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மநல்ழல பதளம் ஆண்டு 

பளருினல் 

அத்தழனளனம்-1 டேண்ணிப் பளருினல் ஏர் அழபகம் 

2 நதழப்பண் யிள யிலை 

21. பளருினல் ன்ளல் ன்? 

„பளருினல்‟ ன்ளல் „இல்ங்கின்  ழர்யளகம்‟ ன்று பளருள்டும். 

 

22. டேண் பளருினல் ன்ளல் ன்? 

திப்ட்ை நிதர்கள், இல்ங்கள் நற்றும் ழறுயங்கள் அல் ட பதளமழல்கின்  

பளருளதளப ையடிக்லககள்  டேண்ணினல் பளருினழல் ஆகும். 
 

23. ண்ை ங்கள் ன்ள ல் ன்? 

ண்ைங்கள்  நித யிருப்ங்கல பூர்த்தழ  பெய்கழன். பளருினழல் ண்ைங்கள் ன்ட 

குழப்ிட்டு பெளல்ப்ைளதயலப ணிகலபம் மெர்த்மத  ண்ைங்கள்” ன் பெளல் 

குழககும். 

 

24. ண்ை ங்கல ணிகிழருந்ட மயறுடுத்டக. 

ண்ைங்கள்  ணிகள்  

பதளட்டுணபக் கூடினலய  பதளட்டுணப படினளதலய  

உருய யடியபலைனலய  உருய யடியநழல்ளதலய  

 

25.  னன்ளட்டின் மதனும் இபண்டு யலககலக் கூறுக. 
1. யடியப் னன்ளடு 2. களப் னன்ளடு 

 

26. இனல்புலப அழயினழன்  இக்கணத்லத யலபனறுக்க. 

இனல்புலப அழயினல், உள்லத உள்யளறு கூறுகழட. அதளயட ிபச்ெழலலன 

உண்லநனின் அடிப்லை னில், அதன் களபணங்கின் பம் ஆய்வு பெய்கழட. 

 

27. குத்தளய் வு பலனின் பளருள் கூறுக. 

குத்தளய்வு பல ன்ட பளலந பதளகுதழனில ற்ழன கருத்தழன் அடிப்லை னில் அதன் 

தி அகு என்ழலப் ற்ழ கருத்டக் கூறுயதளகும் 

 

பன்று நதழப்பண் யிள யிலை 

 

28. பளருினலப் ற்ழன ற்ளக்குல இக்கணத்லத யிக்குக. மநலும் அதல நதழப்ீடு 

பெய்க. 

 இனல் இபளின்ஸ்- பளருினல் ன்ட “யிருப்ங்கமளடும் கழலைப்ருலநபள் 
நளற்று யமழகில் னன்ைக்கூடின ற்ளக் குலனள ெளதங்கமளடும்  

பதளைர்புலை ன நித ையடிக்லககலப் ற்ழ டிக்கும் ஏர் அழயினம ” 

பளின்ஸ் இக்கணத்தழன் பக்கழன ெழப்ினல்புகள்: 

1.  யிருப்ங்கள் நிதின் மதலயகல குழக்கழன். நிதர்கள் ல்லனற் 
மதலயகல உலை னயர்கள். 

2. நிதர்கின் ல்லனற் மதலயகல பூர்த்தழ பெய்பம் யங்கின் அிப்புகள் 
ற்ளக்குலனளக உள். 

3. ற்ளக்குலனள யங்கள் நளற்று யமழகில் னன்தபக் கூடினலயனளக உள். 
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தழளய்வு 

1. பளின்ஸ் நிதர்களுக்கு ன் தபக் கூடின பளருட்கள் அல் ட ன்தபள 

பளருட்கள் ன்று தபம் ிரிக்கயில்ல.  

2. பளருினல் ன்ட டேண்ணினல் பளருினல் கருத்டக்கள யங்கலப் 

ங்கழடுதல், ண்ை ங்கின் யிலத் தரீ்நள ம் ஆகழனயற்ல நட்டுமந கூறுயட 

அல் .  

3.  பளின்றழன் இக்கணநளட பள ருளதளப யர்ச்ெழ நற்றும் பன்மற்ம் 

ெளர்ந்த மகளட்ள டுகல உள்ைக்கயில்ல. 

 

29. „ன் உற்த்தழ பெய்ன மயண்டும்” ன்தற்கள பக்கழன படிவுகள் னளலய ? 

1. உணவு, உலை , யடீ்டுப் பளருட்கள் மளன்யற்ல அதழகம் உற்த்தழ பெய்யதள?  
அல்ட ஆைம்பப் ண்ை ங்கல அதழகம் உற்த்தழ பெய்யதள? 

2. யியெளனப் பளருட்கல அதழகம் உற்த்தழ பெய்யதள?அல் ட பதளமழற்ெளலப் 

ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகல உற்த்தழ பெய்யதள? 

3. யங்கல அதழகநளக கல்யி நற்றும் சுகளதளபத் தழற்கு னன்டுத்டயதள? அல் ட 
யங்கல அதழகநளக பளடயப் ணிகளுக்கு னன்டுத்டயதள? 

4. டேகர்வுப் ண்ைங்கல அதழகம் லயத்டக் பகள ள்யதள? அல்ட பதலீட்டுப் ண்ைங் 
கல லயத் டக் பகளள்யதள? 

5. அடிப்லைக் கல்யிக்கு அதழகம் பெவு பெய்யதள? அல்ட உனர்கல்யிக்கு அதழகம் 

பெவு பெய்யதள? 

 

30. பளருளதளப  ையடிக்லககின் ல்மய று யலககல யிக்குக. 

டேகர்வு 

நித யிருப்ங்கல ழலவு பெய்பம் டேகர்வு, பளருளதளப ையடிக்லகனின் டயக்கப் 

புள்ினளக யிங்குகழட. 

உற்த்தழ 
உள்டீுகல பயினீடுகளக நளற்றும் பெனல்ளமை உற்த்தழ ப்டும். 

ரிநளற்ம் 

ரிநளற்ம் ன்ட ல்மய று அங்களடி அலநப்புகின் பம் யில 

தரீ்நளிக்கப்டுயமதளடு பதளைர்புலை னட. 

கழர்வு 

உற்த்தழ  ன்ட உற்த்தழ  களபணிகின் ங்கிப்பு பம்  கழலைக்கும் யில யளகும் 

 

31.  ணிகின் ல்மயறு இனல்புகல யியரி. 

1. புளகளப் பளருட்க ள் :  

புளகளப் பளருட்களுக்கு உருய அலைனளம் இல்ல. 

2. தபப்ட்ை ண்ைங்கள் :  

ணிகள் ல்மயறு இைங்கள் நற்றும் களச்ெளபப் ின்ணினில் மயறுடுகழன். 
3. ணிகல உருயளக்குயரிைநழருந்ட ிரிக்க இனளட :  

ணிகள் அதல பெனல்டுத்டயருக்மக உரினலய . 

4. அமழனக் கூடினலய :  

ண்ை ங்கல மளன்று ணிகல மெநழத்ட லயக்க இனளட. 
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32. னன்ளட்டின் பக்கழன  இனல்புகள் னளலய ? 

1. னன்ளடு உயினல்  

2. னன்ளடும், உமனளகபம் என்ளலய 

3. னன்ளடும் நகழழ்ச்ெழபம் என்ளலய அல் 

4. னன்ளடு தித்டம், ெளர்ந்டம் இருக்கும் 

5.  னன்ளைளட நித யிருப்த்தழன் தயீிபத்லதச் ெளர்ந்தட. 
6. னன்ளடு எரு உயினல் கருத்தளகும் 

7. னன்ளடு ீதழபழ, எளக்க பழ பக்கழனத்டயம் பகளண்ைதல் 

 

33. டேண்ணினல் நற்றும் மரினல் பளருினலுக்கு இலைமனனள மயறுளடுகள் னளலய ? 

டேண்ணினப் பளருினல் மரினல் பளருினல் 

திப்ட்ை பளருளதளப பகயர்கள 
உற்த்தழனளர், டேகர்மயளர் டுக்கும் 

பளருளதளப படிவுகல யிக்குயட 

டேண்ணினப் பளருினல் ிரிவு 

இந்த ிரிவு பளப் பளருளதளபத்தழன்  

பளத் பதளகுதழலனபம் ஆபளபம் குதழகள் 

பகளண்ைட 

 

பளருளதளபத் தழன் ெழறு குதழகல நட்டும் 

கணக்கழல் டுத்டக் பகளள்கழட. 

ளட்டின் பளப் பளருளதளபத்லதபம் 

கணக்கழல் டுத்டக் பகளள்கழட. 

இப்ிரிவு திபனளரு ண்ை ம் நற்றும் 

களபணினின் யில வ்யித பலனில் ழர்ண 

னிக்கப்டுகழட ன்லத யிக் குகழட. 

இட பளருளதளபத் தழன் பளட யில 

ழலமனளடு பதள ைர்புலை னட. 

இட யிலக்மகளட்ள டு ன்றும் அலமக்கப் 
டுகழட 

இட யருயளய்  மகளட்ள டு ன்றும் 

அலமக்கப்டுகழட. 

திப்ட்ை  டேகர்மயளர்   நற்றும் 

உற்த்தழனளபட   உத்தநஅவு 

குழக்மகளளுைன் பதள ைர்பு உலை னட. 

இட யர்ச்ெழ பலனின் உத்தந அவுைன் 

பதளைர்புலை னட. 

 

34. இனல்புலப பளருினல் நற்றும் பழபலப பளருினல் எப்ிடுக. 

 இனல்புலப அழயினல் ன்ட உள்லத உள்யளறு களடம் எளங்குடுத்தப்ட்ை 
அழவுத் பதளகுதழனளகும். நளளக “பழபலப பளருினல் டயளக இருக்கமயண்டும் 
ன் மகளட்ளட்லை யகுக்கும் இனல்“ 

 இனல்புலபப் பளருினல் ன்ட பளருளதளப ழகழ்வுகல யியரிக்கும் எரு 
இனல்,பளருினல் மகளட்ளடுகல யிக்க இட பனலுகழன்ட. ஆளல் 
பழபலபப் பளருினல் ீதழபழ, எளக்கபழ கருத்டக்களுக்கு பக்கழனத்டயம் 
பகளடுக்கழட. 

ந்ட நதழப்பண் யிள யிலை 

 

35. பளருினலப் ற்ழன ல்மயறு இக்கணங்கல எப்ிட்டு மயறுடுத்டக. 

பெல்ய இக்கணம்:ஆைம்ஸ்நழத் 

 ஆைம்ஸ்நழத் “ளடுகின் பெல்யம் ன் தட டைழல் “பளருினல் ன்ட 
பெல்யத்லதப் ற்ழன ஏர் அழயினல்” ன்று யலபனறுத்டள்ளர். 

 அயர் எரு ளட்டின் பெல்ய ம் வ்யள று உருயளக்கப்டுகழட  நற்றும் 

அதழகரிக்கப்டுகழட ன்லத யிக்குகழன்ளர். 
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 இக்கணம்: ஆல்ஃிபட் நளர்ரல் 

 “அபெழனல் பளருினல் அல்ட பளருினல் ன்ட நிதின் அன்ளை 

ையடிக்லகலன டிப்டம், பள ருள் ெளர் ல அலையதழன் பளருட்டு திநிதன் 

நற்றும் ெபதளனத்தழன் பெனல்ளட்லை குழத்ட ஆபளய்யடம் ஆகும். 

 பளருினல் எருபும் பெல்யத்லதப்ற்ழபம், பக்கழனநள நற்பளருபும் 

நிதலப் ற்ழபம் ஆபளய்கழட”. 

ற்ளக்குல இக்கணம்:இனல் இபளின்ஸ் 

 “யிருப்ங்கமளடும் கழலைப்ருலநபள் நளற்று யமழகில் னன்ைக்கூடின ற்ளக் 

குலனள ெளதங்கமளடும் பதளைர்புலை ன நித ையடிக்லககல ப் ற்ழ 
டிக்கும் ஏர் அழயினம ”ஆகும். 

யர்ச்ெழ  இக்கணம்:ெளபமயல்ென் 

 பளருினல் ன்ட, “நிதனும், ெபதளனபம் ணத்லத னன்டுத்தழமனள அல்ட 
னன்டுத்தளநமள , நளற்று யமழகில் னன்ைக்கூடின ற்ளக்குலனள 
யங்கலக் பகளண்டு, ல்மயறு ண்ைங்கல உற்த்தழ பெய்ட, அயற்ல 

தற்களத்தழலும் தழர்களத்தழலும், நக்களுக்கழலைமனபம் ெபதளனக் 

குளக்களுக்கழலைமனபம் டேகர்யிற்களக வ்யளறு கழர்ந்திப்ட ன்லத பதரிவு 

பெய்பம் இனளகும்” 

 

36. பள ருினழன் ல்மயறு ிரிவுகல யிக்குக. 

டேகர்வு 

 நித யிருப்ங்கல ழலவு பெய்பம் டேகர்வு, பளருளதளப ையடிக்லகனின் 
டயக்கப் புள்ினளக யிங்குகழட.  

 இந்தப் குதழனில் நித யிருப்ங்கின் இனல்புகின் அடிப்லை னில், டேகர்மயளரின் 

ைத்லத, குலந்ட பெல் னன்ளடு, டேகர்மயளர்  உரி மளன்  யிதழகள் 
யிக்கப்ட்டுள். 

உற்த்தழ 
 உள்டீுகல பயினீடுகளக நளற்றும் பெனல்ளமை உற்த்தழ ப்டும்.  

 இட உற்த்தழ களபணிகின் இனல்புகல உள்ைக்கழ உள்ட. 

 அதளயட ழம், உலம ப்பு, பதம், பதள மழல் அலநப்பு மநலும் உள்டீு, பய 

ினீடுகளுக்கு இலைமனனள உவு ஆகழன இப்ிரியில் இைம் பற்றுள். 

ரிநளற்ம் 

 ரிநளற்ம் ன்ட ல்மயறு அங்கள டி அலநப்புகின் பம் யில தரீ்நளிக்கப் 
டுயமதளடு பதளைர்புலை னட.  

 இதன் ிரிவு யர்த்தகம்  நற்றும் யணிகத்லத உள்ைக்கழனட.  

 உற்த்தழ  பெய்னப்ட்ை ண்ை ங்கள் டேகர்மயளரின் லககளுக்கு கழலைக்கழன் 

மளடதளன் டேகர்வு ெளத்தழனநளகழட. 

கழர்வு 

 உற்த்தழ  ன்ட உற்த்தழ களபணிகின் ங்கிப்பு பம் கழலைக்கும் யிலயளகும்.  

 இவ்யளளக ழம், உலம ப்பு, பதம், பதள மழல் அலநப்பு மளன்லயகின் 

பனற்ெழனளல் ண்ை ங்கள் உற்த்தழ பெய்னப்டுகழன்.  

 உற்த்தழ  பெய்னப்ட்ை பெல்யங்கள் உற்த்தழ களபணிகளுக்கு கழர்ந்திக் 
கப்டுகழன். 
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37. பளருினழன் தன்லந நற்றும் ல்லலன யியரி. 

 பளருினழன் இனல்பு ன்ட அதன் ளைப்பளருலபம், ன், ப்டி அலய 
ளைப்பளருள்கில் இைம் பற்றுள் ன்லதபம் குழப்ிடுகழன்ட . 

 பளருினலுக்கு ல்மய று இக்கணம் யமங்கப்ட்ை தன் களபணநளக, ெழ 

யல்லுர்கள் பளருினலுக்கு யிக்கம் மதடுயட நழகவும் ெழபநநள பெனல் ன்று 

கூழபள்ர்.  

 J.M. கவன்ஸ் “அபெழனல் பளருளதளபம் தட யலபனல பம் தக்கு தளம குபல் 

யலலன பரித்டக் பகளள்கழட“ ன்தளக பளருினல அடகுகழளர். 

ளன்கு யலபனலகள்  

எவ்பயளரு குழப்ிட்ை களக்கட்ைத்தழலும் பளருினழன் கருத்டயர்ச்ெழக்கு ற் ளன்கு 

யலபனலகள் தபப்ட்டுள். அலய 

1. பதளன்லந களத்லத உணர்த்டம் ஆைம் ஸ்நழத்தழனுலைன பெல்ய இக்கணம்; 

2. புதழன பதளன்லந களத்லத உணர்த்டம் நளர்ரழன்  இக்கணம்; 

3. புதழன பகத்லத உணர்த்டம் இபளின்றழன் ற்ளக் குல இக்கணம்; 

4. யீ பகத்லத உணர்த்டம் ெளபமயல்ெின் யர்ச்ெழ  இக்கணம். 

 

 பளருினல், பளருளதளபத்தழல் உள் அலநப்புகள் , தி நிதர்கள் நற்றும் 
குளக்கின் ைத்லதகள் நற்றும் அயற்ழற்கழலைமனனள பதளைர்புகில் கயம்  

பெலுத்டகழட. 

 பளருினல், கழலைக்கக்கூடின யங்கலப் னன்டுத்தழ, நிதனுலை ன ன்பக 
யிருப்ங்கலப் பூர்த்தழ பெய்பம் யமழகலப் ற்ழ ஆபளய்கழட. 

 பளருினல் நித ையடிக்லககமளடு பதளைர்புலைனட. 

 குத்தழவுள் அல்ட ெளதளபண நிதின் ையடிக்லககம பளருினழன் 
ளைப்பளருளகும். 

 நிதின் பெல்யம் ெளர்ந்த அலத்ட ையடிக்லகளும் பளருினழன் 
ளைப்பளருளகும். 

 

38. உற்த்தழ யளய்ப்பு யலமகளட்லைக் பகளண்டு, பள ருளதளபத்தழன் அடிப்லைப் 

ிபச்ெலகல யியரி. 

மதனும் இரு பளருள்கல டுத்டக்பகளண்ைளல் அயற்ழல் லத வ்ய வு உற்த்தழ 
 பெய்ன மயண்டும் ன் யிளயிற்கு தழல் தரும் பலலனயடியினல் ெளதம் பம் 

யிக்குயமத , உற்த்தழ யளய்ப்பு யலமகளடு ப்டும். 

அனுநளங்கள் 

i) களத்தழல் நளற்ம் இல்ல 

ii) உற்த்தழ பெய் பம் பதளமழல்டேட்ம் ழலனளட. 

iii) ெபதளனத்தழல் பள மயலயளய்ப்பு ழவுகழட. 

iv) பகள டுக்கப்ட்ை யங்கலக் பகளண்டு இரு ண்ை ங்கல நட்டுமந உற்த்தழ பெய்ன 
படிபம். 

v) உற்த்தழ யங்கள் பற்ழலும் இைம் பனபக் கூடினலய . 
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 உற்த்தழ  யளய்ப்பு அட்ையலணலனக் பகள ண்டு யலப னப்டுயட உற்த்தழ யளய்ப்பு 

யலமகளைளகும். 

 X – அச்ெழல் உணயின் அவும், y – அச்ெழல்  மநளட்ைள ர் யளகத்தழன் ண்ணிக்லகபம் 

களட்ைப்ட்டுள்ட. 

 பயவ்மயறு ஆறு யலகனள உற்த்தழ யளய்ப்புகளும் P1, P2, P3, P4, P5 நற்றும் P6 ன் 

புள்ிகளல் குழப்ிைப்ட்டுள். 

 

அத்தழனளனம்  2  டேகர்வுப் குப்ளய்வு 

இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள்  
 

21. னன்ளட்லை யலப னறு. 

 ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகல டேகரும்மளட டேகர்மயளருக்குக்  கழலைப்தளக 

டேகர்மயளர் கருடயட. யிருப்த்லத ழலவு பெய்பம் ஆற்ல் 

 

22. ண்ைங்கல  யலகப்டுத்ட. 

1 .இன்ழனலநனளத ண்ைங்கள்  2. யெதழப் ண்ைங்கள் 3. ஆைம் பப் ண்ைங்கள் 

 

23. டேகர்மயளர் ைத்லத னின் அடிப்லை அடகுபலகல குழப்ிடுக. 

 டேகர்வு எரு பக்கழனநள பளருளதளப  ையடிக்லக ஆகும். டேகர்யின் தன்லந நற்றும் 

அயின் அடிப்லைனில் நக்கின் யளழ்க்லகத் தபம் தரீ்நளிக்கப்டுகழட. 

 

24. யிலத் மதலய பகழழ்ச்ெழனின் அலய யியரி. 

1. பற்ழலும் பகழழ்ச்ெழபள் மதலய (Ep = ∞) 

2. பற்ழலும் பகழழ்ச்ெழனற் மதலய (Ep = 0) 

3. நழலகத் மதலய பகழழ்ச்ெழ (Ep > 1) 

4. குலயள பகழழ்ச்ெழபள் மதலய / குலத் மதலய பகழழ்ச்ெழ (Ep < 1) 

5. அகுத் மதலய பகழழ்ச்ெழ (Ep = 1) 
 

25. ெநமளக்கு யலமகள டுகள் ன்ளல் ன் ? 

 எரு யலமகள ட்டில் உள் இரு ண்ைங்கின் அலத்ட கலயபம் 

டேகர்மயளருக்கு ெந அவு  தழருப்தழலன த் தருநளனின் அட ெநமளக்கு யலமகளைளகும். 
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26. டேகர்மயளர் ச்ெம் களடம் பலலன ளடக. 

