி)

அட்டவ்் 11.6 – தமிழக 
தைநாவருமநானைம் பி் ்நாடுகளுடன ஒப்பீடு

மநாநிைம் / வதெம் தனி்�ர் வருமநானைம் 
(டநாைர்களில்)

தமிழ்நாடு 2200

இநதியநா 1670

ற்ஜீரியநா 2175

நி்கரகுவநா 2151

்பநாகி்தநான் 1443

வங்கநா்ளநதெம் 1358

ஜிம்்பநாப்நவ 1029

ந்்பநா்ளம் 729

(ஆதநாரம்: உைக வஙகியின வதசிய 
க்ககுகள் OECD வதசிய க்ககுகள்)

தமிழ்நாட்டின் தலநா வருமநானம் மறை 
வதன்மநாநிலங்களு்ன் கீழ உள்ளவநாறு 

ஒப்பீடு வெயயப்்படுகிைது.
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உற்பத்தியில் இரண்நாவது இ்த்திலும், 
மி்ளகு உற்பத்தியில் மூன்ைநாவது இ்த்திலும், 
்கரும்பு உற்பத்தியில் ்நான்்கநாவது 
இ்த்திலும் உள்ளது.

 அறனத்து வற்கப் ்பயிர்்களுக்கநான 
வமநாத்த உற்பத்திப் ்பரப்பு 2013-14ல் 58.97 

இலட்ெம் வெகந்ர்்க்ளநா்க உள்ளது. உணவு 
தநானிய உற்பத்திப் ்பரப்பு 72.9% ஆ்கவும் பிை 
்பயிர்்களுக்கநான உற்பத்திப் ்பரப்பு 27.1% 
ஆ்கவும் உள்ளது. உணவுப் ்பயிர்்களில் வ்ல் 
முககியப் ்பஙகு வகிககிைது. பிை ்பயிர்்களில் 
்க்றல மறறும் நதங்கநாய முககியப்்பஙகு 
வகிககிைது.

கரும்பு

அரிசி

நிைககட்ை

வெநாளம்

மநாம்�ழம் 

�ப்�நாளி

மரவள்ளிக கிழஙகு

தககநாளி

கத்திரிககநாய்

பவஙகநாயம்

முட்்ட

�நால்

இ்்ச்சி

வநா்ழப்�ழம் 

ெப்வ�நாட்டநா

உற�த்தி பதநாகுதி

11.7.1 உ்வு தநானிய உற�த்தி

உணவு தநானிய உற்பத்தியில் வ்ல் 
உற்பத்தி 79.49 இலட்ெம் ்ன் (2014-15) 
உற்பத்திநயநாடு முதலி்ம் வ்பறறுள்ளது. 
சிறு தநானியங்கள 40.79 இலட்ெம் ்ன்்கள 
உற்பத்தி வெயயப்்படுகின்ைன. ்பருப்பு 

உற்பத்தி 2011-12ல் 3.59 இலட்ெம் 
்ன்னிலிருநது 2014-15ல் 7.67 இலட்ெம் 
்ன்னநா்க குறிப்பி்த்தக்க அ்ளவில் 
உயர்நதுள்ளது. 2015-16ல் ்பருவ மறழ 
வ்பநாயத்ததநால் உற்பத்தி சிறித்ளவு 
குறைநதது.

11.7.2  இந்திய அளவில் 
உற�த்தித்தி்னில் 
தமிழகத்தின நி்ை

தமிழ்க அரசு நவ்ளநாண விற்ள 
வ்பநாருள உற்பத்திககும், உற்பத்தித் 
திைனுககும் முககியத்துவம் அளிககிைது. 
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11.8
பதநாழில்து்்

வென்றன, இநதியநாவின் மருத்துவத் 
தறல்்கரம் எனவும், வஙகித் தறல்்கரம் 
எனவும் அறழக்கப்்படுகிைது. இது உல்க 
வஙகி மறறும் ்பன்னநாட்டு நிதி 
நிறுவனங்களிலிருநது அதி்க அ்ளவில் 
முதலீடு்கற்ள ஈர்த்துள்ளது. இது 
ஆசியநாவின் வ்ட்ரநாயட் (Detroit of Asia) 
எனவும் அறழக்கப்்படுகிைது.

 தமிழ்நாட்டில் ஏைககுறைய 110 
வதநாழிற பூங்கநாக்கள நதறவயநான 
உள்கட்்றமப்பு வெதி்கந்ளநாடு வெயல்்பட்டு 
வருகின்ைன. நமலும் தமிழ்க அரசு இரப்்பர் 
பூங்கநா, ஆயத்த ஆற்்கள பூங்கநா, பூக்கள 
பூங்கநா, உயிரி வதநாழில்நுட்்பப் பூங்கநா, 
சிறுநெரி த்கவல் வதநாழில்நுட்்பப் பூங்கநா 
மறறும் நவ்ளநாண ஏறறுமதிப் பூங்கநா 
ந்பநான்ை ்பல துறை்கற்ளயும் 
முன்நனறறியுள்ளது. 

 மநாநிலத்தின் வ்பரிய அ்ளவிலநான 
வ்பநாறியியல் வ்பநாருட்்கள தயநாரிப்பு 
நிறுவனங்கள வென்றன மறறும் அதன் 
சுறறு வட்்நாரப் ்பகுதி்களில் 
றமயமிட்டுள்ளன. வென்றன ்பன்னநாட்டு 
அ்ளவில் ்கநார் உற்பத்தி ேநாம்்பவநான்்களின் 
்்கரமநா்க உள்ளது.

 ந்பருநது ்கட்டுமநானத் வதநாழிலுககுப் 
வ்பயர் வ்பறை ்கரூர், வதன்னிநதிய ந்பருநது 
்கட்டுமநானத் வதநாழிலுக்கநான ்பங்களிப்பில் 
80% மநா்க உள்ளது. ்கரூரில் உள்ள தமிழ்நாடு 
்கநாகித உற்பத்தி நிறுவனம் ஆசியநாவிநலநய 
மி்கப் வ்பரிய சுறறுச் சூழலுககு 
்பநாதிப்பில்லநாத ்கநாகித நிறுவனங்களுள 
ஒன்ைநா்க வெயல்்பட்டு வருகிைது. 'எஃகு 
்்கரம்' என்ைறழக்கப்்படும் நெலத்தில் ்பல 

இதன் ்கநாரணமநா்க தமிழ்கம் உணவு 
தநானியங்கள மறறும் பிை தநானியங்களின் 
உற்பத்தித் திைனில் முதன்றம மநாநிலமநா்க 
உள்ளது. மக்கநாச் நெநா்ளம், ்கம்பு, 
நிலக்க்றல, எணவணய வித்துக்கள, 
்பருத்தி ஆகியவறறின் உற்பத்தியில் 
முதலி்த்திலும் வ்ய, நதங்கநாய 
ஆகியவறறில் இரண்நாவது இ்த்திலும், 
்கரும்பு, சூரிய்கநாநதி, நெநா்ளம் ஆகியவறறில் 
மூன்ைநாவது இ்த்திலும் மிளிர்கிைது.

அட்டவ்் 11.8 - வதசிய அளவில் 
தமிழ்நாட்டின உற�த்தித்தி்ன நி்ை

தநானிய வ்க வதசிய அளவில் தமிழக 
நி்ை

மக்கநாச் 
நெநா்ளம்

1

்கம்பு 1

்க்றல 1

எணவணய 
வித்துக்கள

1

்பருத்தி 1

நதங்கநாய 2

வ்ல் 2

்கரும்பு 
(வமட்ரிக ்ன்)

3

சூரிய்கநாநதி 3

நெநா்ளம் 3

தி்மநான 
தநானியங்கள

4

வமநாத்த 
தநானியங்கள

8

(ஆதநாரம்: தமிழக அரசின வவளநாண்மத் 
து்் பகநாள்்க விளகக குறிப்பு 2017-
18)
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உற்பத்தியநாகிைது. 'தமிழ்கத்தின் 
நுறழவநாயில்' தூத்துககுடி ஆகும். 
வென்றனககு அடுத்த்படியநா்க 
நவதிப்வ்பநாருட்்கள உற்பத்தியில் 
இரண்நாவது இ்த்தில் உள்ளது.
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Sivakasi-A �reworks manufacturing hub
*     Sivakasi is a town in Virudhunagar District of Tamil Nadu

      *     World renowned for �rework Production 

*     Accounts for USD 80 Millon exports of safety Matches, printing and
       Firework in 2013-14
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Production Clusters

தமிழ்நாட்டின பதநாழில் பகநாத்து 

ரநாணிப்வ�ட்்ட – நதநால் 

ஆம்பூர் – நதநால்  

வநாணியம்�நாடி – நதநால்  

வெைம் – விறெத்தறி, ற்கத்தறி, ேவுளி, எஃகு, மரவளளி

ெஙககிரி - லநாரி ்கலத்வதநாகுதி 

திருபெஙவகநாடு – ஆழதுற்ளயிடும் ்பணி்கள 

்நாமககல் – ந்பநாககுவரத்து, ந்கநாழி ்பணறண

கரூர் – வநா்கன புறன்பவர், விறெத்தறி

ஈவரநாடு – விறெத்தறி, மஞெள 

வகநாயம்புத்தூர் – நூறபு ஆறல்கள, வ்பநாறியியல் வதநாழிறெநாறல்கள

திருப்பூர் - பின்னல் ஆற்்கள, ஆயத்த ஆற்்கள 

ரநாஜ�நா்ளயம் – ்பருத்தி அறுறவ சிகிச்றெ வ்பநாருட்்கள

சிவகநாசி – தீப்வ்பட்டி, ்பட்்நாசு வதநாழிறெநாறல, அச்சிடுதல்

வ்பரிய ேவ்வரிசி தயநாரிப்பு நிறுவனங்களும் 
்கனிமச் வெல்வங்களும் உள்ளன. சிவ்கநாசி 
அச்சுத் வதநாழில், ்பட்்நாசு நிறுவனங்களு்ன் 
தீப்வ்பட்டித் தயநாரிப்பில் முன்நனநாடியநா்க 
உள்ளது. இநதியநாவின் வமநாத்தத் தீப்வ்பட்டி 
உற்பத்தியில் 90% ்பஙகு சிவ்கநாசியில் 

11.8.1 ஜவுளித்து்்

தமிழ்நாடு இநதியநாவின் மி்கப் வ்பரிய 
ேவுளி உற்பத்தி றமயமநாகும். தமிழ்நாடு 
இநதியநாவின் 'நூல் கிணணம்' என 
அறழக்கப்்படுகிைது. இநதிய அ்ளவில் 
வமநாத்த உற்பத்தியில் 41 ெதவீத நூல் 
தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி வெயயப்்படுகின்ைன. 

இநதியநாவின் வ்பநாரு்ளநாதநாரத்தில் 
ேவுளித்துறை மி்க முககியப் ்பஙகு 
வகிககிைது. 35 மில்லியன் மக்களுககு ந்ரடி 
நவறலவநாயப்ற்ப வழஙகுவதன் மூலம் 
வமநாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4% 
்பங்களிப்ற்பயும், வமநாத்த ஏறறுமதி 
வருவநாயில் 35% ேவுளித் துறையிலிருநது 
கிற்ககிைது. உற்பத்தித்துறையில் 14% 
்பங்களிப்பு ேவுளித்துறை மூலமநா்க 
கிற்க்கப் வ்பறுகிைது. நூல் நூறபிலிருநது 
ஆற்த் தயநாரிப்பு, ேவுளி்களுக்கநான 
உற்பத்தித் வதநா்ர்புற்ய அறனத்து 
வெதி்களும் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. 

தமிழ்நாட்டின் நமறகுப் ்பகுதி்க்ளநான 
ந்கநாயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈநரநாடு, 
திணடுக்கல் மறறும் ்கரூர் ந்பநான்ை 
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ஒன்ைநா்க உள்ளது. ்பல ்பன்னநாட்டு மறறும் 
வதற்கநாசியநாவின் மின்னணு ெநாதனங்கள 
உற்பத்தி றமயமநா்க வென்றனறயத் 
நதர்நவதடுத்துள்ளன.

11.8.4 வநாகனை உற�த்தி

'ஆசியநாவின் வ்ட்ரநாயட்' 
என்ைறழக்கப்்படும் வென்றன 
மி்கப்வ்பரிய அ்ளவிலநான வநா்கன உதிரி 
்பநா்கங்கள தயநாரிப்புக்கநான இ்மநா்க 
வி்ளஙகுகிைது. தமிழ்நாடு, இநதிய 
அ்ளவில் வநா்கன மறறும் வநா்கன உதிரி 
்பநா்கங்கள உற்பத்தியில் 28 ெதவீதமும், 
லநாரி்களுக்கநான உற்பத்தியில் 19 
ெதவீதமும், ்பயணியர் ்கநார் மறறும் 
இருெக்கர வநா்கன உற்பத்தியில் 18 
ெதவீதமும் வ்கநாணடுள்ளது.

11.8.5  சிபமணட் 
பதநாழிறெநா்ை

சிவமணட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு 
இநதிய அ்ளவில் 3ஆம் இ்த்தில் 
உள்ளது (ஆநதிர பிரநதெம் -முதலி்ம், 
ரநாே்தநான் -இரண்நாமி்ம்). 2018ல் 
இநதியநாவில் உள்ள 10 மி்கப்வ்பரிய 
சிவமணட் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் 
தமிழ்நாட்ற்ச் ெநார்நத ரநாம்ந்கநா 
சிவமணட் மறறும் இநதியநா சிவமணட் 
ஆகிய நிறுவனங்கள இ்ம் வ்பறறுள்ளன. 
வமநாத்த சிவமணட் வதநாழிறெநாறல்கள 
எணணிகற்கயில் 21 அலகு்களு்ன் 
தமிழ்நாடு இரண்நாவது இ்த்திலும், 35 
அலகு்ன் ஆநதிர பிரநதெம் 
முதலி்த்திலும் உள்ளது.

மநாவட்்ங்களில் தமிழ்நாடு, ம்கநாரநாஷ்டிரநா 
நூற்பநாறல்களில் ்பயன்்படுத்தப்்படும் ்பருத்தி 
்பநாலிய்்ர் ்கலப்பு நூல் (Blended Yarn), ்பட்டு 
நூல் உற்பத்தி வெயயும் ஆறல்கள 
வ்பரும்ளவில் அறமநதுள்ளன. இஙகிருநது 
சீனநா வங்கநதெம் ந்பநான்ை பிை ்நாடு்களுககு 
ஏறறுமதி வெயயப்்படுகிைது. 

'பின்னலநாற்்களின் ்்கரம்' என 
அறழக்கப்்படும் திருப்பூர் 3 பில்லியன் 
அவமரிக்க ்நாலர் மதிப்்ப்ளவில் 
பின்னலநாற்்கற்ள ஏறறுமதி வெயகிைது. 
திறரச் சீறல்கள, ்படுகற்க விரிப்பு்கள, 
ெறமயலறை விரிப்பு்கள, ்கழிவறை 
விரிப்பு்கள, நமறே விரிப்பு்கள, சுவர் 
அலங்கநாரங்கள ந்பநான்ை உள்நாட்டுத் 
தயநாரிப்பு்கள மறறும் ஏறறுமதியில் 
முதலி்ம் வகிககிைது. ஈநரநாடு மநாவட்்ம் 
வதன்னிநதியநாவின் வமநாத்த மறறும் 
சில்லறை ஆயத்த ஆற்்களுக்கநான முககிய 
ேவுளி ெநறதயநா்க உள்ளது.

11.8.2 வதநால்ப�நாருட்கள்

இநதியநாவின் நதநால் வ்பநாருட்்கள 
ஏறறுமதியில் 30% றதயும், நதநால் வ்பநாருட்்கள 
தயநாரிப்பில் 70 ெதவீதத்றதயும் தமிழ்கம் 
வ்கநாணடுள்ளது. நூறறுக்கணக்கநான நதநால் 
வ்பநாருட்்கள மறறும் ்பதனிடும் 
வதநாழிறெநாறல்கள நவலூர், திணடுக்கல் 
மறறும் ஈநரநாடு மநாவட்்ங்களில் 
அறமநதுள்ளன. ஒவ்வவநாரு ஆணடும் 
்பன்னநாட்டு நதநால் வ்பநாருட்்கள ்கண்கநாட்சி 
வென்றனயில் ்ற்வ்பறுகிைது.

11.8.3 மினனைணு ெநாதனைஙகள்

மின்னணு ெநாதனங்கள உற்பத்தி 
தமிழ்நாட்டின் வ்ளர்நது வரும் துறை்களில் 

11_Tamil Economic Chap 11_28.09.2018.indd   279 15-12-2021   17:42:29



280தமிழ்நாட்டுப் ப�நாருளநாதநாரம்

்கனிமவ்ளம் வ்கநாணடுள்ளன. இநதியநாவின் 
மி்கப் வ்பரிய எஃகு உருக்கநாறல 
நிறுவனமநான SAIL தனது எஃகு ஆறலறய 
நெலத்தில் நிறுவியுள்ளது.

இநதியநாவின் நமநாட்்நார் மறறும் 
்பம்பு்களுக்கநான நதறவயில் மூன்றில் 
இரணடு ்பஙகிறன வழஙகுவதநால் 
ந்கநாயம்புத்தூர் ‘்கநாறைழுத்த விறெக குழநாய 
்்கரம்’ (Pump city) என்ைறழக்கப்்படுகிைது.  
தங்க ஆ்பரணங்கள, மநாவு அறரப்்பநான் 
இயநதிரம் மறறும் வநா்கன உதிரிப்்பநா்கம் 
ஏறறுமதியில் முககியப் ்பஙகு வகிப்்பதநால் 
“ந்கநாயம்புத்தூர் மநாவு 
அறரப்்பநான்இயநதிரத்திற்கநான” புவிெநார் 
குறியீட்ற்ப் வ்பறறுள்ளது.

தூத்துககுடி தமிழ்நாட்டின் நுறழவு 
வநாயில் என்று அறழக்கப்்படுகிைது. 
மநாநிலத்தில் நவதிப்வ்பநாருள உற்பத்தியில் 
தூத்துககுடி முதலி்ம் வகிககிைது. இநதிய 
உப்பு உற்பத்தியில் 30 ெதவீதமும், 
மநாநிலத்தின் உப்பு உற்பத்தியில் 70 
ெதவீதமும் தூத்துககுடியில் 
உற்பத்தியநாகிைது.

11.8.8  குறு சிறு ்டுத்தர 
நிறுவனைஙகள்

MSMED-2006 ெட்்த்தின்்படி, குறு, சிறு 
மறறும் ்டுத்தர நிறுவனங்கள 
வறரயறுக்கப்்பட்டுள்ளன. குறு, சிறு மறறும் 
்டுத்தர நிறுவனங்கள, ்கட்்றமப்பு மறறும் 
த்ளவநா்ப் வ்பநாருட்்கள மீதநான முதலீட்டின் 
அடிப்்பற்யில் (நிலம் மறறும் ்கட்டி்ம் 
நீங்கலநா்க) உற்பத்தி நிறுவனம், ்பணி்கள 
நிறுவனம் என வற்கப்்படுத்தப்்படுகின்ைன. 

குறு, சிறு மறறும் ்டுத்தர 
நிறுவனங்களில், தமிழ்நாடு 15.07 

11.8.6 �ட்டநாசுப் ப�நாருட்கள்

சிவ்கநாசி ்்கரம் அச்சுத் வதநாழில், 
்பட்்நாசுப் வ்பநாருட்்கள மறறும் தீப்வ்பட்டி 
உற்பத்தியில் தறலறமயநா்கச் 
வெயல்்படுகிைது. ேவெர்லநால் ந்ரு 
அவர்்க்ளநால் 'குட்டி ேப்்பநான்' என்று 
சிவ்கநாசி அறழக்கப்்பட்்து. இநதிய ்பட்்நாசு 
உற்பத்தியில் 80% சிவ்கநாசியில் 
தயநாரிக்கப்்படுகிைது. இநதியநாவின் அச்சுத் 
துறைத் தீர்வு்களில் 60% சிவ்கநாசியிலிருநநத 
வ்பைப்்படுகிைது.

11.8.7 பி் பதநாழிறெநா்ைகள்

உல்க அ்ளவில் மின்வ்பநாருட்்கள 
தயநாரிப்பில் மி்கப் வ்பரிய ஒன்ைநான BHEL 
நிறுவனம் திருச்சி மறறும் 
ரநாணிப்ந்பட்ற்யில் வதநாழிறெநாறல்கற்ளக 
வ்கநாணடுள்ளது. ்கரூரில் அறமநதுள்ள 
தமிழ்க அரசின் தமிழ்நாடு ்கநாகிதத் தயநாரிப்பு 
நிறுவனம் உலகின் மி்கப் வ்பரிய ்கநாகிதத் 
தயநாரிப்பு நிறுவனமநாகும். இநதியநாவின் 
சிவமணட் உற்பத்தியில் அரியலூர், 
விருது்்கர், ந்கநாயம்புத்தூர் மறறும் 
திருவ்ல்நவலி ஆகிய ்பகுதி்களில் தயநாரிப்பு 
நிறுவனங்கற்ளக வ்கநாணடு தமிழ்நாடு 
முதலி்த்தில் உள்ளது. நெலத்றதச் 
சுறறியுள்ள ்பகுதி்கள வெழிப்்பநான 
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11.9

நிறுவப்்பட்் திைன் அ்ளவில் தமிழ்நாடு 
பிை மநாநிலங்கற்ள வி் முன்னணியில் 
உள்ளது. முப்்பநதல் ்கநாறைநாறல றமயம், 
கிரநாம மக்களுககுத் நதறவயநான 
மின்ெநாரத்றத வழஙகும் ஒரு 
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெகதி ஆதநாரமநா்க 
உள்ளது. ந்கநாயம்புத்தூர், வ்பநாள்ளநாச்சி, 
தநாரநாபுரம் மறறும் உடுமறலப்ந்பட்ற் 
ந்பநான்ை இ்ங்களில் ஏற்கனநவ 
அறமக்கப்்பட்டுள்ள ்கநாறைநாறல்கள தவிர 
்நா்கர்ந்கநாவில் மறறும் தூத்துககுடி ஆகிய 
இ்ங்களில் புதிதநா்க ்கநாறைநாறல்கள 
அறமக்கப்்பட்டுள்ளன. இது இநதியநாவின் 
2% மின் நதறவ்கற்ள நிறைவு வெயகிைது. 
இது இநதியநாவின் ்கநாறைநாறல உற்பத்தியில் 
்பநாதிய்ளவு ஆகும். (2000 வம்கநாவநாட்்கள). 

11.9.1 அணுமின ஆற்ல்

்கல்்பநாக்கம், கூ்ஙகு்ளம் ஆகியறவ 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள முககிய அணுமின் 
நிறலயங்க்ளநாகும்.

அட்டவ்் 11.10 அணுமின ஆற்ல்

அைகு
ஏறபகனைவவ 

நிறுவப்�ட்டுள்ள 
தி்ன அளவு

கூ்ஙகு்ளம் 1834 MW (2 x 917)

்கல்்பநாக்கம் 470 MW (2 x 235)

(ஆதநாரம்: மத்திய மின் துறை அறமச்ெ்கம் 
-ேனவரி-2017 அறிகற்க)

ெதவீதத்து்ன் நதசிய்ளவில் முதலி்த்தில் 
உள்ளது. 6.89 இலட்ெம் ்பதிவு வெயயப்்பட்் 
குறு, சிறு மறறும் ்டுத்தர நிறுவனங்கள 
உள்ளன. இறவ 8000 வற்கயநான 
வ்பநாருட்்கற்ள ₹32,000 ந்கநாடி முதலீட்டில் 
உற்பத்தி வெயகின்ைன.