டேகர்மயளர் ச்ெம்  =  தகுயில – உண்லந யில 

டேகர்மயளர் ச்ெம் = TU – (P X Q) 

இதழல் TU = பநளத்தப் னன்ளடு 

P = யில 

Q = ண்ை அவு 

 

27. கழஃ ன் பளருள்கள் லய ? அலய  ன் அவ்யள று அலமக்கப்டுகழன்? 

 கழஃ ன்  ண்ைங்கள் அல்ட தளழ்ந்த பக  ண்ைங்கள் மதலய யிதழனின்  யிதழ 
யிக்களகும்.  

 தளழ்ந்தபக ண்ைங்கின் யில குலபம் மளட லமகள் அயற்லக் குலயளக 

யளங்குயர். யில கூடும்மளட அதழகம் யளங்குயர். 

பன்று நதழப்பண் யிளக்கள் 
28. நித யிருப்ங்கின் இனல்லக் கூறுக. 

அ) யிருப்ங்கள் ண்ணற்லய 

ஆ) யிருப்ங்கள் மக்க யமக்கங்களக நளறும் 

இ) யிருப்ங்கள் ழலமயக் கூடினலய 

ஈ)) யிருப்ங்கள் நளற்றுப் பளருளல் ழலவு பறுலய 

உ) யிருப்ங்கள் மளட்டினிடுலய 

ஊ) யிருப்ங்கள் என்ல என்று ெளர்ந்டள்  

) யிருப்ங்கள் நீத் மதளன்றுலய 

 

29. பநளத்தப் னன்ளட்டிற்கும் இறுதழழல னன்ளட்டிற்கும் உள் உலய யிக்குக. 

 எரு ண்ைத்தழன் ல்ள அகுகலபம் டேகர்யதளல் கழலைக்கும் னன்ளட்டின் 

கூடுதம பநளத்தப்னன்ளடு ஆகும். 
 கூடுதளக எர் அகு ண்ைத்லத டேகர்யதளல், பநளத்தப் னன்ளட்டில் ற்டும் 

கூடுதல் அல்ட நளற்மந இறுதழ ழலப் னன்ளடு ஆகும். 
 

ய. ண்.        இறுதழழலப் னன்ளடு       பநளத்தப் னன்ளடு 

1.                            குலபம்                                  அதழகரிக்கும் 

2.                            பூஜ்ஜழனம்                                   உச்ெ ழலலன அலைபம் 

3.                           தழர்நல                                 குலபம் 

 

 

 

30. டேகர்மயளர் ச்ெம் ன் கருத்லத யலபைத்டைன் யிக்குக. 

நளர்ரழன் டேகர்மயளர் ச்ெ இக்கணம் : ”எரு பளருல யளங்களநளல் இருப்லத யிை, 

யளங்குயமத மநல்  படிவுபெய்ட, பகளடுக்க  ழலத்த யிலக்கும், டேகர்மயளர் 

உண்லநனில் பகளடுத்த யிலக்கும் உள் யித்தழனளெம் டேகர்மயளர் ச்ெம் ” ப் டும். 

டேகர்மயளர் ச்ெம்  =  தகுயில –  உண்லந யில 

டேகர்மயளர் ச்ெம் = TU – (P X Q) 
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 X அச்ெழல் மதலயனின் அலயபம், Y அச்ெழல் யிலலனபம் குழக்கழமளம் .  

 DD1 ன் ட டேகர்மயளர் ல்மயறு ண்ை அகுகின் பம் பறும் னன்ளட்லைக் 

குழக்கும். 

 யில OP2 ஆக இருக்கும்மளட மதலய அவு OQ5 ஆக உள் ட.  

 மய உண்லந யில OPCQ10 ஆகும். 

 தகுயில (பநளத்தப் னன்ளடு) ODCQ ஆகும். 

 இதன் பம் , டேகர்மயளர் ச்ெம் = ODCQ – OPCQ = PDC   = 20 – 10 = 10 (ழமழட்ை குதழ) 
 

 

31. டேகர்மயளர் ச்ெத்தழற்கு நளர்ரழன் இக்கணத்லதத் தருக. 

 டேகர்மயளர் ச்ெம் (அல்ட  டேகர்மயளர் உரி) ன் கருத்லத அழபகப்டுத்தழனயர்கள் 

பதளன்லநப் பளருினல் அழஞர்கள் ஆயர். 

 களப்மளக்கழல் ிபபஞ்சு பள ழனினல் பளருளதளப அழஞர்கள ஜஶல் டுபூட் (Jule 

Dupuit) நற்றும் ஜயீன்ஸ் ஆகழமனளர் 1884ல் இக்கருத்தழல்  நளற்ங்கல    ற்டுத்தழர் .  

 ஆளல் டேகர்மயளர் ச்ெம் ன் இக்கருத்லத ெவர்டுத்தழ யமங்கழனயர் நளர்ரல் ஆயளர்.  

 இக்கருத்ட குலந்ட பெல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழலன அடிப்லைனளகக் 

பகளண்ைட. 

இக்கண ம் 

 நளர்ரழன் டேகர்மயளர் ச்ெ இக்கணம் : ”எரு பள ருல யளங்களநளல் இருப்லத 

யிை, யளங்குயமதமநல்  படிவுபெய்ட, பகளடுக்க ழலத்த யிலக்கும், டேகர்மயளர் 

உண்லநனில் பகளடுத்த யிலக்கும் உள் யித்தழனளெம் டேகர்மயளர் ச்ெம் ” ப் டும். 

டுமகளள்க ள் 

1. னன்ளட்லை அயிை படிபம். 

2. ணத்தழன் இறுதழ ழல னன்ளட்டில் நளற்நழல்ல . 

3. தழலீட்டுப் ண்ைங்கள் இல்ல . 

 

 

 

32. மதலய யிரிவு நற்றும் சுருக்கத்லத மயறுடுத்டக. 

 யிலனில் ற்டும் நளற்த்தளல் நட்டுமந மதலய அயில் நளற்ம் ற்ட்ைளல் 

அதல மதலய யிரிவு  நற்றும் சுருக்கம்  அலமக்கழமளம் . 

 குலந்த யிலனில் அதழக பள ருட்கல யளங்குயட மதலய யிரிவு;  

 அதழக யிலனில் குலந்த பள ருட்கல யளங்குயட சுருக்கம் . 
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33. ெநமளக்கு யலமகளடுகின் ண்புகள் னளலய ? 

1. ெநமளக்கு யலமகளடு கவழ்மளக்கழன ெரிலயக்பகளண்ைட. 

2. ெநமளக்கு யலமகளடுகள் மதளற்றுயளய் மளக்கழ குயிந்ட களணப்டும்  

3. ெநமளக்கு யலமகளடு பயட்டிக்பகளள்ளட       4.ெநமளக்கு யலமகளடுகள் X அச்லெமனள                 

                                                                                                        Yஅச்லெமனள பதளைளட 

 

 
 

34. டேகர்மயளர் ெநழல ன் கருத்லத சுருக்கநளக யியரி. 

ெநமளக்கு யலமகளட்லை அடி நட்ைத்தழல் யபவு பெவுக் மகளடு பதளடும் புள்ினில் 

டேகர்மயளர் ெநழல அலைகழளர். 

 

 AB ன் யபவு பெவுக் மகள டு IC3 ன்னும் ெநமளக்கு யலமகளட்லை T ன் 

புள்ினில் பதளடுகழட.  

 இந்த IC3 யலமகளமை அதழக அவு தழருப்தழலனத் தரும் யலமகளைளகும்.  

 இந்த ெநழலப் புள்ினில் ICனின் ெளய்வு  MRSxy-லன க் குழக்கழட. 

 

ந்ட நதழப்பண் யிள யிலை 

 

35. மதலய யிதழலன  யலபைத்டைன் யியரி. 
 மதலய யிதழலன பதழல் 1838ல் அகஸ்டின் கூர்ளட்    யிக்கழளர்.  

 ின் ஆல்ஃப்பட் நளர்ரல் இலதச் ெவர்டுத்தழ   யிரியளக்கழளர்.  

 „நற்லய நளளநல் இருக்கும்மளட, எரு பளருளுக்கள யில குலபம்மளட 

நக்கள் அப்பளருல அதழகம் யளங்குயர், யில றும்மளட குலயளக யளங்குயர்‟ 

 – ெளபமயல்ெ ன். 
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மதலய யிதழனின் டுமகளள்கள் 

1. டேகர்மயளர்  யருநளத்தழல் நளற்நழல்ல 

2. டேகர்மயளபட சுலயனிலும், மதர்ந்பதடுத்தழலும் நற்றும் மக்கத்தழலும் நளற்நழல்ல . 

3. ி பளருட்கின் யிலனில் நளற்நழல்ல . 

4. ி தழழகள் இல்ல . 

5. ண்ைத்தழற்கள மதலய பதளைர்ச்ெழனளட. 

6. ண்ைத்தழன் தபத்தழல் வ்யித நளற்பம் இல்ல .  

மதலய அட்ையலண 

யில (ரூளய்) மதலய அவு 

5 1 

4 2 

3 3 

2 4 

1 5 

 

 
 

 X அச்ெழல் ண்ை அவும், Y அச்ெழல் யிலபம் குழப்ிைப்டுகழன். 

  D ன் ட மதலயக் மகளைளகும். அட கவழ் மளக்கழச் ெரிந்ட பெல்கழட. 

 

ண்ைத்தழற்கள அங்களடித் மதலய 

 
 

 அங்களடினில் உள் அலத்ட தி ர்கின் மதலய அயில என்று கூட்டிளல் 

ண்ைத்தழற்கள அங்களடித் மதலய யலமகளட்டிலப் பளம். 

 

36. குலந் ட பெல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழலன யலபைத்டைன் யியரி. 

 ஆஸ்தழரின பளருினல் யல்லுபள H.H.களென் ன்யர் இவ்யிதழலன 1854ல் 

பளருினழல் பதன்பதளக உருயளக்கழளர். 

 மய பஜயளன்ஸ் இவ்யிதழலன „களெின் பதல் டேகர்வு யிதழ‟  அலமத்தளர் .  

 ஆளல் நளர்ரல் இவ்யிதழலன புகமலைனச் பெய்தளர் . 
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இக்கண ம் 

 எருயரிைம் உள் எரு ண்ைத்தழன் இருப்பு கூடுகழன்பளளட எவ்பயளரு கூடுதல் 

அகழழருந்டம் கழலைக்கும் னன்ளடு குலகழட‟ ன்று நளர்ரல் இவ்யிதழலன 

யலபனல பெய்கழளர். 

 டுமகளள்க ள் 

 1. னன்ளடு ண்ணலயனில் அயிைப்ை மயண்டும் 

 2. ணத்தழன் இறுதழழலப் னன்ளடு நளளட இருக்க மயண் டும். 

 3. டேகர்மயளர் குத்தழயளபளக இருக்க மயண்டும்.  

 4. டேகபப்டும் ண்ை அவு எமப ெவபளதளக இருக்க மயண்டும். 

 5. டேகபப்டும் ண்ைத்தழன் ல்ள அவுகளும் எத்த தன்லந பகளண்ைலய . 

 6. ண்ைங்கல டேகரும் மளட கள இலைபயினின்ழ பதளைர்ந்ட  டேகப மயண்டும். 

 

எரு டேகர்மயளர்  எமப ண்ைத்லத பதளைர்ந் ட கள இலைபயினின்ழ பதளைர்ச்ெழனளக 

டேகரும்மளட எவ்பயளரு கூடுதல் பளருிழருந்ட கழலைக்கழன் னன்ளடு  குலந்ட 

பெல்லும் ன்று இவ்யிதழ யிக்குகழட.  

 
 

 எரு டேகர்மயளர் 7 ஆப்ிள்கல என்ன் ின் என்ளக டேகபயிரும்புகழளர்.  

 பதல் ஆப்ிில் இருந்ட அயர் பற் னன்ளடு 20 அகுகள்.  

 ஆளல் இபண்ைளயட ஆப்ிில் இருந்ட பற் னன்ள ைளட பதல் ஆப்ில யிை 
குலயளதளகும் (15 அகுகள்).  

 பன்ளயட ண்ைத்தழழருந்ட கழலைக்கும் னன்ளடு இபண்ைளயட ஆப்ிள் 

னன்ளட்லை யிைக் குலவு (10 அகுகள்). 

 மநலும் இறுதழனளக ந்தளயட ஆப்ிில் இருந்ட அயர் பற் னன்ளடு பூஜ்ஜழனம் 

ஆகும்.  

 மநலும் ஆளயட, மளயட ஆப்ிள்தல டேகர்ந்தளல் அயர் பறுயட தழர்நலப் 

னன்ளைளகும். 

 இந்தப் மளக்லக கூறுயமத குல ட பெல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழ ஆகும். 

 

 

37. ெந இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழலன யிக்குக. 
நளர்ரழன் கூற்றுப்டி “எரு நிதன்  யலகனிலும் னன்டுத்தக்கூடின எரு பளருலப் 

பற்ழருந்தளல், அதன் யலகப் னன்கிலைமன கழர்ந்திக்கும்மளட அதன் னன்கின் 
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இறுதழழலப் னன்ளடு எமப அயில் ெநநளய் இருக்கும்டி கழர்ந்திப்ளர் . என்ல யிை 

நற்பளன்ழல் அதழக இறுதழழலப் னன்ளடு கழலைக்குபநில் அயர் அதழகப்னன்பறும் 
மளக்கழல் குலந்த னன் தரும் பளருில் இருந்ட அதழக னன் தரும்  பள ருளுக்கு 
நளற்ழயிடுயளர்”. 
அனுநளங்கள் 

1. தழருப்தழலன அதழகப்டுத்த யிரும்க்கூடின குத் ழயளபளக இருக்க மயண்டும். 

2. எவ்பயளரு ண்ைத்தழன் னன்ளடும் ண்ணயில் அயிைப் ை மயண்டும். 

3. ணத்தழன் இறுதழழலப் னன்ள ட்டில் நளற்நழல்ல . 

4. டேகர்மயளரின் யருநளம் யலபனறுக்கப்ட்ை ட. 

5. பளருட்கின் ெந்லதனில் ழலவுப் மளட்டி ழவுகழட. 

6. ண்ைங்கின் யிலகள் யலபனறுக்கப்ட்ை ட. 

7. குலந்ட பெல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழ பெனல்டுகழட. 

 

யிக்கம் 

எரு டுத்டக்கள ட்டின் பம் இவ்யிதழ யிக்கப்டுகழட. ஆப்ிள் நற்றும் ஆபஞ்சு ன்று இரு 

ண்ைங்கில் தன்  யலப னறுக்கப்ட்ை யருநளத்லத எரு டேகர்மயளர் பெயிை 

யிரும்புகழளர்  ன்று டுத்டக் பகளள்மயளம் . அயரின் யலப னறுக்கப்ட்ை யருநளத்தழல் 

அதழக தழருப்தழலன  பக்கூடின  ழலனில் அயர் ெநழலலன அலை யளர். 

 

 
 

 X அச்ெழல் பெயின் அவும், Y அச்ெழல் ஆப்ிள் நற்றும் ஆபஞ்ெழன் இறுதழழல 
னன்ளட்லை பம் குழப்ிடுகழமளம் . 

 டேகர்மயளர் ஆப்ிளுக்களக ரூ 6ம், ஆபஞ்சுக்களக ரூ 5ம் பெயிடுகழளர் க்  

பகளண்ைளல், இபண்டின் இறுதழ ழலப் னன்ளடும் ெநநளக இருக்கும். 

 அயர் உச்ெ னன்ளட்டில  பறுகழளர். 
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38. மதலய பகழழ்ச்ெழலன அயிடும்  பலகள் னளலய ? 

யிலத் மதலய பகழழ்ச்ெழலன ளன்கு யலககில் அயிைளம். 

1. யிளக்களட் டு பல 

´ 

 

இட யிகழதளெளப பல ன்றும் அலமக்கப்டுகழட. 

யிகழதளச்ெளப பலனில் 

 

2. பநளத்தச் பெவு பல 

டேகர்மயளரின் பநளத்தச் பெயில் ற்டும் நளற்த்லதமனள அல்ட ழறுயத்தழன் பநளத்த 

யருயளனில் ற்டும்  நளற்த்லதமனள அயிடுயதன் பம் மதலயனளட பகழழ்ச்ெழ 
உள்தள பகழழ்ச்ெழனற்தள ன்லத ின பலனில் அழனபடிபம்  நளர்ரல் 
குழப்ிடுகழளர். 

பநளத்த யருயளய் = யில X யிற்ல அவு 

                       TR = P X Q 

 

 

3. புள்ி அல்ட யடியினல் பகழழ்ச்ெழ 
மதலயக் மகள ட்டில் குழப்ிட்ை புள்ினினுலைன யப்குதழலன இைப்குதழனளல் யகுக்கக் 

கழலைக்கும் யிகழதத்லதக் பகளண்டு புள்ி பலனில் பகழழ்ச்ெழலன அயிைளம் 
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அத்தழனளனம் 3  உற்த்தழ குப்ளய்வு 

இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

21. உற்த்தழக் களபணிகல  யலகப்டுத்ட. 
ழம், உலம ப்பு, பதம், அலநப்பு 

 

22. உலம ப்பு – யலப னறு 
நளர்ரழன் கூறுப்டி, உலமப்பு ன்ட உற்த்தழக் களபணினள உலமப்ளர்  யருநளம் 
ஈைடுயதற்களக  தட உலமப்புச்  ெக்தழலனப்னன்டுத்ட ஆகும்.. 
 

23. உற்த்தழ ெளர்ில குழப்ிடுக. 

ல்யலக உள்டீுகின் அவுகளுக்கும் பயினீட்டு பள ருள்கின் அவுகளுக்கும் 
இலைமன உள்  பதளைர்ம உற்த்தழ ெளர்பு ஆகும். 

 

24. களபணினின் இறுதழழல உற்த்தழலன  யலபனறு 
ற்கமய உள் ஏர் உற்த்தழக்கள பணினின் அயில் எரு அதழகரிப்பு பெய்பம் மள ட, பநளத்த 
உற்த்தழனில் ற்டும் கூடுகழன் ழகப அவு உற்த்தழமன  இறுதழ  ழல உற்த்தழ ஆகும். 

MP = ΔTP / ΔN அல்ட  MP = TPn – TP (n-1)  

 

25. ெந உற்த்தழ பெவு மகளடு ன்ளல் ன்? 

எரு ழறுயம் குழப்ிட்ை அவு ணச் பெயில் யளங்கக் கூடின இரு களபணிகின்   

பதளகுப்புகலக் குழப்ிடுயமத ெந உற்த்தழச் பெவுக் மகளடு ஆகும் 

 

26. உற்த்தழனளர் ெந ழலலன அலைன ழந்தல னளட? 

 ெந அவு பெவுக்மகள டு, ெந உற்த்தழ யலமகளட் டிற்கு பதளடு மகளைளக அலநன 
மயண் டும். 

 அந்த பதள டு புள்ினில் ெந உற்த்தழ யலமகள டு மதளற் றுயளய் மளக்கழ  குயிந்ட 
களணப்டும் அல்ட  MRTSLK  குலந்ட பெல்லும். 

 

27. அிப்பு மகளடு மநல்மளக்கழ  பெல்யதன்  களபணம் ன்? 

எரு ண்ைத்தழன் யில உனர்யளல் அிப்பு அதழகரிக்கும்; யில குலந்தளல் அிப்பும் 
குலபம். ஆகமய அிப்பு மகளைளட கவமழழருந்ட மநல் மளக்கழ பெல்லும். 

பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

28. ழத்தழன் ெழப்ினல்புகள் னளலய ? 

1. ழம் ன்ட பதன்லந உற்த்தழக் களபணினளகும். 

2. ழம் ன்ட பெனற் உற்த்தழக் களபணினளகும். 

3. ழம் ன்ட இனற்லகனின் பகளலை . 

4. ழத்தழற்கு உற்த்தழ பெவு இல்ல . 

5. ழத்தழன் அிப்பு நளளதட, பகழழ்ச்ெழனற்ட. 

6. ழம் ழலனளட, அமழயற்ட. 

 

29. அிப்பு பகழழ்ச்ெழலன  ழர்ண னிக்கும் களபணிகள் னளலய ? 

1. பளருட்கின் தன்லந 

ழலத்ட ீடிக்க கூடின பள ருட்கல ீண்ைகளம் யலப ளடகளக்களம் 

2. உற்த்தழச்  பெவு 
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எரு ழறுயம் ய ர்ந்ட பெல் யிலவு அல்ட  நளள யிலவு ழலனில் பெனல்ட்ைளல் , 
ிதழல் அிப்ின் அலய அதழகரிக்க இனலும். 

3. பதளமழல்டேட் ழல 

மபவு உற்த்தழனில் அதழக பதத்லத பதலீடு பெய்பம்மள ட அிப்ல அதழகரிப்ட 
சுநல். மய அிப்ின் பகழழ்ச்ெழ குலவு. 

4. கள அவு 

நழகக் குறுகழன களத்தழல்  ழறுயங்களுக்கு அிப்ின் அலய அதழகரிக்க இனளட. 

மய அிப்ின் பகழழ்ச்ெழ நழகக் குலவு. 

 

30. பதளமழல் பலமயள ரின் ணிகள் னளலய ? 

1. டயக்கப் ணி: பதள மழல் பலமயளர் பதள மழல பதளை ங்குயர் ஆயளர். 

2. புத்தளக்கப் ணி: பயற்ழகபநள பதள மழல்பலமயளர் ப்பளளடம் புத்தளக்கம் 
புலய ர்.  

3. எருங்கழலணத்த ல்: பதள மழல்பலமயளர் ெரினள உற்த்தழக் களபணிகின் 

கலயலன னன்டுத்தழ உற்த்தழலன மநற்பகளள்யர். 

„   

4. இைர்ப்ளடுகல ற்ல் நற்றும் ழச்ெனநற் தன்லந : பதளமழல் பலமயளர் ன்யர் 
ல்மயறு உற்த்தழக் களபணிகள ழம், உலம ப்பு, பதம் ஆகழனயற்ல 
எருங்கழலண த்ட பெனற்டுத்தழ உற்த்தழனில் இளம் ப பனல்யர். 

 

31. அிப்பு பகழழ்ச்ெழலனப் ற்ழக் கூறுக. 

1.அிப்பு ப கழழ்ச்ெழ ன்ட யில நளற்த்தழற்கு ற் அிப்ில் ற்டும் நளற் யதீம் ஆகும். 

2.கணித ரீதழனளக 

 

  3.es=(ΔQs/Qs) / (ΔP/P); es = ΔQs / ΔP × P/Qs 

 4.இதழல் Qs ன்ட அிப்பு, P ன்ட யில , Δ  ன்ட நளற்ம். 

 

32. பநளத்த , ெபளெரி, இறுதழழல உற்த்தழகளுக்கு இலைமன உள் பதளை ர்ில யியரி. 
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33. உற்த்தழனளர் ெந ழலலன உதளபணத்டைன் யிக்குக. 

 உற்த்தழனளர் ெந ழல ன்ட எரு குழப்ிட்ை ழலனில் உற்த்தழனளர் உச்ெ ட்ெ 

உற்த்தழலன அலைபம் ழலனளகும்.  

 இட உற்த்தழக் களபணிகின் உத்தந அவு வும் அலமக்கப்டுகழட. 

களபணிகின் உத்தந அவு குழப்ிடுயட 

 „  குழப்ிட்ை அவு உள்டீ்டில் அதழக ட்ெ உற்த்தழலன ப் பறுயட. 

 „  குலந்த பெயில், குழப்ிட்ை உற்த்தழலன ப் பறுயட. 

 
 

 

34. களப் – ைக்ஸ் உற்த்தழ ெளர்ல யிக் குக. 

 களப் – ைக்ஸ் உற்த்தழ ெளர்ில அித்தயர்க ள் ெளர்ஸ் W களப் நற்றும் ளல் H 

ைக்ஸ் ஆயளர்கள்.  

 இதல அபநரிக்க உற்த்தழ பதளமழற்ெளலனில் மநற்பகளண்ை ஆய்யின் 

            அடிப்லைனில் அித்தளர்கள்  

 இச்ெளர்பு எருடித்தள ெநச்ெவர் தன்லந யளய்ந்த உற்த்தழ ெளர்பு ஆகும்.  

 

களப் ைக்ஸ் உற்த்தழ ெளர்பு கவழ்க்கண்ையளறு யிக்கப்டுகழன்ட. 

  

இதழல் 3.12 

Q = பய ினீடு 

A = மர்ந ல  ழல நதழப்பு 

K = பதம் 

L = உலம ப்பு 

α நற் றும் s ஆகழனலய மர்ந ல  ின்ம் ஆகும். இலய உற்த்தழ உள்டீுகள உலமப்பு 

நற்றும் பதத்தழன்அலய நளற்றும் மளட ந்த 

அவு உற்த்தழனில் நளற்ம் யரும் ன்லதக் குழக்கழன். 

I. α + s = 1 ன்ளல் நளளத யிகழத யிலவு 

II. α + s < 1 ன்ளல் குலந்ட பெல் யிகழத யிலவு 

III. (α + s) > 1 ய ர்ந்ட பெல் யிகழத யிலவு 
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ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

35. நளறும் யிகழத யிலவு யிதழலன யலபைத்டைன் யிக்குக. 

 எமப எரு உள்டீ்டில நட்டும் அதழகப்டுத்தழ, ி உள்டீுகல நளற்ளநல் 

,உற்த்தழலனப் பருக்க பனன்ளல் பநளத்த உற்த்தழ யர் யிகழதத்தழல் உனர்ந்ட ின்பு 

குழப்ிட்ை புள்ினில் ழலனள ின் குலந்ட பெல்லும். 

ஸ்டிக்ரின் கூற்றுப்டி. “உற்த்தழ ணிகளுக்கு னன்டுத்தப்டும் ி களபணிகின் அவு 

ழலனளக இருக்கும்மள ட, ஏர் உற்த்தழ களபணி ெந உனர்யளக அதழகரிக்கும்மளட எரு 
குழப்ிட்ை புள்ிக்குப் ிகு  உற்த்தழனின் அவு குலபம். அதளயட இறுதழ ழல உற்த்தழ 
குலபம்“. 

டுமகளள்கள் 

1. „  எமப எரு உற்த்தழக் களபணினின் அவு நட்டும் உனர்த்தப்டுகழட;  

   ல ன உற்த்தழக்களபணிகின் அவு நளளநல் இருக்கழட. 

2. „  நளறும் உற்த்தழக் களபணிகள் எமப தன்லநபலைனலய . 

3. „  உற்த்தழப்  பளருளட ருந அகுகளல் அயிைப்டுகழட. 

4. „  பதளமழல்டேட் ழலனில் நளற்ம் இல்ல . 

5. „  பளருின் யிலனில் நளற்ம் இல்ல . 

 

 
 

பதல்ழல I 

 பதழல் இறுதழ ழல உற்த்தழ பன்று உலமப்ளர்கல  னன்டுத்டம் யலப 
அதழகரிக்கழன்ட.  

 இட ெபளெரி உற்த்தழலன யிை அதழகம்.  

 மய , பநளத்த உற்த்தழ யர் யிகழதத்தழல் அதழகரிக்கும். 

இபண்ைளம் ழல II 

 இபண்ைளம் ழலனில் இறுதழழல உற்த்தழனளட குலந்ட 6 அகு உலமப்ல 
னன்டுத்டம் மளட பூஜ்னநளகழட. X அச்லெ பயட்டுகழட. 

பன்ளம் ழல III 

 பன்ளம் ழலனில் ள அகு உலமப்ளர்கல னன்டுத்டம் மள ட உலமப்ின் 

இறுதழழல உற்த்தழத் தழன் தழர் கணினநளகும்.  

 உலமப்ின் ெபளெரி உற்த்தழ தழன் குலந்ட பென்ள லும் மர்நல நதழப்ளகமய 

இருக்கும். 
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36. ெந அவு உற்த்தழ மகளட் டின் ண் புகல யலபை த்டைன் யியரி. 

எரு குழப்ிட்ை மபத்தழல் என்றுக்கு மநற்ட்ை நளறும் உற்த்தழ களபணிகல ல்மயறு 
இலண ப்ில் ஈடுடுத்தழ, எரு குழப்ிட்ை அவு உற்த்தழ பெய்யலதக் களட்டும் மகளடு ெந 

அவு உற்த்தழக்மகளடு  அலமக்கப்டுகழட 

1. ெந உற்த்தழக் மகளடுகள் தழர்நலக் ெரிலயக் பகளண்ைட. 

 ெந உற்த்தழக் மகள டுகள்  இைநழருந்ட யநளக மநழருந்ட கவழ்மளக்கழ 
பெல்யதழழருந்ட களபணிகள் தழலீைளக உள் ன்லத அழனளம்.  

 எரு களபணிலன அதழகநளக னன்டுத்டம்மள ட, நற்பளரு களபணிலனக் குலயளக 

னன்டுத்தழ பயினீட்டின் அவு நளளநல் பெய்ன இனலும். 

 

2. மதளற்றுயளய் மளக்கழக்  குயிந்ட களணப்டும். 

 இறுதழழல தழலீட்டு யதீம் அதழகரிக்கும்மளட ெந உற்த்தழக்மகள டுகள் மதளற்றுயளய் 

மளக்கழ குமழனளகவும் நற்றும் ழலனள இறுதழழல தழலீட்டு யதீம் இருந்தளல் 
(மர்மகளைளகவும்) அலநபம்.  

 இட ெந உற்த்தழக் மகளட் டின் இனல்ில பளறுத்தட.  

 இட பதம் நற்றும் உலமப்பு ஆகழனயற்ழன் தழன்கள் அடிப்லைனிலும் அலநபம். 

 

இறுதழழல பதளமழல்டேட் தழலீட்டு யதீம் 

 
 

 

3. ெந உற்த்தழக் மகளடுகள் என்லபனளன்று பயட்டிக் பகளள்ளட 

 Q2 ெந உற்த்தழ யலமகளட்டில் உள் C ன் புள்ி அதழக உற்த்தழலன பம், IQ1 ெந 

உற்த்தழ யலமகளட்டில் உள் B ன் புள்ி குலயள உற்த்தழலனபம் 

குழக்கழட 
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4. உனர் ெந உற்த்தழக்மகளடு உனர் உற்த்தழ அலய குழக்கழட. 

ெந உற்த்தழக் மகள டுகள் உனமப பெல்ச் பெல் உற்த்தழ அவும் உனர்ந்ட பகளண்மை 
பெல்லும் கவளள் ெந உற்த்தழக் மகளட்லை யிை அதழக உற்த்தழக் களபணி 
னன்டுத்தப்ட்டுள்லத உனர் ெந உற்த்தழக்மகளடு குழப்ிடுகழட. 

 

5. ெ ந உற்த்தழக் மகளடு X அச்ெழலமனள அல் ட Y அச்ெழலமனள பதள ைளட. 

 ந்த எரு ெந உற்த்தழக்மகள டும் X அச்ெழன் மநமள அல்ட Y அச்ெழன் மநமள 

அலநனளட. 

 
 

37. யிகழத அவு யிலவு  யிதழலன உதளபணத்டைன் யிக்குக. 
 ீண்ை களத்தழல் அல த்ட உற்த்தழக் களபணிகளும்  நளக் கூடினலய .  

 அல த்ட உற்த்தழ களபணிகளும் ண்ணிக்லகனில் அதழகரிக்கும்மளட 

பயினீட்டில் அதழகரிப்பு ற்ைளம். 

 இவ்யிபண்டிற்கும் உள் பதளைர்ல யிக்குயமத யிகழத அவு யிலவு யிதழனளகும்.  
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 உனரும் அவு ன்ட அலத்ட உள்டீுகளும் எரு மெப அதழகரிப்தளகும். 

டுமகளள்கள் 
1. பதள மழல் அலநப்ல த் தயிப அல த்ட உற்த்தழக் களபணிகளும் நளக் கூடினலய , 

2. பதள மழல் டேட்த்தழல் நளற்ம் இல்ல 

3. ண்ைங்கின் அங்களடினில் ழலவுப் மளட் டி ழவுகழட. 

4. பயினீடு அல்ட உற்த்தழ ருந அகுகளல் அயிைப்டுகழட. 

1. யர்ந்ட பெல் யிகழத அவு 

இந்ழலனில் அல த்ட உள்டீுகளும் 1 யிளக்கள டு உனரும்மளட பய ினீடுகள் 1 

யிளக்களட் டிற்கும் மநல் உனர்கழட. 

2, நளள யிகழத அவு 

இதழல் அலத்ட உற்த்தழக் களபணிகளும் 1 யிளக்கள டு உனரும்மளட பயினீடும் அமத அவு 

ெந யிகழத அயில் 1 யிளக்கள டு உனரும். 

3. குலந்ட பெல் யிகழத அவு 

இங்கு அல த்ட உற்த்தழக் களபணிகளும் 1 யிளக்கள டு உனரும்மளட பய ினீடு 1 

யிளக்களட்டிற்கு குலயளக உனர்கழட. 

 

 புள்ி a க்கும் b க்கும் இலைமன னள குதழ யர்ந்ட பெல் யிகழத யிலவு 

யிதழலன குழப்ிடுகழட. ப ன்ளல் உற்த்தழனளட 2 நை ங்கு அதழகரித்டள் ட.  

 அதளயட q=1 ழருந்ட q = 3 யலப இதற்களக 1 அகு உலமப்பும் 1 அகு பதபம் 

(எரு நை ங்குதளன்) அதழகநளகப் னன்டுத்தப்ட்டுள். 

 உற்த்தழக் களபணிக ல  4 அகழழருந்ட 8 அகுகளக இரு நை ங்கு உனர்த்தழன 

 மளடம், அதழகரித்த பய ினீடு உள்டீ்டின் உனர்லய யிை குலயளகும். 

 

38. அகச்ெழக்கக்ஙள் நற் றும் புச்ெழக்கங்கல யியரி. 
பளருளதளபச் ெழக்கம் ன்ட உற்த்தழக் களபணிக ல ப் னன்டுத்டம் யிகழதம் 
நளறுடுயதளல் யரும் ன்லநனளகும். 

பள ருளதளபச்  ெழக்கம் இரு யலகனளக ிரிக்கப்டுகழட. 

1. அகச் ெழக்கங்கள் 

2. புச்ெழக்கங்கள் 

அகச் ெழக்கங்கள் 

அகச்ெழக்கம் ன்ட ழறுயம் பளருின் உற்த்தழ பெயில குலத்ட பறும் 
ன்லநனில குழக்கும். 
பதளமழல் டேட் ெழக்கங்கள் 

ழறுயத்தழன் அவு பரின அயளக இருப்தளல் கழலைக் கும் பதபம் அதழகநளக 
இருக்கும்.. 
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ழதழச் ெழக்கங்கள் 

பரின ழறுயங்க ள் ெந்லதனில் ங்கு யிற்ல பம் பத பருக்கத்லத 

ற்டுத்தளம். ஆளல் ெழழன ழறுயங்கள் ிதளக ங்கு யிற்லலன பெய்ன இனளட. 

மநளண்லந ெழக்கங்கள் 

மபவு உற்த்தழ மயலப்குப்பு பலக்கு உதவுகழட. இதன் பம் ெரினள 

மயலனளட்கள் ெரினள டலனில் இருப்ளர்கள். 

உலமப்புச் ெழக்கங்கள் 

மபவு உற்த்தழ மயல குப்பு பலக்கு யமழயகுக்கழட. இதல ெழப்பு உலமப்பு ளம். 

ெந்லத ெளர்ந்த ெழக்கங்கள் 

ம பவு உற்த்தழனின் களபணநளக பப் பளருட்கல குலந்த யிலக்கு யளங்க இனலும்.. 
புச் ெழக்கங்கள் 

புச் ெழக்கங்கள் ன்ட ழறுயத்தழற்கு பயிமன ற்டும் நளற்ங்களல் உற்த்தழனின் 
பலகில் ற்டும் மநம்ளடுகலக் குழக்கும். 

1. மநம்ட்ை மளக்குயபத்ட யெதழகள் 

2. யங்கழ பெனல்ள டு ெளர்ந்த யெ தழகள் 

3. கரினல் யர்ச்ெழ 
4. தகயல் நற் றும் பதளல பதளைர்பு யர்ச்ெழ 
 

 

அத்தழனளனம் 4  பெவு நற்றும் யருயளய் ற்ழன ஆய்வு 

2 நதழப்பண் யிள யிலை 

21. பெலய யலப னறு. 

எரு பள ருல உற்த்தழச் பெய்பம் மளட ற் டுகழன் ல்மயறு யலகனள பெயிங்கள் 

உற் த்தழச் பெவு ஆகும். 

 

22. பெவுச் ெளர்ல  யலபனறு. 

பநளத்த பெயிற்கும் நற்றும் உற் த்தழக்கும் இலைமன உள் பதளை ர்ில  

பய ிப்டுத்டகழட. பெவுச் ெளர்ல இவ்யள று ளதளம். 

                          C = f(Q) 

 

23. நளளச் பெவு ன்ளல் ன்? 

நளளச் பெவுகள் உற் த்தழ நளற் த்தழற்கு ற் நளறுடுயதழல்ல , அதளயட நளளக் 

களபணிகளுக்கள க பெய்ன ப்டும் பெவுகள் நளளநல் ழலனளக இருக்கும். 

.கள ழறுயத்தழன் யளைலக , களயரின் ஊதழனம் 

 

24. யருயளலன யலபனறு.. 
எரு யிற்லனளர்  தன் ண்ை  ரிநளற்த்தழ பம் ஈட்டுகழன் ணம்  யருயளய் 

ப்டும். 

 

25. பய ிபறு பெவு - யலப னறு. 

உற்த்தழக் களபணிகல யளங்க நற்யளா்களுக்கு பெலுத்டம் பெலுத்டலகமன பயிப்லை 

னள பெவு ப்டும். .கள  1. உலம ப்ள ர்க ின் கூழ, 2. கட்டிை யளைலக  
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26. உண்லந ச் பெவு - இக்க ணம் தருக. 

உண்லநச் பெவு ன்ட அலத்ட களபணிகின் உரிலநனளர்கள் தழர் பகளள்ளும், ெங்கை 

ங்கள், பனற்ெழகள் நற்றும் தழனளகங்களுக்கள க அக்களபணிகின் உைலநனளருக்கு 

யமங்கப்டும் இமப்ீட்டுத் பதளலகனளகும். 

 

27. பழ்கும் பெவுகள் ன்ளல் ன்? 

நீட்டு டுக்க படினளத, கைந்த களச் பெவுகள் அநழழ்த்தப்ட்ை பெவு ஆகும். 

 

பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள்  

28. நளளச் பெலய - நளறும் பெயிழருந்ட மயறுடுத்டக. 

 நளளச் பெவுகள் உற்த்தழ நளற்த்தழற்கு ற் நளறுடுயதழல்ல , அதளயட நளளக் 
களபணிகளுக்கள க பெய்ன ப்டும் பெவுகள் நளளநல் ழலனளக இருக்கும். உற் த்தழ 
அதழகரித்தளலும் அல்ட குலந்தளலும் அல்ட உற்த்தழ பூஜ்ஜழனநளக இருந்தளலும் 

கூை இச்பெவுகள் நளளநல் ழலனளக இருக்கும். 

 .கள ழறுயத்தழன் யளைலக , களயரின் ஊதழனம், ழபந்தப பதளமழளர்கின் 

ஊதழனம்.  

 நளறும் பெவுகள் உற்த்தழ நளறுடுயதற்மகற் பெவுகள் நளறுளடும். 
டுத்டக்களட்ைளக  தற்களழக ணினளர்ளுக்கு யமங்கப்டும் கூழ. 

 

29. ணச் பெவு- உண்லந ச் பெவு மயறுளடுகலக் கூறுக. 

 உற்த்தழச் பெவுகள்  ணத்தளல் குழப்ிைப்ட்ைளல் அட ணச் பெவு ப்டும். 

மயறு யலகனில் கூழளல், எரு ழறுயம் எரு பளருல உற்த்தழ பெய்ன ணநளக 

பெயிடுகழன் அலத்டச் பெவுகளுமந ணச் பெவு ப்டுகழட. ணச் 
பெயில் கவழ்கண ை பெவுகள் உள்ைங்கழபள் 

 அலய , கச்ெள ப்பளருள்க ளுக்கள  பெவுகள், உலமப்ற்கள  கூழ நற்றும் ெம்ம் 

 உண்லந ச் பெவு ன்ட அல த்ட களபணிகின் உரிலநனளர்க ள் தழர் 

பகளள்ளும், ெங்கை ங்கள், பனற்ெழகள் நற்றும் தழனளகங்களுக்களக அக்களபணிகின் 

உைலந னளருக்கு யமங்கப்டும் இமப்ீட்டுத் பதளலகனளகும் 

 

30. பய ிபறு பெவு - உள்ளுறு பெவு மயறுடுத்டக. 

 உற்த்தழக்களபணிகல யளங்க நற்யளா்களுக்கு பெலுத்டம் பெலுத்டலகமன  

பயிப்லைனள பெவு ப்டும்.  

 அதளயட எரு ழறுயம் தன்னுலை ன உற் த்தழக்கு மதலயனள களபணிகல 
யிலக்கு யளங்கழமனள அல்ட யளைலகக்கு அநர்த்தழமனள உற்த்தழலன 

மநற்பகளள்ளும் மளட ற்டும் எட்டு பநளத்தச் பெவு  பயிப்லைனள பெவு 

ப்டும். 

 ழறுயத்தழற்குச் பெளந்தநள உற்த்தழ யங்களுக்கு யமங்கப்டும் ஊதழனம் 

உள்ளர்ந்த பெவு ப்டும்.  

 சுருக்கநளக கூழளல், எரு ழறுயத்தழற்கு  பெள ந்தநள யங்கள் நற்றும் சுன 
உலமப்ிற்கள பெவுகள் உள்ளர்ந்த பெவுகள் ப்டும் 

 

31. யளய்ப்புச் பெலய டுத்டக்களட்டுகளுைன் யலபனறு. 

 ி யளய்ப்புச் பெவு ன்ட அடுத்த ெழந்த நளறுட்ை பெலய க் குழக்கும்.  
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 எரு ண்ைத்தழன் ெழந்த னன்ளடு மதர்ந்பதடுக்கப்டுயதளல் அதனுலை ன அடுத்த 

ெழந்த னன்ளடு யிட்டுக் பகளடுக்கப்ை மயண்டிபள்ட.  