இறவ அறனத்து துறை்கற்ளச் ெநார்நத 
வ்பரும்்பநாலநான வ்பநாருட்்கற்ள உற்பத்தி 
வெயகின்ைன. அவறறுள முககியமநானறவ 
வ்பநாறியியல் வ்பநாருட்்கள, மின் ெநாதன 
வ்பநாருட்்கள, நவதிப் வ்பநாருட்்கள, இரும்பு, 
்கநாகிதம், தீப்வ்பட்டி, வ்ெவு மறறும் ஆற்்கள 
ந்பநான்ைறவயநாகும். ₹1,68,331 ந்கநாடி 
முதலீட்டில், ்பதிவு வெயயப்்பட்் 15.61 
இலட்ெம் வதநாழிலமுறனநவநாரு்ன் 99.7 
இலட்ெம் ந்பருககு நவறலவநாயப்பிறன 
வழஙகுகிைது.

(ஆதநாரம் - MSMEs திட்ட குறிப்பு 2017-18) 

ஆற்ல்

பின்வரும் அட்்வறணயில் 
குறிப்பி்ப்்பட்டுள்ளது ந்பநால மின்னநாறைறல 
உற்பத்தி வெயவதில் தமிழ்நாடு பிை வதன் 
மநாநிலங்கற்ளவி் முன்னணியில் உள்ளது.

அட்டவ்் 11.9 பதன மநாநிைஙகளில் 
நிறுவப்�ட்ட மின �யன�நாட்டுத் தி்ன

மநாநிைம் அைகுகள் தரம்

தமிழ்நாடு 26,865 MW I

்கர்்நா்்கநா 18,641 MW II

ஆநதிரநா 17,289 MW III

வதலுங்கநானநா 12,691 MW IV

ந்கர்ளநா 4,141 MW V

வமநாத்தம் 79,627 MW
(Source: Central Electricity Authority, Ministry 
of Power, Government of India. Retrieved 
Jan.2017.)
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11.9.2 அனைல்மின ஆற்ல்

தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தியநாகும் வவப்்ப 
ஆறைலில் அதி்க அ்ளவு அத்திப்்பட்டு (வ் 
வென்றன), எணணூர், நமட்டூர், வ்யநவலி 
மறறும் தூத்துககுடி ஆகிய இ்ங்களிலிருநது 
வ்பைப்்படுகிைது.

டீெறல அடிப்்பற்யநா்கக வ்கநாண் 
அனல்மின் உற்பத்தியில், தமிழ்நாடு நதசிய 
உற்பத்தியில் 34% ககும் நமலநா்க உற்பத்தி 
வெயது முதலி்ம் வகிககிைது.

்பல்நவறு முறை்களில் தயநாரிக்கப்்படும் 
ஆறைல் அ்ளவு்கள கீநழயுள்ள 
அட்்வறணயில் வ்கநாடுக்கப்்பட்டுள்ளன.

அட்டவ்் 11.11 பவப்� ஆற்ல்

ஆதநாரம்
மில்லியன 
அைகுகள்

ெதவீதம்

அனல் 13304 49.52

புனல் 2203 8.20

அணு 986 3.67

பிை (்கநாறறு 
சூரிய ஒளி)

10372 38.61

வமநாத்தம் 26865 100.00

(ஆதநாரம்: மத்திய மின் துறை அறமச்ெ்கம் 
-ேனவரி-2017 அறிகற்க)

11.9.3 புனைல் மினெநாரம்

தமிழ்நாட்டில் 20ககு நமற்பட்் புனல் 
மின் நிறலயங்கள உள்ளன. அவறறுள 
குநதநா, நமட்டூர், மரவ்கணடி, ்பநார்ென் நவலி 
ஆகியன முககியமநானறவயநாகும்.

11.9.4 சூரிய ெகதி மினெநாரம்

கீழக்கண் அட்்வறணயிலுள்ள்படி 
தமிழ்நாடு சூரிய மின் உற்பத்தியில் 
இநதியநாவின் சிைநத மநாநிலமநா்க 
வி்ளஙகுகிைது.

அட்டவ்் 11.12 சூரிய ெகதி மினெநாரம்

தர 
வரி்ெ

மநாநிைம்

பமநாத்த தி்ன 
31 ஜனைவரி 

2017 
(பமகநாவநாட்)

1 தமிழ்நாடு 1590.97

2 ரநாே்தநான் 1317.64

3 குேரநாத் 1159.76

4 வதலுங்கநானநா 1073.41

5 ஆநதிரநா 979.65

(ஆதநாரம்: MNRE லிருநது வ்பைப்்பட்் வி்பரம்)

வதன்தமிழ்கம் சூரிய மின்ெகதி 
திட்்ங்கற்ளச் வெயல்்படுத்த உ்கநத 
மண்லமநா்கக ்கருதப்்படுகிைது.

11.9.5 கநாற்நா்ை மினெநாரம்

இநதிய அ்ளவில் தமிழ்நாடு அதி்க்ளவு 
்கநாறறு வழி மின்ெநாரம் தயநாரிககும் 
்கட்்றமப்ற்பக வ்கநாண் மநாநிலமநா்க 
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11.10

வஙகி்கள இநதியநாவிநலநய அதி்க ்க்ன் – 
றவப்பு வீதமநான 119.15 விழுக்கநாட்ற்க 
வ்கநாணடுள்ளது. இநதிய அ்ளவில் இதன் 
வீதம் 77.5 விழுக்கநாடு மட்டுநம உள்ளது.

11.10.2 கல்வி

அ) �ள்ளிக கல்வி

நி்கர மநாணவர் நெர்கற்க வீதம் 
தமிழ்கத்தில் அதி்கரித்துள்ளது. நிதி 
ஆநயநாக அறிகற்கயின்்படி 2015-16ல் 
துவக்க நிறலய்ளவில் நி்கர மநாணவர் 
நெர்கற்க வீதம் தமிழ்நாடு (89.24 ெதவீதம்) 
ந்கர்ளநாறவ (79.94 ெதவீதம்) மறறும் நதசிய 
ெரநாெரிறயவி்(74 .74  ெதவீதம்)  அதி்க 
அ்ளவில் உள்ளது. இது உல்க அ்ளவில் 59 
ெதவீதமநா்கவும் உள்ளது.

அட்டவ்் 11.13 தமிழ்நாடு பதநாடககக 
கல்வி புள்ளிவி�ரம்

தமிழ்நாடு பதநாடககக கல்வி புள்ளிவி�ரம் 
2014-15

்பளளி்களின் 
எணணிகற்க

துவக்கப் 
்பளளி்கள

35,414

்டுநிறலப் 
்பளளி்கள

9,708

உயர்நிறல 
மறறும் 

நமல்நிறலப் 
்பளளி்கள

12,911

(ஆதநாரம்: தமிழ்க அரசின் இற்க்கநால 
்பட்வேட்  2016-17)

வதநா்க்கப் ்பளளிக்கநான வமநாத்த 
மநாணவர் நெர்கற்க வீதம் 118.8%  (வகுப்பு 
1-5) ஆ்கவும், ்டுநிறலப் ்பளளி்களுக்கநான 
வமநாத்த மநாணவர் நெர்கற்க வீதம் 112.3% 
(வகுப்பு 6-8) ஆ்கவும், உயர்நிறலப் 
்பளளி்களுக்கநான வமநாத்த மநாணவர் 

உள்ளது. நமலும் ்க்ற்கறர ்கநாறறிலிருநது 
மின்ெநாரம் தயநாரிக்க ஏதுவநான இ்மநா்க 
திருவ்ல்நவலி, தூத்துககுடியின் வதறகுப்்பகுதி 
மறறும் இரநாநம்வரம் ஆகிய இ்ங்கள 
உள்ளன.

�ணிகள் து்்

வஙகி, ்கநாப்பீடு, ெகதி, ந்பநாககுவரத்து 
மறறும் த்கவல் வதநா்ர்பு ஆகியறவ 
முதன்றமத் துறையநான ்பணி்கள 
துறையநாகும்

11.10.1 வஙகி

தமிழ்நாட்டில் உள்ள வமநாத்த வஙகிச் 
நெறவயில் நதசியமயமநாக்கப்்பட்் 
வஙகி்கள 52 ெதவீத ்பஙகு்களு்ன் (5337 
கிற்ள்கள) ்பணியநாறறுகின்ைன. தனியநார் 
வணி்க வஙகி்கள 30% (3060 கிற்ள்கள), 
்பநாரத ்ந்ட் வஙகி மறறும் அதன் துறண 
நிறுவனங்கள 13% (1364 கிற்ள்க்ள) வட்்நார 
கிரநாமிய வஙகி்கள 5% (537 கிற்ள்கள) 
மறறும் 2 அயல்்நாட்டு வஙகிக கிற்ள்களும் 
நெறவயில் உள்ளன.

 தமிழ்நாட்டு வங்களின் வமநாத்த 
றவப்பு நிதியநானது ஒவ்வவநாரு ஆணடும் 
14.32% உயர்வு்ன் மநார்ச் 2017ல் ₹6,65,068.59 
ந்கநாடிறய எட்டியுள்ளது. ்க்ன் வதநாற்க 
ஒவ்வவநாரு ஆணடும் 13.5% அதி்கரித்து 
மநார்ச் -2017ல் ₹.6,95,500.31 ந்கநாடியநா்க 
எட்டியுள்ளது.

முதன்றமத் துறை்களுக்கநான ்க்ன் 
வதற்கயநானது 45.5 ெதவீதமும் (நதசிய 
ெரநாெரி 40%) நவ்ளநாணறமத் 
துறை்களுக்கநான ்க்ன் வழங்கல் அ்ளவு 
மநார்ச் 2017ல் 19.81% ஆ்கவும் (நதசிய ெரநாெரி 
18%) உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 
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நெர்கற்க வீதம் 62.7% (வகுப்பு 9-10) ஆ்கவும்,  
நமல்நிறல ்பளளி்களுக்கநான வமநாத்த 
மநாணவர் நெர்கற்க வீதம் 49.26% (வகுப்பு 
11-12) ஆ்கவும் உள்ளது.

ஆ) உயர்கல்வி

உயர்்கல்விக்கநான வமநாத்த நெர்கற்க 
விகிதத்தில் தமிழ்நாடு வதநா்ர்நது பிை 
மநாநிலங்கற்ளக ்கநாட்டிலும் முதன்றம 
வ்பறறு முதலி்த்தில் உள்ளது. 
தமிழ்நாட்டின் வமநாத்த நெர்கற்க வீதமநான 
(GER) 46.9% அறனத்து மநாநிலங்கள மறறும் 
நதசிய ெரநாெரிறய வி் அதி்கமநா்கவுள்ளது.

அட்டவ்் 11.14 உயர்கல்வியில் 
பமநாத்த வெர்க்க வீதம்

மாநிலம் 2015-16 2016-17

தமிழ்நாடு 44.3 46.9

ம்கநாரநாஷ்டிரநா 29.9 30.2

உத்திரப்பிரநதெம் 24.5 24.9

ஒடிெநா 19.6 21.0

பீ்கநார் 14.3 14.4

வமநாத்த இநதியநா 24.5 25.2

(ஆதநாரம்: அறனத்து இநதிய உயர் ்கல்விக்கநான 
வி்பரம் - மனித வ்ள நமம்்பநாட்டு 

மநதிரிெற்பயின் ேனவரி 2018 அறிகற்க)

தமிழ்நாட்டில் 59 ்பல்்கறலக 
்கழ்கங்களும், 40 மருத்துவக ்கல்லூரி்களும், 
517 வ்பநாறியியல் ்கல்லூரி்களும், 2260 ்கறல 
மறறும் அறிவியல் ்கல்லூரி்களும், 447 ்பல் 
வதநாழில்நுட்்ப ்கல்லூரி்களும், 20 ்பல் 
மருத்துவக ்கல்லூரி்களும் உள்ளன. 
ஒவ்வவநாரு ஆணடும் தமிழ்கத்திலிருநது 4 

இலட்ெம் வ்பநாறியியல் மறறும் ்பல் 
வதநாழில்நுட்்பம் ்பயின்ை மநாணவர்்கள 
வவளிநயறுகின்ைனர், இது இநதிய அ்ளவில் 
உச்ெ்பட்ெ அ்ளவநாகும்.

11.10.3 கல்விக கடனகள்

2013-14 லிருநது 2015-16 வறர 
வ்பநாதுத்துறை வஙகி்கள முககியத் 
துறை்களுககு வழஙகும் ்க்ன்்களின் 
அ்ளவு்களில் 20.8 ெதவீதத்றத ்கல்விக 
்க்னநா்க வழஙகியுள்ளன. ஆநதிர பிரநதெம் 
11.2 ெதவீதத்து்ன் இரண்நாம் இ்த்திலும், 
10.2 ெதவீதத்து்ன் ம்கநாரநாஷ்டிரநா 
மூன்ைநாமி்த்திலும் உள்ளன. 18 
மநாநிலங்கள வமநாத்த ்க்ன்்களில் 1 ெதவீத 
்க்றனநய ்கல்விககு அளித்துள்ளன. 
தமிழ்நாட்டில் தநான் இநதிய அ்ளவில் அதி்க 
்பயனநாளி்கள உள்ளனர்.

 இநத ்கநால்கட்்த்தில் தனியநார் 
வஙகி்கள ந்கர்ளநாவில் 37.8 ெதவீதமும், 
தமிழ்நாட்டில் 24.8 ெதவீதமும் 
வழஙகியுள்ளன. வமநாத்த தனியநார் வஙகி 
வழஙகியுள்ள ்கல்வி ்க்ன்்களில் ்கர்்நா்்கம் 
மறறும் ந்கர்ளநா 60 ெதவீத அ்ளவிறகு 
வழஙகியுள்ளதுன. ்நாடு முழுறமககும் 
மநாநிலங்கள மறறும் யூனியன் 
பிரநதெங்களில்  உள்ள தனியநார் வஙகி்கள 
வமநாத்த ்கல்விக ்க்னில் 1 ெதவீத அ்ளநவ 
வழஙகியுள்ளன. 

11.10.4 உடல்்ைம்

தமிழ்நாடு மூன்ைடுககு உ்ல்்ல 
அடிப்்பற்க ்கட்்றமப்ற்பக 
வ்கநாணடுள்ளன. அறவ மருத்துவ 
மறன்கள, ஆரம்்ப சு்கநாதநார நிறலயங்கள, 
ெமூ்க ்ல றமயங்கள ஆகியனவநாகும். 
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மநார்ச் 2015ல் தமிழ்கத்தில் 34 மநாவட்் 
மருத்துவமறன்களும், 229 துறண 
மருத்துவமறன்களும், 1254 ஆரம்்ப சு்கநாதநார 
நிறலயங்களும், 7555 துறண 
நிறலயங்களும், 313 ெமூ்க ் ல றமயங்களும் 
உள்ளன.

11.10.5 பதநா்ைத் பதநாடர்பு

இநதியநாவில் இறணயத்தின் 
்பயன்்பநாட்டின் ம்கநாரநாஷ்டிரநா மநாநிலம் 
முதலி்த்தில் உள்ளது. அம்மநாநிலத்தில் 
29.47 மில்லியன் இறணய  
்பயன்்பநாட்்நா்ளர்்கள உள்ளனர். இதறனத் 
வதநா்ர்நது தமிழ்நாடு, ஆநதிரநா மறறும் 
்கர்்நா்்கநா ந்பநான்ை மநாநிலங்கள உள்ளன. 
மநார்ெ 2016ம் ஆணடு அரசு புளளி விவரப்்படி 
இநதியநாவில் வமநாத்தம் 342.65 மில்லியன் 
இறணயத்ள ெநதநாதநாரர்்கள உள்ளனர். 
தமிழ்நாட்டில் 28.01 மில்லியன் 
ெநதநாதநாரர்்களும் அணற் மநாநிலங்க்ளநான 
ஆநதிரநாவில் 24.87 மில்லியன், ்கர்்நா்்கநாவில் 
22.63 மில்லியன் ெநதநாதநாரர்்களும் 
உள்ளனர்.

11.10.6 வ�நாககுவரத்து

தமிழ்நாடு மி்கச்சிைநத 
நமம்்படுத்தப்்பட்் ந்பநாககுவரத்து வெதி 
வ்கநாண்து. அதன் மூலம் ்நாட்டின் 
அறனத்துப் ்பகுதி்கற்ளயும் இறணககிைது. 
்நாட்டிலுள்ள ்்கரங்கள கிரநாமப்புைங்கள 
மறறும் நவ்ளநாண அங்கநாடிப் ்பகுதி்கற்ள 
இறணக்ககூடியத் தரமநான 
விரிவு்படுத்தப்்பட்் ெநாறலப் 
ந்பநாககுவரத்றதக வ்கநாணடுள்ளது. மநாநில 
முதலீட்டுறகு மி்க முககிய ்பஙகு வகிககிைது.

அ) ெநா்ை வெதி

மநாநிலத்தில் 28 நதசிய 
வ்டுஞெநாறல்கள 5036 கி.மீ. வதநாறலவிறன 
இறணககின்ைன. தங்க ்நாற்கரத் திட்்ம் 
முறனயமநா்க ்மது மநாநிலம் உள்ளது. 
வென்றனயிலுள்ள ந்கநாயம்ந்படு மறறும் 
ஈநரநாடு மத்தியப் ந்பருநது நிறலயங்கள ் ம் 
மநாநிலத்திலுள்ள மி்கப்வ்பரிய மறறும் 
இரண்நாவது மி்கப்வ்பரிய ந்பருநது 
நிறலயங்க்ளநாகும். தமிழ்நாட்டின் வமநாத்த 
ெநாறல நீ்ளம் 1,67,000 கி.மீ. ஆகும். இதில் 
60,628 கி.மீ. வதநாறலவு நதசிய 
வ்டுஞெநாறலத் துறையநால் 
்பரநாமரிக்கப்்படுகிைது. வ்பநாது மறறும் 
தனியநார் ்பங்களிப்பின் மூலம் 20% திட்்ங்கள 
வெயல்்படுத்தப்்பட்டு வருகின்ைன. ெநாறல 
ந்பநாககுவரத்தில் ்நாட்டிநலநய தமிழ்நாடு 
இரண்நாவது இ்த்தில் உள்ளது.

ஆ. இரயில் வ�நாககுவரத்து

தமிழ்நாடு ்ன்கு நமம்்படுத்தப்்பட்் 
இருப்புப் ்பநாறத அறமப்ற்பக 
வ்கநாணடுள்ளது. வென்றனறயத் 
தறலறமயி்மநா்கக வ்கநாணடு வெயல்்படும் 
வதன்ன்க இரயில்நவ தமிழ்நாடு, ந்கர்ளநா, 
புதுச்நெரி, ்கர்்நா்்கநா மறறும்  ஆநதிரநாவின் 
சில ்பகுதி்கற்ள உள்ள்ககியுள்ளது. 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருப்புப் ்பநாறதயின் 
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11.11

வமநாத்த நீ்ளம் 6693 கி.மீ. ஆகும். 690 இரயில் 
நிறலயங்கள அறமநதுள்ளன. இதன் 
மூலம் இநதியநாவின் முககிய ்்கரங்கற்ள 
இறணககின்ைது. வென்றன, ந்கநாயம்புத்தூர், 
ஈநரநாடு, மதுறர, நெலம், திருச்சிரநாப்்பளளி 
மறறும் திருவ்ல்நவலி ஆகியறவ முககிய 
வதநா்ர் வணடி நிறலயங்க்ளநாகும். 
வென்றனயில் நமம்்படுத்தப்்பட்் அதி 
விறரவு வமட்நரநா இரயில் ந்பநாககுவரத்து 
வதநா்ஙகுவதற்கநான ்பணி நம 2017 முதல் 
ஆரம்பிக்கப்்பட்டுள்ளது.

இ. வநானவழிப் வ�நாககுவரத்து

 தமிழ்நாட்டில் ்நான்கு முககிய 
ெர்வநதெ விமநான நிறலயங்கள உள்ளன. 
மும்ற்ப மறறும் தில்லிககு அடுத்த்படியநா்க 
இநதியநாவின் மூன்ைநாவது வ்பரிய ெர்வநதெ 
விமநான நிறலயமநா்க வென்றன சிைநது 
வி்ளஙகுகிைது. ந்கநாயம்புத்தூர் மதுறர, 
திருச்சிரநாப்்பளளி ஆகிய மநாவட்்ங்களிலும் 
ெர்வநதெ விமநான நிறலயங்கள உள்ளன. 
தூத்துககுடி, நெலம் மறறும் மதுறர ஆகிய 
இ்ங்களிலுள்ள உள்நாட்டு விமநான 
நிறலயங்கள ்நாட்டின் ்பல்நவறு 
்பகுதி்கந்ளநாடு இறணக்கப்்பட்டுள்ளன. 
இத்துறையின் வதநா்ர் ்்வடிகற்கயின் 
மூலம் ்பயணி்கள ந்பநாககுவரத்தும், ெரககு 
ந்பநாககுவரத்தும் உன்னத வ்ளர்ச்சி 
அற்நது உள்ளன. ஒவ்வவநாரு ஆணடும் 
18% வ்ளர்கிைது.

ஈ. து்்முகஙகள்

 வென்றன, எணணூர் மறறும் 
தூத்துககுடி ஆகியறவ தமிழ்நாட்டின் 
மி்கப்வ்பரிய துறைமு்கங்க்ளநாகும். 
்நா்கப்்பட்டினம் ்டுத்தர துறைமு்கமநாகும். 
நமலும் 23 சிறு துறைமு்கங்களும் உள்ளன. 

இறவ தறந்பநாது ஆணடுநதநாறும் 73 
மில்லியன் வமட்ரிக ்ன் ெரககு்கற்ளக 
ற்கயநா்ளக கூடிய திைன் வ்கநாண்றவ. 
(இநதிய அ்ளவில் 24 ெதவீதம்). அறனத்து 
சிறிய துறைமு்கங்களும், தமிழ்நாடு 
்க்ல்ெநார் றமயத்தநால் 
நிர்வகிக்கப்்படுகின்ைன.  வென்றன 
துறைமு்கம் ்கன்வ்யினர்்கற்ளக 
ற்கயநாளும் திைன் வ்கநாண் இநதியநாவின் 
இரண்நாவது முககிய வெயறற்கத் 
துறைமு்கமநாகும். இது 4,00,000 
வநா்கனங்கற்ளக ற்கயநா்ளககூடிய 
அர்ப்்பணிப்பு முறனயமநா்க தறந்பநாது 
நமம்்படுத்தப்்பட்டு அறனத்து விதமநான 
நிலக்கரி மறறும் ்கனிமப் 
ந்பநாககுவரத்து்கற்ளக ற்கயநாளகிைது.

சுறறுைநா

முற்கநாலத்திலிருநநத தமிழ்நாடு ஒரு 
சிைநத சுறறுலநா றமயமநா்கத் தி்கழநது 
வருகிைது. ்வீன ்கநாலங்களில் ்மது மநாநிலம் 
உளளுர் மறறும் வவளி்நாட்டு சுறறுலநாப் 
்பயணி்களின் முதன்றமப் பு்கலி்மநா்க 
வி்ளஙகுகிைது. தமிழ்நாடு அரசு 
நமற்பநார்றவயில் இயஙகும் தமிழ்நாடு 
சுறறுலநா நமம்்பநாட்டுத்துறை (TTDC) 
தமிழ்நாட்டின் சுறறுலநாறவ 
நமம்்படுத்துகிைது. இநதிய மநாநிலங்களில் 
25ந்கநாடி சுறறுலநாப் ்பயணி்களு்ன் (2013) 
தமிழ்நாடு முதலி்ம் வகிககிைது. 
இத்துறையின் ஆணடு ெரநாெரி வ்ளர்ச்சி 16 
ெதவீதமநா்க உள்ளது. நதநாரநாயமநா்க 28 
இலட்ெம் வவளி்நாட்டு்பயணி்கள மறறும் 11 
ந்கநாடி உள்நாட்டுப் ்பயணி்கள தமிழ்கத்திறகு 
வருற்க புரிகின்ைனர்.