 டுத்டக்களட்ைளக, எரு யியெளனி தன் னுலைன ழத்தழல் பல் அல்ட கரும்ல 
யிலயிக்க படிபம்.  

 அவ்யியெளனி பல் ெளகுடி பெய்தளல் , பல்ழன் யளய்ப்புச் பெவு னளபதில் யிட்டுத் 

தந்த கரும்பு உற்த்தழனின் அமய ஆகும். 

 யளய்ப்புச் பெவு ன்ட நளற்றுச் பெவு அல்ட ரிநளற்ச் பெவு ன்றும் 

அலமக்கப்டும். 

 

32. AC நற்றும் MC டுத்டக்களட்டுகளுைன் யலபனறு. 

ெபளெரி பநளத தச் பெவு (ATC) (or) ெபளெரி பெவு (AC) 

 ெபளெரி பெவு ன்ட எரு ண்ைத்தழற்கள பெவு ப்டும். 

 

 ெ பளெரி பநளத்தச் பெவு ன்ட பநளத்தச் பெலய , உற் த்தழ பெய்னப்ட்ை 

ண்ைங்கின் ண்ணிக்லக னளல் யகுப்தளல் கழலை ப்தளகும். 

TC = 1600 

Q = 4 ில் 

ATC =400 ஆகும். 

அதளயட ATC = TC / Q = 1600 / 4= 400 

ஃ ATC = 400 

 

இறுதழழலச் பெவு (MC) 

 இறுதழழலச் பெவு ன்ட பநளத்தச் பெயில் ற்டும் நளற்த்லத குழக்கழட.  

அதளயட கூடுதளக  ஏர் அகுப் ண்ைத்லத உற்த்தழ பெய்யதளல் பநளத்தச் பெயில்  

ற்டுகழன் கூடுதல் இறுதழழலச் பெவு ப்டுகழட. 

MC = TCn - TCn-1 (or) 

MC = TCn+1 - TCn 

இதழல் 

MC = இறுதழ ழலச் பெவு 

TCn = „n‟ அகு ண்ைத்தழற்கள  பநளத்த பெவு 

TCn-1 = n-1 அகு ண்ைத்தழற்கள  பநளத்த பெவு 

TCn+1 = n+1 அகு ண்ைத்தழற்கள  பநளத்த பெவு 

.கள TC4 = ₹ 1600, TC4-1 = ₹ 1400 ில் 

MC = ₹ 200 (MC = ₹ 1600 - ₹ 1400) 

TC4 = ₹ 1600, TC4+1 = ₹ 1900 

ில் 

MC = ₹ 300 

 

33. இறுதழழல யருயளய் - குழப்பு யலப க. 

 இறுதழழல யருயளய் ன்ட, கூடுதளக ஏர் அகு ண்ைத்லத யிற்ல 

பெய்யதளல் பநளத்த யருயளனில் ற் டும் கூடுதல் இறுதழழல யருயளய் ப்டும்.  

 இறுதழழல யருயளய் கவழ்களடம் பலகில் கணக்கழைப்டுகழட. 

        பநளத்த யருயளனில் ற்டும் நளற்த்லத பநளத்தப்  ண்ைங்கின் அயில் ற்டும்    

        நளற்த்தளல் யகுத்தளல் இறுதழழல யருயளய் கழலைக்கும். 

 MR = TRn – TRn-1 
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34. ீண்ை கள பெவு யலமகளட்லை தக்க யலப ைத்டைன் யிக்குக. 

 ீண்ைகளத்தழல் அலத்ட உற் த்தழக் களபணிகளும் நளக் கூடினலய  

 ீண்ைகளத்தழல் எரு ழறுயம் தன்  ழறுய அலய அதழகரித்டக் பகளள் படிபம்.  

 மய ீண்ைகளத்தழல் நளளக் களபணி நற்றும் நளளச் பெவுகள் இருக்க யளய்ப்பு 

இல்ல . 

 

 ீண்ை கள ெபளெரி பெவு ன்ட ீண்ைகள பநளத்தச் பெலய , பநளத்த உற் த்தழ 
பெய்னப்ட்ைஅகுகளல் யகுக்கப்டுயதளல் பப்டும் பெயளகும். 

 LAC = LTC / Q 

ீண்ைகள ெபளெரி பெவு யலமகளைளட „தழட்ை யலமகளடு‟ அல்ட „உல யடிய 

யலமகளடு‟ ன்றும் அலமக்க ப்டுகழட. 

 

ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள்  

36. குறுகழன களச் பெவுக்மகள டுகல தகுந்த ைத்டைன் யியரி. 

பநளத்த நளளச் பெவு (TFC) 

 நளளத உற் த்தழக் களபணிகளுக்கு பெய்னப்டும் அல த்டச் பெவுகின் கூடுதல் 

பநளத்த நளளச் பெயளகும். 

 

 

 

பநளத்த நளறும் பெவு (TVC) 

 நளறும் உற்த்தழக் களபணிகளுக்கு பெய்னப்டும் அலத்டச் பெவுகின் கூடுதல் 

பநளத்த நளறும் பெயளகும். 

 

பநளத்தச் பெவு (Total Cost) 

 ஏர் உற் த்தழனில் ற் டுகழன் ல்மயறு பெவுகின் பநளத்த கூடுதல் 

அந்ழறுயத்தழன் பநளத்தச் பெவு ப்டுகழட. 
 TC = TFC + TVC 
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ெபளெரி நளளச் பெவு (AFC) 

 ெபளெரி நளளச் பெவு ன்ட உற் த்தழனின் எரு அகழற்கள நளளச் பெவு 

ன்தளகும்.  

 ெபளெரி நளளச் பெவு ன்ட, பநளத்த நளளச் பெலய , உற்த்தழ பெய்னப்ட்ை 

ண்ைங்கின் ண்ணிக்லகனளல் யகுக்க கழலைக்கும் ஈவுத்பதளலகனளகும்.  

AFC = TFC / Q, 

 
 

 

ெபளெரி நளறும் பெவு (AVC) 

 ெபளெரி நளறும் பெவு ன்ட உற் த்தழனின் எரு அகழற்கள நளறும் பெலயக்  
குழக்கும். 

AVC = TVC / Q  
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ெபளெரி பநளத்தச் பெவு (ATC) (or) ெபளெரி பெவு (AC) 

 ெபளெரி பெவு ன்ட எரு ண்ைத்தழற்கள பெவு ப்டும். 

ATC = AFC + AVC 

 

இறுதழழலச் பெவு (MC) 

 இறுதழழலச் பெவு ன்ட பநளத்தச் பெயில் ற்டும் நளற்த்லத குழக்கழட. 

 
 

 

 

37. ல்மயறுட்ை யில ழலகில் AR நற்றும் MR மகளடுகளுக்கழலைமனனள பதளைர்ல 
யிக்குக  

 எரு ழறுயம் கூடுதளக யிற்கும் ண்ைங்கின் யிலனில் நளற் ம் இல்ல 

ில், அந்ழறுயத்தழன் AR நற்றும் MR நளளநல் இருக்கும்.  

 அதளயட AR = MR ன்று இருக்கும். 

 நளளக எரு ழறுயம், கூடுதளக  யிற்கும் ண்ைங்கின் யிலனில் நளற் ம் 

இருக்கும் ில் AR நற்றும் MR பயவ்மயறு  அவுகளக  இருக்கும் 

நளளத யிலனில் AR நற்றும் MR யல மகளடுகள் 

 யிலனில் நளற் ம் இல்லபனில், AR நற்றும் MR யலமகள டுகள் என்ழலந்ட 

எமப மகளைளக இருக்கும்.  

 ழலவுப் மளட்டினில் யிலனில் நளற்ம் இருக்களட.  

 யில எமப அயளக இருக்கும்.  

 மய AR நற்றும் MR யலமகள டுகள் X அச்சுக்கு இலண னளக எரு டுக்லகக் 

மகளைளக இருக்கும். 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



27 
 

 

  

 

நளறும் யிலனில் AR நற்றும் MR யலமகளடுகள் 

 எரு ழறுயம் அதழக ண்ைங்கல யிற்க மயண்டுபநில், யில குல யளக இருக்க 
மயண்டும்.  

 அவ்யள று யில குலபம் மள ட AR நற்றும் MR-ம் குலந்ட பகளண்மை பெல்லும். 

 MRஆட AR- யிை அதழகநளக குலந் ட பகளண்மை பெல்லும் . 

  

 

 

 

 

 

அத்தழனளனம் 5 அங்களடி அலநப்பும் யில ழர்ணனபம் 

இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள்  

 

 

21. “அங்கள டி” யலபன று. 

 „அங்களடி‟ ன்ட பளருள்கள் நற்றும் ணிகல யளங்குதல் நற்றும் யிற்ல 

பெய்பம் இைத்லத குழக்கும்.  

 பளருளதளபத்தழல் „அங்களடி‟ ன்ட எரு பளருல யளங்குயர்கள் நற்றும் 

யிற்யர்கள் ஆகழன  இருயருக்கும் இலைமன  உள் ரிநளற் பலலனக் குழக்கும். 
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22. யிலலன ற்யர்  னளர் ? 

 ழலவுப் மளட்டினில் எரு ழறுயம் பதளமழற்ெளல ழர்ணனிக்கும் யிலலன 
ற்றுக்பகளண்ைளல் அட யில ற்யர் ஆகும் . 

 

23. டென மளட் டினின் இன்ழனலநனள த ண்ல குழப்ிடு. 
1.ண்ணற் யளங்குயர் நற்றும் யிற்மளர்         2.மளக்குயபத்ட பெவு இல்ல 

3.அங்களடி ழலற்ழ அழந்தழருப்ர்                     4.அபெழன் தலனிடு இல்ல 

5.உற்த்தழ களபணிகள் இைம் பனரும். 

 

24. யிற்ல பெவு ன்ளல் ன் ? 

 பற்றுரிலந மளட்டி அங்களடினில்எவ்பயளரு ழறுயபம் தன் உற்த்தழ ண்ைத்தழன் 

யிற்லலன அதழகரிக்க அதழக யிற்ல பெலய (Selling cost) மநற்பகளள்யமத  
யிற்ல பெவு ஆகும். 

 

25. கவழ்க்கண்ை ழறுயத்தழன் மதலய மகளடு யலபக . 

அ) ழலவு மளட் டி                              ஆ) பற்றுரிலந 

   

 

26. யில ம தம் களட்டுதழன் இபண்டு தன்லநகல கூறுக. 

1.யிலலனப்  ற்ழக் கண்டுக் பகளள்ளத  டேகர்மயளரிைம் அதழக யில யசூழக்கப்டும்.  

2.யிலலனப்  ற்ழ கயநளக  இருக்கும் டேகர்மயளருக்கு குலயள யில 

ழர்ணனிக்கப்டும். 

 

27. உரி ெக்தழ – யிக் குக. 

 உரி ெக்தழ  (யணீளக்கப்ட்ை ெக்தழ) ன்ட உத்தந அவு உற்த்தழக்கும், உண்லந 

அவு உற்த்தழக்கும் உள் மயறுளைளகும். 

 

பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

28. அங்களடினின் இனல்புகள் னளலய ? 

1) எரு பளருள் அல்ட எரு ணிலன யளங்குயர்களும் யிற்யர்களும் இருக்க மயண்டும். 

2) யளங்கப்டுயதற்கும், யிற்ல பெய்னப்டுயதற்கும் எரு பளருள் இருக்க மயண்டும். 

3) யளங்குயரும் யிற்யரும் எப்புக் பகளள் மயண்டின யில இருக்க மயண்டும். 

4) மபடி அல்ட நலபக ரிநளற்ம் இருக்க மயண்டும். 
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29. ழலவு மளட் டி நற்றும் பற்றுரிலந அங்கள டிகில் “உள்ம டேலமதல்” தன்லந னளட? 

ழலவு மளட் டி 

 குறுகழனகளத்தழல் எரு தழலநனள உற்த்தழனளர் குலந்த  பெயில் உற்த்தழ 
பெய்ட நழக அதழக இளம் பறுயளர் .  

 இந்த இளத்லதக் கண்டு  அதழக ண்ணிக்லக னில் உற்த்தழனளர் 

பதளமழற்ெளலனில் டேலமயர். 

 இதளல் அிப்பு அதழகரித்ட யில குலபம் யளய்ப்பு உள்ட. 

 

பற்றுரிலந 

 பற்றுரிலநனில் எரு யிற்லனளர் எமப தன்லநனள பளருல யிற்ல 
பெய்யதளல் புட ழறுயங்கள் உள்ம டேலமயதற்கு தலைகள் உள் 

 

30. யிலமதம் களட்டுதழன் ழலகல யிக்குக. 

(i) பதல் ழல யிலமதம் களட்டுதல் 

யளங்குயர் அதழகட்ெநளக வ்யவு யிலலன தப பன்யருயளமபள அந்த யிலலன 

அயரிைம் யசூழத்டயிடுயடதளன் பதல் ழல யில மதம் ஆகும். 
(ii) இபண்ைளம் ழல யில மதம் களட்டுதல் 

டேகர்மயளர் உரினில் எரு குதழலன நட்டும் யிற்லனளர் உழஞ்ெழளல் அட இபண்ைளம் 

ழல யிலமதம் ஆகும். 

(iii) பன்ளயட ழல யில மதம் 

பற்றுரிலநனளர் அங்களடிலன டலண அங்களடிகளக ிரித்ட எவ்பயளன்ழலும் எவ்பயளரு 

யிதநள யிலலன  பறுயர் 

 

31. யிற்லச் பெவு ன்ளல் ன் ? உதளபணத்டைன் யிக்குக. 

 பற்றுரிலநப் மளட்டினில் தட ண்ைத்லத பயளக்குயதற்களகவும், புதழன 
டேகர்மயளலபக் கயரும் யண்ணபம் உற்த்தழ பெவுகள் இல்ளநல், யிம்பச் 
பெவுகல மநற்பகளள் மயண்டிபள்ட. இடமய யிற்லச் பெயளகும். 

 யிற்லச் பெயளட யிம்பச் பெவு, களட்ெழப் பளருள் அலநத்தல், 

ண்ைங்கின் நளதழரிகல அித்தல் மளன் ல்மயறு யடியங்கில் 
அலநந்தழருக்கும். யிம்பம் பம் யிற்லலன அதழகரிப்ட யில தயிர்த்த 
மளட்டி ஆகும். 

 

32. ழலவுப் மளட் டி நற்றும் பற்றுரிலநமளட்டினின் எற்றுலநலன யிக்குக. 

 இபண்டு அங்களடிகளுமந அதழகட்ெ இளம் ஈட்டுயலதமன பக்கழன மளக்கநளக 
பகளண்டுள்ட.  

 இபண்டு அங்களடிகளுமந ெந்லதனின் ெநழல அலைபம்மளட இறுதழழல 
பெவும், இறுதழழல யருயளபம் ெநநளகமய இருக்கும் 

 ழலவு மளட்டி அங்களடி ணற் யளங்குயர் நற்றும் யிற்லனளர்கலக் 
பகளண்டுள்ட.  

 இங்கு ஏரினல்ள ண்ைங்கல , எமப நளதழரினளயிலனில் யளங்குயடம் 

யிற்டம் ைக்கும். இங்கு பெனற்லகனள தலை டம் இல்ல . அங்களடி ற்ழ 
யளங்குமயளரும், யிற்மளரும் பளலநனளக அழந்தழருப்ளர். 

 பற்றுரிலநப் மளட்டினில்  ழறுயங்கள் மயறுடுத்தப்ட்ை ண்ைங்கல 

உற்த்தழ பெய்ட யிற்ளர்கள்.  
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 எமப உமனளகத்தழற்கள ண்ைங்கல தனளரிக்கும் ழறுயங்களுக்கழலைமன மளட்டி 

ழவும், ஆளல் ழல குலனளக இருக்கும். 

 

33. ழறுயம் நற்றும் பதளமழற்ெளலக்கு இலைமன உள் மயறுளடுகள் னளலய ? 

ழறுயம்:  

 எரு ழறுயம் ன்ட எரு பதளமழழல் இருக்கும் எற்ல உற்த்தழ அகளகும். 

பளருள் அல்ட ணிலன உற்த்தழ பெய்ட அதற்கு யிலலன ழர்ணனித்ட யிற்ல 

பெய்யலத ழறுயம் ன்கழமளம்.  

 ழறுயத்தழன் பக்கழன மளக்கம் இளம் ஈட்டுயதளகும். 

 

பதளமழல்:  

 பதளமழல் ன்ட எரு பளருளதளபத்தழல் எமப நளதழரினள பளருள் அல்ட ணிலன 

உற்த்தழ பெய்னக் கூடின  ழறுயங்கின் பதளகுப்ல அல்ட குளலயக் 

குழக்கும்.  

 உதளபணநளக ெழபநண்ட் உற்த்தழ பெய்பம்  ழறுயங்கள் மெர்ந்ட உருயளக்கழன 

பதளகுப்ல  ெழபநண்ட் பதளமழல் ன்கழமள ம். 

 

34. இருயர் பற்றுரிலநனின் இனல்புகள் னளலய ? 

1. எவ்பயளரு யிற்லனளரும் மளட்டினளரின் மளக்கம் நற்றும் பெனல்ளடுகல 

பளலநனளக அழந்தழருப்ளர் . 

2. இபண்டு யிற்லனளரும் உைன்ளடு பெய்தழருப்ர்  

3. அயர்கள் பலனற் களத்தறுக்கும் மளட்டினில் ஈடுைளம். 

4. உற்த்தழ ண்ை ங்கின் மயறுளடு இல்ல . 

5. அயர்கள் தங்கள் உற்த்தழ ண்ை த்தழற்கு ழர்ணனிக்கும் யில அதழக இளம்  
பறுயதற்களகமய இருக்கும். 

 

ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

35. ழலவு மளட்டினின் இனல்புகள் யிக்குக. 

அ. ண்ணற் யளங் குயர் நற்றும் யிற்மளர் 

 ண்ணற் யளங்குமயளர் ன்ட அங்களடினில் உள் உற்த்தழ பளருட்கல 
எப்ிடும்மளட எரு தி ர் யளங்கும் அவு நழக நழக குலயளக இருப்லதக் 

குழக்கும். 

 ண்ணற் யிற்யர் ன்ட எவ்பயளரு யிற்லனளரின் உற்த்தழபம் நழக நழகக் 

குலயளக இருக்கும் ன்லதக் குழக்கும். 

ஆ. ஏரினல்ள ண்ைங்கள் நற்றும் எமப நளதழரினள யில 

 யளங்கும் நற்றும் யிற்கும் ண்ை ங்கள் எத்த தன்லந பலைனலயனளவும் பற்ழலும் 
தழலீட்டு ண்ை ங்களகவும் இருக்கும். 

இ. உட்புகுதல் நற்றும் பயிமனறுதழல் தலைனில்ல 

 குறுகழனகளத்தழல் எரு தழலநனள உற்த்தழனளர் குலந்த பெயில் உற்த்தழ 
பெய்ட நழக அதழக இளம் பறுயளர் .  

 இந்த இளத்லதக் கண்டு அதழக ண்ணிக்லகனில் உற்த்தழனளர் பதளமழற் 
ெளலனில்  டேலமயர். 

ஈ. மளக்குயபத்ட பெவு இல்ல 

 மளக்குயபத்ட பெவு இல்ளத களபணத்தழளல் எமப நளதழரினள யில ீடிக்கழட. 
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உ. உற்த்தழ களபணிகள் இைம் பனரும். 

 உற்த்தழ களபணிகள் பற்ழலும் இைம் பனர்யதற்கும், எரு பதளமழழருந்ட நற்பளரு 
பதளமழலுக்கு நளறுயதற்கு பள சுதந்தழபம் பற்றுள்தளல் யிலனளட ெரி 
பெய்னப்டுகழட. 

ஊ. அங்களடி ழல ற்ழ அழந்தழருப்ர் 

 அங்களடி நற்றும் ண்ைத்தழன் தபம் ற்ழ அலத்ட யளங்குயரும், யிற்யரும் ன்கு 

அழயர். 

. அபெழன் தலனீடு இல்ல 

 பப்பளருள் அிப்பு நற்றும் யில ழர்ணனம் மளன்யற்ழல் அபெழன் தலனீடு 
இல்ல . 

 

36.ழலவுப் மளட்டினில் வ்யள று யில  நற்றும் உற்த்தழ அவு தரீ்நளிக்கப்டுகழட? 

குறுகழன களத்தழல் எரு ெழ களபணிகள் நட்டும் ழலனளலய . ழலவு மளட்டி 
அங்களடினின் கவழ் இனங்கும் ழறுயங்கள், பதளமழற் ெளலனில் ழர்ணனிக்கப்ட்ை யில 
(.கள . `10லன) ற்றுக் பகளண்டு தங்கள் உற்த்தழலன அதற்மகற்ளர் மளல் அனுெரித்ட 
பெல்யர் . 