இந்தியநாவில் சுறறுைநா 
�யணிகளின வரு்க 2016

மநாநிைம் மறறும் யூனியன 
பிரவதெஙகளில் உள்்நாட்டு 
சுறறுைநாப் �யணிகளின வரு்க

பவளி்நாட்டு சுறறுைநாப் 
�யணிகளின வரு்க மநாநிைம் 
மறறும் யூனியன பிரவதெஙகளில்

தமிழ்நாடு
உ.பி.

ஆ.பி.

ம.பி.

கர்்நாடகநா

மஹநாரநாஷடிரநா

பதலுஙகநானைநா

வமறகு வஙகநாளம்
குஜரநாத்

இரநாஜஸதநான

தமிழ்நாடு

ம.பி.

உ.பி.

படல்லி

வமறகு வஙகநாளம்

இரநாஜஸதநான

வகரளநா

பீகநார்

வகநாவநா

�ஞ்ெநாப்
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ெரிறவ ெநதித்து வருகிைது. ்பல 
மநாநிலங்கந்ளநாடு ஒப்பிடுற்கயில் 
தமிழ்நாட்டில் வறுறமயின் அ்ளவு 
குறைவநா்க உள்ளது. நெறவத்துறை 
வ்ளர்ச்சியின் விற்ளவநா்க 2005 ககுப் பிைகு 
இநதியநாவின் மி்க நவ்கமநா்க வ்ளரும் 
மநாநிலங்களில் ஒன்ைநா்கத் தமிழ்நாடு 
வி்ளஙகுகிைது.

11.12

இந்தியநாவில் சுறறுைநா 
�யணிகளின வரு்க 2016

மநாநிைம் மறறும் யூனியன 
பிரவதெஙகளில் உள்்நாட்டு 
சுறறுைநாப் �யணிகளின வரு்க

பவளி்நாட்டு சுறறுைநாப் 
�யணிகளின வரு்க மநாநிைம் 
மறறும் யூனியன பிரவதெஙகளில்

தமிழ்நாடு
உ.பி.

ஆ.பி.

ம.பி.

கர்்நாடகநா

மஹநாரநாஷடிரநா

பதலுஙகநானைநா

வமறகு வஙகநாளம்
குஜரநாத்

இரநாஜஸதநான

தமிழ்நாடு

ம.பி.

உ.பி.

படல்லி

வமறகு வஙகநாளம்

இரநாஜஸதநான

வகரளநா

பீகநார்

வகநாவநா

�ஞ்ெநாப்

வறு்ம  
மறறும் வவ்ையின்ம

நதசிய அ்ளவில் நவறலவநாயப்பின்றம 
அ்ளவின் ெரநாெரி 50 (1000ம் ந்பருககு) ஆ்க 
உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 1000ககு 42 ந்பர் 
நவறலயில்லநாமல் உள்ளனர். நதசிய 
அ்ளவில் தமிழ்கம் 22வது இ்த்திலுள்ளது. 
்பலவற்கயநான நவறலயின்றம 
வ்பநாரு்ளநாதநார நிறலகந்கற்ப உள்ளது. 
அவறறை முழுறமயநா்க அறிவதன் மூலநம 
நவறலவநாயப்ற்பப் ்பறறி அறிநது வ்கநாள்ள 
முடியும்.

 தமிழ்நாடு இநதியநாவின் வ்ளமநான 
மநாநிலங்களில் ஒன்ைநாகும். 1994 லிருநது 
்மது மநாநிலம் வறுறமயில் நிறலயநான 

ஆணடு

வி
ழு

க
க

நாடு

கிரநாமம் 

்கரம் 

பமநாத்தம்

தமிழ்நாட்டில் 1994- முதல் கிரநாம மறறும் ்கர்பு்ஙகளில் 
நி்ையநானை வீதத்தில் வறு்ம கு்்கி்து.

வறு்மக வகநாட்டுககு கீழ உள்ள மககள்பதநா்க (%)
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11.13
பதநாகுப்பு்ர

தமிழ்க வ்பநாரு்ளநாதநாரம் வ்ளமநான 
இயறற்க வ்ளங்கற்ளக வ்கநாண் 
மநாநிலமநா்க இல்லநாத ந்பநாதும் நவ்ளநாண 
துறை வ்ளர்ச்சி, வதநாழில் வ்ளர்ச்சி, 
அடிப்்பற்க ்கட்்றமப்பு வ்ளர்ச்சி 
ஆகியவறறில் சிைப்்பநான முன்நனறைத்றதக 
வ்கநாணடுள்ளது. வஙகி, ்கல்வி, 
ந்பநாககுவரத்தது மறறும் சுறறுலநா 
துறை்களில் சிைப்்பநான வ்ளர்ச்சிறயப் 
வ்பறறுள்ளது. தமிழ்நாடு ்லக குறியீடு, 
்கல்வி மறறும் குறு, சிறு மறறும் ்டுத்தர 
வதநாழில் நிறுவனங்கள ஆகியவறறின் 

வ்ளர்ச்சியில் முதல் மூன்று இ்ங்களுககுள 
உள்ளது.  வறுறம ஒழிப்பு மறறும் 
நவறலவநாயப்பு உருவநாககுதலில் ்ல்ல 
முன்நனறைம் வ்கநாணடுள்ளது. இருப்பினும் 
இநதியநா முழுறமககும் தமிழ்நாடு உட்்ப் 
சில ்பணி்கற்ள இன்னும் 
வெயயநவணடியுள்ளது. வ்பண சிசு வ்கநாறல, 
குடிறெப் ்பகுதியில் வநாழும் மக்கள, 
ெநாறலநயநாரம் ்படுத்திருப்ந்பநார், யநாெ்கம் 
ந்கட்ந்பநார், ெட்்த்துககு புைம்்பநான 
வெயல்்களில் ஈடு்படுநவநார் ந்பநான்ைவறறின் 
எணணிகற்கறயக குறைக்க நவணடும். 
நமற்கண்வறறை ெரிவெயயநாமல் 
முன்நனறைம் என்்பது அர்த்தமறைதநாகி 
விடும்.

பிறவெர்க்க -1

தமிழ்நாட்டு மககள் பதநா்க வளர்ச்சி (2011 க்கபகடுப்பின �டி)

• வமநாத்த மக்கள வதநாற்க 72138958
• ஆண்கள 36158871
• வ்பண்கள 35980087
• நதநாரநாய பிைப்பு விகிதம் (ஆயிரத்துககு) 15.7
• நதநாரநாய இைப்பு விகிதம் (ஆயிரத்துககு) 7.4
• வ்ளர்ச்சி விகிதம் (ஆயிரத்துககு) 8.3
•  அதி்க மக்கள வதநாற்கயுற்ய மநாவட்்ங்கள வென்றன, ்கநாஞசிபுரம், நவலூர், திருவநாரூர்

மநாநிைஙகள்

34

BH OD AS MP UP KA WB NL MH GJ MG TN

33 32 32
29

21 20 19 17 17
12 12

வி
ழு

க
க

நாடு

வறு்மக வகநாட்டுககுக கீழ வநாழும் மககளின விழுககநாடு

தமிழ்நாடு - வறு்ம பி் மநாநிைஙகளுடன ஒப்பீடு  
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•  குறைவநான மக்கள வதநாற்கயுற்ய 
மநாவட்்ங்கள வ்பரம்்பலூர், நீலகிரி, அரியலூர், நதனி

•  மக்கள வதநாற்க அ்ர்த்தி (ெதுர கிநலநா 
மீட்்ருககு) 555 (2011) - 480(2001)

• மி்க அதி்க அ்ர்த்தி வென்றன (26903), ்கன்னியநாகுமரி (1106)
• குறைவநான அ்ர்த்தி உள்ள மநாவட்்ம் நீலகிரி (288), திருச்சிரநாப்்பளளி (602)
• ்பநாலின விகிதம் (1000 ஆண்களுககு) 995 வ்பண்கள (2011), 987 வ்பண்கள (2001)

•  அதி்க ்பநாலின விகிதம் வ்கநாண் 
மநாவட்்ங்கள

நீலகிரி (1041 வ்பண்கள)
்கன்னியநாகுமரி (1031 வ்பண்கள)
்நா்கப்்பட்டினம் (1025 வ்பண்கள)

•  குறைவநான ்பநாலின விகிதம் உற்ய 
மநாவட்்ங்கள நதனி (900 வ்பண்கள) தர்மபுரி (946 வ்பண்கள)

•  குழநறத ்பநாலின விகிதம் (0-6 
வயதுககுட்்பட்்)

946 வ்பண குழநறத்கள (2011) 
942 வ்பண குழநறத்கள (2001)

•  அதி்க குழநறத ்பநாலின விகிதம் வ்கநாண் 
மநாவட்்ங்கள நீலகிரி (985), ்கன்னியநாகுமரி (964)

•  குறைவநான குழநறத ்பநாலின விகிதம் 
வ்கநாண்மநாவட்்ங்கள ்க்லூர் (896), அரியலூர் (897)

• எழுத்தறிவு விகிதம் 80.33% - (2011) 73.45% (2001)
• ஆண எழுத்தறிவு விகிதம் 86.81% - (2011) 82.33% (2001)
• வ்பண எழுத்தறிவு விகிதம் 73.86% - (2011) 64.55% (2001)
•  அதி்க எழுத்தறிவு விகிதம் வ்கநாண் 

மநாவட்்ங்கள ்கன்னியநாகுமரி (92.14%)  வென்றன (90.33%)

•  குறைநத எழுத்தறிவு விகிதம் வ்கநாண் 
மநாவட்்ங்கள தருமபுரி (64.71%), அரியலூர் (71.99%)

பெநாறகளஞ்சியம்

தனி ்�ர் வருமநானைம் (ஒரு 
தனி்�ரின வருமநானைம்)

= 
வமநாத்த மநாநில உள ்நாட்டு உற்பத்தி

மநாநில மக்கள வதநாற்க

GSDP பமநாத்த மநாநிை உள்்நாட்டு 
உற�த்தி

மநாநிலத்தில் ஓர் ஆணடுககு உற்பத்தி 
வெயயப்்படும் ்பண்ங்கள மறறும் 
்பணி்களின் வமநாத்த மதிப்பு

சிசு இ்ப்பு வீதம்
ஒரு வயது பூர்த்தியற்யும் முன் இைககும் 
்பச்சி்ளங குழநறத்களின் எணணிகற்க 
(1000 ககு)

குழந்்த இ்ப்பு வீதம்
ஐநது வயது பூர்த்தியற்யும் முன் 
இைககும் குழநறத்களின் எணணிகற்க 
(1000 ககு)

கடன ்வப்பு வீதம்
வஙகிக ்க்ன்்களுககும் றவப்பு்களுககும் 
உள்ள விகிதம்
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உயிரி எரிப�நாருள்
்கநாட்்நாமணககு ந்பநான்ை 
தநாவரங்களிலிருநது தயநாரிக்கப்்படும் 
எணவணய

MSMEs குறு சிறு ்டுத்தர நிறுவனங்கள

குறு நிறுவனைஙகள்
25 இலட்ெத்திறகு மி்கநாமல் மூலதன 
முதலீடு வ்கநாண் நிறுவனங்கள

சிறு நிறுவனைஙகள்
25 இலட்ெத்திறகும் அதி்கமநா்க ஆனநால் 10 
ந்கநாடிககும் குறைவநான மூலதன முதலீடு 
வ்கநாண் நிறுவனங்கள

290

ம நா தி ரி  வி னை நா க க ள்

� கு தி  –  அ

ெ ரி ய நா னை  ( அ ல் ை து )  ப � நா ரு த் த ம நா னை 
வி ் ட ் ய த்  வ த ர் ந் ப த டு க க வு ம் .

1.  சு்கநாதநாரக குறியீட்டில் தமிழ்நாடு எநத 
மநாநிலத்திறகு நமலநா்க உள்ளது?

அ) ந்கர்ளநா 
ஆ) ்பஞெநாப்
இ) குேரநாத் 
ஈ) நமறகூறிய அறனத்தும்

2.  ்பநாலின விகிதத்தில் தமிழ்நாட்டின் தரம்

அ) முதல்
ஆ) இரண்நாவது
இ) மூன்ைநாவது
ஈ) ்நான்்கநாவது

3.  தமிழ்நாடு எதில் வ்ளமநானது?

அ) வன வ்ளம் 
ஆ) மனித வ்ளம்
இ) ்கனிம வ்ளம்
ஈ) நமறகூறிய அறனத்தும்

4.  நீர்்பநாெனத்தின் முககிய ஆதநாரம்

அ) அறணக்கட்டு்கள
ஆ) ்கநால்வநாய்கள
இ) கிணறு்கள
ஈ) கு்ளங்கள

5.  பின்னலநாற் உற்பத்தி அதி்கம் உள்ள இ்ம்

அ) ந்கநாயம்புத்தூர்
ஆ) திருப்பூர்
இ) ஈநரநாடு 
ஈ) ்கரூர்

6.  கீழக்கண்வறறுள தவைநான இறண எது?

அ)  தமிழ்நாட்டின் நுறழவநாயில் – 
தூத்துககுடி

ஆ) வீட்டு ேவுளி தயநாரிப்பு – ஈநரநாடு
இ) எஃகு ்்கரம் – நெலம்
ஈ) ்பம்ப் ்்கரம் - ந்கநாயம்புத்தூர்

7.  கீழுள்ள ்்கரங்களில் எதில் ெர்வநதெ விமநான 
நிறலயம் இல்றல?

அ) மதுறர
ஆ) திருச்சி
இ) தூத்துககுடி
ஈ) ந்கநாயம்புத்தூர்

8.  ்பயிர் உற்பத்தியில் எநதப் ்பயிறரத் தவிர 
தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ளது?

அ) வநாறழப்்பழம்
ஆ) நதங்கநாய
இ) நதநாட்்ப்்பயிர்்கள
ஈ) ஏலக்கநாய 
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15.  தமிழ்நாட்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதி்க 
்பஙகு வகிப்்பது?

அ) நவ்ளநாணறம
ஆ) வதநாழில் துறை
இ) சுரங்கம்
ஈ) ்பணி்கள

16.  மனித வ்ளர்ச்சிக குறியீட்டில் தமிழ்நாட்டின் 
தரம்

அ) 2
ஆ) 4
இ) 6
ஈ) 7

17.  SPIC அறமநதுள்ள இ்ம்

அ) வென்றன ஆ) மதுறர
இ) தூத்துககுடி ஈ) புதுகந்கநாட்ற்

18.  TICEL ன் ்பகுதி

அ) இரப்்பர் பூங்கநா
ஆ) ேவுளி பூங்கநா 
இ) உணவு பூங்கநா
ஈ) உயிரி பூங்கநா,

19.   சிவமண் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு 
இநதியநாவில் எநத நிறலயில் உள்ளது?

அ) மூன்ைநாம்
ஆ) ்நான்்கநாம்
இ) முதல்
ஈ) இரண்நாம்

20.  வதன்ன்க இரயில்நவயின் தறலறமயி்ம்

அ) திருச்சி
ஆ) வென்றன
இ) மதுறர
ஈ) ந்கநாயம்புத்தூர்

9.  எநத ்பயிர் உற்பத்திக்கநா்க அதி்கப் ்பரப்பு நிலம் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது?

அ) வ்ல்
ஆ) ்கரும்பு
இ) நிலக்க்றல
ஈ) நதங்கநாய

10.  எழுத்தறிவு வீதத்தில் தமிழ்நாட்டின் தரம் 
அ) இரணடு
ஆ) ்நான்கு
இ) ஆறு
ஈ) எட்டு

11.  குறு சிறு ்டுத்தர நிறுவனங்களுக்கநான 
முதலீட்டில் தமிழ்நாட்டின் தரம்

அ) I
ஆ) II
இ) III
ஈ) IV

12.  தமிழ்நாட்டின் எம்மநாவட்்த்தில் ்பநாலின 
விகிதம் அதி்கமநா்க உள்ளது?

அ) ்நா்கப்்பட்டினம்
ஆ) நீலகிரி
இ) திருச்சி
ஈ) தஞெநாவூர்

13.  எம்மநாவட்்த்தில் குழநறதப் ்பநாலின விகிதம் 
குறைவநா்கவுள்ளது?

அ) மதுறர
ஆ) நதனி
இ) அரியலூர்
ஈ) ்க்லூர்

14.  எநத யூனியன் பிரநதெத்தில் ்பநாலின விகிதம் 
அதி்கமநா்கவுள்ளது?

அ) ெணடி்கர்
ஆ) ்பநாணடிச்நெரி
இ) இலட்ெத்தீவு
ஈ) அநதமநான் நிகந்கநா்பர் தீவு்கள

� கு தி  -  அ  ( வி ் ட க ள் )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

இ இ ஆ இ ஆ ஆ இ ஈ அ ஈ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

அ ஆ இ ஆ ஈ ஈ இ ஈ அ ஆ
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� கு தி – ஆ
பினவரும் வினைநாககளுககு ஓரிரு வரிகளில் 
வி்டயளி.

21.  ெநாத்கமநான ்பநாலின விகிதம் வ்கநாண் இரணடு 
மநாவட்்ங்கற்ளக கூறு்க. விகிதங்கற்ளயும் 
குறிப்பிடு்க

22.  வமநாத்த மநாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) 
- வறரயறு

23.  தமிழ்நாட்டுகந்கறை ்நான்கு உணவுப் 
்பயிர்்கற்ளக குறிப்பிடு்க

24.  தமிழ்நாட்டின் முககியத் துறைமு்கங்கள 
யநாறவ?

25.  ்பநாரம்்பரிய சுறறுலநா என்்பது என்ன?

26.  தமிழ்நாட்டின் அணுமின் நிறலயங்கள 
எறவ?

27.  குறு நிறுவனங்கள - வறரயறு

� கு தி  -  இ
பினவரும் வினைநாககளுககு ஒரு �த்தி அளவில் 
வி்டயளி.

28.  தமிழ்நாட்டின் ்கனிம வ்ளங்கள - குறிப்பு 
வறர்க

29.  தமிழ்நாட்டின் வமநாத்த மநாநில உள்நாட்டு 
உற்பத்திறய (GSDP)வி்ளககு்க

30.  தமிழ்நாட்டின் ேவுளித்துறை முன்நனறைம் 
்பறறி விவரி

31.  தமிழ்நாடு மறறும் இநதியநாவில் ஏநதனும் 
இரணடு உணவுப் ்பயிர்்களின் உற்பத்தித் 
திைன்்கற்ள ஒப்பிடு்க

32.  சுறறுலநாத்துறை நமம்்பநாட்டிற்கநான 
வெயல்்பநாடு்கற்ள விவரி

34.  தமிழ்நாட்டிலுள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க ஆறைல் 
வ்ளங்கள யநாறவ?

35.  சு்கநாதநாரத்துறையில் தமிழ்நாட்டின் 
வெயல்திைறன வி்ளககு்க

� கு தி  - ஈ
பினவரும் வினைநாககளுககு ஒரு �கக அளவில் 
வி்டயளி.

37.  மக்கள வதநாற்கயின் தரமநான அம்ெங்கற்ள 
விவரி

38.  தமிழ்நாட்டிலுள்ள ்பல்நவறு வற்கயநான 
ஆறைல் வ்ளங்கற்ள விவரி

39.  தமிழ்நாட்டின் வ்பநாதுத்துறை ந்பநாககுவரத்து 
முறையிறன வி்ளககு்க.

1.  அருகில் உள்ள கிரநாமங்களுககுச் வென்று ்பயிர் உற்பத்தி மறறும் அதற்கநான 
்பநாென வெதி மறறும் அஙகுள்ள விவெநாயி்களின் வநாழகற்க நிறலறய 
ஆரநாய்க.

ப ெ ய ல் � நா டு :

 
1. A. G. Leonard - Tamil Nadu Economy  – 2006, Laxmi Publications 

2. V. Rajalakshmi - Tamil Nadu Economy  – 1 Jun 2002, BPI (India) PVT Ltd

https://www.ibef.org/states/tamil-nadu.aspx

https://www.quora.com/Can-Tamil-Nadu-become-the-biggest-economy-in-India

https://www.indiatoday.in › India

statisticstimes.com/economy/economy-of-tamil-nadu.php

�நார்்வ நூல்கள்
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12.1.1  ஏன் கணிதம் கறக வேண்டும்? 

நுகர்வு, உற்பத்தி, ்பகிர்வு மறறும் 
ககொள்க முடிவுகள ப்பொன்றவறறில் 
்பல்பவறு எண்ணள்வ மொறிகள மறறும் 
சொர்புகள ்பறறி க்பொருளியல் கூறுகி்றது.  
கணிதமு்்றகள எண்ணள்வ மொறிக்ள 
சி்றநத மு்்றயில் ்பயன்படுத்தி துல்லியமொன 
முடிவுக்ளப் க்பறுவதறகு 
்பயனுளள்வயொக அ்மயும்.

நீண்ட விளககமொன க்பொருளியல் 
்பொ்டப்க்பொரு்ள கதளிவொக எளிய 
குறியீடுகள ககொண்ட கணிதமு்்றகள 
மூலம் எளிதொக புரிநது ககொளளும் 
வண்ணம் அ்மககலொம்.  எடுத்துககொட்டொக, 
பமல்நி்லப்்பளளிகயொனறில் ப்பனொவின 

12

கற்றல் வ�ோககஙகள்

12.1
அறிமுகம்

க்பொருளியல் ்பகுப்்பொய்வு என்பது 
(அ) ்பற்றொககு்்றயொன வளஙக்ள உத்தம 
அளவில் ்பயன்படுத்துவது குறித்து 
தீர்மொனிககவும் (ஆ) குறிப்பிட்ட 
ப�ொககஙக்ள அ்்டய கி்்டககும் மொறறு 
்பயன்பொடு்்டய வழிகளிலிருநது சி்றநத 
மொறறுப் ்பயன்பொடு்்டய வழி்ய ஒரு 
குறிப்பிட்ட ப�ொககத்திறகொக கதரிவு கசய்யும் 
மு்்ற்படுத்தப்்பட்ட அணுகுமு்்றயொகும்.  
க்பொருளியல் ்பகுப்்பொய்வில் ப�ொககஙக்ள 
அ்்டவதறகு கணித மு்்றகள சி்றப்்பொக 
து்்ணபுரிகின்றன.

அத்தியாயம் 

ப�ோருளியலுககோன கணித 
முற்றகள்

“ப�ொருளியல் வித்தகர் என�வர் அரிய கலைகலை கைந்து 
கற்றுணர்ந்து திகழ�வர்.  அவர் கணி்தவியல், வரைொறு, அரசியல், 
்தததுவம் மு்தலியன கற்்றவர்.

- ஜே.எம்.கீனஸ்

1  க்பொருளியல் ்பொ்டத்திறகு ஏன கணிதம் பத்வப்்படுகின்றது என்ப்த 
புரிநதுககொளள

2  அள்வசொர் க்பொருளிய்ல மடடுமினறி கருத்துசொர் க்பொருளிய்லயும் கணித  
மு்்றயில் கறக
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வி்ல பூஜயமொக இருககும்ப்பொது ஒரு 
குறிப்பிட்ட கொலத்தில் பத்வப்்படும் 
ப்பனொககளின எணணிக்க 200 ஆக 
உளளது.  ப்பனொவின வி்ல ஒவகவொரு ₹1 
உயரும்ப்பொதும் பத்வ 10 என்ற அளவில் 
கு்்றகி்றது.  இத்ன கணித குறியீடடில்,   

Q = 200-10P என எளிதொகக 
குறிப்பி்டலொம்.  இஙகு Q என்பது பத்வ 
அளவு மறறும் P என்பது வி்ல.  இவவொறு 
விரிவொன தகவ்ல எளிய சொர்புகள மறறும் 
சமன்பொடுகள வடிவில் விவரிககவும், 
கதொ்டர்பு்படுத்தவும் முடிகி்றது.

12.1.2  ப�ோருளியலில் கணிதம் 

சர் வில்லியம் க்படடி 
என்ற க்பொருளியலொளர் 
அரசியல் மறறும் 
க ்ப ொ ரு ள ொ த ொ ர 
கருத்துகக்ள எணகள, 
எ்்ட மறறும் 
அளவுகளில் சுருககி 
அ்மகக பவணடும் 
என்ற கருத்தி்ன ் வத்தொர்.  க்பொருளியலில் 
கணிதத்்த முதனமுதலொக 
்பயன்படுத்தியவர் இவபர.  இத்தொலிய 
க்பொருளியலொளர் ஜிபயொவொணி கசவொ 
(Giovanni Ceva 1711) முதன முதலொக கணித 
மு்்றக்ளப் ்பயன்படுத்தி க்பொருளியல் 
கருத்துகக்ள எழுதத் கதொ்டஙகினொர்.

12.1.3   ப�ோருளியலில் 
கணிதமுற்றகளின் 
�யன்கள் 

1.     க்பொருளியல் பிரசச்னக்ள மிகவும் 
சுருககமொன வடிவில் வழஙகி்ட 
கணிதமு்்றகள து்்ணபுரிகின்றன.

சர் வில்லியம் ப�ட்டி 
1623-1687

12.2

2.     க்பொருளியல் கருத்துக்ள விளககி்ட 
கணித மு்்றகள உதவுகின்றன.

3.     க்பொருளியல் ஆய்வில் அதிக  
எணணிக்கயிலொன மொறிக்ள 
உ்பபயொகிகக கணிதமு்்றகள 
உதவுகின்றன.

4.     அரசொஙகபமொ அல்லது எநத ஒரு 
அ்மப்ப்பொ �்்டமு்்றப்்படுத்தும் 
க்பொருளியல் கசயல்்பொடுகளின தொககம் 
அல்லது வி்ளவுக்ள அளவி்ட கணித 
மு்்றகள ்பயன்படுகின்றன. அத்து்டன 
பவறு ்பல்பவறு ்பயன்பொடுகளும் 
நிசசயம் உளளன.

சோர்புகள்

12.2.1  இலககணம் 

ஒனறு அல்லது ஒனறிறகு பமற்பட்ட 
சொரொத (தனனிச்சயொன) மொறிகளின 
மதிப்்பொல் சொர்பு மொறியின மதிப்பில் ஏற்படும் 
மொற்றத்்த கணிதத் கதொ்டர்பு மூலம் 
விளககுவபத சொர்பு எனப்்படும்.

ஒபரகயொரு சொரொத மொறி்யக 
(Independent Variable) ககொண்ட சொர்புகள 
எளிய ஒரு மொறிச சொர்புகளொகும்.  இசசொர்பில் 
மொறிகள ஒனறுகககொனறு கதொ்டர்பு 

சிந்திகக, பசயல்�ட

�	க்பொருளியலின தந்த யொர்? 
தனது ்பஙகளிப்புகளில் ஏபதனும் 
கணித மு்்றக்ள அவர் 
்பயன்படுத்தியுளளொரொ? ஆம் 
எனில், ்படடியலிடுக.

�	உனது அன்றொ்ட வொழ்வில் 
்பயன்படுத்தும் கணித 
மு்்றக்ள கண்டறிக.
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(Y2-Y1) (Yஇல் ஏற்படும் மொற்றம்)
(X2-X1) (Xஇல் ஏற்படும் மொற்றம்)

m= ,
.

இஙகு (X1, Y1) மறறும் (X2, Y2) என்பன 
தனனிச்சயொன இரணடு புளளிகளொகும்.

கசஙகுத்து மறறும் கி்்டமட்டக பகொடுகளில் 
ஏற்படும் மொற்ற வீதபம பகொடடின சொய்வொகும்.

ப�ர்பகொடு சமன்பொட்்ட அ்மப்்பதறகொன 
சூத்திரம்:

(Y - Y1) = m(X - X1)

(0,0) மறறும் (X,Y) என்பன இரணடு 
புளளிகள எனில் ப�ர்பகொடடின சமன்பொடு 
Y = mX

எடுத்துககோட்டு 12.1

(2, 2) மறறும் (4, -8) ஆகிய இரணடு 
புளளிகள மு்்றபய (X1, Y1) மறறும் (X2, 
Y2) எனில், அப்புளளிகள வழிபயச 
கசல்லும் ப�ர்கபகொடடின சமன்பொடு 
கொணக.

குறிப்பு: ஒரு ப�ர்பகொடு வ்ரய 
இரணடு புளளிகள பத்வப்்படும்.  ஒரு 
புளளி வழியொக ்பல ப�ர்பகொடுகள 
வ்ரயலொம்.

தீர்வு

இஙகு 
 X1 = 2, Y1 = 2 
 X2= 4, Y2 = -8

ப�ர்கபகொடடின சமன்பொடடிறகொன 
சூத்திரம்

Y Y
Y Y

X X
X X

-
-

= -
-

1

2 1

1

2 1

மதிப்புக்ளப் பிரதியி்ட

உ்்டய்வ.  ஒனறுககு பமற்பட்ட சொரொத 
மொறிக்ளக ககொண்ட சொர்புகள ்பலமொறிச 
சொர்புகள எனப்்படுகின்றன.  சொரொத 
மொறியொனது X என குறிககப்்படுகி்றது.  
சொர்நத மொறியொனது (Dependent Variable) Y என 
குறிககப்்படுகி்றது. எடுத்துககொட்டொக, Y 
யொனது X ன சொர்பு  என்றொல், Y யொனது X ஐ 
சொர்நதது  எனறு க்பொருளொகும். Y ன மதிப்பு 
X ன மதிப்பி்னக ககொணடு 
தீர்மொனிககப்்படுகி்றது.  இத்ன Y = f(X) என 
கணித வடிவில் எழுதலொம்.  Y ன மதிப்பு Xன 
மதிப்்்பப் க்பொருத்து அ்மகி்றது.

12.2.2   வ�ர்கவகோட்டுச் 
சமன்�ோடுகள் 

இரணடு அளவீடுகளுககு 
இ்்டபயயொன கதொ்டர்பி்ன கொடடும் 
கூறப்ற சமன்பொ்டொகும்.   
ஒரு சமன்பொடடில், கதரியொத சொரொ மொறியின 
அதிக்படச அடுககு ஒனறு ஆக இருநதொல் 
அது ப�ர்கபகொடடுச சமன்பொ்டொகும்.  
அத்த்கய சமன்பொடுக்ள வ்ர்ப்டத்தில் 
குறிப்பிடப்டொமொனொல் அ்வ 
ப�ர்கபகொடுகளொக அ்மயும்.  
எடுத்துககொட்டொக Y = 100-10X.

ஒரு ப�ர்பகொடடிறகு, X மறறும் Y என்ற 
இரணடு மொறிகள ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன. 
X என்பது சொரொத மொறி எனவும், Y என்பது 
சொர்நத மொறி எனவும் குறிப்பி்டப்்படுகி்றது.

Xன மதிப்பு ஓர் அலகு 
அதிகரிககும்ப்பொது (அல்லது 
கு்்றயும்ப்பொது) அதபனொடு கதொ்டர்பு்்டய 
Yன மதிப்பில் ஏற்படும் மொற்றத்்தபய, 
பகொடடின சொய்வு எனகிப்றொம்.  ஒரு 
ப�ர்பகொடடின சொய்வி்ன சூத்திரம் 
வொயிலொக கண்டறியலொம். 
m = சொய்வு (இறுதிநி்ல மொற்றம், b எனவும் 
சில ்பொ்டநூல்களில் குறிப்பி்டப்்படுகி்றது)
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‘x’ என்ற ்பண்டத்தின பத்வயின 
அள்வயும், Px  என்பது ்பண்டத்தின 
வி்ல்யயும் குறிககும்.

அளிப்புச் சோர்பு: Qs = f (Px) இஙகு ‘Qs’ என்பது 
்பண்டத்தின அளிப்பின அள்வயும், Px  
என்பது ்பண்டத்தின வி்ல்யயும் 
குறிககும்.

எடுத்துககொடடு 12.1 ல் Y=-5X+12 என்ற 
சமன்பொடு க்ப்றப்்பட்டது.  இத்ன 
ப�ர்கபகொடடு சொர்பு எனலொம். இஙகு, 
சொய்வின மதிப்பு எதிர்ம்்றயொக இருப்்பதொல் 
இநதச சொர்பு பத்வச சொர்்பொக அ்மயும்.  
பத்வச சொர்பினப்பொது வி்லககும் 
பத்வககுமொன உ்றவு எதிர்ம்்றயொகும்.

Qd = 12-5X    அல்லது Qd = 12-5P 
P = 2 என்றொல் Qd = 2

P மதிப்்்ப 0, எனக கருதினொல் 
சமன்பொடடின மதிப்பு 12 மடடுபம 
கி்்டககும்.  அத்ன கவடடு அல்லது 
மொறிலி எனகிப்றொம்.  P = 0   என்றொல் Qd = 12

்ப்ணமதிப்்பொன மொறிக்ள Y அசசிலும், 
உருவம் ககொண்ட மொறிக்ள X அசசிலும் 
குறிப்்பது மொர்்ஷலின மர்பொக உளளது.  
எனபவ வி்ல்ய  Y அசசிலும் பத்வயின 
அள்வ  X அசசிலும் குறிககிப்றொம்.

வதறேகவகோடு

Y X

Y X

2
8 2

2
4 2

2
10

2
2

2(Y-2) = -10(X-2)
2Y-4 = -10X +20

2Y = -10X+24

Y = -5X +12

சொய்வு -5 ஆகும்.  

இத்ன m என குறிப்பி்டலொம். y கவடடு 12 
அல்லது மொறிலி c என குறிப்பி்டப்்படுகி்றது.
இது   Y = mX +C வடிவில் உளளது

 Y = 12 – 5X

 X = 0 எனில் Y = 12

 Y = 0 எனில் X = 12
5

 = 2.4 

(இகபகொடு நுணணினப் க்பொருளியலில் 
பத்வகபகொடுப்பொல் உளளது)

12.2.3  ப�ோருளியலில் �யன்�ோடு 

பமறகண்ட மு்்றயி்னப் ்பயன்படுத்தி 
பத்வ மறறும் அளிப்புச சொர்புக்ள 
க்ப்றலொம்.

வதறேச் சோர்பு: Qd = f (Px) இஙகு Qd என்பது 
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(X1, Y1), (X2, Y2) என்ற புளளிகளின வழிபய கசல்லும் 
ப�ர்பகொடடின சமன்பொடு 

 Y Y
Y Y

X X
X X

-
-

= -
-

1

2 1

1

2 1

(X1, Y1), (X2, Y2) ககுப் ்பதிலொக (10, 6), (20, 7) 
மதிப்புக்ள மு்்றபய பிரதியி்ட 

Y X-
-

= -
-

6
7 6

10
20 10

Y X- = -6
1

10
10

 Y X- = -6 10
10

10(Y - 6) = X - 10
10Y - 60 = X - 10
10Y - 60 + 10 = X

10Y - 50 = X
-X = -10Y + 50 

P = 5 என்றொல் அளிப்பு பூஜயமொகும். P = 6 
என்றொல் அளிப்பு 10 ஆகும்.Pயின மதிப்பு 5ககு 
கு்்றவொக, உதொர்ணமொக 4 என்றொல் அளிப்பு 
-10 ஆகும்.  இது கணிதத்தில் இயலும்.  ஆனொல் 
க்பொருளொதொரத்தில் மொறிகளின மதிப்பு 
எதிரி்்ட மதிப்்பொக இருநதொல் சரியொன 
க்பொருள தரொது.  க்பொதுவொக அளிப்புக பகொடு 
ஆதிப் புளளியிலிருநது கதொ்டஙகும்.  வி்ல 
பூஜயகமன்றொல் அளிப்பும் பூஜயமொகபவ 
இருககும்.

எடுத்துககோட்டு 12.2

ஒரு ்பண்டத்திறகொன வி்ல ₹5 அல்லது 
அ்தவி்ட கு்்றவொக இருககும்ப்பொது 
அளிப்பின அளவு பூஜஜியமொக உளளது.  
வி்ல ₹5 ஐ வி்ட ஒவகவொரு ₹1 
அதிகரிககும்ப்பொது அளிப்பு (அளவு) 
மொ்றொவீதத்தில் கதொ்டர்சசியொக 10 அலகுகள 
என்ற வீதத்தில் அதிகரிககி்றது.  அப்்படி 
எனில் ்பண்டத்திறகொன அளிப்புசசொர்பு 
கொணக.

தீர்வு

அளிப்புசசொர்பு (ப�ர்கபகொடு) அ்மகக 
கு்்றநதது இரணடு புளளிகள 
பத்வப்்படுகின்றன.  வி்ல ₹5 எனும்ப்பொது 
அளிப்பின அளவு பூஜஜியம் என்பதிலிருநது 
அளிப்புசசொர்பின முதல் புளளி கி்்டககி்றது.  
அதொவது புளளி (0,5) ஆகும்.

வி்ல ஒவகவொரு ஒரு ரூ்பொய் உயரும் 
ப்பொதும் அளிப்பு 10 அலகுகள 
அதிகரிககின்றது என்ற கூறறிலிருநது 
அளிப்புசசொர்பின இரண்டொவது மறறும் 
மூன்றொவது  புளளிகள கி்்டககின்றன.  
அதொவது புளளிகள (10, 6) மறறும் (20, 7) 
ஆகும்.

(10, 6) மறறும் (20, 7) ஆகிய இரணடு 
புளளிக்ள இ்்ணககும் ப�ர்கபகொடு 
வ்ர்ப்டம் 12.3ல் தரப்்படடுளளது.

அளிப்புகவகோடு
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E என்ற புளளியில் பத்வயும் அளிப்பும் 
சமமொகும்.

எடுத்துககோட்டு: 12.3

Qd = 100 – 5 P மறறும் Qs = 5 P என்பன 
மு்்றபய பத்வ மறறும் அளிப்புசசொர்புகள 
ஆகும்.  இத்னக ககொணடு சமநி்ல 
வி்ல மறறும் அள்வக கொணக.

தீர்வு:

Qs = Qd எனும் ப்பொது சமநி்ல ஏற்படுகி்றது.

Qs = Qd

5 P = 100 - 5 P

10P = 100

P = 10

  P = 10 எனில் 
அளிப்புசசொர்பில்,

Qs = 5 P = 5 x 10 = 50

பத்வசசொர்பில்,

Qd = 100 - 5 P = 100 - 5(10) = 50

எனபவ

P = 10, Qd = 50, Qs = 50.

வி்ல ₹10 எனகின்றப்பொது பத்வயின 
அளவு அளிப்பின அளவிறகுச சமமொக 50 

இருபு்றமும் ( - ) ஆல் க்பருகக

X = -50 + 10Y

X என்ப்த அளிப்பின அளவு (X) மறறும் Y 
என்ப்த வி்ல (P) எனவும் கருதினொல்,

 X = 10P - 50 (அல்லது)

X = -50 + 10 P

 வி்ல P = 0 எனில் Q = -50

 Q = 0 எனில் P = 5

குறிப்பு: பத்வசசொர்பில் P யின கு்ணகம் – 
ஆகும்.

 அளிப்புசசொர்பில் P யின கு்ணகம் +  
ஆகும்.

12.2.4  சமநிறல 

பத்வகபகொடும் அளிப்புகபகொடும் 
கவடடும் புளளிபய சமநி்லயொகும்.  
இரணடு சமன்பொடுக்ள தீர்ப்்பதன மூலம் 
சமநி்லப்புளளி்ய கொ்ணலொம்.  இரணடு 
சமன்பொடுக்ள தீர்ப்்பதன மூலம் இரணடு 
கதரியொத மதிப்புக்ள அறியலொம்.

சமநிறலப் புள்ளியில்,

பத்வ = அளிப்பு
(இ்வ அனுமொன உதொர்ணஙகள)

100-10P = 50 + 10 P

100-50 = 20P

50 = 20P 
50
20

= P

P = 2.5

P = 2.5 எனில்  பத்வ = 100-10 (2.5)
 = 75

P = 2.5,  எனில் அளிப்பு = 50 +10 (2.5)
= 75
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ப�ர்பகொடடு  பத்வசசொர்பு மறறும் 
சொய்்வ கொணக.

தீர்வு:

 (100, 1) மறறும் (50, 2) ஆகிய புளளிகள 
மு்்றபய (X1,Y1) மறறும் (X2,Y2) ஆகும். 
இப்புளளிக்ள இ்்ணப்்பதன மூலம் 
பத்வசசொர்புககொன சமன்பொடு கி்்டககும்.

 
Y Y
Y Y

X X
X X

-
-

= -
-

1

2 1

1

2 1

 Y X-
-

= -
-

1
2 1

100
50 100

 Y X- = -
-

1
1

100
50

-50 (Y - 1) = 1 (X - 100)
-50Y + 50 = X - 100
-50Y + 50 + 100 = X
-50Y + 150 = X

                  X = 150 - 50Y
எனபவ பத்வசசொர்்பொனது

Qd = 150 – 50P பமலும் சொய்வு  m = - 50

உனது  �குதியில்  நீர்  வமலோண்றம 
�றறி சிந்திககவும். தினசரி அ்னத்து 
்பயன்பொடுகளுககும் எவவளவு 
லிட்டர் நீர் பத்வப்்படுகி்றது  மறறும் 
உனது கதருவில் பத்வப்்படும் நீரின 
அளவுககொன பத்வசசொர்பி்னக 
கொணக.

அலகுகளொக உளளது. வ்ர்ப்டம் 12.6 ஐப் 
்பொர்ககவும்.

 

எடுத்துககோட்டு: 12.4

D = 50 – 5P என்பது அஙகொடி பத்வக 
பகொ்டொகும்.  எநத அதிக்படச வி்லககு 
பமல் ்பண்டத்திறகொன வி்ல 
தரமொட்டொர்கள என்ப்த கொணக.

தீர்வு:

Qd = 50 – 5P தரப்்படடுளளது

5P = 50 - Qd

Qd மதிப்்பொனது பூஜஜியம் எனில்,

5P = 50

P =
50
5

P = 10  எனகின்றப்பொது பத்வ 
பூஜஜியமொகும்.
எனபவ P = 10 என்பது அதிக்படச 
வி்லயொகும்.  இநத வி்லககுபமல் 
்பண்டத்்த ஒருவரும் வொஙக மொட்டொர்கள.

எடுத்துககோட்டு: 12.5

்பொலுககொன பத்வ அட்டவ்்ண

வி்ல: Y 1 2 3

பத்வ: X 100 50 0
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12.3 எனில்,

A அணியின அணிகபகொ்வ 
a a a
a a a
a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

 
ஆகும். இது A  என  
குறிப்பி்டப்்படும்..

அணிகபகொ்வயின மதிப்்பொனது எண 
மதிப்பில் குறிப்பி்டப்்படுகி்றது. 

2 x 2 வரி்ச ககொண்ட அணியின 
அணிகபகொ்வ மதிப்பு க்ணககிடும் மு்்ற 
கீபழ தரப்்படடுளளது.

A  = 
a b
a b

1 1

2 2

 என்றால் then A a b a b� �1 2 2 1
 ஆகும்.

3 x 3 வரி்சயு்்டய அணியின 
அணிகபகொ்வ மதிப்பி்ன பினவருமொறு 
க்ணககி்டலொம்.

a b c
a b c
a b c

a
b c
b c

b
a c
a c

c
a b
a b

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1
2 2

3 3
1

2 2

3 3
1

2 2

3 3

� � �

=  a1(b2c3-b3c2)-b1(a2c3-a3c2)+c1(a2b3-a3b2)

எடுத்துககோட்டு: 12.6

A  =  என்ற அணியின 
அணிகபகொ்வ

மதிப்பு கொணக.

தீர்வு:

A = 
3 4
10 2�
�

�
�

�

�
� அணி தரப்்படடுளளது.

எனபவ,

A �
�

� �� � �
3 4

10 2
3 2 10 4( )

= - 6 - 40 = - 46 

அணிகபகொ்வயின மதிப்பு -46 ஆகும்.

3 4
10 2�
�

�
�

�

�
�

அணிகள்

12.3.1  அணிகள் 

அணி (Matrix) என்பது ஒரு்ம வடிவம், 
அணிகள (Matrices) என்பது ்பன்ம 
வடிவமொகும்.  அணிகள என்பது கசவவக 
வடிவில் ( ) அ்்டப்புககுறிககுள 
நி்ரகளொகவும், நிரல்களொகவும் 
வரி்சப்்படுத்தப்்பட்ட எணகளின 
கதொகுப்்பொகும்.  ஓர் அணியில் நி்ர மறறும் 
நிரல்களின எணணிக்க சமமொக இருப்பின 
அது சதுர அணியொகும்.

12.3.2  அணிகவகோறேகள் 

ஒவகவொரு சதுர அணிககும் 
அணிகபகொ்வ உளளது. அணிகபகொ்வ 
என்பது அநத அணியின அபத உறுப்புக்ளக 
ககொணடு நி்ரகளொகவும், நிரல்களொகவும் 
குத்துக பகொடுகளுககுள அ்்ட்பட்ட 
அ்மப்்பொகும். 

எடுத்துககொட்டொக,    

1 3 5
6 2 4
7 8 9

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�
  என்பது 3 x 3, வரி்ச ககொண்ட 
சதுர அணி.

இதன அணிகபகொ்வ 

1 3 5
6 2 4
7 8 9

 ஆகும்.

2 3
5 7
�

�
�

�

�
�  என்பது 2 x 2 வரி்ச ககொண்ட சதுர 

அணி.

இதன அணிகபகொ்வ 
2 3
5 7  ஆகும்.

க்பொதுவொக, A =

a a a
a a a
a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�
 என்பது ஒரு 

அணி
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எனில்

x x y y z z
� � �
�
�

�
�

�
�

, ,

இதில், �� �
a a a
a a a
a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

�� ��

��

x y

b a a
b a a
b a a

a b a
a b a
a b a

z

� �
1 12 13

2 22 23

3 32 33

11 1 13

21 2 23

31 3 33

, ,

��
a a b
a a b
a a b

11 12 1

21 22 2

31 32 3

எடுத்துககோட்டு: 12.8 

கிரொமர் விதி்யப் ்பயன்படுத்தி 
சமன்பொடுகளின x மறறும் y மதிப்புக்ளக 
கொணக. x + 3y = 1 மறறும் 3x – 2y = 14

தீர்வு:

ககொடுககப்்படடுளள சமன்பொடுகள
  x + 3y = 1
 3x – 2y = 14  ஆகும்.

சமன்பொடுக்ள அணி வடிவில் அ்மத்தி்ட

1 3
3 2

1
14�

�

�
�

�

�
�
�

�
�
�

�
� �

�

�
�

�

�
�

x
y

∆ மதிப்புகொ்ணல்  �� �
�

1 3
3 2

 = -2 -9
 = - 11 

எடுத்துககோட்டு: 12.7

A =
















3 4 7
2 1 3
7 2 1

 

என்ற அணியின அணிகபகொ்வ மதிப்பு 
கொணக.

தீர்வு:

தரப்்பட்ட அணியின அணிகபகொ்வ 
மதிப்்பொனது

A � � � �
3 4 7
2 1 3
7 2 1

3
1 3
2 1

4
2 3
7 1

7
2 1
7 2

=  3 (1 - 6) -4 (2 - 21) + 7 (4 - 7)

= 3 (-5) -4 (-19) + 7 (-3)

= -15 +76 -21

A  = 40

அணிகபகொ்வ மதிப்பு 40.

12.3.3  கிரோமரின் விதி  [Cramer’s Rule] 

‘n’ மொறிகள மறறும் 
‘n’ சமன்பொடுக்ளக 
ககொண்ட ப�ரிய 
ச ம ன ்ப ொ டு க ளி ன 
தீர்வி்ன கிரொமர் 
விதி்ய ்பயன்படுத்தி 
கொ்ணலொம்.  தனித்த 
தீர்வுகள உ்்டய 

சமன்பொடுகளுககு மடடுபம கிரொமரின 
விதி்யப் ்பயன்படுத்தி கதரியொத 
மொறிகளின மதிப்புகக்ளக கொ்ணமுடியும்.
தரப்்பட்ட சமன்பொடுகள 

a11x + a12 y + a13 z = b1

a21x + a22 y + a23 z = b2

a31x + a32 y + a33 z = b3

(1704-1752)

குறிப்பு:

அணிகபகொ்வ மதிப்பு ∆ = 0, எனில் தீர்வு 
கி்்டயொது.
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எடுத்துககோட்டு: 12.10

7x1 - x2 - x3 = 0

10x1 - 2x2 + x3 = 8

6x1 + 3x2 - 2x3 = 7 என்ற சமன்பொடுகளின 
தீர்வு கொணக.