குறுகழன கள த்தழல் ழலவு மளட்டினில் உற்த்தழ நற் றும் யில ழர்ணனம் 

 

 

SS – அங்களடி அிப்பு            DD – அங்களடித் மதலய 

AR – ெபள ரி யருயளய்            AC – ெபளெரி பெவு 

MR – இறுதழழல யருயளய்    MC – இறுதழழலச் பெவு 

 

பதல் குதழனில் 

 அலத்ட ழறுயங்கின் மதலய நற்றும் அிப்பு ெக்தழகள் ெந்தழக்கழட. இதழல் 
ழலனள யிலனளக ரூளய் . 10 ஆக ழர்ணனிக்கப்டுகழட. பதளமழற்ெளலனின் 
ெநழல உற்த்தழ 50 அகுகள் ஆகும். 

இபண்ைளம் குதழ யலபைத்தழல்  

 AC மகள டு, யிலக்மகளட்லை யிை குலயளக உள்ட. MC = MR ழலனில் ெநழல 
அலைகழட. ெநழலனில் உற்த்தழ அகு 50– ஆகவும், யில `10 ஆகவும், ெபள ரி 

பெவு `8- ஆகவும், ெபளெ ரி யருயளய் `10- ஆகவும் உள்ட.  

 உற்த்தழ ண்ை த்தழற்கு ழர்ணனிக்கப்ட்ை யிலனில் (`10) ழறுயம் நழலக இளம் 

அலை கழட. 

பன்ளம் குதழ யலபைத்தழல் 

 ழறுயத்தழன் பெவுமகளடு யிலக்மகளட்டிற்கு மநம உள்ட.  
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 ெநழலக்கள ழந்தல MR = MC – ஆக உள்மளட ழலயலைகழட. 

 ற்கமய உள் அமத யில னில் (`10), 50- ண்ை ங்கள் யிற்ல பெய்னப்டுகழட. 

 அப்மளட ழறுயம் ட்ைம் அலைகழட. (AC > AR) 

 

37. ெழல்மளர் பற்றுரிலநனின் ண்புகல யிக்குக. 

1. ெழ பரின ழறுயங்கள்:  

ெழ பரின ழறுயங்கம அங்களடி பளயதழலும் உற்த்தழ நற்றும் மதலயலனக் கட் டுப் 
டுத்டம். 

2. ழறுயங்களுக்குள் ெளர்ந்தழருத்தல்: 

எரு ழறுயத்தழன் யில நற்றும் உற்த்தழ அலய ழர்ணனிக்கும் படிவுகள்  மளட்டி 

ழறுயம் டுக்கும் படிவுகலச்  ெளர்ந்ட அலநபம். 

3. குளச் பெனல்ளடு:  

ெழல்மளர் பற்றுரிலந ழறுயங்கள் அலத்டம் தநக்குள் 

எற்றுலநபைன்  பெனல்ை மயண்டின பக்கழனத்டயத்லத உணர்ந்தழருக்கும். 

4. யிம்பச் பெவு:  

ெழல்மளர் பற்றுரிலநனளர் , யிம்பம் அல்ட உற்த்தழனின் தபத்லத மநம்டுத்தழ தட 
யிற்லலன அதழகரிப்ர் . 

5. ண்ைத்தழன் தன்லந :  

ழலவு ெழல்மளர் பற்றுரிலந ன்ட எமப யிதநள பளருள்  உற்த்தழ பெய்யலதபம், 
ழல குல ெழல்மளர் உற்த்தழ ன்ட யிதநள  பளருட்கள்  உற்த்தழ பெய்யலதபம் 

குழக்கும். 

6. நளளத யில (Price rigidity):  

யிலலன நளற்ழ அலநப்ட ன்ட இந்த அங்களடினில் கடிம் ஆகும்.  
 

38. பற்றுரிலநனில் யில நற்றும் உற்த்தழ அலய த் தரீ்நளிப்லத யிக் குக. 

 பற்றுரிலநனில் ழறுயமந பதளமழற்ெளலனளகும்.  

 அதளல் பற்றுரிலந ழறுயம் கவழ் மளக்கழ ெரிபம் மதலய 

யலமகளட்லை பகளண்டுள்ட.  

 பில் யிலலனக் குலத்தளல் நட்டுமந அதழகம் யிற்க படிபம். 

  இறுதழழல யருயளய் யலமகள டு (MR), AR யலமகளட்டிற்கு கவழ் அலநந்டள்ட 
(MR < AR). 

 

 எரு பற்றுரிலநனளர் இறுதழழலச் பெலய யிை இறுதழ ழல யருயளய் 
அதழகநளக இருக்கும் யலப MR > MC பதளைர்ந்ட உற்த்தழ பெய்ட யிற்கழன்ளர் . 
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 அயபட  ெநழல உற்த்தழனளட  MC = MR. இந்த புள்ிக்கு மநல் உற்த்தழனளர் 

தக்கு ட்ைம் ற்டும் ன்லத தழர்ளர்த்ட யிற்லலன  ழறுத்தழக் பகளள்யளர் . 

 ெநழல உற்த்தழனில் எரு பற்றுரிலந ழறுயம் வ்யளறு இளம் பறுகழட 

ன்லத ளர்க்க ெபளெரி யருயளய் மகளடு நற்றும் ெபளெரி பெவுக் மகளட்லை னன் 

டுத்தளம்.  

 ெநழல உற்த்தழனள 3 அகழற்கு ெபளெரி யருயளய் `. 88/- ஆகும். 

 ெபளெரி பெவு = `.50 

 ஃ (88 – 50 = 38) ஏர் அகழற்கள இள ம். 

 பநளத்த இள ம் = (ெபளெரி யருயளய் – ெபளெரி 

 பெவு) x பநளத்த உற்த்தழ 
 = (88 – 50) x 3 

 = 38 x 3 = `114 

 

39. பற்றுரிலந மளட்டினில் யில நற்றும் உற்த்தழ அலயத் தரீ்நளிப்லத 

யலபைத்டைன் யிக்குக. 

 பற்றுரிலந மளட்டி அங்களடினில் யிற்லனளர்கள் இளத்லத 
உச்ெப்டுத்டயதற்களக MR யலமகள டு MC யலமகளட் டின் மநல் இருக்கும்யலப 
உற்த்தழலன அதழகப்டுத்டயளர் .  

 இந்ழல பதளைர்ந்ட MC = MR ஆகும்யலப யிற்ல பதளைரும். 

பற்றுரிலந மளட்டி அங்களடினில் 

1. மதலயக்மகளைளட கவழ் மளக்கழ ெரிந்டபெல்லும். 

2. என்றுக்பகளன்று பருங்கழன தழலீட்டு ண்ைங்கள் இருக்கும். 

3. மதலய மகளடு (ெபளெரி யருயளய் மகள டு) பகழழ்ச்ெழ உலைனட. 

குறுகழன கள ெந ழல 
 MC = MR ஆக இருக்கும்பளளட இளம் உச்ெநளக இருக்கும். 

 

யலபைத்தழ OM ன்ட ெநழல உற்த்தழலனபம், OP ன்ட ெநழல யிலலனபம் 
குழக்கும். பநளத்த யருயளய் „OMQP‟, பநளத்த பெவு „OMRS‟. மய பநளத்த இளம் „PQRS‟.  

 

6.கழர்வு ற்ழன ஆய்வு 

இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

21. கழர்வு ன்ளல் ன் ? 

கழர்வு ன்ட ளன்கு உற்த்தழக் களபணிகளுக்கு யருயளலன கழர்ந்திப்லத குழக்கும். 

 

22. கழர்யின் யலககள் னளலய? 

 திர் கழர்வு 

 ணிெளர் கழர்வு 
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23. யளபம் யலபன று. 

 பளருளதளப யளபம் ன்ட ழத்லத னன்டுத்டயதற்களக நட்டுமந குத்தலகக்களபர் 

ழச் பெளந்தக்களபருக்கு யமங் கும் குதழத் பதளலக ஆகும். 

 

24. ணக்கூழ நற்றும் உண்லந க் கூழலன மயறுடுத்டக. 

1. பனபவுக் கூழ அல்ட ணக் கூழ  
 பன பவுக் கூழ ன்ட பபளக்கநளக (ணநளக) யம ங்கப்டும் கூழலனக் குழக்கும். 

2. உண்லநக் கூழ 
 ண்ைங்களகமயள , ணிகளகமயள கூழலன யமங் குயட உண்லந க்கூழப்டும். 

 மய ணக்கூழனின் யளங்கும் தழம உண்லந க் கூழ ஆகும். 

 

25. யட் டி ற்ழ ீ அழயட னளட? 

 பதல ப் னன்டுத்தழக் பகளள் , அலதப் ப ற்ய ர்கள் அலத யமங்கழனயர் க்கு 

யமங்கும் பயகுநதழமன யட் டி ஆகும். 

 

26. இளம் ன்ள ல் ன் ? 

 பதளமழல்பலமயளரின் பதள மழல் தழலநலனப் னன்டுத்டயதற்கள  பயகுநதழ 
இளம் ஆகும். 

 

27. ீர்லந யிருப்த்தழன் பள ருள் னளட? 

 ீர்லந யிருப்ம் ன்ட நக்கள் த்தழபங்கள், ங்குகள், நளற்றுச் ெவட்டுகள், ழம், 

கட்டிைம், தங்கம் மளன்லயகளக அல்ளநல் பபளக்க ணநளக லகனில் 

லயத்தழருப்மத ஆகும். 

 

பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

28. ணத்மதலயக்கள  மளக்கங்கள் னளலய? 

1. ரிநளற் மளக்கம் 

 நக்கள் அன்ளை ரியர்த்தலக்களக ணத்லத பபளக்கநளக லயத்தழருப்தழன் 

யிருப்மந ரிநளற் மளக்கநளகும். 

 இந்த மளக்கத்தழற்கள க ணம் மெநழக்கும் அவு யருநள அலயச் ெளர்ந்டள்ட. 

 Mt = f (y) 

 

 

 

2. பன்ப ச்ெரிக்லக மளக்கம் 

 மளய்யளய்ப்டுதல், யித்ட, தபீ்ற்றுதல், தழருட்டு மளன் தழர்ளபளத பெவுகல 

ெந்தழப்தற்கள க நக்கள் ணத்லத பபளக்கநளக லயத்தழருப்தற்கள  இந்த மளக்கம் 

பன்பச்ெரிக்லக மளக்கம் ப்டும். 

 Mp = f (y) 

 

3. ஊக மளக்கம் 

 பதலீட்டுச் ெந்லத னில் ங்குகள் நற்றும் த்தழபங்கின் தழர்கள  யில 

நளற்த்தழற்மகற் அதனுலைன  ன்லந கல ப் ப, ங்குகள் நற்றும் த்தழபங்கல 

யளங்க மதலயனள ணத்லத நக்கள் பபளக்கநளக லயத்தழருக்க மயண்டிபள்ட.  

இடமய ஊக மளக்கநளகும்.  

 இந்த மளக்கத்தழற்கள க லகனில் மெநழப்ள க லயத்தழருக்கும் பதளலகனின் அவு   
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யட் டி யிகழதத்லத ப் பளருத்ட அலந பம். 

 Ms = f (i) 

 

29. கூழனின் யலககலப் ட் டினழடுக. 

1. பனபவுக் கூழ அல்ட ணக் கூழ 
 பன பவுக் கூழ ன்ட பபளக்கநளக யம ங்கப்டும் கூழலனக் குழக்கும். 

 

2. உண்லநக் கூழ 
 ண்ைங்களகமயள , ணிகளகமயள கூழலன யமங்குயட உண்லந க்கூழ 

ப்டும். 

 மய ணக்கூழனின் யளங்கும் தழம உண்லந க் கூழ ஆகும். 

 

3. டண்டுக் கூழ  
 படிக்கப்ட்ை மயலனின் அயின் அடிப்லைனில் யம ங்கப்டுயதளகும். 

4. மபக் கூழ 
 உலமப்ளி உலமக்கழன் மபத்தழன் அலயப் பள ருத்ட யமங்கப்டும் கூழ ஆகும். 

 

30. யளபம் நற்றும் மள ழ யளபம்: மயறுடுத்டக. 
 பள ருளதளப யளபம் ன்ட ழத்லத னன்டுத்டயதற்கள க நட்டுமந குத்தலகக் 

 களபர் ழச் பெளந்தக்கள பருக்கு யமங் கும் குதழத் பதளலக ஆகும். 

 மள ழ யளபம் ன்ட குறுகழனகளத்தழல் நளறும் பெ வுக்கு மநளக உற்த்தழனளர் 

ப றும் உரினளகும். 

 

31. ிலமப்பு நட்ைக் கூழக் மகள ட்ள ட்லை சுருக்க நளக யியரி. 
 கூழக் மகள ட்ளடுகில் நழகப் மலநனள என்று ிலமப்பு நட்ைக் (Subsistence) 

மகளட்ளைளகும். 

 பதன் பதழல் ிபப ஞ்சு பள ருினளர்கள இனற்லகயளதழகள் இலத 

யிக்கழபள்ர்.  

 ின் ரிக்கள ர்மைள இலத தழருத்தழனலநத்தளர் .  

 ஏர் உலமப்ள ி நற்றும் அயர் குடும்த்தழன் அடிப்லைத் மதலயகின் அயிற்குச் 

ெநநளக கூழ யம ங்கப்ை மயண் டும் ன்ட இக் மகளட்ளட்டின் கருத்தளகும் 

 இக்மகளட்ளைளட நளல்தறழன் நக்க ள் பதளலக மகளட் டுளட்டுைன் பருங்கழன  

பதளைர் பு பகள ண்ைட. 

குலளடுகள்  

1. பதள மழற்ெங்கங்கங்கின் கூட்டு மபம் மசும் ஆற்ல் கயத்தழல் பகளள்ப்ையில்ல . 

2. ல்மய று ணிகளுக்கள , ல்மய று கூழ ழலகல யிக்க இக்மகளட்ளடு  
தயழயிட்ைட. 

3. குமந்லத ப் ிப்ல ழர்ணனிப்ட கூழ நட்டும் இல்ல .  

 

32. இனங் கு ழல இளக் மகள ட்ள ட்லை யிக்குக. 

 அபந ரிக்க பள ருினல் அழஞர் JB கழளர்க் (JB Clark) 1900 ல் இக் மகளட்ள ட்லை 
டுத்டலபத்தளர் .  

 இயரின் கூற்றுப்டி இளம் ன்ட யில க்கும், ண்ைங்கின் உற்த்தழச் 

பெயிற்கும் உள் மயறுளமை ஆகும். 
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 ெபதளனத்தழல் ற்ட்ை இனங் குழல நளற்ங்களுக்கள  பயகுநதழமன இளம் 

ஆகும்.  

 இயரின் கருத்டப்டி, இனங்கள ழலனில் உள் ெபதளனத்தழல் இளம் மதளன்ளட.  

 இந்ழலச் ெபதளனத்தழல் அல த்டம் பெனல்ைளதழருக்கும், அங்கு வ்யித நளற்பம் 
ற்ைளட.  

 இனங்கள ெபதளனத்தழல் பதளமழல் பலமயளருக்கள  ங் கு இல்ல .  

 இதழல் உற்த்தழச் பெவும் ண்ைங்கின் யிலபம் ெநநளக இருக்கும்.  

 மய பதள மழல் பலமயள ருக்கு இளம் ப  இனளட.  

 பதள மழல் பலமயளர் அயருலைன மநளண்லநப் ணிக்கள க கூழ நட்டுமந பறுயர் 

.  

ந்ட பக்கழன நளற்ங்கல இனங் கு ெபதளனத்தழல் களணளம். 

1. நக்கள் பதளலக பருகும். 

2. பத அவு ப ருகும். 

3. உற்த்தழ பலகள் மநம்ள டு அலைபம். 

4. பதள மழல் அலநப்ின் யலககள் நளற்நலைபம். 

5. டேகர்மயளரின் யிருப்ங்கள் பருகும். 

 

33. புத்தளக்க இளக் மகளட்ளட்லை சுருக்க நளக கூறுக. 

 மஜளெப் A சும்ீட்ைர் (Schumpeter) புத்தளக்க இளக் மகள ட்ளட்லை டுத்டலபத்தளர் . 

 சும்ீட்ைரின் கருத்டப்டி. எரு பதள மழல் பலமயளர் உற்த்தழ பெனல்ள டுகில் 

யணிகத்லத ைத்டயமதள டு நட்டுநல்ள நல் புத்தளக்கம் புலய பளகவும் 

இருக்கழளர்.  

 ”புத்தளக்கம் புலயதற்கள ” பய குநதழமன இளம். யினளளப மளக்கத்தழற்கள க 

புதழன கண்டுிடிப்புக்கல னன்டுத்டயமத புத்தளக்க ம் புல தல் ப்டும். 

 சும்ீட்ைரின் கூற்றுப்டி, புத்தளக்க ம் புலதல் ன்ட கவழ்க்கண்ைய ற்ல உள்ைக் 
கழனட. 

1. புதழன ண்ைங்கல அழபகப்டுத்டதல். 

2. புதழன உற்த்தழபல கல அழபகப்டுத்டதல். 

3. புதழன ெந்லதகல த் பதளைங்குதல். 

4. புதழன பப்பள ருட்கல கண்ைழதல். 

5. பதள மழல்/ ழறுயங்கல நறு ெவபலநத்த ல். 

 

 

 

34. இைர் தளங்கும் இளக் மகளட்ளடு: குழப்பு யலபக. 

 அபநரிக்க பள ருினல் அழஞள F.B.லளம (Hawley) 1907- ல் இைர் தளங்கும் இளக் 
மகளட்ளட்லை டுத்டலபத்தளர் .  

 அயரின் கருத்தப்டி, யணிகத்தழல் இைர்கல தழர்பகளள்ய தற்கள பயகுநதழமன  
இளம் ப்டும். எரு பதள மழல் பலமயளரின் ணிகில் இைர்கல தழர் 
பகளள் ல் நழக பக்கழன ணி ஆகும்.  

 இடமய இளத்தழற்கு அடிப்லைனளகும்.  

 லைபலனில் அல த்ட யணிகத்தழலும் ெழ இைர்ள டுகள் உள்ைங்கழமன உள். 

 ஆதளல் பதள மழல் பலமயளர் இைர்கல தழர் பகளண் டு இளத்லத ப் 

பறுகழளர்கள். 
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 பதள மழல் பலமயளர் பயகுநதழலனப் பயில்ல ில், இைர்ள டுகல 

தழர்பகளள் தனளபளக இருக்க நளட்ைள ர்கள்.  

 மய இளபம் அதழகநளகப் ப மயண் டுபநில் இைர்கல அதழகநளக 
ெநளிக்க மயண் டும். 

 

ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

35. இறுதழழல உற்த்தழத்தழன் கழர்வுக் மகள ட்ளட்லை யிக்குக. 

 இறுதழ ழல உற்த்தழத் தழன் கழர்வுக் மகளட்ளட்லை யர்ச்ெழபச் பெய்தயர்கள் 
கழளர்க்(Clark), யிக்ெவடு (Wickseed), நற்றும் யளல்பஸ் (Walras) ஆயர் .  

 இக் மகளட்ள டு ல்மய று உற்த்தழக் களபணிகளுக்கு, வ்யள று யில கல 
ழர்ணனிப்ட  யிக்குகழட. 

டுமகளள்க ள் 

1. அல த்டக் களபணிகளும் எருநழத்த தன்லந பகள ண்ைலய. 

2. உற்த்தழத் களபணிகள் என்றுக் பகளன்று தழலீடு பெய்னத்தக்கலய. 

3. களபணி அங்களடினிலும், ண்ைங்கள் அங்கள டினிலும் ழலவுப் மளட் டி ழவுகழட. 

4. உற்த்தழக் களபணிகள் பளலநன க இைம்பனபக் கூடினலய 

5. பள மயல ழல ழவுகழட. 

 இறுதழழல உற்த்தழத்தழன் கழர்வுக் மகள ட்ளட் டின் டி ந்த எரு உற்த்தழத் 

களபணிக்கும் அதன்  இறுதழழல உற்த்தழ தழனுக்குச் ெநநளக யிலமனள அல் ட 

பயகுநதழமனள யம ங்கப்ை மயண் டும். 

 

இறுதழ ழல உற்த்தழ 
 உற்த்தழக் களபணிகின் இறுதழ ழல உற்த்தழ ன்ட, ஏர் அகு கூடுதல் களபணிலன 

ணினில் அநர்த்டயதளல் பநளத்த உற்த்தழனில் ற்டுகழன் கூடுதல் நளற்மந ஆகும். 

இறுதழழல ருப்பளருள் உற்த்தழ (MPP) 

 ஏர் அகு கூடுதல் களபணிலன ணினில் அநர்த்டயதளல் பநளத்த உற்த்தழனில் பறும் 
உனர்மய களபணினின் இறுதழழல ருப்பளருள் உற்த்தழ ன்று அலமக்கப்டுகழட. 

இறுதழ ழல உற்த்தழ நதழப்பு (VMP) 

 களபணினின் இறுதழழல ருப்பள ருள் உற்த்தழலன அதன் யிலனளல் 
பருக்குயதளல் இறுதழழல உற்த்தழ நதழப்லப் பளம். 

 குழனீட்டின்டி  VMP = MPP x யில 

இறுதழ ழல யருயளய் உற்த்தழ (MRP) 

 ஏர் அகு கூடுதல் களபணிலன ணினில் அநர்த்டயதளல் பநளத்த யருயளனில்  

 பறுகழன் யருயளய்  உனர்மய களபணினின் இறுதழழல யருயளய் உற்த்தழ ன்று 

அலமக்கப்டுகழட. 