தீர்வு:

ககொடுககப்்பட்ட சமன்பொடடின அணி 
வடிவம் பினவருமொறு

7 1 1

10

6 3 2

0

8

7

1

2

3

x
x
x

2 1

�� �
� �
� �

�

7 1 1
10 2 1
6 3 2

 =  7(4-3)-(-1)(-20-6)+(-1)(30+12)

 = 7(1) + 1(-26) - 1(42)

= 7 -26 - 42 = -61

∆x1= �
� �
�

�

0 1 1
8 2 1
7 3 2

=  0(4-3)-(-1)(-16-7) + (-1)(24 + 14)

= 0 + 1(- 23)-1(38)

= -23 - 38 = -61

∆x2=�
�

�

7 0 1
10 8 1
6 7 2

= 7(-16-7)-0(-20-6)+(-1)(70-48)

= 7(-23) + 0 - 1(22)

= -161-22 = -183

இஙகு ∆ ≠ 0, எனபவ தீர்வு உணடு. 

�� x � �
� � �

1 3
14 2

2 42  = -44

�� y � � � �
1 1
3 14

14 3 11

 x x
� �

�
�

�
��
��

44
11

4 ,   y y
� �

�
� �

��
��

11
11

1

� �x 4 மறறும் y � �1

எடுத்துககோட்டு: 12.9

5x1 + 3x2 = 30
6x1 - 2x2 = 8 என்ற சமன்பொடடு அ்மப்பின 
தீர்வு கொணக.

தீர்வு:

சமன்பொடுகளின ககழு மறறும் மொறிலி 
உறுப்புகள பினவருமொறு தரப்்படுகின்றன.

�

�

�

�
�

� � � � �

�
�

� � � � �

� � � � � �

5 3
6 2

10 18 28

30 3
8 2

60 24 84

5 30
6 8

40 180

1

2

x

x 1140

84
28

3

140
28

5

1
1

2
2

� � �
�
�

�

� �
�
�

�

x x

x x

�
�

�
�

∴�x1 = 3,  x2 = 5

தீர்றே சரி�ோர்த்தல்:

சமன்பொடடில் பிரதியி்ட,

4 + 3(-1) = 1, 

3(4) – 2(-1)= 14
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2 3 1
4 3 2
2 5 3

32
52
60

2 9 10 3 12 4 1 20

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

x
y
z

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

� � � � �� ( ) ( ) ( ��
� � � �
� � � � � �

6
2 1 3 8 1 14

2 24 14 12

)
( ) ( ) ( )

∆x  மதிப்பு கொ்ண,  

  ∆x =  
32 3 1
52 3 2
60 5 3

x 32 9 10 3 156 120 1 260 180
32 1 3 36 1 80

32 1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

008 80 60

∆y  மதிப்பு கொ்ண,  

∆y = 
2 32 1
4 52 2
2 60 3

�y � � � � � �
� � �
� �

2 156 120 32 12 4 1 240 104
2 36 32 8 1 136
72 25

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

66 136 48� � �

∆z  மதிப்பு கொ்ண,  

∆z = 
2 3 32
4 3 52
2 5 60

z 2( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
180 260 3 240 104 32 20 6

2 80 3 136 32 14
1600 408 448 120

60
12

5

48
12

4

x

y

z 120
12

10

∆x3=�
�
�

7 1 0
10 2 8
6 3 7

= 7(-14-24) - (-1)(70-48) + 0(30 + 12)

= 7(-38) + 1(22) + 0

= -266 + 22 = -244

x x
1

1 61
61

1� �
�
�

�
��
��

x x
2

2 183
61

3� �
�
�

�
��
��

x x
3

3 244
61

4� �
�
�

�
��
��

12.3.4  ப�ோருளியலில் �யன்�ோடு 

எடுத்துககோட்டு 12.11

திரு. அனபு 2 ப்பனொககள, 3 க்பனசில்கள 
மறறும் 1 ப�ொடடு புத்தகம் வொஙகினொர்.  
திரு.்பரககத் 4 ப்பனொககள, 3 க்பனசில்கள 
மறறும் 2 ப�ொடடு புத்தகஙகள வொஙகினொர். 
திரு. சொர்லஸ் 2 ப்பனொககள, 5 க்பனசில்கள 
மறறும் 3 ப�ொடடு புத்தகஙகள வொஙகினொர். 
அவர்கள மு்்றபய ₹32, ₹52 மறறும் ₹60 
கசலவழித்துளளனர். எனில், ஒரு ப்பனொ, 
ஒரு க்பனசில் மறறும் ஒரு ப�ொடடு 
புத்தகத்தின வி்ல்யக கொணக.

தீர்வு: 

x  என்பது ஒரு ப்பனொவின வி்ல்யயும் y 
என்பது ஒரு க்பனசிலின வி்ல்யயும் z 
என்பது ஒரு ப�ொடடு புத்தகத்தின 
வி்ல்யயும் குறிப்பிடும் எனக.

சமன்பொடு வடிவில்:

2x + 3y + 1z = 32, 

4x + 3y + 2z = 52, 

 2x + 5y +3z = 60

அணி வடிவில்

(ஒரு ப்பனொவின வி்ல)

(ஒரு க்பனசிலின வி்ல) 

(ஒரு ப�ொடடு புத்தகத்தின 
வி்ல)
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12.4

x ஐப் க்பொறுத்து  y ஐ வ்கப்்படுத்தி்ட

d y
dx

df x
dx

� �
�

� �

12.4.2   ேறகயீட்டின் சில முககிய 
சூத்திரஙகள் (திட்ட 
ேடிேஙகள்) 

(மோறிலி, கூட்டல், கழித்தல் மட்டும்)

1. d c
dx
( )

= 0  இஙகு C ஒரு மொறிலி

  ( ‘x’ ஐப் க்பொறுத்து ‘C’ ஐ வ்கயி்ட 
மதிப்பு பூஜஜியம் என ்படிககவும்)

2. d x
dx

nx
n

n( )
� �1

3. d x
dx

x x( )
� � ��1 1 11 1 0

4. 
d u v
dx

du
dx

dv
dx

�� �
� �

5. 
d u v
dx

du
dx

dv
dx

�� �
� �

1குறிப்பு:

எநத ஒரு பூஜயம் அல்லொத கமய் 
எணணிறகும் அடுககு பூஜஜியகமனில் 

மதிப்பு 1. x ≠ 0 என்றால் x0 = 1

எடுத்துககோட்டு: 12.12

Y = 4, எனில் dy
dx

 மதிப்பு கொண.

தீர்வு:

Y = 4, இஙகு 4 மொறிலி மதிப்பு.  
மொறிலிசசொர்பின வ்ககககழு பூஜஜியம்.

எனபவ, dy
dx

d
dx

�
� �

�
4

0

விறடறயச் சரி�ோர்த்தல்

2x + 3y + 1z = 32

2(5)+3(4)+1(10)=10+12+10 = 32

4x + 3y + 2z = 52

4(5)+3(4)+2(10)= 20+12+20 =52

2x + 5y + 3z = 60

2(5)+5(4)+3(10)=10+20+30 = 60

சிந்தித்து பசயல்�டு

்பொத்திமொ ₹49 கசலவழித்து 6 
ப்பனொககள மறறும் 5 க்பனசில்கள 
வொஙகினொள. இரொணி ₹32 
கசலவழித்து 3 ப்பனொககள மறறும் 4 
க்பனசில்கள வொஙகினொள.  எனில் 1 
ப்பனொ மறறும் 1 க்பனசிலின 
வி்ல்யக கொணக.

6 5
3 4

49
32

1

2

�

�
�

�

�
�
�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

x
x

தீர்வு :  ஒரு ப்பனொவின வி்ல = ₹4
ஒரு க்பனசிலின வி்ல    =  ₹5

ேறக  நுண்கணிதம் 
[Differential Calculus]

12.4.1  ப�ோருள் 

நுணகணிதத்தின அடிப்்ப்்ட கசயலி 
வ்கயீடு (differentiation) ஆகும். எநத ஒரு 
சொர்பின மொற்ற வீதத்்த விளககி்ட 
வ்ககககழு ்பயன்படுகி்றது.  வ்ககககழு 
என்பது சொர்்பற்ற மொறியில் ஏற்படும் சிறிய 
மொற்றத்திறகு  (பூஜஜியத்திறகு க�ருககமொக) 
ஏற்ப சொர்நத மொறியில் ஏற்படும் 
மொற்றமொகும். 

y = f(x) ஒரு சொர்பு எனக.
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dy
dx

x x� �6 48 2

எடுத்துககோட்டு: 12.16

Y = 2x3 – 6x, எனில் dy
dx

 ஐ கொணக.

தீர்வு:

Y = 2x3 – 6x

xஐ க்பொருத்து  ‘y’ யி்ன வ்கயி்ட,

dy
dx

x x� � � � � �� �2 3 6 13 1 1 1

� �6 62 0x x

dy
dx

x� �6 62

12.4.3   ேறக  நுண்கணிதத்தின் 
�யன்�ோடு 

இரணடு அல்லது இரணடுககு 
பமற்பட்ட மொறிகளின உ்றவி்ன சொர்்பொக 
விளககலொம்.  கதொ்டர்சசியொன சொர்பி்ன 
மடடுபம வ்க்படுத்த முடியும்.  
உதொர்ணமொக, வ்க நுணகணிதமொனது 
பினவருவனவற்்ற கொ்ண ்பயன்படுகி்றது.

1.  வி்ல்யப் க்பொறுத்து பத்வயில் 
ஏற்படும் மொற்ற வீதம். (நுணணினப் 
க்பொருளியலில்)

2.  முதலீடடி்ன க்பொறுத்து வருமொனத்தில் 
ஏற்படும்  மொற்ற வீதம் (ப்பரினப் 
க்பொருளியலில்)

12.4.4  இறுதிநிறல கருத்துகள் 

X ல் ஏற்படும் சிறு மொறு்பொடடிறகு ஏற்ப 
Y ல் ஏற்படும் மொறு்பொடுகள இறுதிநி்ல 
கருத்து எனப்்படுகி்றது.  (X என்பது சொரொத 
மொறியொகும், Y என்பது சொர்நத மொறியொகும்)

எடுத்துககோட்டு: 12.13

y = 6x3 என்ற சொர்பின சொய்வி்னக கொணக

தீர்வு:

 y = 6x3  தரப்்படடுளளது

சொய்வு =dy
dx

dy

dx
= ( ) −
6 3

3 1x = 18x2   (x ன எநத ஒரு 
மதிப்பிறகும்)

எடுத்துககோட்டு: 12.14

y=5x4  என்ற சொர்புககு x = 10 எனும் ப்பொது 
சொய்வு எனன ?

தீர்வு:

 y = 5x4 சமன்பொடு தரப்்படடுளளது

சொய்வு = � dy
dx

dy
dx

� � � �5 4 4 1x

= 20x3

x = 10 என இருககும் ப்பொது சொய்வு = 20 (10)3 

 = 20,000, 

 சொய்வு  = 20,000

எடுத்துககோட்டு: 12.15

Y = 3x2 + 16x3 என்ற சொர்பி்ன x ஐ க்பொருத்து 
வ்கயிடுக.

தீர்வு:

Y = 3x2 + 16x3  ஐ வ்கயி்ட

dy
dx

x x� � � � � �� �3 2 16 32 1 3 1

� �6 481 2x x
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12.4.7  இறுதிநிறல ேருேோய் 

இறுதிநி்ல வருவொய் என்பது கூடுதல் 
ஓர் அலகு உற்பத்தியி்ன விற்பதனொல் 
ஈட்டப்்பட்ட வருவொய் ஆகும்.  பவறு 
விதமொகக கூறினொல், இறுதிநி்ல வருவொய் 
என்பது ஒரு அலகு கூடுதல் க்பொரு்ள 
விற்பதொல் கமொத்த வருவொயில் ஏற்படும் 
கூடுதலொகும்.

MR
d TR
dQ

TR
Q

அல்லது

இஙகு ∆TR என்பது கமொத்த வருவொயில் 
ஏற்படும் மொற்றத்்தயும், ∆Q என்பது 
கவளியீடடில் ஏற்படும் மொற்றத்்தயும் 
குறிககும்.

எடுத்துககோட்டு: 12.18

TR = 50Q – 4Q2 என தரப்்படடுளளது. Q = 3 
எனில் இறுதிநி்ல வருவொ்யக கொணக.

தீர்வு:
 TR = 50Q - 4Q2

 MR = d(TR)/dQ

 MR = 50(1)Q1-1 - 4(2)Q2-1

  = 50(1)Q0 - 8 Q1

 = 50(1) - 8Q (∴Q0 = 1,Q1=Q)

 MR = 50 - 8Q

 Q =3 எனும்ப்பொது 

 MR = 50 -8(3) =26

எடுத்துககோட்டு: 12.19

ஓர் உற்பத்தியொளரின கமொத்த கசலவுச 
சொர்பு TC (Q) = Q3 – 18Q2 + 91Q + 10 ஆகும். 
இஙகு கசலவுகள ரூ்பொயில் உளளன. Q =3 

12.4.5  இறுதிநிறல உற�த்தி 

உற்பத்தி கொரணியின இறுதிநி்ல உற்பத்தி 
என்பது ஒரு கூடுதல் அலகு உற்பத்திக 
கொரணி்ய ்பயன்படுத்துவதொல் கமொத்த 
உற்பத்தியில் ஏற்படும் கூடுதல் அளவொகும்.

MP
d TP
dQ

TP
Qஅல்லது

12.4.6  இறுதிநிறல பசலவு 

இறுதிநி்ல கசலவு என்பது ஓர் அலகு 
உற்பத்தி அதிகரிப்பினொல் கமொத்த கசலவில் 
ஏற்படுகி்ற  கூடுதல் கசலவொகும்.

குறியீடடில்,

MC
d TC
dQ

MC TC
Qஅல்லது

இஙகு ∆TC என்பது கமொத்தச கசலவில் 
ஏற்படும் மொற்றத்்த குறிககி்றது; ∆Q 
என்பது அளவு அல்லது கவளியீடடில் 
ஏற்படும் சிறு மொற்றத்்த குறிப்பிடுகி்றது.  
(க்பொருளியலில் ஒரு பவ்ல கசய்யும் �்பர், 
ஒரு கவளியீடு என்பன மிகசசிறிய அலகொக 
கருதப்்படுகி்றது)

எடுத்துககோட்டு: 12.17

TC = 15 + 3Q2 + 7Q3 என்பது கமொத்த 
கசலவுச சொர்பு என தரப்்படின இறுதிநி்லச 
கசலவுச சொர்பி்ன வருவி.

தீர்வு:

TC = 15 + 3Q2 + 7Q3 

MC
d
dQ

d Q
dQ

d Q
dQ

�
� �

�
� �

�
� �15 3 72 3

  = 0+3(2)Q2-1 + 7(3)Q3-1

MC = 6Q +21Q2
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எனகின்றப்பொது இறுதிநி்ல கசலவு (MC) 
மறறும் சரொசரி மொறும் கசலவு (AVC) 
கொணக.

தீர்வு:

TC(Q) = Q3 – 18Q2 + 91Q + 10 தரப்்படடுளளது.  
இறுதிநி்ல கசலவுசசொர்பி்ன கொ்ண Q ஐ 
க்பொருத்து வ்கப்்படுத்த,

MC (Q) = 
d TC
dQ
� �

 = 3Q3-1 - 18(2)Q2-1  + 
91(1)Q1-1+0

= 3Q2 - 36Q1 + 91Q0 + 0

MC (Q) = 3Q2 - 36Q + 91  (∴
Q0 = 1)

Q = 3 எனில்

MC(Q) = 3(32)-36(3)+91

= 3(9)-108+91

= 27-108+91

= 118-108

= 10
சரொசரி மொறும் கசலவு கொ்ண (AVC) 

TC(Q) = Q3 – 18Q2 + 91Q + 10 தரப்்படடுளளது.

TVC (Q) = Q3 – 18Q2 + 91Q என அறிகிப்றொம். 
(மொறிலி மதிப்பு என்பது மொ்றொச கசலவு 
ஆகும்.)

AVC(Q)=TVC(Q)/Q

AVC(Q) = Q2 – 18Q + 91

Q = 3 எனில்,

AVC(Q) = 32–18(3)+91

               =9–54+91

               =100–54 = 46

∴AVC(Q) = Q Q Q
Q

3 218 91� �

      =Q2 -18Q +91

குறிப்பு : மொ்றொச கசலவு = 10

சரொசரி மொ்றொசகசலவு =  10
Q

. 

சரொசரி கசலவு = Q Q Q
Q

3 218 91 10� � �

� � � �Q Q
Q

2 18 91 10

எனபவ சரொசரி கசலவு =AVC + AFC

AC = AVC + AFC

                     AC  = TC
Q

எடுத்துககோட்டு: 12.20

ஒரு குறிப்பிட்ட ்பண்டத்்த உற்பத்தி கசய்ய 
ஒவகவொரு மொதத்தின கமொத்தச 
கசலவுக்ள தயொரிப்்பொளர் ஒருவர் TC(Q) = 
128 + 60Q + 8Q2 என மதிப்பிடுகி்றொர்.  
இறுதிநி்ல கசலவு, சரொசரி கசலவு, மொ்றொச 
கசலவு, மொறும் கசலவு, சரொசரி மொ்றொச 
கசலவு, சரொசரி மொறும் கசலவு 
ஆகியவற்்றக கொணக.

தீர்வு:

TC(Q) = 128 + 60Q + 8Q2 ககொடுககப்்படடுளளது.

TC = மொ்றொச கசலவு  + மொறும் கசலவு 
என்ப்த அறிபவொம்

MC (Q) = 
d TC
dQ
� �

= 0 + 60(1)Q1-1 + 8(2)Q2-1

= 0 + 60Q0 + 16Q1(Since, Q0=1)

MC = 60 + 16Q
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12.5

தீர்வு:

x
P

P� � �100 100 1 என தரப்்படடுளளது

குறிப்பு:

அளிப்பு சொர்்்ப ்பயன்படுத்தி அளிப்பு 
க�கிழ்சசிகககழு மதிப்்்பக கொ்ணலொம்.

� � �
dx
dp

100 1( )P-1-1

� �100 1( )P-2

= -100(P-2)

�
�100

2P
P=2 என்றொல்

dx
dp

= =
-100

4
-25 மறறும் x = =

100
2

50

சூத்திரத்தில் மதிப்புக்ளப் பிரதியி்ட 

e Pdx
xdpd � � �

�
�

�
�
�
��

�
�

�
�
� �

�
� �

2
50

100
4

200
200

1

ed = -1

பதோறக நுண்கணிதம்

12.5.1  பதோறகயீடு 

வ்க நுணகணிதம் சொர்புகளின மொற்ற 
வீதத்்த அளவிடுகி்றது. அம்மொற்ற 
வீதஙகள தரப்்படின F(x) என்ற சொர்பி்னக 
கொண்பதறகு வ்கயி்டலின எதிர்ம்்ற 
மு்்றயும் க்பொருளியலில் பத்வப்்படுகி்றது. 
இத்ன கதொ்கயி்டல் எனகிப்றொம். F(x) 
என்ற சொர்்பொனது  f(x) என்ற சொர்பின 
கதொ்கயி்டல் அல்லது எதிர் வ்கயி்டல் 
என அ்ழககப்்படுகி்றது.

சரொசரி கசலவு= TC
Q

= 128 60 8 2+ +Q Q
Q

AC = 128 60 8
Q

Q+ +

மொறிலி மதிப்பி்ன மொ்றொசகசலவு 
எனகிப்றொம்

மொ்றொச கசலவு = 128

FC  = 128

சரொசரி மொ்றொசகசலவு  =  128
Q

AFC = 128
Q

சரொசரி மொறும் கசலவு =60 + 8Q (மொறும் 
கசலவி்ன Q ஆல் வகுகக)

∴�AVC = 60 + 8Q

12.4.8  வதறே ப�கிழ்ச்சி 

ஒரு க்பொருளின வி்லயில் ஏற்படும் 
விகிதொசசொர மொற்றத்திறகும் அதன 
கொர்ணமொக பத்வயில் ஏற்படும் 
விகிதொசசொர மொற்றத்திறகொன விகிதபம 
பத்வ க�கிழ்சசி எனப்்படும்.  கணிதக 
குறியீடுகளில்

ed  = (
P
x

)  (
dx
dp

)

பத்வச சொர்பு Q=a-bP எனில்

 ed dQ
dP( ) P

Q( )

எடுத்துககோட்டு: 12.21

பத்வசசொர்பு x = 100
P

 எனகி்றப்பொது

வி்ல்யப்க்பொருத்து பத்வ க�கிழ்சசி e 
்ய வி்ல P= 2 ஆக இருககும் ப்பொது 
கொணக.
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இ)  ∫f (x) dx = F(x)+C, C  என்பது கதொ்கயி்டல் 
மொறிலியொகும்.  இஙகு ∫f(x) dx என்பதன 
க்பொருள x க்பொருத்து f(x) ஐ கதொ்கயி்டல் 
ஆகும்.

12.5.3   பதோறகயிடல்  அடிப்�றட 
விதிகள்: 

I)  அடுககு விதி ∫Xn dx =
x
n

C
n( )+

+
+

1

1

II)  � � �k dx x c. � � , இதில் K மொறிலி மதிப்்பொகும்.

III) ∫a.xn dx = a∫xn dx

எடுத்துககோட்டு 12.22

4 43 3x dx x dx� ��

�
�

�
�

4
3 1

3 1x c

� �4
4

4x c

= x c4 +

எடுத்துககோட்டு 12.23

( )x x dx x dx xdx dx2 21� � � � � ����

�
�

�
�

� �
� �x x x c

2 1 1 1

2 1 1 1

= 
x x x c

3 2

3 2
� � �

எடுத்துககோட்டு 12.24

5 5dx x c� ��
எடுத்துககோட்டு 12.25

4 4
1 1

4
2

2

1 1

2

2

xdx x c

x c

x c

�
�

�

� �

� �

�
�

f(x) என்ற சொர்பின கதொ்கயீடடி்ன 
கணிதரீதியில்

� � � � � � �f x dx F x C என குறிப்பி்டலொம்.

சமன்பொடடின இ்டதுபு்ற ்பகுதியொனது x 
ஐப் க்பொருத்து f(x) ஐ கதொ்கயி்ட என 
குறிப்பி்டப்்படுகி்றது. இஙகு, ∫என்பது 
கதொ்கககுறி்யயும், f(x) என்பது 
கதொ்கப்்படுத்த பவணடிய சொர்பி்னயும், C 
என்பது கதொ்கயி்டல் மொறிலி்யயும் F(x)+c 
என்பது வ்ரய்்றககுட்ப்டொத 
கதொ்கயீடடி்னயும் குறிககின்ற 
குறியீடுகளொகும். x சொர்பு குறிப்்பொக 
கசொல்லப்்ப்டொததொல் ்பல்பவறு மதிப்புக்ள 
ஏறக முடியும்.

12.5.2  ப�ோருள் 

F(x) ஐ x ஐப் க்பொருத்து வ்கயி்ட f(x) 
கி்்டககும்.  எனபவ f(x) ஐ x ஐப்க்பொருத்து 
கதொ்கயி்ட F(x) கி்்டககும். கதொ்கயி்டல் 
என்பது வ்கயி்டலின எதிர்ம்்ற 
மு்்றயொகும்.

குறியீடடில்,

d F x
d

f x
x

� ��� �� � � � , எனில் 

� � � � � � �f x dx F x C

நிறனவிறபகோள்்ள வேண்டிய 
கருத்துககள்:

அ)  கதொ்கயி்டல் என்பது ∫ என்ற குறியீடடில் 
குறிப்பி்டப்்படுகி்றது. அதொவது ‘SUM’ 
(கதொ்க) என்ற ஆஙகில வொர்த்்தயின 
முதல் எழுத்தொன S என்பதன நீடசி 
வடிவமொகும்.

ஆ)  கதொ்கப்்படுத்த பவணடிய சொர்பி்ன 
ஒடடி வ்கயி்டல் குறி ‘dx’ இ்டப்்படுகி்றது.
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கமொத்த கசலவுசசொர்பு = ∫(இறுதிநி்ல 
கசலவுசசொர்பு) dx+c என அறிபவொம்.

TC = y dx c

= ( ) ,23 16 3
2x x dx c

இஙகு c ஒரு மொறிலி

= � � �� �23 16 3 2dx xdx x  dx+c

= 23x+16 x x c
2

3
3

2 3

TC = 23x + 8x2 - x3 + c

c=40 என ககொடுககப்்படடுளளது

TC = 23x+8x2-x3 + 40

சரொசரி கசலவுசசொர்பு = TC
x

= 23 + 8x - x2 + 40
x

12.5.5  நுகர்வேோர் உ�ரி 

ஆல்ஃபிரட மொர்்ஷல் 
இகபகொட்பொடடி்ன விரிவொகத் 
தநதுளளொர்.  குறிப்பிட்ட வி்லயில் மககள 
்பண்டஙக்ள வொஙகிடும் அளவிறகொன 
கதொ்டர்பி்ன பத்வசசொர்பு P(X) 
கொடடுகி்றது.

இத்ன  P = F (X) எனலொம்.

நுகர்பவொர் உ்பரி என்பது ஒருவர் 
ககொடுகக நி்னககும் வி்லககும் 
உண்மயில் ககொடுத்த வி்லககும் 
இ்்டபயயொன பவறு்பொ்டொகும்.

இத்ன பினவரும் வ்ர்ப்டம் கொடடுகி்றது.

நுகர்பவொர் உ்பரி (CS) யி்ன 
கணிதரீதியில் பினவருமொறு 
வ்ரயறுககலொம்.

12.5.4   பதோறகயிடலின் 
�யன்�ோடு 

எடுத்துககோட்டு 12.26

ஒரு நிறுவனத்தின கவளியீடு x ஆக 
இருககும்ப்பொது அதன இறுதிநி்ல 
கசலவுசசொர்பு 100–10x+0.1x2 எனக. 
அநநிறுவனத்தின மொ்றொச கசலவு ₹500 
என்றொல் கமொத்தச கசலவுச சொர்பு கொண.

தீர்வு

MC = 100 - 10x + 0.1 x2

TC = 100 10x 0.1 2x d x

= 100x-10 x x c
2 3

2
0 1

3
+ +.

= 100x-5x x c2
3

30
+ +

மொ்றொச கசலவு ₹500 தரப்்படடுளளது.

� � � � �TC x x x100 5
30

5002
3

� � � �
x x x

3
2

30
5 100 500

எடுத்துககோட்டு 12.27

x அலகுகள உற்பத்தி கசய்வதறகொன 
இறுதிநி்ல கசலவுசசொர்பு y = 23 + 16x – 3x2 
ஆகும்.  பமலும் பூஜஜிய அலகு உற்பத்திககு 
கமொத்தச கசலவு ₹40 ஆகின்றது.  கமொத்த 
கசலவுச சொர்பி்னயும், சரொசரி கசலவுச 
சொர்பி்னயும் கொணக.

தீர்வு:

இறுதிநி்ல கசலவுசசொர்பு  y = 23 + 16x – 3x2;  
c = 40 ஆகியன தரப்்படடுளளன.  
மொ்றொசகசலவு ₹40 ஆகும்.

மொ்றொசகசலவு ₹40 
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= 35(3) -2(3
2

2

) - 3
3

3

 -60

               = 105 -9 -9 - 60
               = 27 அலகுகள

12.5.6  உற�த்தியோ்ளர் உ�ரி: 

PS p x g x xo o

xo
= −∫ ( )d

0

எடுத்துககோட்டு 12.29

பத்வசசொர்பு PD =25 –Q2 மறறும் 
அளிப்புசசொர்பு PS =2Q+1. ஆகியன 
தரப்்படடுளளன. தூய ப்பொடடி நிலவும்ப்பொது 
(அ) நுகர்பவொர் உ்பரி மறறும் 
(ஆ) உற்பத்தியொளர் உ்பரி ஆகியவற்்றக 
கொணக. (PD= பத்வ வி்ல; PS=அளிப்பு 
வி்ல)

தீர்வு:

அஙகொடி சமநி்லயில், P Pd s=

25-Q2 = 2Q+1

0 = -25 + Q2 + 2Q+1

0 = -24 + Q2 + 2Q

Q2 + 2Q - 24 = 0

Q2 + 6Q - 4Q - 24 = 0

Q(Q + 6) -4(Q + 6) = 0

(Q + 6)(Q- 4) = 0

எனபவ, Q=4 அல்லது Q=-6. Q மதிப்பு -6 ஆக 
க்பொருளொதொரத்தில் க்பொருளற்றது.  எனபவ 
Q=4 ஆக இருககும்ப்பொது,

PD =25 -42=9;

PS =2(4) + 1=9

நுகர்பவொர் உ்பரி = 
0

4

�(25 - Q2)DQ - (9 × 4)

= 25Q - Q
3

3�

�
�

�

�
� �

0

4

36

CS = (x = 0 முதல் x = x0 வ்ரயிலொன பத்வ 
வ்ளபகொடடிறகு உட்பட்ட ்பரப்பு) – 
(கசவவகம் OX0BP0 யின ்பரப்பு)

CS = [
0

0x

p x dx]-x0P0

எடுத்துககோட்டு  12.28

P = 35 – 2X – X2  ஆகவும் பத்வ X0 என்பது 
3 எனவும் அ்மயுகமனில் நுகர்பவொர் உ்பரி 
எனன?
தீர்வு: 

தரப்்பட்ட பத்வசசொர்பு,

 P = 35 - 2x - x2

 x = 3 எனில்,
 P = 35 - 2(3) -32

    = 35 - 6 - 9
 P = 20
எனபவ,
CS = (பத்வ வ்ளகபகொடடின 0 முதல் 3 
வ்ரயிலொன வ்ளகபகொடடிறகு கீழுளள 
்பகுதியின ்பரப்பு) – கசவவகத்தின ்பரப்பு 
(20 × 3 = 60)

CS = 
0

3

�(35-2x-x2)dx-(20×3)

= 35 2
2 3

2 3

0

3

x x x
� �

�

�
�

�

�
� -60
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12.6

=[ (25)(4) - 1
3

 (4)3 ] -(0) -36

= [100 - 64
3

 ] - (0) -36 = 42.67

உற்பத்தியொளர்  உ்பரி  PS

PS = (9×4) - 
0

4

�( 2Q+1)DQ

= 36 - (Q +Q)2�� ��0

4

= 36 - (16 + 4) = 16

சிந்தித்து பசயல்�டு

�	ஏபதனும் ஒரு ்பொ்டத்தில் 
கூடுதல் மணி ப�ரம் 
்படிப்்பதொல் உனது 
மதிப்க்பணணில் ஏற்படும் 
மொற்றத்்தக கொணக.

�	கூடுதல் அலகு கிமீ 
்ப ய ணி க கு ம் ப ்ப ொ து 
க்படபரொல் நுகர்வின 
அளவி்ன கொணக.

�	ஒவகவொரு கூடுதல் அலகு 
கூலி அல்லது சம்்பளம் 
அல்லது வருமொனத்்த 
க்பொருத்து உனது 
க ்ப ற ப ்ற ொ ரி ன 
கசலவழிப்பில் ஏற்படும் 
மொற்றம் குறித்துக பகள.

தகேல் பதோடர்பு 
பதோழில்நுட்�ம் (ICT)

தகவல் கதொ்டர்பு கதொழில்நுட்பம் 
(ICT) என்பது தகவல்க்ள வி்ரவொகவும், 
துல்லியமொகவும் கதொகுககககூடிய ஓர் 
உளகட்ட்மப்்பொகும். பினவரும் 
அட்டவ்்ணயில் ICTயின கதொழில்நுட்பக 

கருவிகள மறறும் ்பணிகளின ்பயனக்ளக 
கொ்ணலொம்.

வ.எண தகவல் கதொழில்நுட்பக 
கருவிகள மறறும் 

்பணிகள

1 உருவொககம் தனிப்்பட்ட கணினிகள, 
டிஜிட்டல் பகமரொ, 
ஸ்பகனர், ஸ்மொர்ட ப்பொன

2 கசயலொககம் கொல்குபலட்டர், PC, 
ஸ்மொர்ட ப்பொன

3 பசமிப்பு CD, DVD, க்பன டி்ரவ, 
்மகபரொசிப், கிளவடு

4 கொடசிப்்படுத்தல் PC, TV, Projector, Smart 

Phone

5 ஊ்டகவழி 
்பரிமொற்றம்

இ்்ணயம், 
க்டலிகொன்பரனஸ், 
வீடிபயொகொன்பரனஸ், 
கமொ்்பல் கதொழில்நுட்பம், 
வொகனொலி

6 தகவல் 
்பரிமொற்றம்

e – mail, அ்லப்பசி

ICT வளர்சசி ஐநது கட்டஙக்ள 
க்டநதுளளது.  அ்வ

(A) கணினி (COMPUTER)
(B) PC
(C) நுண கசயலி (MICROPROCESSOR)
(D) இ்்ணயம் (INTERNET) மறறும்
(E)  வயர்கலஸ் கதொ்டர்புகள (WIRELESS 

LINKS)

புளளி விவரஙக்ள கதொகுத்தல், 
ஒழுஙகு்ற அ்மத்தல், ்கயொளுதல், 
க்ணககிடுதல் மறறும் முடிவுக்ள 
கொடசிப்்படுத்துதல் ஆகிய கணித 
புளளியியல் கருத்துகள க்பொருளியலுககு 
பத்வப்்படுகின்றன. அவற்்ற தகவல் 
கதொ்டர்பு கதொழில் நுட்பம் (ICT) 
பவகமொகவும், அதிகமொகவும், 
துல்லியமொகவும் கசய்கி்றது.  க்பொதுவொக, 
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ஆ)   வொர்த்்தகள மறறும் வொககியஙக்ள 
இ்்டயில் கசருகி்ட, மொறறி்ட அல்லது 
நீககி்ட முடியும்.

இ)  வடிவ்மப்பி்ன ்பயன்படுத்த முடியும்.

ஈ)  ்பககஙகளின அளவு மறறும் விளிம்பு 
அளவுக்ள சரிகசய்து ககொளள 
முடியும்.

உ)  பி்ழ திருத்தம் கசய்யும் வசதியுளளது.

ஊ)  ்பல ஆவ்ணஙகள மறறும் பகொப்புக்ள 
ஒன்றொக இ்்ணகக முடிகி்றது.

WORD DOCUMENT -ஐ தி்றப்�து 
எப்�டி ?

்பல்பவறு மு்்றகளில் MS WORD DOCUMENT 
ஐ தி்றககலொம்.

CLICK START → ALL PROGRAM → MS WORD 
அல்லது DESKTOPல் MS WORD ஐகொ்ன 
(ICON) இருமு்்ற கிளிக கசய்க. 

SPSS மறறும் EXCEL கதொகுப்புகள 
க்பொருளியல் ஆய்வொளர்களொல் 
்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன. சில குறிப்பிட்ட 
்பணிகளுககுககன சில கமனக்பொருளகள 
வடிவ்மககப்்படடுளளன. WORD 
PROCESSOR, SPREAD SHEET, WEB BROWSER 
முதலியன க்பொருளியல் ஆய்வுகளுககு 
அடிககடி உ்பபயொகப்்படும் சில 
கமனக்பொருளகளொகும்.

12.6.1  MS Word 

MS WORD என்பது ஒரு வொர்த்்த 
கசயலியொகும் (WORD PROCESSOR) 
இசகசயலி கசய்திக்ளயும், புளளி 
விவரஙக்ளயும்  உருவொகக, ஒழுஙகு்ற 
அ்மகக, அசசி்ட மறறும் தகவல்க்ள 
ஆவ்ணமொக ்பொதுகொகக உதவுகி்றது.

ேோர்த்றத  பசயலி  (WORD 
PROCESSOR) யின் அம்சஙகள் :

அ)  ஆவ்ணத்்த உருவொகக, �ககலடுகக, 
திருத்திய்மகக, வடிவ்மகக முடியும்.

பதரிவுபசய் நிரல்�ட்டியலின் �யன்கள் (USES OF MENU )

கதரிவுகசய் 
நிரல்்படடி 
(Home menu)

→ எழுத்துககள (fonts), எழுத்துரு வடிவம் (font size)  
ஆகியவற்்ற மொறறி்ட உதவுகி்றது. எழுத்து வடிவச கசய்தி 
வண்ணத்தி்ன மொறறி்டவும், எழுத்து �்்டயி்ன தடிமனொககல், 
சொய்வொக எழுதுதல் (Italic), அடிகபகொடிடடு எழுதுதல் 
ப்பொன்றவற்்ற கசயல்்படுத்த முடியும்.

நு்ழவு
(Insert)

→ ்பககஙகளுககு இலககமி்ட, வ்ர்ப்டஙகள, அட்டவ்்ணகள, 
வடிவஙகள, வொர்த்்த க்ல வடிவஙகள, சமன்பொடுகள, 
குறியீடுகள மறறும் ்ப்டஙகள ஆகியவற்்ற பத்வப்்படும் 
இ்டஙகளில் நு்ழகக (Insert) முடியும்.

்பகக வடிவ்மப்பு 
(Page Layout)

→ ்பககஙகளின விளிம்பு அளவி்ன (margin size) மொறறி  அ்மத்தி்ட, 
கசய்திக்ள ்பல்பவறு நிரல்களொக பிரிகக, ்பககத்தின பினபுல 
வண்ணத்்த மொறறி அ்மகக  ்பயன்படுகி்றது.
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வ்ர்ப்டஙகள, ்பகுதி வ்ர்ப்டஙகள, பகொடடு 
வ்ர்ப்டஙகள என விளககுவதறகும் 
்பயன்படுகின்றது.

12.6.3  Microsoft Power Point 

இது கணினி வொயிலொக தகவல்க்ள 
வழஙகி்ட உதவும் ஒரு கமனக்பொருள ஆகும்.
தகவல்க்ள வழஙகுவதில் உளள 
்படிநி்லகள:

(i) துவஙகு (Start) கசயலி்ய அமுககு

(ii) கசயறகட்ட்ள (Program) ்ய அமுககு

(iii) Microsoft Power point ஐ கதரிவு கசய்

(iv)  புதிய Power point பகொப்்பொனது தி்றககும்.  
அதனபி்றகு த்லப்பு மறறும் து்்ண 
த்லப்புக்ள விரும்பினொல் தட்டசசு 
கசய்யவும்.

(v)  புதிய ்படிமம் (‘new slide’) என்ற குறியீடு 
(Icon) அல்லது ‘Ctrl + M’ என்ற க்பொத்தொ்ன 
அமுககுவதன மூலம் புதிய ்படிமத்்த 
நு்ழககலொம்.

(vi)  ்பொ்டப்க்பொருள, அட்டவ்்ண்ய 
உளநு்ழத்தல், ்ப்டஙகள, இயஙகு 
்ப்டஙகள (movies), ஒலிகள ப்பொன்றவற்்ற 
உளள்டககமொக தர முடியும்.

(vii)  வடிவ்மப்பு ‘Design’ என்ற கசயலி 
�ழுமஙக்ள வடிவ்மகக உதவுகி்றது. 
(அ்னத்து �ழுமஙகளுககும் (slides) 
ஒபர க்பொதுவொன வடிவ்மப்பு அல்லது 

்பொர்்வ குறிப்பு 
(Reference)

→ அடிககுறிப்பு, முடிவுககுறிப்பு, ஆசிரியர்கள ்பறறிய  
அட்டவ்்ணக்ள நு்ழகக.

மீள ்பொர்்வ 
(Review)

→ பி்ழதிருத்தம், இலகக்ணம், கமொழிக்பயர்ப்பு கசய்ய.

்ப ொ ர் ் வ யி ்ட ல் 
(View) 

→ வடிவ்மத்த ்பககஙக்ள அசசி்ட, முழுத்தி்ரயில் ்படிகக, 
ஆவ்ணஙக்ள ்பொர்்வயி்ட

12.6.2  Microsoft Office Excel 

சூத்திரஙக்ளப் ்பயன்படுத்தி 
தரவுக்ள ஆய்வு கசய்யப் ்பயன்படுகி்றது.  
நி்ரக்ளயும் நிரல்க்ளயும் ககொண்ட 
க்பரிய தொள விரிதொள Spread sheet 
எனப்்படுகி்றது.  நி்ரகளும், நிரல்களும் 
ஒன்்றகயொனறு கவடடிகககொளளும் சிறு 
அலகிலொன அ்்றகள ‘Cell’ எனப்்படுகி்றது.  
MS Excel 2007 வடிவம் (version) 10 இலடசம் 
நி்ரகள மறறும் 16 ஆயிரம் நிரல்க்ளக 
ககொண்ட ்பணித்தொளில் (Work Sheet) 
விவரஙகள ்பதிய முடியும்.

ஆரம்�ம் (Start ) 

்பல்பவறு மு்்றகளில் MS Excel ஐ 
்பயன்படுத்தலொம்.

Click Start → Program →Micro Soft Excel 
அல்லது Desktopல் MS Excel ஐகொ்ன 
இருமு்்ற கிளிக கசய்க.

�ணித்தோள் (Work sheet)

சூத்திரம் மறறும் தரவுக்ள 
நி்ரகளொகவும் நிரல்களொகவும் தருவதறகு 
ஏற்ப அட்டவ்்ண வடிவிலொன ஆவ்ணபம 
்பணித்தொள (Worksheet) எனப்்படுகி்றது.  
அதில் �ொனகு வ்கயொன க்ணககீடடு 
கசயலிகள உளளன.  அ்வ கணித கசயல், 
ஒப்பிடுதல், உ்ர்ய ஒன்றொக இ்்ணத்தல் 
மறறும் குறிப்புகள ஆகும். MS Excel 
தரவுக்ள ஆரொயவும் அவற்்ற ்ப்டஙகள, 

11_Tamil Economic Chap 12_26.09.2018.indd   314 15-12-2021   17:45:05



315ப�ொருளியலுக்ொன ்ணித முறை்ள்

12.7

க்பொருளியலில் கணிதத்தின பத்வ்ய 
அறியலொம். குறிப்்பொக சொர்புகள, அணிகள, 
வ்க நுணகணிதம், கதொ்க நுணகணிதம், 
MS Word, MS Excel மறறும் Power Point 
Presentation ஆகியன ்பறறிய அறிவொனது 
க்பொருத்தமொன ்பயன்பொடுகளு்டன 
விளககப்்படுகின்றன.  க்பொருளியலில் 
கணித மு்்றகளின ்பயன்பொடு ்பறறிய 
உண்ம்ய கறக மொ்ணவர்களுககு கற்றல் 
கசயல்்பொடுகளும் பசர்ககப்்படடுளளன.

சூத்திரஙகள்

1. சொய்வு   (Y2-Y1)
(X2-X1)

m=

2.  (y-y1) = m (x-x1 ) என்பது ப�ர்பகொடடின 
சமன்பொடு.

3.  3x3 உ்்டய A என்ற அணியின 
அணிகபகொ்வ மதிப்பு. A  = a1(b2c3 – b3c2) 
– a2(b1c3-b3c1)+a3(b1c2-b2c1)

4.  மொறிலியின வ்கயீடடு ககழு மதிப்பு 
பூஜயமொகும்.

5. xn ன வ்கயீடு  nx(n-1)

6. ed  = இறுதிநி்லச சொர்பு /  ச ர ொ ச ரி ச 
சொர்பு

7. ed = −P
x

dx
dp

8. xn  என்ற சொர்பின கதொ்கயீடு  x
n

C
n+

+
+

1

1

9. நுகர்பவொர் உ்பரி CS = f x dx x p
x

o o( )
0

0

�
�

�
�
�

�

�
�
�
�

10.  உற்பத்தியொளர் உ்பரி

PS = x po o -
0

0x

g x dx� � �

ஒவகவொரு �ழுமத்திறகும் தனித்த 
வடிவ்மப்புக்ள கதரிவு கசய்யலொம்).

(viii)  �ழுமககொடசி (slide show) என்ற 
கசயலி்ய அழுத்துவதன மூலம் 
ஒருவர் �ழுமககொடசிக்ள 
துவககத்திலிருநபதொ அல்லது 
தறப்பொ்தய �ழுமக கொடசியிலிருநபதொ 
இயகக முடியும்.

குறிப்பிட்ட த்லப்பிலொன 
தகவல்க்ள புரிநதுககொணடு நி்னவில் 
்வப்்பதறகுரிய குறிப்புக்ள Power Point 
Presentation வசதிப்்படுத்துகி்றது.  சமீ்பத்தில் 
மிடுககொன வகுப்்ப்்ற (Smart Class room) 
கறபித்தலில் தகவல் கதொழில் நுட்பத்்த 
தி்றம்்ப்ட ்பயன்படுத்தி உயர்நத தரம் வொய்நத 
கல்வியி்ன வழஙகி்ட Power Point Presentation 
(PPT) உதவுகி்றது.

சிந்தித்து பசயல்�டு

�	சி்றப்புகள வொய்நத இநதியொ 
(“Incredible India") குறித்தொன 
MS Word ஆவ்ணம் தயொர் 
கசய்க.

�	க்டநத மொதத்தில் உனது 
தினப்்படி கசலவினத்்த 
ஒவகவொரு வ்க/ உருப்்படி 
வொரியொக Excel Sheet ல் தயொர் 
கசய்க.

�	உனது க்பறப்றொரு்டன 
கவளியில் கசனறு வநதது 
குறித்து “Power Point” தயொர் 
கசய்து வழஙகிடுக.

பதோகுப்புறர 

இநத அலகில் ப�ரிய இயறகணிதம், 
நுணகணிதம் மறறும் தகவல் கதொழில்நுட்ப 
்பயன்பொடுக்ள கற்பதன மூலம் 
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ICT CORNER
வகுப்பு: XI  - பாடம்: பபாருளியல் 

 அத்தியாயம் .12 .பபாருளியலுக்ான ்ணித முறை்ள்

வறைபடம் வறைதல் எனும் இநதச்
பெயல்பாடானது EXCEL தாளில் 

எளிறையான முறையில் 
வறைபடம்வறையும் முறையிறன 

விளககுகிைது.

�டி 2

�டி 6 �டி 8

�டி 4�டி 1

�டி 5 �டி 7

�டி3

* �டஙகள் அறடயோ்ளத்திறகு மட்டுவம.

உரலி:

https://youtu.be/Xn7Sd5Uu42A

�டி 1 :  Ms – Excel ்பணித்தொ்ள எடுத்துக ககொளளவும். X – அசசிறகுரிய விவரஙக்ள முதல் நிரலிலும் (column) 
அதறகுரிய மற்ற விவரஙக்ள அடுத்தடுத்த நிரல்களிலும் தட்டசசு கசய்யவும்.

�டி 2 :  தட்டசசு கசய்த விவரஙக்ள (select)  பதர்வு கசய்து, விளகக வ்ர்ப்டத்்தப் க்பறுவதறகு Insert-ஐ அழுத்தவும். 
‘Scroll down’ ்படடிய்லப் க்பறுவதறகு, அஙகு ககொடுககப்்படடுளள விளகக  வ்ர்ப்டஙகளில் ‘Scatter type’ ஐத் 
பதர்வு கசய்யவும்.