 MRP = MPP x MR 

 

யிக்கம் 

 ஏர் உற்த்தழனளர் உற்த்தழக் களபணிலன ணினில் அநளத்டகழளபபில் அதற்கு 

உற்த்தழத் தழன் உண்டு ன்று பள ருள். மய அந்த களபணினின் உற்த்தழத் 

தழனுக்மகற் அயர் யில பகளடுப்ளர் .  

 களபணினின் உற்த்தழத் தழன் அதழகநளக இருக்கும் பள ளட அதன் பயகுநதழ அதழகநளக 
இருக்கும். 
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 X அச்ெழல் களபணினின் அகுகளும் Y அச்ெழல் களபணினின் யில நற்றும் யருயளய் 

உற்த்தழபம் குழப்ிடுகழன். 

 MRP- ன்ட இறுதழழல யருயளய் உற்த்தழ யலமகளடு.  

 ARP -ன்ட ெபளெரி யருயளய் உற்த்தழ யலமகள டு. AFC -களபணினின் ெபளெரி பெ வு 
MFC -களபணினின் இறுதழழலச் பெவு. 

 AFC -மகள டு ழலவுப் மளட் டினில் டுகழலைக் மகளைளக உள் ட 

 . MFC மகள டும் அமதள டு இலணந் தழருக்கழட. 

 MFC=MRP ஆக இருக்கும்மளட  ழலவு ப் மளட் டினில் எரு ழறுயம் களபணி 
அங்களடினில் ெநழல அலைகழட 

 

36. ரிகளர்மைளயின் யளபக் மகள ட்ள ட்லை டுத்டக்களட்டுைன் யியரி. 

 ரிகளர்மைள  யிக்கழன யளபக் மகள ட்ள டு பதளன்லந க் கள யளபக் மகளட்ளைளகும். 

அனுநளங்கள் 

1. ழம் யத்தழல் மயறுட்ைட. 

2. மயளண்லந னில் குலந் ட பெல் யிலவு யிதழ பெனல்டுகழட. 

3. ழத்தழன் யம் நற்றும் ழத்தழன் அலநயிைம் ஆகழனய ற்லப் பளறுத்ட யளபம் 
அலநகழட. 

4. ழலவுப்ப் மளட் டி ழவுகழட. 

5. ீண்ைகளத்லத அடிப்லைனளகக் பகள ண்ைட. 

6. இறுதழ ழல ழம் அல் ட யளபம் இல்ள ழம் உண்டு. 

7. ழம் உண்லநனளடம், அமழக்க படினளத ெக்தழகலபம் பகள ண்ைட. 

8. மயளண்லநக்கள க நட்டும் ழம் னன்டுத்தப்டுகழட. 

9. அதழக யபள் ழங்கள் பதழல் னிர் பெய்ன னன்டுத்தப்டுகழன். 

 

டுத்டக்களட் டுைன் இக்மகளட்ளட் டின் யிக்கம் 

 புதழதளக கண்டுிடிக்கப்ட்ை எரு தயீில் குழப்ிட்ை ெழ நக்க ள் குடிமனறுயதளகக் 
பகளள்மயள ம்.  

 அங்கு பன்று தபபலை ழங்கள் உள்,  

 அலய A, B நற்றும் C, A ன்ட நழகவும் யம் பள ருந்தழன ழம். A- பைன் எப்ிடும் மள 

ட B- குலந்த யம் உலைன ழம். “C” ன்ட நழகக் குலந்த யபலைன ழம். 

நக்க ள் பதழல் நழகவும் யம் பள ருந்தழன ழநளகழன “A” லன னிரிடுகழன் ர்.  

 அந்த ழம் னன்டுத்தப்ைளநல் அரி நழதநளக இருப்தளல் அத்தலகன ழம் 
இயெநளக கழலைக்கழட,  
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 அடயலப யளபம் கழலைனளட. குழப்ிட்ை அவு உலமப்ள லபபம், பதத்லத பம் 

னன்டுத்டயதளல் ”A” தபம் உள் ழத்தழல் எரு க்கருக்கு 40 பலைகள் பல் 
யிலகழட. 

 அடுத்ததளக நற்பளரு ெழழன நக்க ள் கூட்ைம் அமத தயீில் ெழ களத்தழற்குப் ிகு 

குடிமனறுயதளக பகளள்மயள ம்.  

 மய யியெளனப் பள ருட்கின் மதலய அதழகரிக்கழட. 

  A தபம் உள் ழத்லத நட்டுமந தற்மள ட உணவு தளினத்தழற்கள க ெளர்ந் ட இருக்க 

படினளட.  

 அந்ழத்தழல் குலந் ட பெ ல் யில வு யிதழ பெனல்ை பதளைங்கழனிருக்கும். 

 ஆதளல் அடுத்த தப ”B” ழத்லத னிர் பெ ய்ன னன்டுத்டயளர்கள். யம்  குலந்த 

”B” தப ழத்தழல் 30 பட்லை கள் பல் யிலயிக்கப்டுகழட. 

 

 இன்னும் எரு ெழறு நக்க ள் கூட்ைம் அமத தயீில் குடிமன றுகழட. நழகக் குலந்த 

யபலைன ”C” தப ழத்தழல் 20 பட்லைகள் பல் யில யிக்கப்டுகழட. 

 இச்சூமழல் A- தப ழத்தழன் உரி தற்மள ட 20 பட்லை களக அதழகரிக்கழட 

  

 

குலளடுகள் 
1. பதழல் யம் பள ருந்தழன ழம், ின்ர் யம் குலந்த ழம் ன்கழ யரிலெ 

யபளற்ழன் அடிப்லைனில் தயளட. 

2. இக் மகளட்ளடு, யளபநளட யளபம் யிலனில் மெ பளட  குழப்ிடுகழட..  ஆளல் 

யளபநளட யிலபைன் மெர்ந் தழருக்கும். 

 

 

 

37. கைன்ழதழ யட்டிக் மகள ட்ளட்லை யிக்குக. 

 கைன் ழதழக் மகள ட்ள டு, புதழன பதளன்லந க் மகளட்ளடு வும் அலமக்கப்டுகழட. 

 இக்மகளட்ளட்லை சுயைீன் ளட்லைச் ெளர்ந்த பள ருினல் யல்லுர்கள் யிக்பெ ல் 

(Wicksel), பர் டில் ஏழன் (Bertil Ohlin), லயர் (Viner) நற்றும் குன்ர் நழர்தள ல் (Gunnar 

Myrdal) ஆகழமனளர் மநம்டுத்தழர். 

கைன் ழதழகின் மதலய 

 1.பதலீட்டுத் மதலய  

 2. டேகர்வுத் மதலய  

 3. டக்குயதற்கள  மதலய  

கைன் ழதழகின் அிப்பு 

 மெநழப்பு  
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 யங்கழக்கைன் 

 டக்கழனலத நீட்ைல் 

 பதலீடு பெய்னள தழருத்தல் 

ெநழல 

 அதளயட கைன் ழதழகின் மதலய நற்றும் அிப்ின் ெநழலனில் யட் டி யிகழதம் 

தரீ்நள ிக்கப்டுகழட. 

கைன் ழதழகின் அிப்பு நற்றும் மதலய 

 கைன் ழதழகின் அிப்பு 

 = மெநழப்பு (S) + யங் கழக்கை ன் (BC) + டக்கழனலத நீட்ைல்(DH) + பதலீடு பெ ய்னளதழருத்த 

ல்(DI)   = S + BC + DH + DI 

 கைன் ழதழகி ன் மதலய = பதலீடு (I) + டேகர்வு (C) + டக்குதல் (H) 

= I + C + H 

 

 

 X அச்ெழல் கைன்ழதழகின் மதலய நற்றும் அிப்பு குழக்கப்டுகழன் . Y அச்ெழல் யட் 

டி யிகழதம் குழக்கப்டுகழட. 

  LS மகள டு (Supply of Loanable Funds) பநளத்த கைன் ழதழகின் அிப்புக் மகளைளகும். 

  இட மெநழப்புக் மகளடு (S) யங் கழ கைன் மகளடு (BC) டக்களதழருத்தல் மகள டு (DH) நற்றும் 

பதலீடு பெ ய்னளதழருத்த ல் மகள டு (DI) ஆகழனயற் ழன் எட்டு பநளத்தமந ஆகும். கைன் 
ழதழகின் மதலயக் மகள டு LD ஆகும் (Demand forம் Loanable Funds). குழப்ிைப்டுகழட 

 

 

 

38. கவன்ெழன் யட் டிக் மகளட்ளட் லை யியரி. 

 கவன்ஸ் 1936 ல் அயருலைன புகழ்ப ற் ”மயலயளய்ப்பு, யட் டி நற்றும் ணம் ற்ழன 
பளடக் மகளட்ள டு” ன் டைழல் ீர்லந யிருப் யட் டிக் மகள ட்ளட்லை டுத்டலப 

த்டள்ளர் .  

 கவன்ஸ் கூற்றுப்டி  யட் டி ன்ட பளலநனளக ணயினமள டு பதளைர் புலைன 

கருத்ட; 

 பில் யட் டி யிகழதம் ண அயிமமன அயிைப்டுகழட. அயருலைன 

கருத்தழன்டி, ”ீர்லந த் தன்லநனின் குதழலன குழப்ிட்ை களத்தழற்கு யிட்டுக் 

பகளடுப்தற்கள க யம ங்கப்டும் பயகுநதழமன யட் டி ஆகும்” 

ீர்லந யிருப்த்தழன் யிக்கம் 

 ீர்லந யிருப்ம் ன்ட நக்கள் த்தழபங்கள், ங் குகள், நளற்றுச் ெவட்டுகள், ழம், 

கட்டிைம், தங்கம் மளன்லயகளக அல்ளநல் பபளக்க ணநளக லகனில் 

லயத்தழருப்மத ஆகும். 
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1. ரிநளற் மளக்கம் 

 நக்கள் அன்ளை ரியர்த்தலக்களக ணத்லத பபளக்க நளக லயத்தழருப்தழன் 

யிருப்மந ரிநளற் மளக்கநளகும். 

 இந்த மளக்கத்தழற்கள க ணம் மெநழக்கும் அவு யருநள அலயச் ெளர்ந்டள் ட. 

 Mt = f (y) 

2. பன்பச்ெரிக்லக மளக்கம் 

 மளய்யளய்ப்டுதல், யித்ட, தபீ்ற்றுதல், தழருட்டு மளன் தழர்ளபளத பெவுகல 

ெந்தழப்தற்கள க நக்கள் ணத்லத பபளக்கநளக லயத்தழருப்தற்கள  இந்த மளக்கம் 

பன்பச்ெரிக்லக மளக்கம் ப்டும். 

 Mp = f (y) 

3. ஊக மளக்கம் 

 பதலீட்டுச் ெந்லத னில் ங்குகள் நற்றும் த்தழபங்கின் தழர்கள  யில 

நளற்த்தழற்மகற் அதனுலைன ன்லந கல ப் ப, ங்குகள் நற்றும் த்தழபங்கல 

யளங்க மதலயனள ணத்லத நக்கள் பபளக்கநளக லயத்தழருக்க மயண் டிபள் ட.  

 இடமய ஊக மளக்கநளகும்.  

 இந்த மளக்கத்தழற்கள க லகனில் மெநழப்ள க லயத்தழருக்கும் பதளலகனின் அவு   

யட் டி யிகழதத்லதப் பளருத்ட  அலந பம். 

 Ms = f (i) 

ணத்தழன் மதலய நற்றும் அிப்ிற்கழலைமன னள ெநழல 

 

குலளடுகள் 

1. குழப்ிட்ை எரு களத்தழமமன ல்மய றுட்ை யட்டி யிகழதம் ெந்லத னில் இருப்லத 
இக்மகளா்ட்ள டு யிக்கத் தயழயிட்ைட. 

2. குறுகழன கள யட் டி யதீம் ற்ழ நட்டுமந இட யிக்குகழட. 

 

7.இந்தழனப் பளருளதளபம் 

குதழ – ஆ இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

21. பளருளதளப  யர்ச்ெழனின் பளருள் ளடக. 

 எரு ளட்டின் பளருளதளப யர்ச்ெழ ன்ட பளடயளக அந்ளட்டின் யருநளத்தளல் 
அயிைப்ட்ைளலும், அட பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனளமமன (GDP) 
குழப்ிைப்டுகழட. 

 

22. பன்மழன  பளருளதளபத்தழன் இபண்டு இனல்புகல கூறுக. 

1. பன்மழன  பளருளதளப ளடுகள் ன்லய  பதளமழல் நனநள , யங்கள் 
பளலநனளகப் னன்டுத்தப்டுயடநள ளடுகலக் குழக்கும். 

2. அதழக  தள யருயளய் பகளண்ை ளடுகள் பன்மழன  ளடுகள் ஆகும். 
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23. இனற்லக யங்கல ப் ற்ழக் குழப்பு யலபக . 

எரு ளட்டில் இனற்லகனிழருந்ட பப்டும் யங்கள் இனற்லக யங்கள்.  

(.கள) கள டு, ீர், கிந யங்கள் நற் றும் ஆற்ல் ெக்தழகள்.   

 

24. இந்தழன பளருளதளபத்தழன் மதனும் எரு இனல்ிலக் கூறு. 

இந்தழனப் பளருளதளபம் கப்புப் பளருளதளபத்தழற்கு எரு ெழந்த டுத்டக்களட்ைளகும். 

 

25. புடப்ிக்கப்ை இனளத ஆற்ல் யங்கள் தருக 

 நறுடிபம் னன்டுத்த படினளத. , தரீ்ந்ட யிட்ைளல் நறுடிபம் உருயளக்க படினளத  

ஆற்ல் பங்கள் புடப்ிக்கப்ை இனளத ஆற்ல் யங்கள் ஆகும். 
உதளபணம்- ழக்கரி, பட் மபளழனம், இனற்லக யளப 
 

26. பதளமழல்டேட்த் பதரிவு  ற்ழ  பென் கூறுயட  ன் ? 

 பத பெழவு டேட் பலனில், உலமப்ளர்கள் உரினளக உள் 
பளருளதளபத்தழல் மயல யளய்ப்புகல அதழகரிப்ட கடிம் ன்று „பதளமழல் டேட்த் 
பதரிவு‟ ன் புத்தகத்தழல் பென் குழப்ிடுகழளர் . 

 

27. குலந்த தள யருநள ம் இருக்க களபணங்களக பளவ் கூறுயலதப்    ட்டினழடுக. 

i. பலனற் ழவுலைலந நற்றும்  ழம் டண்ைளைல், 
ii. னிர்களுக்கு குலயள ீர்ளெ யெதழ கழலைத்தல் 

iii. மபவு பதளமழல்டல இன்லநனளல், மயளண்லநனில் அதழக நக்கள் பதளலக அளத்த ம் 

ற்டுகழன் ட. 

iv. பதலீடு இன்லந 

v. ளணனத்தழல் சுனளட்ெழ  பகளள்லகனின்லந 

 

குதழ – இ பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

28. பளருளதளப பன்மற்ம் – யலபனறு 

 எரு ளட்டின் பளருளதளப பன்மற்ம் ன்ட பளடயளக அந்ளட்டின் பநளத்த 

உள்ள ட்டு உற்த்தழனளல் நட்டும் குழப்ிைப்டுயதன்ழ, அந்ளட்டு நக்கின்   
நக்கின் யளழ்லயபம் உள்ைக்கழனதளகும். 

எரு ளட்டு நக்கின் யளழ்க்லகத் தபத்தழன் அயடீுகள்:  
 நிதய மநம்ளட்டுக் குழனீடு   

 யளழ்க்லக த் தபக்குழனீடு   

 பநளத்த ளட்டு நகழழ்ச்ெழக் குழனீடு  

 

29. மயளண்லந பளருளதளபம் ற்ழ அம்மத்கர் பளருளதளப கருத்டக்கல  கூறுக. 

 1918-ல் அம்மத்கர் “இந்தழனளயில் குலந்த ழவுைலந நற்றும் தரீ்வுகள்” ன் 

கட்டுலபலன ளதழளர் . 

 ஆைம்ஸ்நழத்தழன் „ளடுகின் பெல்யத்லதப் மளல்‟ ழவுலைலந எருங்கழலண ப்பு 

நற்றும் ழவுலைலந யிரியளக்கம் இயற்ழற்கழலைமனனள மய றுளட்டில 
கூறுகழளர் . 
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30. கழபளந ெர்மயளதனம் – ெழறுகுழப்பு யலபக . 

 

 ”உண்லநனள இந்தழனள யளழ்யட கபங்கிமள புகபங்கிமள இல்ல  

கழபளநங்கில்தளன்” ன்று பெளன்ளர் களந்தழனடிகள்.  

 கழபளநங்கள் தன்ிலவு பற்லயகளகவும் சுனெளர்பு பற்லயகளகவும் இருக்க 

மயண்டும் ன்ளர் . 

 

31. இந்தழனத் தழட்ை நழடுதழல்  மருயின் அடகுபலலன ளடக. 

 தழட்ைநழடுதல ம் ளட்டில் அழபகப்டுத்தழன பருலந ஜயலர்ளல் மருலயமனச் 

மெரும்.  

 எரு ளட்டின் பன்மற்த்தழற்கள எருங்கழலணந்த அடகுபலக்கு, தழட்ை ம் 

அயெழனம் ன்று அயர் கருதழளர் . 

 மரு தழட்ைநழட்ை யர்ச்ெழ ப இந்த பக்த்தழலன பன்படுக்கழளர் . 

 “அழயினல், ஆபளய் ச்ெழ, பதளமழல் டேட்ம் நற் றும் பதளமழல் யர்ச்ெழ ஆகழனயற்ழல் 

மருயின் ங்கிப்பு  நக்க படினளட. 

 

32. பருக்கழ கருத்லத ப் ற் ழ V.K.R.V பளவ் ங்கிப்பு ளடக. 

 „பன்மற்ம் அலை னளத ளடுகின் பதலீடு, யருநளம் நற்றும் பருக்கழ 
ஆகழனயற்ழற்கு இலைமனனள பதளைர்பு‟ (1952) ன் பளவ் அயர்கின் புத்தகம் 

மரினினல் பளருளதளபத்தழல் குழப்ிைத்தகுந்த ங்கிப்பு யமங்கழனட. 

 ெழந்தலனளர், ஆெழரினர், பளருளதளப ஆமளெகர் நற் றும் மபடி பகளள்லக 

யடியலநப்ளர் ன் ளர்லயனில் J.M. கவன்ெழன் அடிகல ின்ற்றுகழளர் . 
 

33. ப்பளருளதளபம் ற் ழ அநர்த்தழனள பென்ின் கருத்டக்கல ளடக. 

 அநர்த்தழனள பென் பளருினினல் அழஞர் நட்டுநல் ன்பழ தத்டய அழஞரும் 

ஆயளர் . 

 அயர் சுதந்தழபத்லத மெழப்யர் நற் றும் நித  மன ஆதபயளர். அயர் லமகலக் 

குழத்ட அதழக அக்கல டுத்டக் பகளண்ைளர் .   

 அதழகளபம் யமங்குதல், கல்யி, உைல்ம், ஊட்ைச்ெத்ட, ளழ ெநழல , டன்ம்  
மரும் களங்கில் ளடகளப்பு ஆகழனலய யமங்கப்ைமய ண்டினயர்களக 

கருடகழளர் . 

 

34. ெபகக் கட்ைலநப்புகல யிக்குக. 

 நித யங்கல மநம்டுத்டயடம், பளருளதளப யர்ச்ெழக்கு நலபகநளக த் 

டலண பெய்யடநள அலநப்புகல ெபகக் கட்ைலநப்புகள் ன்கழமளம். 

 இந்த ெபக அலநப்புகின் மநம்ளடு நித யங்கின் தழலநலனபம், உற்த்தழ 
தழலபம் அதழகரிக்கழன். 

 குலயள ெபக அடிப்லைக் கட்ைலநப்பு  இந்தழனப் ணினளர்கின் உற்த்தழத் 

தழன் குலயளக இருக்க களபணநளக உள் ட. 
 

குதழ – ஈ  ந்ட நதழப்பண் யிளக்கள் 

35. இந்தழனப் பளருளதளபத்தழன் யலுயள அம்ெங்கல யியரி. 

1. இந்தழனள எரு கப்பு பளருளதளபம்:  
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 இந்தழனப் பளருளதளபம் கப்புப் பளருளதளபத்தழற்கு எரு ெழந்த டுத்டக்களட்ைள 

கும். 
 . இதன் பளருள் தினளர் டலபம் பளடத்டலபம் இலணந்ட ெவரின பலனில் 

பெனல்டுயட. 

2. மயளண்லந பக்கழன ங் கு யகழக்கழட: 

 இந்தழனளயில் அதழகநளமளர் மயளண் பதளமழல் பெய்ட யருயதளல் அட 

பளருளதளபத்தழல் பக்கழன ங்கு யகழக்கழட.  