�டி 3 :  ‘Scroll down‘ ்படடியலில்,’Scatter with Smooth lines and Markers’ –ஐத் பதர்வு கசய்தொல் பத்வயொன வ்ர்ப்டம் 
கி்்டககும். தறப்பொது வலப்பு்றமுளள மூனறு ்பொ்வக்ளத் பதர்நகதடுத்து விளகக அட்டவ்்ணயின 
அ்மப்்்ப மொற்றவும். முதலில், முதல் க்பொத்தொ்ன அழுத்தி ‘Chart elements’- ஐ மொறறிய்மககவும். குறிப்்பொக 
‘Axis Titles’ மறறும் Chart title –ஐ பதர்வு கசய்யவும்.

�டி 4  :  ‘Axis Titles’ மறறும் Chart title –ஐத் பதர்வு  கசய்து x- அசசு , Y- அசசு மறறும் த்லப்புக்ளத் தட்டசசு கசய்யவும். 
வ்ர்ப்டத்தொளின நி்ல்ய மொற்ற, ‘Legend’ ஐ அழுத்தி (Right, Top, Left, Bottom) என பத்வயொன இ்டத்்தத் 
பதர்நகதடுத்து அஙபக ்வககவும். வ்ர்ப்டத்தொளின மீது ‘ Right Click’ கசய்து Copy  கசய்து ‘word’ ்பககத்தில் 
‘Paste’ கசய்யலொம் அல்லது Move Chart – ஐ பதர்வு கசய்து பவறு ‘excel’ ்பககத்திறகும் �கர்த்தலொம்.

�டி 5  :  புதிய தொளுககு மொறறுவதறகு அஙபக ஒரு ்படடியல் பதொனறும். வ்ர்ப்டத்்த ்பட்்ட விளககப் ்ப்டமொகபவொ 
அல்லது பவறு வ்கயொன வ்ர்ப்டமொகபவொ மொறறுவதறகு ‘graph’ஐ பதர்வு கசய்து பமல் கமனுவில் 
ககொடுககப்்படடுளள வ்ர்ப்ட வ்ககளில்  ஒன்்றத் பதர்நகதடுககவும்.
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ICT CORNER
வகுப்பு: XI  - பாடம்: பபாருளியல் 

12. பபாருளியலில் ்ணித முறை்ள் – நு்ர்வார ைற்றும் உற்பத்தியாளர உபரி

�டி 1 �டி 2 �டி 3 �டி 4

* �டஙகள் அறடயோ்ளத்திறகு மட்டுவம.

உரலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

்ணித முறை்றளப் பயனபடுத்தும் 
இச்பெயல்பாட்டில் பதாற்யீட்டின  

மூலம் நு்ர்வார ைற்றும் 
உற்பத்தியாளர  உபரி்ள் எளிதா் 

விளக்ப்பட்டுள்ளது.

பதோறக நுண்கணிதம் அறிக:
நிழலி்டப்்பட்ட ்பகுதியின ்பரப்பு = x அசசுககு பமல்,  x=a 
மறறும் x=b எனனும் புளளிகளுககி்்டபய f(x) எனனும் 
வ்ளபகொடடுககு கீழ் அ்்ட்படும் ்பகுதியின  ்பரப்பு = 
அதொவது a,b எல்்லகளுககுட்பட்ட f(x) எனும் சொர்பின 
கதொ்கயீடு

 =∫_a^b f(x)dx
f(x) ஆனது x அசசின மீது a மறறும் b 
எல்்லகளுககி்்டபய பத்வ 
வ்ளவு சமன்பொடடின வலப்்பககம் 
அ்மநதுளளது

�டி 1 :  ககொடுககப்்படடிருககும் உரலி / வி்ரவுககுறியீ்்டப் ்பயன்படுத்தி GeoGebra ்பககத்திறகுச கசல்க.

�டி 2 :  ‘நுகர்பவொர் மறறும் உற்பத்தியொளர் உ்பரி’ எனனும் ்பணித்தொ்ள எடுத்துக ககொளளவும்.

�டி 3 :  வ்ளபகொடுகளொல் அ்்ட்படும் ்பரப்்்பக கொ்ண கதொ்க நுண கணிதம் கதரிநதிருகக பவணடும். அத்த்கய க்ணககீடுக்ளச 

கசய்ய ்பல்பவறு கசயலிகள உளளன. எனினும் அ்வ எஙபக எப்்படி ்பயன ்படுகி்றது என்ப்தத் கதரிநது ககொளவது அவசியமொகும்

�டி 4  :  ்பணித்தொளில் பத்வ வ்ளவு ்பச்ச நி்றத்திலும், விநிபயொக வ்ளவு நீல நி்றத்திலும் இருககும். A(4,9) எனனும் புளளியில் 
இரணடும் கவடடிக ககொளகின்றன.  O  மறறும் A ககு இ்்டபயயொன பத்வ வ்ள்வத் கதொகுககும் ப்பொது கி்்டககும் 
்பரப்்பொனது அடுத்த ்படியில் கொட்டப்்படடுளளது அப்்பரப்்்பக கொண்பதறகு ‘Show Area Integral 1’ ஐச கசொடுககவும்.

�டி 5  :  இஙபக கொட்டப்்படும் ்பரப்்பொனது O  மறறும் A  ககு இ்்டபயயொன பத்வ வி்லயின கதொகுககப்்பட்ட மதிப்்பொகும்

�டி 6  :  ‘Area of Rectangle’ ன மீது கசொடுககும் ப்பொது கசவவகப் ்பரப்பு கி்்டககும். இது நீளம் 4 மறறும் அகலம்  9 ன க்பருககிய மதிப்ப்பயொகும் 
(கவனிகக-புளளி  A (4,9)) ஆக நுகர்பவொர் உ்பரி = (f(x) எனனும் 
வ்ளபகொடடுககுகீழ் அ்்ட்படும் ்பரப்பு) – (கசவவகப் ்பரப்பு)

�டி 7  :  Show Area Integral 2’ ஐச கசொடுககவும். O வுககும் A வுககும் இ்்டப்்பட்ட 
விநிபயொக வி்லயின கதொகுப்பு நீல நி்றத்தில் இருககும். உற்பத்தியொளர் உ்பரி  
=(கசவவகப்்பகுதியின ்பரப்பு) – (Ps எனனும் பகொடடின கீழ் வரும் ்பரப்பு)  ‘m’ 
மறறும் ‘c’ Sliders – ஐ �கர்த்தி மொறறுவதன மூலம் Ps பகொடடில் மொற்றம் ஆகும். 
நுகர்பவொர் உ்பரி மற்றம் உற்பத்தியொளர் உ்பரியில் ஏற்படும் மொற்றஙக்ளக 
கொ்ணலொம்.
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6)  சொரொத மொறியின மதிப்பில் ஏற்படும் மொற்றம் 
கொர்ணமொக சொர்நத மொறியின மதிப்பில் ஏற்படும் 
கூடுதல் மு்்ற மொற்றம் ___________ 
எனப்்படும்.

அ) சொய்வு விகிதம்

ஆ) கவடடு 

இ) மொறு்பொடு

ஈ) மொறிலி

7) (y-y1) = m (x-x1) என்பது __________ குறிககும்.

அ) சொய்்வ

ஆ) ப�ர்பகொட்்ட

இ) மொறிலி்ய

ஈ) வ்ளபகொட்்ட

8)  D = 50 – 5P எனகககொளக. D = 0 எனில், Pயின 
மதிப்பு

அ) P = 10

ஆ) P = 20

இ) P = 5

ஈ) P = - 10

9) D = 150 – 50P எனில் சொய்வு   _________  ஆகும்.  

அ)  -5 

ஆ) 50

இ) 5

ஈ) -50

10)  ஒரு அணியின அணிகபகொ்வ மதிப்பு ∆=0 
என்றொல் அச சொர்புகளுககு தீர்வு  ___________,

அ) உணடு

ஆ) கி்்டயொது

இ) எணணிலி (infinity)

ஈ) பூஜயம்

�குதி- அ

சரிய ோன   (அல்லது )   ப � ோருத்தம ோன 
விறடறயத்   வ த ர் ந்பதடுககவும் .

1)  ______________ இவறறின ஒருஙகி்்ணப்ப்ப 
கணிதவியல் க்பொருளொதொரம் எனப்்படும்.

அ) கணிதம் மறறும் க்பொருளொதொரம்

ஆ) க்பொருளொதொரம் மறறும் புளளியியல்

இ) க்பொருளொதொரம் மறறும் சமன்பொடுகள

ஈ) வ்ர்ப்டஙகள மறறும் க்பொருளொதொரம்

2)  பத்வக பகொடு அல்லது அளிப்புக பகொடு 
வ்ரவதில் _______ ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றது.

அ) அணிகள

ஆ) நுணகணிதம்

இ) இயறகணிதம்

ஈ) ்பகுமு்்ற வடிவியல்

3)  க்பொருளியலில் கணிதத்்த முதனமுதலொக 
்பயன்படுத்தியவர் _________.

அ) சர் வில்லியம் க்படடி

ஆ) ஜிபயொவொனி கசவொ

இ) ஆ்டம் ஸ்மித் 

ஈ) இர்விங பி்ஷர்

4)  ஒரு சொரொத மொறியு்டன கூடிய சொர்பு  __________ 
எனப்்படுகின்றது.

அ) ்பல மொறிச சொர்பு

ஆ) இரு மொறிச சொர்பு

இ) ஒரு மொறிச சொர்பு

ஈ) ்பல்லுறுப்புச சொர்பு

5)  இரு அளவுகளுககு இ்்டபய சமநி்ல என்ற 
கசொறக்றொ்டர் ___________ குறிககின்றது.

அ) சமமின்ம்ய

ஆ) சமநி்ல்ம

இ) சமன்பொட்்ட

ஈ) சொர்்்ப

ம ோதிரி  வினோககள்
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11)  நி்ல நிறகும் புளளி (State of rest) ________ 
எனப்்படும்.

அ) சமநி்ல 

ஆ) சமநி்லயின்ம

இ) கு்்றநத்படச புளளி 

ஈ) அதிக்படச புளளி

12)  நி்லயொன மதிப்பின வ்கயீடடுகககழு மதிப்பு  
_______ ஆகும்.

அ) ஒனறு
ஆ) பூஜயம்
இ) எணணிலி (infinity)

ஈ) எணணிலியல்ல

13)  xn என்பதன வ்கயீடடுகககழு   _______ 
ஆகும்.

அ) nx(n-1)

ஆ) n x (n+1)  
இ) பூஜயம்

ஈ) ஒனறு

14)  கணித மு்்றயில் கவளிப்்படுத்தப்்பட்ட கமொத்த 
கசலவுச சொர்பில் நி்லயொன கசலவு ______ 
உறுப்்பொல் குறிப்பி்டப்்படும்.

அ) �டுவொன
ஆ) வி்ல
இ) அளவு
ஈ) நி்லயொன மதிப்பு

15)  கமொத்த வருவொய்ச சொர்பின முதல் வ்கயீடு 
________ ஆகும்.

அ) சரொசரி வருவொய்
ஆ) இலொ்பம்
இ) இறுதிநி்ல வருவொய்
ஈ) பூஜஜியம்

16)  பத்வ க�கிழ்சசி ______ உளள விகிதம் 
ஆகும்.

அ)  இறுதிநி்ல பத்வச சொர்பிறகும் 
வருவொய் சொர்பிறகும்

ஆ)  இறுதிநி்ல பத்வச சொர்பிறகும் சரொசரி 
பத்வச சொர்பிறகும்

இ) நி்லயொன மறறும் மொறும் வருவொய்
ஈ)  இறுதிநி்ல பத்வச சொர்பிறகும், கமொத்த 

பத்வச சொர்பிறகும்.

17)  x+y = 5, x-y= 3 என்றொல் x ன மதிப்பு ______ 
ஆகும்.

அ) 4
ஆ) 3
இ) 16

ஈ) 8

18)  கதொ்கயீடு என்பது _______ என்பதின 
த்லகீழ் கசயல்்பொ்டொகும்.

அ) பவறு்பொடு
ஆ) கல்வ
இ) கலநதகல்வ

ஈ) வ்கயீடு

19)  Data processing_________ ல் 
பமறககொளளப்்படுகின்றது.

அ) PC யில் மடடும்
ஆ) க்ணககீடு கருவியில் மடடும்
இ) PC மறறும் க்ணககீடு கருவி
ஈ) விரலி (Pen Drive)

20)  Ctrl + M என்ற ஆ்்ண ______ 
்பயன்படுத்தப்்படுகின்றது.

அ) பசமிகக
ஆ) �ககலடுகக
இ) புதிய �ழுமத்்தப் க்ப்ற 
ஈ) �ழுமத்்த நீகக

விறடகள் (�குதி -அ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ ஈ ஆ இ இ அ ஆ அ ஈ ஆ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
அ ஆ அ ஈ இ ஆ அ ஈ இ இ
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�குதி-ஆ

பின்ேரும் வினோககளுககு ஓரிரு ேரிகளில் விறடயளி.

21.  62 = 34 + 4X என்றொல் X இன மதிப்பு கொண. (தீர்வு 
x=7)

22.  பத்வச சொர்புச சமன்பொடு q = 150 − 3p என்றொல் 
இறுதிநி்ல வருவொய் சொர்பி்ன வருவி.

23.  கமொத்த கசலவுச சொர்பு TC = 60 + 10x +15x2 
என்றொல் சரொசரிச கசலவுச சொர்பு கொண.

24.  பத்வச சொர்புச சமன்பொடு x = 20 – 2p – p2 இல் p 
வி்ல்யயும் x அள்வயும் குறிப்பிடும் என்றொல் 
p=2.5 என்ற மதிப்பில் பத்வ க�கிழ்சசிககழு 
மதிப்பு கொண.

25.  ஒரு க்பொருளின வி்ல pயும் அளவு  qவும் q = 30 – 
4p – p2 என்ற சமன்பொட்டொல் இ்்ணககப்்பட்டொல் 
(i) p = 2 என்ற மதிப்பில் பத்வ க�கிழ்சசிககழு 
மதிப்பு மறறும்              (ii) இறுதிநி்ல வருவொய் 
மதிப்பு கொண.

26.  அளிப்புச சொர்பு ககொடுககப்்படடுளளப்பொது 
அளிப்பு க�கிழ்சசி ககழு கொ்ண சூத்திரம் எனன?

27. MS Word ன முககிய அம்சஙகள யொ்வ?

�குதி-இ

பின்ேரும் வினோககளுககு ஒரு �த்தி அ்ளவில் விறடயளி.

28.  கணித மு்்றயின க்பொருளொதொரப் ்பயன்பொடுக்ள 
விளககுக.

29.  16x − 4 = 68 + 7x  என்றொல் பத்வயளவு x  
மதிப்பி்ன தீர்கக. (தீர்வு x=8)

30.  ஒரு நிறுவனத்தின வருவொய்ச சொர்பு  R = 600q – 
0.03q2 மறறும் கசலவுச சொர்பு C = 150q + 60,000 
என்றொல் அநத நிறுவனத்தின சரொசரி வருவொய்ச 
சொர்பு, சரொசரி கசலவுச சொர்பு, இறுதிநி்ல 
வருவொய்ச சொர்பு மறறும் இறுதிநி்ல கசலவுச 
சொர்பு ஆகியவற்்றக கொண. 

(தீர்வு:AR = 600 - 0.03q        MR = 600 - 0.06 q     
AC = 150 + (60000/q)    MC=150 ) 

31.  கிரொமர் விதி்யப் ்பயன்படுத்தி 
ககொடுககப்்படடுளள ப�ர்பகொடடுச 
சமன்பொடுக்ள தீர்வு கொண.

x1 – x2 + x3 = 2:  x1 + x2– x3 = 0 : –x1– x2 – x3 
= -6

32.  ஒரு நிறுவனத்தின கமொத்தச கசலவுச சொர்பு TC = 
5+ x2 ஆகும்  x = 10 என்ற அளவில் கமொத்தச 
கசலவி்னக கொண.

33.   TC = 2.5q3− 13q2+ 50q + 12  என்றொல்  இறுதிநி்ல 
கசலவுச சொர்பு, சரொசரி கசலவுச சொர்பு 
ஆகியவற்்றக கொண.

34.  MS Excel Sheet  கசயல்்படுத்துவதில் உளள 
நி்லக்ள விளககுக.

�குதி-ஈ

பின்ேரும் வினோககளுககு ஒரு �கக அ்ளவில் விறடயளி.

35.  ்பதப்்படுத்தப்்ப்டொத ்பொலின அஙகொடி்ய ஆய்வு கசய்யும் ஒரு ஆரொய்சசியொளர் Qt= f(Pt,Y,A,N,Pc) என்ற சொர்பி்ன 
எடுத்துக ககொண்டொர்.  இதில் Qt என்பது ்பதப்்படுத்தப்்ப்டொத ்பொலின பத்வ, Pt என்பது ்பதப்்படுத்தப்்ப்டொத 
்பொலின வி்ல, Y என்பது ஒரு குடும்்பத்தின சரொசரி வருமொனம், A என்பது ்பதப்்படுத்தப்்பட்ட ்பொலுககு 
கசய்யப்்படும் விளம்்பரச கசலவு, N என்பது அஙகொடியிளள மககளின எணணிக்க மறறும்  Pc என்பது 
்பதப்்படுத்தப்்பட்ட ்பொலின வி்ல்யயும் குறிககும்  எனில்

அ. Qt= f(Pt,Y,A,N,Pc) என்ப்த வொர்த்்தகளொல் விளககுக.

ஆ. இம்மொறிகளில் சொர்்பற்ற மொறிக்ளக குறிப்பிடுக.

இ.  இசசொர்பிறகு குறிப்பிட்ட வடிவம் தருக. (க்பொருளியல் அறி்வப் ்பயன்படுத்தி சொர்்பற்ற மொறிகளின 
கு்ணகம் ப�ரி்்ட அல்லது எதிரி்்ட எனக குறிப்பிடு.

36.  வ்ககககழு கணித மு்்ற்யப் ்பயன்படுத்தி பத்வயின சமன்பொடு P = 60 − 0.2Q   ஆக இருககும்ப்பொது   (i) 
P =0, (ii) P =20, (iii) P =40 என்றொல் பத்வ க�கிழ்சசிக ககழு மதிப்பு கொண.
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37.   Pd=1600 – x2 , Ps = 2x2 + 400  ஆகிய்வ பத்வ மறறும் அளிப்பு சமன்பொடு எனில் சமநி்லப் புளளியில் 
நுகர்பவொர் உ்பரி மறறும் உற்பத்தியொளர் உ்பரி மதிப்பு கொண.

38.   க்பொருளியல் து்்றயில் தகவல் கதொழில்நுட்பஙகள எவவொறு ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன?

1.  உஙகளு்்டய கொர் ஒரு லிட்டர் க்படபரொலுககு 16 கிபலொமீட்டர் கசல்லும் என்றொல் நீஙகள கசல்ல 
பவணடிய தூரம்  X கிபலொ மீட்டர் எனறும் க்படபரொலின வி்ல Y எனறும் எடுத்துக ககொண்டொல், 
க்படபரொலின பத்வககொன சொர்பு கொண.

2.  ஒரு பத்வச சொர்பி்ன ஏற்படுத்தி, அதிலிருநது இறுதிநி்ல வருவொய் சொர்பு கொண.  இறுதிநி்ல 
வருவொய் பூஜயமொக இருநதொல் கமொத்த உற்பத்தி்யக கொண.

3.  Excel spread sheet  ஐப் ்பயன்படுத்தி   Q = 100−10P  என்ற சொர்பிறகு ்பல்பவறு P மதிப்புககளுககு  Q மதிப்பு 
கொண.  இநத புளளிக்ள வ்ர்ப்டத்தில் குறித்து பத்வக பகொடு வ்ரக.

4.  MS-Word ஐத் தி்றநது வரு்க தநத, வரு்க தரொத மொ்ணவர்க்ள குறிககும் அட்டவ்்ண்ய 
ஏற்படுத்து.  உஙகள ்பளளியிலுளள அ்னத்து வகுப்புகளிலும் வரு்க தநத, வரு்க தரொத 
மொ்ணவர்களின எணணிக்க்ய பசகரித்து ்பதிவிடுக.  எநத வகுப்பில் அதிக எணணிக்கயில் 
மொ்ணவர்கள வரொமல் இருககி்றொர்கள என்ப்தக கொணக.  இதறகொன கொர்ணஙக்ள  MS-Word  ஐப் 
்பயன்படுத்தி ஒரு ்பத்தி அளவில் விவரிகக.

பசயல்�ோடுகள்

1.  Chiang A.C. and K. Wainwright, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Tata McGraw-Hill Education; Fourth 
edition (2013).

2.  Dowling E.T, Introduction to Mathematical Economics, 2nd Edition, Schaum‘s Outline Series, McGraw-Hill, New York, 
2003(ETD).

3. Henderson, J. M. and R.E. Quandt (1980), Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, McGraw Hill, New Delhi.
4. James Bradfield, Jeffrey Baldani, An Introduction to Mathematical Economics, Cengage Learning India Pvt Ltd (2008)
5.  Koutsoyiannis. A Modern Microeconomics, Palgrave Macmillan; 2nd Revised edition (2003)(– see mathematical appendices for 

each topic given at the bottom of the page)
6.  Mike Rosser. Basic Mathematics for Economists Second Edition, Routledge Taylor& Francis group London and New York group 

( This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003).
7. Mehta and Maddani Mathematics for Economics Sultan Chand and Sons  9th editions 2008

�ோர்றே நூல்கள்
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முடுக்கி Accelerator  
விளம்பரத் தேவை நெகிழ்ச்சி Advertising elasticity of demand
மாற்று ைழிகள் Alternative uses
ஓராண்டுத் திட்டம Annual plan 
கவை Art
அனுமானம Assumption
சராசரி நசைவு Average cost
சராசரி உற்்பத்தி Average product
 ்பண்்டமாற்று Barter
த்பாக்கு சார் ந்பாருளியல் Behavioural Economics
ைணிகம Business
நசயைாற்்றல் Capability  
மூைேனம (K) Capital
இயல்ந்பண் ்பயன்பாடடு ஆய்வு Cardinal Utility Analysis
நராக்க இருப்பு வீேம Cash Reserve Ratio (CRR)
குணாதிசயஙகள் Characteristics
6 ையதுக்கு கீதே உள்ள 1000 ஆண் குேநவேகளுக்கு எத்ேவன 
ந்பண்கள் இருக்கி்றார்கள் என்பது குேநவேகளின ்பாலின விகிேம

Child sex Ratio  

நோனவம Classical
நகழு Coefficient
காைனி ஆதிக்க முேைாளித்துைம Colonial capitalism  

மவ்றமுக தைவையினவம
Concealed unemployment, 
Disguised unemployment

நசறிவு Concentration  
மா்றா விகிே அளவு Constant Returns to Scale
நுகர்்பைர் Consumer
நுகர்தைார் உ்பரி / நுகர்தைார் எச்சம Consumer’s Surplus
நுகர்வு (C) Consumption
விவை அதிகரிப்்பால் நிகழ்வு தேவைச்சுருக்கம Contraction of demand
தி்றனாய்வு Criticism
்பயிர் காப்பீடு Crop insurance
குறுக்கு தேவை நெகிழ்ச்சி Cross elasticity of demand
1000 ெ்பர்களுக்கு பி்றநே குேநவேகளின எண்ணிக்வக Crude Birth rate  
1000 ெ்பர்களுக்கு இ்றநேைர்களின எண்ணிக்வக Crude Death Rate  
புள்ளி விைரஙகள் Data /Statistics /information
்பரைைாக்கப்்ப்டல் Decentralization  
தேவை குவ்றேல் Decrease in demand

்பகுத்ோய்வு முவ்ற Deductive Method

ைவரயவ்ற / இைக்கணம Definition
உரிமம விைக்கல் Delicensing
தேவை Demand
குடியாடசி Democracy  

ச�ொற்களஞ்சியம்
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மக்கள் நோவகயின அனுகூைம Demographic dividend  
்பகடடு விவளவு Demonstration effect
நமாத்ே மக்கள் நோவகவய நிைத்தின அளைால் ைகுக்கக் கிவ்டப்்பது Density of population  
நிர்ணயிப்்பவைகள் Determinants
அணிக்தகாவை Determinant
தமம்பாடடுப் ந்பாருளியல் Development Economics
தமம்பாடு Development
ைவக நுண்கணிேம Differential calculus
குவ்றநது நசல் விகிே அளவு Diminishing Returns to Scale
 சிக்கனமினவமகள் Diseconomies of Scale
ந்பாதுத்துவ்றச் நசாத்துக்கவள விற்்பது Disinvestment
இருண்்ட அறிவியல் Dismal Science
்பகிர்வு Distribution
தைவைப்்பகுப்பு Division of labour
சார்்பகம Domain 
இரு தைறு்பட்ட குணஙகள் காணப்்படுைது. எ.கா. மாடடு ைண்டியும, 
SUV மகிழ் உநது ைண்டியும 

Dualism

இருைர் முற்றுரிவம (இரண்டு விற்்பவனயாளர்கள் மடடும) Duopoly
இயஙகு / இயக்கம Dynamic
ந்பாருளியியல் Economics
ந்பாருளாோரச் சிக்கனஙகள் Economies of scale
ந்பாருளாோரம Economy
தேவை நெகிழ்வு /தேவை நெகிழ்ச்சி Elasticity of demand
அளிப்பு நெகிழ்வு Elasticity of Supply
ைலிவம ந்பறுேல் Empowerment  
நிறுைனம Enterprise
நோழில் முயலுமேனவம Entrepreneurship
நோழில் முயல்தைார் Entrepreneur
சுற்றுச்சூேல் ந்பாருளியல் Environmental Economics
சம-இறுதி நிவைப் ்பயன்பாடு Equal- Marginal utility
சமன்பாடு Equation
சமநிவை Equilibrium
அ்றநெறி சார்நே Ethical
்பரிமாற்்றம Exchange
விவை குவ்றைால் நிகழ்நே தேவை விரிவு Expansion of demand
நைளிப்்பவ்டயான நசைவு Explicit cost
ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மண்்டைம Export promotion zone
ஏற்றுமதி (X) Export
பு்றச்சிக்கனமினவமகள் External Diseconomies
ந்பாருளாோர பு்றச்சிக்கனஙகள் External Economies of Scale
உற்்பத்திக் காரணிகள் Factors of Production  
காரணிகள் Factors
உண்வமகள், எண்களிைாைான விைரஙகள் Facts
்பஞசம Famine  
 சி்றப்்பமசஙகள் Features 
நிதி மூைேனம Finance Capital  
நிதிப் ந்பாருளியல் Financial Economics  
அரசுநிதிச் சீர்திருத்ேஙகள் Fiscal reforms
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மா்றாச் நசைவு Fixed cost
மிேக்கும நசைவு Floating cost
நைளிொடடு மூைேனம Foreign Capital
உ்டன்பாடில்ைா தைவையினவம (கிவ்டக்கின்ற தைவையில் 
திருப்தியவ்டயாமல் தைறு ஒரு ெல்ை தைவை கிடடும ைவர 
தைவையினறி இருப்்பது.)

Frictional unemployment

்பாலினச் சமத்துைம Gender equality  
ந்பாதுச்சமநிவை General equilibrium
உைகமயமாக்குேல் Globalization  
்பண்்டஙகள் /சரக்குகள்/ந்பாருடகள் Goods / Products/ Commodities / things
்பண்்டஙகள் மற்றும ்பணிகள் ைரி (அல்ைது) சரக்கு மற்றும தசவை ைரி Goods and Services Tax(GST)
நமாத்ே விவேக்கப்்பட்ட நிைப்்பரப்பு, ஒரு ஏக்கர் நிைத்தில் இரண்டு 
த்பாகம ்பயிரிட்டால் அது இரண்டு ஏக்கராக்க் கணக்கி்டப்்படும

Gross sown Area  

அரசுச் நசைவு அரசுச் நசைவு (G) Government Spending
்பசுவமப்புரடசி Green revolution  
நமாத்ே ொடடு மகிழ்ச்சிக் குறியீடு Gross National Happiness index  
நமாத்ே மாநிை உள்ொடடு உற்்பத்தி Gross state domestic Product 
ைளர்ச்சி Growth
உ்டல் ெைப் ந்பாருளியல் Health Economics
மனிே ைள தமம்பாடடுக் குறியீடு Human Development Index  
மனிே ெைம Human welfare
கருதுதகாள் Hypothesis
த்பாலி நசய்ேல் Imitation
நிவ்றகுவ்றப் த்பாடடி Imperfect competition
மவ்றமுகச் நசைவு Implicit cost
இ்றக்குமதி (M) Import
ைருமானத் தேவை நெகிழ்ச்சி Income elasticity of demand
 ைருமானம Income
தேவை கூடுேல் Increase in demand
ைளர்நது நசல்விகிே அளவு Increasing Returns to Scale
குறியீடு Index
குறிகாடடிகள் Indicators
சம தொக்கு ைவளதகாடு Indifference curve
சம தொக்கு ைவர்ப்டம Indifference Map 
சம தொக்கு அட்டைவண Indifference schedule
விதிைருமுவ்ற, நோகுத்ோய்வு முவ்ற Inductive Method
நோழில் மயமாேல் Industrialization  
நோழிற்நகாள்வக தீர்மானம Industrial Policy resolution  
சிசு இ்றப்பு விகிேம (1000 குேநவேகளில் ஒரு ையவே முடிக்கும 
முனபுஇ்றக்கும குேநவேகளின விகிேம) 

Infant Mortality Rate (IMR)

புத்ோக்கம, புதியன புவனேல் Innovation
நோவக நுண்கணிேம Integral calculus
ைடடிவீேம (i) Interest rate
அகப் ந்பாருளாோரச் சிக்கனஙகள் Internal Economies of Scale
முேலீடு Investment
புைனாகா உநதுசக்தி Invisible hand
தைவைக்குத் ேயாராக இருநதும தைவை கிவ்டக்காே நிவை Involuntary unemployment
சம அளவு உற்்பத்திக் தகாடுகள் Iso- quants
உவேப்பு Labour
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நிை உவ்டவம முவ்ற Land Tenure  
நிைத்வே ்பயன்படுத்தும விேம Land use pattern  
மாறும விகிே விவளவு விதி Law of variable proportions
விகிே அளவு விவளவு விதி Laws of Returns to Scale
ோராள மயமாக்குேல் Liberalization  
ைாழ்ொள் எதிர்்பார்ப்பு காைம Life Expectancy at Birth  
தெர்தகாடடுச் சமன்பாடு Linear Equation
நீர்வம விருப்்பம Liquidity preference
நமாத்ே மக்கள் நோவகயில் எழுேப்்படிக்க நேரிநேைர்களின விகிேம Literacy Ratio   
 நீண்்ட காைம Long – run
த்பரினப் ந்பாருளியல் / த்பரியல் ந்பாருளியில் Macro – Economics
குழு உரிவம முவ்ற (இதில் கிராமக் குழுக்கள் நிைத்வே நிர்ைாகம 
நசய்து நிைத் தீர்வைவய அரசுக்கு நசலுத்ேதைண்டும)

Mahalwari system 

 தமைாண்வம Management
இறுதிநிவைச் நசைவு Marginal cost
இறுதிநிவை உற்்பத்தி Marginal product
இறுதி நிவை ்பதிலீடடு வீேம Marginal Rate of substitution
இறுதிநிவை நோழில்நுட்பப் ்பதிலீடடு வீேம Marginal Rate of Technical Substitution
இறுதி நிவைப் ்பயன்பாடு Marginal utility
அஙகாடி / சநவே Market
்பருப்ந்பாருட நசல்ைம Material wealth
மகப்த்பறு இ்றப்பு விகிேம (ஒரு ைடசம ோய்மார்களில் 
மகப்த்பறுவினத்பாது இ்றக்கின்ற ந்பண்களின எண்ணிக்வக)

Maternal Mortality Rate (MMR) 

அணி / அணிகள் Matrix / Matrices
ைணிக மூைேனம Merchant Capital  
குறு, சிறு மற்றும ெடுத்ேர நிறுைனஙகள் Micro, small and medium Enterprises 
நுண் ந்பாருளியியல் / நுண்ணினப் ந்பாருளியியல்/   Micro-Economics
குடி ந்பயர்ேல் / புைம ந்பயர்ேல் Migration
 ெவீனயுகம Modern age
்பணச் சீர்திருத்ேஙகள் Monetary Reforms
்பணச் நசைவு Money Cost
முற்றுரிவமப் த்பாடடி (ஒரு ந்பாருவள சிறிது தைறு்பாடு நசய்து 
்பைர் விற்்பார்கள்)

Monopolistic competition

முற்றுரிவம (ஒதர ஒரு விற்்பவனயாளர்) Monopoly
உ்டல் ெைமினவம விகிேம Morbidity Rate
முற்றுரிவம ைணிகக் கடடுப்்பாடடுச் சட்டம ( Monopoly and 
Restrictive Trade Practies ACT )

MRTP ACT

ந்பருக்கி Multiplier  
தேசிய ைருமானம (y) National Income 
ொடடுவ்டவமயாக்குேல் Nationalization  
உயிர்பிவேக்க அடிப்்பவ்டத் தேவைகள் Need
புதிய மரபு ைழி Neo – classical
நிகர விவேக்கப்்பட்ட நிைம ்பரப்பு, இது நமாத்ேம விவேக்கப்்பட்ட 
நிைப்்பரப்புக்குச் சமமாகதைா குவ்றைாகதைா இருக்கும

Net sown Area  

இநதியாவை மாற்றுைேற்கான தேசிய அளவிைான நிவையத்திற்கான 
திட்டம

NITI Aayog 

ந்பயரளவு ைருமானம/்பணைருமானம Nominal income/Money income
புதுப்பிக்க இயைாே சக்தி ைளஙகள் Non renewable Energy sources  
நெறியுவர அறிவியல் Normative Science
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 சில்தைார் முற்றுரிவம Oligopoly
ைாய்ப்புச் நசைவு Opportunity cost 
அவமப்பு Organisation
ேனிச் சமநிவை / ்பகுதிச் சமநிவை Particular /  partial equilibrium
ேவைவீே ைருமானம (நமாத்ே தேசிய ைருமானத்வே நமாத்ே மக்கள் 
நோவகயால் ைகுக்க கிவ்டப்்பது)

Per capita income   

நிவ்றவுப் த்பாடடி Perfect competition
ைாழ்க்வகத் ேரக் குறியீடு Physical quantity of life index   
திட்ட விடுமுவ்ற (1966 முேல் மூனறு ஆண்டுகளுக்கு ஐநோண்டுத் 
திட்டஙகள் நசயல்்படுத்ே இயைவில்வை)

Plan Holiday 

மாறும விகிேம மாறுகின்ற புள்ளி Point of inflexion / point of inflection
அரசியல் ந்பாருளாோரம Political Economy
இயல்புவர அறிவியல் Positive Science
ைறுவம Poverty  
விவை நிர்ணயம /விவை தீர்மானம Price determination
விவைப்த்பேம Price discrimination
விவைத்தேவை நெகிழ்ச்சி Price Elasticity of demand
விவைக்தகாடு Price line
முேனவமச் நசைவு Prime cost
ேனியார் மயமாக்குேல் Privatization  
உற்்பத்தியாளர் சமநிவை Producer’s Equilibrium
உற்்பத்தியாளர் உ்பரி /உற்்பத்தியாளர் எச்சம Producer’s Surplus
உற்்பத்தி ைாய்ப்பு ைவளதகாடு Production Possibility curve
 உற்்பத்தி ைாய்ப்பு எல்வைக்தகாடு Production Possibility Frontier
உற்்பத்தி ைாய்ப்பு ்படடியல் Production Possibility Schedule
உற்்பத்தி Production
ந்பாதுப் ந்பாருளியல் Public Economics
 ந்பாது நிதி Public Finance
ந்பாதுத்துவ்ற நிறுைனஙகள் Public sector enterprises 
த்பாலி ைாரம Quasi – rent
தமற்தகாள் Quotation
்பகுத்துணரைல்ை Rational
உண்வமச் நசைவு Real Cost
 உண்வம ைருமானம (்பணைருமானத்தினைாஙகும  சக்தி) Real income
நசவைக அதி்பர ைவளவு Rectangular Hyperbola
புதுப்பிக்க கூடிய சக்தி ைளஙகள் Redeemable Energy  
ைட்டார தமம்பாடு Regional development 
ைாரம Rent
வமய ைஙகியி்டமிருநது பி்ற ைஙகிகள் ந்பறும குறுகிய காை 
க்டனுக்கான ைடடி வீேம (RR>RRR)

Repo rate  Repurchase Rate

ஒதுக்கீடடு விகிே அளவுகள் (ைஙகிகள் வைத்திருக்க தைண்டிய 
வைப்புகள்)

Reserve Requirements

ைளஙகள் Resources
ைருைாய் Revenue
ைஙகிகள் வமய ைஙகியி்டம வைத்திருக்கும குறுகிய காை 
வைப்புகளுக்கு வமய ைஙகி நகாடுக்கின்ற ைடடி வீேம (RR>RRR)

Reverse Repo Rate (RRR)

இ்டர் ோஙகுேல் Risk bearing
இ்டர் Risk
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சுேல் திட்டம (1978 - 79 ஆம ஆண்டு மடடும இத்திட்டம 
ெவ்டமுவ்றயில் இருநேது)

Rolling Plan 

உழு்பைர் உரிவம முவ்ற (இதில் நிைத்வே உழு்பைதர நிைச் 
நசாநேக்காரராக இருப்்பார்)

Ryotwari system 

தசமிப்பு (S) Savings 
அளவுதகால் Scale
்பற்்றாக்குவ்ற ; அளிப்பு <தேவை Scarcity
எல்வை Scope
மேச்சார்பினவம Secularism  
சுய உேவிக் குழுக்கள் (ந்பாதுைாக 10 முேல் 20 ந்பண்கவளக் 
நகாண்்டவை)

Self – Help Groups

்பணிகள் / தசவைகள் Services
்பாலின விகிேம ( 1000 ஆண்களுக்கு எத்ேவன ந்பண்கள் என்பது) Sex ratio 
தேவை ைவளதகாடு இ்டப்ந்பயர்வு Shift in demand curve
குறுகிய காைம Short –run
சமமற்்ற ்பரைல் Skewed distribution  
சாய்வு Slope 
சமூகச் நசைவு Social Cost
சமூகக் கட்டவமப்பு எ.கா. கல்வி மற்றும மருத்துை நிறுைனஙகள் Social Infrastructure  
சமூக நீதி Social justice  
சி்றப்புப் ந்பாருளாோர மண்்டைம Special Economic Zone
 நிவையான சமநிவை Static equilibrium
சட்ட ரீதியான நீர்வம வீேம Statutory Liquidity Ratio(SLR)
அவமப்பு சார் தைவையினவம Structural unemployment
அமிழ்த்ேப்்பட்ட நசைவு, மீண்டும திரும்பப் ந்ப்ற முடியாே நசைவு Sunk cost
மிவகப் ந்பருக்கி Super Multiplier  
அளிப்பு Supply
நோடடுச் நசல்லும / நோடடுணரச் கூடிய Tangible
ைரி (T) Tax
தகாட்பாடுகள் Theories
நமாத்ேச் நசைவு Total cost
நமாத்ே உற்்பத்தி Total product
ைணி்பம Trade /international trade
நிவையினவம Uncertainty
ெகர் மயமாேல் Urbanisation  
்பயன்பாடு Utility
அைகு Util 
மதிப்பீடுகள் / விழுமியஙகள் Values
மதிப்பு Value
மாறும நசைவு Variable cost
மாறி Variable

தைவை கிவ்டத்தும தைவைக்கச் நசல்ைாமல் இருப்்பது Voluntary unemployment

விருப்்பஙகள் Wants

y அச்வச நைடடும இ்டம Y intercept   

நிைக்கிோர் முவ்ற (இதில் நிைக்கிோர் நிைத் தீர்வைவய ைசூலித்து 
அரசுக்கு நசலுத்ேதைண்டும)

Zamindari system  
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மேலாய்ாளர்கள்
முனைவர .L. பவங்கடொசலம்
மேராசிரியர, சென்னை இனஸ்டிடியூட் ஆப் செ்லப்சேணெல் ஸ்ெடீஸ், 
சென்னை.

முனைவர. ஜொரஜ்.V. ்கல்லரக்கல்
முனனைாள் து்ைத் த்ல்ர, சோருளியல் து்ை, CMS  ்கல்லூரி, ம்காட்ெயம், 
ம்கரளா

ோெ்ல்லுனைர குழு
முனைவர. S. அயயம்பிள்னள
முனனைாள் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை
ோரதிதாென ேல்்க்லக் ்கழ்கம், திருச்சி

முனைவர.A.G.பலைொரடு SJ
முனனைாள் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை, லமயாலா ்கல்லூரி, சென்னை

ோெ ஒருங்கி்ைப்ோளர
J.பசொர்ணலதொ
முது்க்ல ஆசிரி்ய, அரசு முஸ்லீம் மேல்நி்லப் ேள்ளி, சென்னை-600002

நூல் ஆசிரியர்கள்
முனைவர J.சொகரடீஸ்
சோருளியல் து்ைத் த்ல்ர,
ேமனைானேணியம் சுநதரனைார ேல்்க்லக் ்கழ்கம், திருசெல்ம்லி

முனைவர.K.சதொசிவம்
து்ைப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை
ேது்ர ்காேராஜர ேல்்க்லக் ்கழ்கம், ேது்ர-21

முனைவர.M.சிதரொ
து்ைப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை
ேது்ர ்காேராஜர ேல்்க்லக் ்கழ்கம், ேது்ர-21

முனைவர.R.ப�ரைொட்ொ
முனனைாள் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை, NMSSVN ்கல்லூரி, ொ்கே்ல, ேது்ர

முனைவர.B.P.சந்திரமமொ்கன்
இ்ைப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை, 
ோநிலக் ்கல்லூரி, சென்னை

முனைவர.R.ஆல்�ரட கிறிஸ்மடொ�ர தொஸ்
இ்ைப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை,  அசேரிக்்கன ்கல்லூரி, ேது்ர

முனைவர.S.தீைதயொளன்
சோருளியல் து்ைத் த்ல்ர, ேதுரா ்கல்லூரி, ேது்ர

முனைவர.R.வஹிதொ �ொனு
து்ைப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை, MSS –்க்பு ்ாரிய ்கல்லூரி, ேது்ர

K.்கர்ணன்
முது்க்ல ஆசிரியர, அரசு ே்களிர மேல்நி்லப் ேள்ளி, திருேங்்கலம், ேது்ர 

ஸ்டீ�ன் இளஙம்கொவன்
முது்க்ல ஆசிரியர, TVS சேட்ரிக் மேல்நி்லப் ேள்ளி, ேது்ர

K.ஆலமரபசல்வன்
முது்க்ல ஆசிரியர, அரசு ஆண்கள் மேல்நி்லப் ேள்ளி, பு்னைகிரி, ்கெலூர

B.சண்மு்கம்
முது்க்ல ஆசிரியர, ெெராஜன தேயநதி மேல்நி்லப் ேள்ளி, ொ்கப்ேட்டினைம்

S.புவைொ
முது்க்ல ஆசிரி்ய, SRBAKD தரே ராஜா சேண்கள் மேல்நி்லப் ேள்ளி
ராஜோ்ளயம்

பமொழிப�யரப்�ொளர்கள்

V.சரவ்ணன் உதவிப் மேராசிரியர, சோருளியல் து்ை, 
ெர தியா்கராயர ்கல்லூரி, சென்னை

P. அனுரொதொ முது்க்ல ஆசிரியர, 
அரசினைர ஆண்கள் மேல்நி்லப் ேள்ளி, ஒரத்தொடு, தஞொவூர. 

G. பிமரம் சந்திரன் முது்க்ல ஆசிரியர, 
்காேக் மேல்நி்லப் ேள்ளி,  கிருஷைமேரி, விருதுெ்கர. 

P. மணி முது்க்ல ேட்ெதாரி ஆசிரியர, 
அரசினைர மேல்நி்லப் ேள்ளி,  ஏழுரப்ேட்டி, திருச்சி. 

P. பவஙகிட குமொர முது்க்ல ஆசிரியர, 
TNSKP மேல்நி்லப் ேள்ளி,  கூெலூர, மதனி ோ்ட்ெம். 

R.பவஙகிடு�தி முது்க்ல ஆசிரியர,
விம்்கானைநதா மேல்நி்லப் ேள்ளி,திரும்ெ்கம், ேது்ர

R.�ொலமுரு்கன் முது்க்ல ஆசிரியர VHN மேல்நி்லப் ேள்ளி ேது்ர

A.�ொண்டி  முது்க்ல ஆசிரியர, அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளி, அம்ோேட்டி, 
ேது்ர

P.�ொண்டி முது்க்ல ஆசிரியர,  
PKN ஆண்கள் மேல்நி்லப் ேள்ளி, திருேங்்கலம், ேது்ர

K.M.்கை்கொம்பின்க முது்க்ல ஆசிரியர,  
அரசு ே்களிர மேல்நி்லப் ேள்ளி, ேது்ர

K.R.்கொயதரி முது்க்ல ஆசிரியர.  
அரசு ே்களிர மேல்நி்லப் ேள்ளி, மேலூர, ேது்ர

R.மயொ்கரொணி முது்க்ல ஆசிரியர,  
அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளி, தும்்ேப்ேட்டி, ேது்ர

S.சந்திரமச்கர முது்க்ல ஆசிரியர,  

SKV மேல்நி்லப் ேள்ளி ோப்புொயக்்கனேட்டி, ேது்ர

R.அன்புமதவி முது்க்ல ஆசிரியர, 
அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளிமேலக்ம்காட்்ெ, ேது்ர

K.சுமரஷ் முது்க்ல ஆசிரியர, அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளி சோதும்பு, ேது்ர

S.ரொணி முது்க்ல ஆசிரியர, அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளி ்கள்ளிக்குடி, ேது்ர

K.்கொமொடசி முது்க்ல ஆசிரியர,  
அரசு மேல்நி்லப் ேள்ளி ச்காணெயம்ேட்டி, ேது்ர

ICT- ஒருஙகின்ணப்�ொளர

D.வொசுரொஜ்  ேட்ெதாரி ஆசிரியர, ஊ.ஓ.ெ.நி.ேள்ளி, 

ம்காொபூர புழல் ்ட்ெம், திரு்ள்ளுர

�ொடநூல் கூரந்தொயவொளர்கள்

முனைவர. ஆ. �ரமசிவன், 
முனனைாள் மேராசிரியர (சோருளியல் து்ை) 

ே.தி.தா.இநதுக் ்கல்லூரி,   திருசெல்ம்லி.

முனைவர. A. மொரியப்�ன், 
து்ைப்மேராசிரியர (சோருளியல் து்ை) 

இலமயாலா ்கல்லூரி, சென்னை.

்கணினி தடடசசர
மு. மொதவி

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலைபடம்
ககோபு,
தமிழ்ோடு அைசு கலை ஆசிரியரகள்
அைசு கவின் கலைக் கல்லூரி மோணவரகள்
சென்லனை மற்றும் கும்பககோணம்.
வடிவலமப்பு
வி2 இகனைோகவென்ஸ், ககோபோைபுைம், சென்லனை.
In-House - QC
மதன்ைோஜ் 
அடிென் ைோஜ்
ஸ்டீபன்

அடலட வடிவலமப்பு - கதிர ஆறுமுகம்

ஒருங்கிலணப்பு
ைகமஷ் முனிெோமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட கமப்லிதகதோ தோளில் அச்சிடப்படடுள்்ளது. 
ஆப்செட முலையில் அச்சிடகடோர:
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குறிப்பு
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குறிப்பு
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