 இந்தழனளயில் 60% நக்கள் தங்கள் யளழ்க்லக ஆதளபநளக மயளண்லந நற்றும் 

மயளண்லந ெளர்ந்த ையடிக்லககில் ஈடுடுகழள ர்கள் 

3. யர்ந்ட யரும் ெந்லத:  

 பன்மழக் பகளண்டிருக்கும் ளடுகளுக்கழலைமன இந்தழனளயின் ெந்லத ி 

ளடுகளுக்கு ல்மய று யளய்ப்புகல யமங்கழ யருகழட. 

4. யர்ந்ட யரும் பளருளதளபம்:  

 உகப் பளருளதளபத்தழல் பநளத்த உள்ள ட்டு உற்த்தழனில் (GDP) மளயட இைத்லத 

பம், யளங் கும் ெக்தழனில் (PPP) பன்ள ம் இைத்லதபம் பற்றுள்ட. 

5. மயகநள க யரும் பளருளதளபம்: 

 இந்தழனப் பளருளதளபம் அதழக ழலனள யர்ச்ெழனில பகளண்ை ட. 
6. மயகநளக யரும் ணிகள் டல : 

 இந்தழனளயின் பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனில் பரும் ங்கு ணிகள்டலனின் 

ங்கிப்ளகும். 

7. மபவு உள்ளட்டு டேகர்ச்ெழ:   

 .யளழ்க்லகத் தபம் உனர்ந்ததளல் நக்கின் யளழ்க்லக பலலன நளற்ழ  உள் ட. 

8. கபப்குதழகின் யிலபயள யர்ச்ெழ: 
 பளருளதளப யர்ச்ெழக்கள  அழகுழகில் கபநனநளதல் பக்கழன அழகுழனளகும். 

9. ழலனள மபவு பளருளதளபம்: 
 ைப்ளண்டின் பளருளதளப ஆய்யழக்லக இந்தழனப் பளருளதளபத்லத ”ழலத்த , 

உறுதழயளய்ந்த , ெழந்த தழர்களம் பகளண்ை மரினல் பளருளதளபத்தழற்கள 

பெளர்க்கம்” ன்று குழப்ிடுகழட. 

10. நக்கள் பதளலக – குப்பு : 

 இந்தழன நித யம் இலஞர்களல் ழபம்ிபள்ட.  

 இதன்பளருள் இந்தழனளஅதழக அவு இலஞர்கள் ண்ணிக்லகலனக் பகளண்டுள்ட. 

 

36. இந்தழனக் கிந யங்கின் பக்கழனத்டயத்லத யியரி. 

அ. இரும்புத்தளட 

 இந்தழனளயில் உனர்தபநள  இரும்புத்தள ட அரிநழதநளகக் களணப்டுகழட. 

 (மலநலை ட்) இரும்பு தளட 4630 நழல்ழனன் ைன் நற் றும் (மநக்லைட்) இரும்புத்தள ட 

10619 நழல்ழனன் ைன் அயிற்கு இரும்புத்தள ட நட ளட்டில் இருப்பு உள்ட. 

ஆ. ழக்கரி நற் றும் ளப்பு ழக்கரி 

 பூநழக்கு அடினில் அதழகநளக கழலை க்கக் கூடின கிநங்கில் ழக்கரி 

பக்கழனநளதளகும்.  

 ெவள நற்றும் அபநரிக்க க்கழன ளட்டிற்கு அடுத்தடினளக ழக்கரி உற்த்தழனில் 

பன்ளயட இைத்தழல்  இந்தழனள உள் ட. 

இ. அலுநழினத்தள ட (ளக்லெட்) 
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 ளச்லெட் அலுநழினம் தனளரிக்கப் னன்டும் பக்கழனநள தளட ஆகும்.  

 கழமக்குக் கைற்கலப னில் , எடிெள, ஆந்தழபப்ிபமத ெம் ஆகழன இைங்கில் அதழக அவு 

ளக்லெ ட் தளட பெழந்ட களணப்டுகழட. 

ஈ. லநக்கள 

 லநகள எரு பயப்த்லத தடுக்கும் கிநம் நற்றும் அரிதழற் நழன் கைத்தழ ஆகும். 

  இந்தழனள பநளத்த யினளளபத்தழல் 60% ங்குைன், லநக்கள தளள் உற்த்தழனில் பதல் 

இைத்லதப் ிடித்டள் ட. 

உ. சுத்தழகரிக்கப்ைளத ண்பணய் 

 இந்தழனளயில் அஸ்றளம் நற் றும் குஜபளத்தழன்  இைங்கில் சுத்தழகரிக்கப்ைளத  
ண்பணய் டுக்கப்டுகழட 

ஊ. தங்கம் 

 இந்தழனள குலந்த அமய தங்க யம் இருப்பு பற்று யிங்குகழட. 

. லயபம் 

 UNECE அழக்லக னின்டி ளடு பளயதழலும் 4582 ஆனிபம் களபட் லயபங்கள் 

கழலைக்கழன். 

 

37. பளருளதளப பன்மற் கருத்டகில் ஜயலர்ளல் மருயின் ங்லக பயி பகளணர்க. 
 யீ இந்தழனளலய கட்ைலநத்த பதன்லந ெழற்ிகில் எருயர் ஜயலர்ளல் மரு 

ஆயளர் . 

 அயர் எரு நழகப்பரின மதெ க்தர் , ெழந்தலனளர், அபெழனல்யள தழ.  
 

அ. ஜளனகம் நற் றும் நதச்ெளர்ின்லந 

 ஜளனகத்லத உறுதழனளக ம்ினயர் ஜயலர்ளல் ம ரு.  

 அயர் மச்சுரிலந குடிநக்கள் உரிலந, யளக்குரிலந, ெட்ைத்தழன் யமழ ஆட்ெழ நற்றும் 
ளபளளுநன் ஜளனகம் ஆகழனயற்ல ம்ினயர். 

 நதச்ெளர் ின்லந இந்தழனளயிற்கு மரு தந்த நழகப்பரின ங்கிப்பு.  

  நதச்ெளர்ின்லந ன்ட ல்ள நதங்களுக்கும் ெநநள நரினளலத ஆகும். 

ஆ. தழட்ைநழடுதல் 

 தழட்ைநழடுதல ம் ளட்டில் அழபகப்டுத்தழன பருலந ஜயலர்ளல் மருலயமனச் 

மெரும்..  
 எரு ளட்டின் பன்மற்த்தழற்கள எருங்கழலணந்த அடகுபலக்கு, தழட்ைம் 

அயெழனம் ன்று அயர் கருதழளர் .  

 தழட்ை நழடுதல் ன்ட பதளமழல்  நனநளதமளடு பதளைர்புலை னட,  

 இதன்பம் எரு ளடு தன்லத்தளம யர்ச்ெழனலை ன பெய்ட தற்ெளர்ில 

அலைகழட.  

 மய மரு தழட்ைநழட்ை யர்ச்ெழ ப இந்த பக்த்தழலன பன்படுக்ளர் 

இ. ஜளனக ெநதர்நம் 

 ெநதர்நம் ன்ட இந்தழனளயிற்கு மருயின் நழகப் பரின ங்கிப்பு ஆகும்.  

 அயர் ம் இந்தழனளலய ெநதர்ந ெபகநளக கட்ைலநக்க யிரும்ிளர் . 

 ஆளல் ம ருயின் ெநதர்நம் ன்ட ஜளனக ெநதர்நம் ஆகும். 

38. கள ந்தழனப் பளருளதளபக் கருத்டகல சுருக்கநளக ளடக.   

 கள ந்தழனப் பளருளதளபம் ன்ப ழலன அடிப்லைனளகக் பகளண்ைட. 

1. கழபளநக் குடினபசு:  

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



46 
 

 

களந்தழனடிகள் கழபளநங்கில் தளன்  இந்தழனள யளழ்யதளகக் கருதழளர் . 

 தன்ிலவு பற் கழபளநநளக பன்ம றுயலத அயர் யிரும்ிளர் .  

 அதழக அயில் இனந்தழபங்கல ப் னன்டுத்டதல், கர்நனநளதல் நற் றும் பதளமழல் 

நனநளதல் ஆகழனயற்ல தழர்த்தளர்  

2. இனந்தழபங்கள்:  

 களந்தழனடிகள் இனந்தழபங்கல „நழகப்பரின ளயம்‟ ன்று யர்ணித்தளர் . 

  களந்தழனடிகள், “இனந்தழபங்கின் தலீநகள் குழத்ட யிக்க புத்தகங்கள் 

ளதப்ைமயண்டும், அதன் தலீநகள் நக்களுக்கு உணர்த்தப்ைமயண்டும். 

3. பதளமழல்நனம்:  
 பதளமழல்நனம் நித இத்தழன் பரும் ெளக்மகடு ன்று களந்தழ கருதழளர் . 

 ளட்டின் தழல பளயடம் சுபண்டுயலத பதளமழல் நனம் ெளர்ந்டள்ட க் 

கருதழளர் . 

4. உற்த்தழ  பயளக்கம்:  

 உற்த்தழ  பயளக்கப்ை மயண்டும் ன்லத யழபறுத்தழன களந்தழ அட 

அமக இைங்கில் ெழழன அயிலும் அல்ட யடீுகிமமன உற்த்தழ லைப 
மயண்டுபநன்றும் யிரும்ிளர் . 

5. கழபளந ெர்மயளதனள :  

 ”உண்லநனள இந்தழனள யளழ்யட கபங்கிமள புகபங்கிமள இல்ல 

கழபளநங்கில் தளன்” ன்று பெளன் களந்தழனடிகள் கழபளநங்கள் தன்ிலவு 
பற்லயகளகவும் சுனெளர்பு பற்லயகளகவும் இருக்க மயண்டும் ன்ளர் . 

6. உைல் உலமப்பு (bread labour):  

 நித உலம ப்ின் நகத்டயம் உணர்ந்தயர் கள ந்தழனடிகள். கைவுள் நிதல ப் 

லைத்ததன் மளக்கமந , தக்கு மதலயனள உணலய தளம பற்ழனில் யினர்லய 

ெழந்தழ தன் உலமப்ின் யமழனளல் பற்றுக் பகளள்யளன் ன் கருத்லத ம்ிளர் .  

 நித உலமப்பு ன்மத உைல் உலமப்பு தளன் ன்று களந்தழ உறுதழைக் 

கூறுகழளர் . 
7. அக்கட்ைலக் மகளட்ளடு :  

 தற்மளலதன பதளித்ட பலலன நளழ ெநத்டய ெபகத்லத உருயளக்குயமத 

அக்கட்ைலக் மகளட்ளடு ப்டும் இதழல் பதளித்டயத்தழற்குப் ங்கழல்ல . 

8. உணவுப்ிபச்ெல :  

 உணவுப் பளருட்கின் நீதள ந்த யிதக் கட்டுப்ள டுகலபம் களந்தழ 
தழர்த்தளர் .  

 அத்தலகன கட்டுளடுகள் பெனற்லகப் ற்ளக் குலலன உருயளக்கும் ன்ளர் .  

 இந்தழனள எரு ெநனத்தழல் உணவு தளினத்தழற்களக லகமனந்டம் ழலனில் இருந்த ட. 

ஆளல் தற்மளட, உணவு தளினம், மங்கள், களய்கழகள்,ள ல், பட்லை இலச்ெழ 
மளன் அதழக அவுஉற்த்தழ பெய்ட  உக அயில் உனர்ந்த இைத்தழல் உள் ட. 

9. நக்கள் பதளலக :  

 களந்தழ பெனற்லகனள குடும்க் கட்டுளட்டு பலகல தழர்த்தளர் . ஆளலும், நக்கள் 

பதளலகலனக் கட்டுப்டுத்த சுனகட்டுப்ளடு நற் றும் ிபம்நச்ெளரினத்லத 
யழபறுத்தழளர் .  

10. நடயிக்கு:  

 பளலநனள நடயிக்லக யழபறுத்தழனயர் கள ந்தழனடிகள். “நட நக்கு ந்த 

யிதத்தழலும் டலண பெய்யதல் , நளளக மளலன த் தருகழட” ன்ளர் களந்தழனடிகள். 
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8. இந்தழனப் பளருளதளபம் சுதந்தழபத்தழற்கு பன்ரும் ின்ரும் 

குதழ- ஆ இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள்  

 

21. இந்தழனளயின் களித்டய சுபண்ைழன் ழலகள் னளலய ? 

 களித்டயம் ன் ட இபண்டு ளடுகளுக்கழலைமனனள ெபக நற்றும் பளருளதளப 

பதளைர்புகில் எரு ளடு அதழகளபம் பெலுத்டம் ழலனிலும், நற்பளரு ளடு 

அடிலநனளக இருப்லத பம் குழக்கும்.  

 அதழகளப ழலனில் உள் ளடு தளன் அதழகளபம் பெலுத்டம் ளட்டின் நீட 

அபெழனல் கட்டுப்ள டு நட்டுநழல்ள நல் பளருளதளப பகளள்லககலபம் 

தரீ்நளிக்கழட. 

 

22. சுதந்தழபம் அலையதற்கு பன் இந்தழனளயில் களணப்ட்ை ல்மய று யலக னள ழ 

உலைலந பலகள் னளலய ? 

1. ஜநீன்தளரி பல அல்ட ழச்சுயளன்தளபள பல 

2. நலல்யளரி பல அல்ட இயளரி பல 

3. இபனத்டயளரி பல அல்ட பெளந்த ெளகுடி பல 

 

23. நற் பலகிழருந்ட ழ உலைலந பலலன மயறுடுத்டயதற்கள  அம்ெங்கல க் 

கூறு, 

 ழம் னளருக்கு பெளந்தநளட? 

 ழத்தழல் னளர் அறுயலை பெய்ய ட? 

 ழயருயளலன அபசுக்கு பெலுத்டயதற்குப் பளறுப்ளயர் னளர்? 

24. சுலநப் புபட்ெழனின் யீங்க ப் ட்டினழடுக 

1) ருய நலமகல ம்ினிருக்கும் ழலலந இன்னும் நளயில்ல . 
2) யிலதகள், உபங்கள் , பூச்ெழக் பகளல்ழகள் நற்றும் தண்ணரீுக்களக மபவு பதம் 
மதலயப்டுகழட. 

3) பரு, ெழறு நற்றும் குறு யியெளனிகளுக்கு இலைமனனள யருநள இலைபயி அதழகரித்தட  

 

25. த்தள ம் ந்தளண் டுத் தழட்ை த்தழன் மளக்க ங்கள் னளலய ? 

 இத்தழட்ை ம் அடுத்த த்தளண்டுகில் தள யருயளலன  இரு நைங்கள க உனர்த்த இக்கு 
ழர்ணனித்தட. 

 இத்தழட்ை ம் 2012 ஆம் ஆண்டில் யறுலந யிகழதத்லத 15% ஆக்க குலக்கும் குழக் 

மகளலக் பகளண்டிருந்தட. 

26. நித மநம்ளட்டுக் குழனீட்பைண் (HDI) நற்றும் யளழ்க்லகத்தபக் குழனீட்பைண்  (PQLI)- 

ஆகழனயற்ல மயறுடுத்டக. 

 நித மநம்ளட்டுக் குழனீடு தழர்ளர்க்கப்டும் யளழ்ளள் குழனீடு,கல்யிக் குழனீடு 

நற்றும் பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழ அடிப்லைனில் அலநக்கப்ட்ைட. 

 யளழ்க்லகத்தபக் குழனீட்பைண் தழர்ளர்ப்பு ஆபட்கள ம், குமந்லத இப் பு 

யதீம் நற்றும் ளத்தழவு யதீம் மளன் பன்று குழனீடுகள் னன்டுத்தப்டுகழட. 
 

27. நித யர்ச்ெழக் குழனீட்பைண்லணக் கணக்கழை உதவும் குழனீடுகல கூறுக. 

HDI1, HDI2, HDI3  நற்றும்  HDI4 
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28. யணிக பதக்களம் ற்ழ யியரி? 

 1757 ழருந்ட 1813 யலபனிள களம் யணிக பதக் களம் ஆகும் 

  கழமக்கழந்தழனக் கம்ப ினின் பக்கழன மளக்கம் இந்தழன நற்றும் கழமக்கழந்தழனப் 

பளருட்கல எருயர் பற்றுரிலநனளக யளணிம் பெய்ட இளம் ஈட்டுயமதனளகும். 

 இக்கள த்தழல் ிரிட்ை ில் பதளமழல் பதத்லத பன்மற் இந்தழனள எரு நழக 

பக்கழனநள சுபண்ைல் ிபமதெநளக கழமக்கழந்தழனக் கம்பி கருதப்ட்ைட. 

 

குதழ – இ பன்று நதழப்பண் யிளக்கள்  

 

29. ஆங்கழம னர் களத்தழல் இந்தழனக்லக யிலப் பளருட்கள் உற்த்தழ குல ந்தட ன்? 
 ளகுளைள சுங்க யரிக் பகளள்லக பம் ிரிட்டீஷ் அபசு மயண்டுபநன்ம இந்தழனக் 

லகயிலப் பளருட்கல அமழத்தட. 

 யளப் நற்றும் அபெர்கள் களம் படிவுக்கு யந்தவுைன், இந்தழனக் லகயிலப் பள 

ருட்கலக் களப்ளற் யருநழல்ளத ழல ற்ட்ை ட. 

 இந்தழனக்லக யிலப் பள ருட்களல் இனந்தழபத் தனளரிப்புப் பள ருட்களுைன்  

 மளட்டினிை படினயில்ல . 

 இந்தழனளயில் இபனில்மய அழகபகநள ின் ிரிட்டிஷ் பள ருட்களுக்கள உள்ள ட்டு 

ெந்லத அதழகரித்தட. 

 

30. களி ஆதழக்கத்தழன் மள ட இந்தழனளயில் லைபலனில் இருந்த ல்மய று ழ உலைலந 

பலகள் ற்ழத் பதிவுடுத்டக. 

ஜநீன்தளரி பல அல்ட ழச்சுயளன்தளபள பல 
 இம்பல னில் ழச்சுயளன்தளபர்களும், ஜநீன்தளபர்களும் 

ழத்தழன் பெள ந்தக்களபர்களக அழயிக்கப்ட்டு ழ யருயளலன அபசுக்குச் பெலுத்த 

மயண் டின பளப்பளறுப்பும் அயர்கிைமந யமங்கப்ட்ை ட. 

 யசூழக்க ப்ட்ை ழயருயளனில் 11-ல் 10-ங்கு அபசுக்குச் பெலுத்தப்ை மயண்டும் 

ன்றும் நீதத் பதளலக ஜநீன்தளபர்களுக்கள ஊதழனநளகவும் அழயிக்கப்ட்ை ட. 

 

31. யணிக யங்கழகள் மதெழன நனநளக்கப்ட்ைதற்கள களபணங்கலக் குழப்ிடுக. 

 பளருளதளபத் தழட்ைநழைழன் பதன்லந மளக் ம் ெபக நளகும்.சுதந் தழபத்தழற்கு 

பன்ர் யணிகயங்கழகள் தினளர் யெநழருந்த.  

 இவ்யங்கழகள் அபெளங்கம் தழட்ைநழைலுக்கள ெபக இக்குகல அலையதற்கு உதயி 
பெய்னத் தயழ.  

 ஆலகனளல் அபசு 14 பரின யணிக யங்கழகல ஜலீ 19, 1969 அன்று மதெழனநனநளக்க 

படிவு பெய்தட.  

 1980 ஆம் ஆண்டில், அபசு மந லும் 6 யணிக யங்கழகல மதெழனநனநளக்கழனட. 

 

32. 1991 ஆம் ஆண்டுத் பதள மழற் பகளள்லகனின் மதனும் பன்று மளக்கங்கலக் குழப்ிடுக. 

 இந்தழன பதளமழல் டலலன அபசு அதழகளரிகின் ிடினில் இருந்ட யிடுயிப்ட.  
 இந்தழனப் பளருளதளபத்லத உகப் பளருளதளபத்டைன் எருபகப்டுத்டம் 

யலகனில் தளபளநனநளக்கல்  

 மபடி பயிளட்டு பதலீடுகின் மநல் இருந்த கட்டுப்ளடுகல தர்த்டயட.  

 

33. ிபப ண்ைளம் ந்தளண்டுத் தழட்ை ம் ற்ழ குழப்பு யலபக 
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 இதன் பதன்லந மளக்க ம் ”யிலப யள அதழகநள உள்ைக்கழன நற்றும் ழல னள 

யர்ச்ெழமன” ஆகும். 

 இதன் யர்ச்ெழ இக்கு 8% ஆகும் 

 ற்ளக்குலனள யங்கலப் னன்டுத்தழ, வ்யள று அதழகட்ெ  

பளருளதளபப் ன்கலப் பளம், ன்று  இத்தழட்ை ங்கள்  யமழகளட்டிபள். 

 

34. PQLI ன்ள ல் ன் ? 

 யளழ்க்லகத்தபக் குழனீட்பை ண்லண (PQLI) மநள ரிஸ் டி.மநள ரிஸ் (MORRIS DMORRIS) 

உருயளக்கழளர்.  

 இட எரு ளட்டின் யளழ்க்லகத் தபத்தழல அயிைப்னன்டுகழட.  

 இதற்கள க அயர் தழர்ளர்ப்பு ஆபட்களம், குமந்லத இப்பு 

யதீம் நற்றும் ளத்தழவு யதீம் மளன் பன்று குழனீடுகலப் னன்டுத்தழளர். 

 

குதழ-ஈ ந்ட நதழப்பண் யிளக்கள் 
 

35. ஆங்கழமனர் ஆட்ெழக்களத்தழல் இந்தழனப் பளருளதளபம் ற்ழ யியளதழக்க ? 

 ிரிட்ை ன் ளடு, இந்தழனளலய க் களி ஆதழக்கத்தழன் கவழ் 200 ஆண்டுகளுக்கும் மநளக 
ெவபமழத்ட யந்தட.  

 களி ஆதழக்க ெழலதப்ின் அடிப்லைனில் பள களத்லதபம் யபளற்றுப் 
பளருினல் யல்லுர்கள் பன்று கட்ை ங்களகப் ிரித்தர்.  

1. யணிக பதக் களம்,  

2. பதளமழல் பதக் களம்,  

3. ழதழ பதக் களம். 

 

1.யணிக பதக் களம் 

 1757 ழருந்ட 1813 யலபனிள களம் யணிக பதக் களம் ஆகும் 

 கழமக்கழந்தழனக் கம்பினின் பக்கழன மளக்கம் இந்தழன நற்றும் கழமக்கழந்தழனப் 

பளருட்கல எருயர் பற்றுரிலநனளக யளணிம் பெய்ட இளம் ஈட்டுயமதனளகும். 

 இக்களத்தழல் ிரிட்ைில் பதளமழல் பதத்லத பன்மற் இந்தழனள எரு நழக 

பக்கழனநள சுபண்ைல் ிபமதெநளக கழமக்கழந்தழனக் கம்பி கருதப்ட்ை ட. 

 

2.பதளமழல் பதக் களம் 

 1757 ழருந்ட 1813 யலபனிள களம் யணிக பதக் களம் ஆகும் 

 1813 பதல் 1858 யலபனிள களம் பதள மழல் பதக் களநளகும் 

 ிரிட்டிஷ் டணிநணிகின் ெந்லதனளக இந்தழனள யிங்கழனட. 

 இந்தழனளயின் ளபம்ரின லக யிலப் பளருட்கள் டெக்கழ ழனப்ட்ை. 

3.ழதழ பதக் களம் 

 19 ஆம் டைற்ளண் டின் இறுதழ யருைங்கிழருந்ட சுதந்தழபம் அலநந்த யலபனிள 

களம் பன்ளயட கட்ைநள ழதழ பதக் களநளகும். 

 இக்கள கட்ை த்தழல் யினளளப ழறுயங்கள் , பெளயணி ற்றுநதழ இக்குநதழ 
ழறுயங்கள் நளற்று யங்கழகள் நற்றும் ெழ பத ற்றுநதழகில் ழதழ 
களதழத்தழனம் தன்னுலைன ஆதழக்கத்லத பெலுத்தத் பதளைங்கழனட.  

 ிரிட்ை ன் இபனில்மய கட்ைலநப்புக் பகளள்லகனளட கற்ல பெய்ன படினளத  

பளருளதளபப்  னில்ளக் பகளள்லகனளகும். 
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36. பளருளதளப பன்மற்த்தழல் ெழறு பதள மழல் ழறுயங்கின் ங்கழல யியரி? 

1) ெழறு பதளமழல்க ள் பம் மயல யளய்ப்பு 

 ெழறு பதளமழல்கள் அதழக பதள மழளர்கல னன்டுத்டம் உத்தழலன னன் 

 டுத்டகழன். 

 இதளல் அதழக மயல யளய்ப்பு பகளடுக்கும் டலனளக உள்ட.  

 இதன் பநளக மயலனில்ள தழண்ைளட்ை ம் பரின அயில் குலகழட. 

2) ெழறு பதளமழல் தரும் ெநநள நண்ை யர்ச்ெழ  

 ெழறு பதளமழல்கள் பரும்ளலும் ின்தங்கழன குதழகிலும், கழபளநபுப் குதழகிலும் 
அலநயதளல் இயற்ழன் தளக்க ம் பந்டட்ை யர்ச்ெழலன அிக்கழட. 

 கழபளநம் நற்றும் ின்தங்கழன குதழகில் பதளமழல் யர்ச்ெழ மயற்றுநகல கலன 
உதயி பெய்கழட.  

3 உள்ளுர் யங்கல னன்டுத்த ெழறுபதளமழல் உதயி பெ ய்கழட 

 ெழறு மெநழப்பு, பதளமழல் பலமயளர் தழலந மளன் உள்ளுர் ெளர்ந்த யங்கள் 
னன்ளைற்று யணீளகளநல் அட பயிப்ைவும் ருக்கும் னன்ைவும் ெழறு பதளமழல் 
களபணநளகழட. 

4) பத னன்ளடு பளலநப ெழறு பதளமழல் யமழ யகுக்கழட 
 ெழறு பதள மழல் பதத்தழன் மதலய குலமய இத்டல னில் பெய்த பதலீட்டிற்கு 

களத்தழருப்புக் களம்  நழக குலயளக இருக்குநளதளல் யருநளம் யிலபயில் யப 
யளய்ப்பு உள்ட. 

5) ெழறுபதளமழல்டல ற்றுநதழலன உருயளக்குகழட. 

 ெழறுபதளமழல் டலக்கு அதழயீ இனந்தழபங்கள் மதலயனில்ல .  

 மய பயிளட்டிழருந்ட இனந்தழபங்கல இக்குநதழ பெய்ன அயெழனநழல்ல . 

6) பரின அயிள பதளமழல்களுக்கு ெழறு பதளமழல் ழறுயங்கின் ங்கு 

 ெழறு பதளமழல் ழறுயங்கள் பரின பதளமழல்கின் யர்ச்ெழக்கு ஆதபவு தருகழன். 

7) ெழறு பதளமழல் ழறுயங்கள் டேகர்மயளர் மதலயகல ழலமயற்றுகழன் 

 இந்தழனளயில் டேகர்மயளருக்குத் மதலயனள ல்மய று பளருட்கல ெழறுபதள மழல் 
ழறுயங்கள் தனளரிக்கழன். 

 

37. யணிக யங்கழகள் மதெழன நனநளக்கப்ட்ைதன் மளக்கங்கல யியரி? 

1. மதெழன நனநளக்க ழன் பதன்லநனள மளக்க ம் ெபக த்லத அலையமத னளகும். 

மயளண்லந , ெழறு பதள மழல் நற்றும் குடிலெத் பதள மழல் ழறுயங்கின் ங்கிப்ல 
யிரிவுடுத்டயதற்கும், பளருளதளப பன்மற்த்தழற்கும் ழதழ மதலயப்ட்ை ட. 

2. மதெழனநனநளக்க ப்ட்ை யங்கழகள் தினளர் பற்றுரிலநலனக் கட்டுப்டுத்டயதற்கும் 
ெபகத்தழல் மதலயனள  குதழகளுக்கு இகுயளகக்  கைன் அிப்த ற்கும் மருதயினளக 
இருந்த. 

3. இந்தழனளயில் த்தளம 70% நக்கள் கழபளநப்புஙகில் யளழ்ந்ட யருகழன்ர். மய, 

கழபளநப்பு  நக்கிலைமன யங்கழச்  பெனல்ளடு கலை ஊக்குயித்தல் நழகுந்த 
அயெழனநளனிருந்தட. 

4. யங்கழ  யெதழகள் இல்ளத இைத்தழல் யட்ைளபஙகிலைமன  இருந்த ற்த்தளழ்வுகலக் 

குலக்க மதெழன நனநளக்கட்ை யங்கழகள் உதவுகழன். 
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5. சுதந்தழபத்தழற்கு பன் இருந்த யங்கழகின் ணணிக்லக மளடநளதளக இல்ல.. மதெழன 
நனநளக்கட்ை ிா்கு கழபளநப்பு நற்றும் கர்புஙகில்  புதழன யஙகழக் கழலகள் 
பதளைங்கப்ட்ை. 
6. மதெழன நனநளக்கட்ை ின் மயளண்டல  நற்றும் அலதச் ெளர்ந்த ிா் டலகளுக்குத் 
மதலயனள கைன்கலை யங்கழகள் பகளடுக்க ஆபம்ித்த. 

 

38. இந்தழன ந்தளண்டுத் தழட்ை ங்கின் பெனல்ளடுகல  யியரி? 

பதல் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1951 - 1956) 

 இட லளமப ட் ைளநர் (Harrod-Domar)  நளதழரிலன அடிப்லைனளக் பகளண்ைட. 

 இதன் பதன்லந மளக்கம் ளட்டின்  மயளண்லந பன்மற்நளகும். 

 

இபண்ைளயட ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1956 - 1961) 

 இத்தழட்ை ம்  PC நலமள ிஸ் (P.C. Mahalanobis) நளதழரிலன அடிப்லைனளகக் 

பகளண்ைட 

 இதன் பதன்லந மளக்கம் ளட்டின் பதளமழல் பன்மற்த்லத மநம்டுத்டயதளகும். 

 

பன்ளயட ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1961 - 1966) 

 இத்தழட்ை ம் ”களட்கழல் தழட்ை ம்” (Gadgil) ன்றும் அலமக்கப்ட்ைட. 

 இத்தழட்ை த்தழன் பதன்லந மளக்கம் சுதந் தழபநள பளருளதளபம் நற்றும் சுன 

பன்மற் ழலலன ற்டுத்டதல் ஆகும். 

 

தழட்ை யிடுபல களம் (1966 - 1969) 

 இந்தழனள ளகழஸ்தளன் மளர் நற்றும் பன்ளயட  ந்தளண்டுத் தழட்ை த்தழன் மதளல்யிமன  

இத்தழட்ை யிடுபலக்கள  பதன்லநக் களபணநளகும். 

 

ளன்களம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1969 - 1974) 

 இத்தழட்ை த்தழன் இபண்டு பக்கழன மளக்கங்கள் ழலனள யர்ச்ெழ நற்றும் தற்ெளர்பு 
ழலலன அலைதளகும். 

 

ந்தளம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1974 - 1979) 

 இத்தழட்ைத்தழல் மயளண்லந பதளமழல் டல நற்றும் சுபங்கத்  பதளமழலுக்கு 
பன்னுரிலந யமங்கப்ட்ைட. 

 

சுமல் தழட்ைம் 

1978-79 ஆம் ஆண்டு எரு  யருை  களத்தழற்களக இச்சுமல்  தழட்ை ம் பதளைங்கப்ட்ைட.  

ஆளம் ந்தளண்டு தழட்ைம் (1980 - 1985) 

 இத்தழட்ை த்தழன் அடிப்லை மளக்கம் யறுலந எமழப்பு நற்றும் பதளமழல்டல  தற்ெளர்பு 

ஆகும். ”யறுலந எமழப்பு” ன்மத இதன்  இட்ெழனநளகும். 

 

மளம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1985 - 1990) 

 இத்தழட்ைத்தழன் மளக்கம் தன்ிலவுப் பளருளதளபத்லத உருயளக்குதல்  நற்றும் 
ஆக்கப்பூர்யநள  மயல யளய்ப்ல யமங்குதல். ஆகழனயற்ல  உள்ைக்கழனட. 

ட்ைளம் ந்தளண்டுத் தழட்ைம் (1992 - 1997) 

 இத்தழட்ை த்தழல் மயல யளய்ப்பு, கல்யி, ெபகம் மளன் நித ய மநம்ள டு 
ையடிக்லககளுக்கு  பன்னுரிலந பகளடுக்கப்ட்ைட. 
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என்தளம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (1997 - 2002) 

 ெபக ீதழபைன் கூடின  ெநநள யர்ச்ெழக்கு இத்தழட்ை த்தழல் பக்கழன கயம் 

பகளடுக்ப்ட்ைட 

 

த்தள ம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (2002 - 2007) 

 இத்தழட்ை ம் அடுத்த த்தளண்டுகில் தள யருயளலன  இரு நைங்கள க உனர்த்த இக்கு 
ழர்ணனித்தட. 

 

தழபளன்ளம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (2007 - 2012) 

 இதன் பக்கழன மளக்கம் “யிலபயள நற்றும் அதழகநள உள்ைக்கழனயர்ச்ெழனளகும்” 

. 

ிபபண்ைள ம் ந்தளண்டுத்தழட்ைம் (2012 - 2017) 

 இதன் பதன்லந மளக்கம் ”யிலபயள அதழகநள உள்ைக்கழன நற்றும் ழலனள 
யர்ச்ெழமன” ஆகும். 

 

9. இந்தழனளயின் மநம்ளடு அனுயங்கள் 

குதழ-ஆ இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

21. இந்தழனப் பளருளதளபத்தழல் கட்ைலநப்பு ெவர்தழருத்தத்லத பெனல்டுத்த களபணம் ன்? 
 யறுலநபம்,மயனின்லநபம் ளட்டின் இபண்டு நழகப்பரின ிபச்ெலகளக இருந்தட.  

 இதன் களபணநளக நக்கின் யளழ்க்லகத்தபம் ின் தங்கழன ழலனில் இருந்தட. 
 மய இந்தழனப் பளருளதளபத்தழல் கட்ைலநப்பு ெவர்தழருத்தத்லத பெனல்டுத்த 

மயண்டி இருந்தட. 
 

22. LPG பகளள்லகலன பெனல்டுத்த களபணம் ன்? 
 இந்தழனளயில் பளருளதளப ையடிக்லககல ிதளகத் டயங்க இனளத அவுக்கு 

கட் டுப்ளடுகள் இருந்த .  

 அபசுஉரிலநக் பகளள்லககலச் ெற்ம தர்த்டயட அயெழனநளகஇருந்ட. 

 யர்ச்ெழ குன்ழன ளடுகின் உதயினின்ழ யர்ந்த ளடுகள் மநலும் யப படினளட. 
இதற்கு உக நனநளதல் அயெழனநளகழட. 

 

23. தினளர் நனநளக்கல் ன்ளல் ன்? 

 தினளர்ந னநளக்குதல் ன்ட பளடத்டலனின் ழர்யளகம் நற்றும் உரிலநலன 
தினளருக்கு நளற்றுயலதக் குழக்கும். 

 

24. பதலீட்லை தழரும்ப் பறுதல்-(Disinvestment) யலபனறு. 

பதலீட்டு யிக்கல் ன்ட பளடத்டல ழறுயங்கின் ங்குகல ி தினளர் 
ழறுயங்கள் அல்ட  யங்கழகளுக்கு  யிற்ட. 
 

25. ழதழச் ெநழலனின்லநலன க் கட் டுப்டுத்த 1991- 92 ல் ற்டுத்தப் ட்ை பகளள்லக 

பனற்ெழகள் பன்ழலக் கூறுக. 

 உப நளினம் நற்றும் ெர்க்கலப நளினங்கள் குலக்கப்ட்ை.  

 யருயளலன அதழகப்டுத்த பளடத்டலச் பெளத்டகள் யிற்கப்ட்ை.  

 அபசு த்தழட்ைங்களுக்கள  ழதழலன டிப்டினளக குலத்த ட. 
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26. ெழப்புப்  பளருளதளப நண்ைம்  ன்தன் பளருள் ன்? 

அனுநதழ யமங்குயதழல் பருகழனிருந்த கட் டுப்ளடுகள், உள்கட்ைலந ப்பு யெதழனின்லந , 
குலயள ழதழ மளன் குலளடுகலச் ெநளிக்கவும், மபடி பதலீட்லை  ஈர்க்கவும் 

உருயளக்கப்ட்ைட ெழப்புப் பளருளதளப நண்ைம் ஆகும். 
 

27. நத்தழன நற்றும் நளழ அபசுகள் அறுயலைக்குப் ின் மநற்பகளள்ளும் ையடிக்லககின் 

உட்கூறுகல க் கூறுக. 

 யியெளன யில பளருட்கின் யிபனங்கல க் குலப்தற்களகவும் நற்றும் 

அறுயலைக்குப் ின் ற்டும் இமப்புகல க் குலப்தற்கும், உணவு தப்டுத்டம் 

பதளமழற்ெளலகின் அலநச்ெகம் நத்தழன அபசுத் தழட்ைங்கின் ல்மயறு கூறுகல 

லைபலப்டுத்தழபள்ட. 

 பரின உணவுப்பூங்கள , எருங்கழலணந்த குிர் இலணப்பு,  நதழப்புக் கூட்டி ளடகளக்கும் 

கட்ைலநப்பு ற்டுத்தப்ட்ைட. 
 

குதழ-இ பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

28. தினளர் நனநளக்கழன் ன்லநகல வ்யளறு ழனளனப்டுத்தளம்? 

 அபெழன் ளட்டுைலநனளக்குதழன்லந , அபசு பதலீடுகள் குலப்பு நற்றும் 

பளடத்டல ழறுயங்கல தினளர் டலக்கு நளற்ழனலநத்தல் 

          மளன்லயமன  தினளர் நனநளதழன் ெளபளம்ெம் ஆகும். 

 பளருளதளப யர்ச்ெழனில் தினளர் டலக்குப் மளடநள யளய்ப்புகல  யமங்கை 

யில்ல ன் கருதப்ட்ைதளல்  தினளர் நனநளதல் அயெழனநளட.. 
 

29. உக நனநளக்கல் பதளைர்ளக டுக்கப்ட்ை ையடிக்லககல யியரி. 

 உள்ளட் டுப் (இந்தழனள) பளருளதளபத்லதபம் லன உக பளருளதளபத்லதபம் 

இலணப்ட உக நனநளதல் ப்டும்.  

 சுங்க யரிக் குலப்பு நற்றும் சுங்க யரி தயிர்ப்பு மளன் பெனல்ளடுகின் பம் 
இக்குநதழலன ிலநப்டுத்டதல். 

 அனல்ளட்டு மபடி பதலீடு (FDI) நற்றும் அனல்ளட் டு பதளகுப்பு பதலீடுகளுக்கள  

(FPI) கதவுகல த் தழந்ட லயப் ட மளன் எரு ெழ ையடிக்லககள் உக 

நனநளக்குதழன் அயடீுகள் ஆகும். 

 

30. பய ிளட்டு பதலீட்டுக் பகளள்லக ற்ழ குழப்பு யலபக. 
 பளருளதளப ெவர்தழருத்தத்தழன் நற்பளரு பக்கழன அம் ம் பய ிளட்டு பதலீட்டிற்கும் 

நற்றும் பயிளட்டு பதள மழல் டேட்த்தழற்கும் ெழயப்புக் கம் யபமய ற்பு தருயதளகும். 

  இந்த ையடிக்லக ளட்டில் பதள மழல்டலனில் மளட் டிலன 

ற்டுத்தழ யணிகச் சூமல மநம் டுத்தழபள் ட. 

 அனல்ளட் டு மபடி பதலீடு (FDI) நற்றும் அனல்ளட்டு பதளகுப்பு பதலீடு (FPI) 

ஆகழனயற்ழற்கு இகுயள யமழ தழந்டயிைப் ட்ைட.  

 1991-ல் ெழ உனர் பதளமழல்டேட்ம் நற்றும் மபவு பதலீடு மதலயப்டும் பக்கழன  

பதளமழற்ெளலகளுக்கு அனுநதழனித்தட. இதழல் 51- ெதயதீ ங்குகள் யலப 

அனல்ளட்டு மபடி பதலீடு பெய்ன அனுநதழக்கப்ட்ைட.  
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31. குிர்தக் கழைங்கு ற்ழ யியரிக்க. 
 மங்கின் உற்த்தழனில், இந்தழனள உக அயில், நழகப் பரின உற்த்தழனளபளகவும், 

களய்கழகள் உற்த்தழனில் இபண்ைளயட நழகப் பரின உற்த்தழனளபளகவும் 

யிங்குகழட. 

 இருந்த மளதழலும், அறுயலைக்குப் ின்ள ல் ற்டும் 25% பதல் 30% யலப னிள 

இமப்புகிளல், திருக்குக் கழலைக்கக்கூடின மங்கள் நற்றும் களய்கழகின் 

அவு நழகக்குலயளகமய உள்ட. 

 அட தயிப டேகர்மயளலப அலைபம் மபத்தழல் ண்ை த்தழன் தபம் கிெநள அயில் 

குலகழட. யிலபயில் அளகும் தன்லநபலைன மங்கள் நற்றும் களய்கழகல 

ெந்லதப்டுத்டயதழல்  ிபச்ெலக ள் ற்டுகழன்.  

 இட அதழக யினளளபச் பெவுகள், ெந்லதகில் மதக்கம், யிலனில் 

 ற்த்தளழ்வுகள் நற்றும்  ிபச்ெலகளுக்கும் களபணநளக அலநகழட.  

 இந்தப் ிபச்ெழலலனச் ெநளிக்க, இந்தழன அபசு நற்றும் மயளண் 

         அலநச்ெகம், 1955 ஆம் ஆண்டு  “குிர்த கழைங்கு ஆலண 1964”   ன்லத      

               ற்டுத்தழனட. 

 

32. யியெளன உற்த்தழ அங்களடிக் குளயின் ணிகல யியரிக்க. 
யியெளன பளருட்களுக்கள அங்களடிக் குள, மயளண்லந அல்ட  மதளட்ைக்கல அல்ட 
களல்லைப் பளருட்கல யர்த்தகம் பெய்யதற்கு நளழ அபெளங்கத்தளல் உருயளக்கப்ட்ை 

எரு ெட்ைப்பூர்யநள அலநப்பு ஆகும். 

 

APMC ன் பெனல்ளடுகள் 

1. மயளண் ெந்லதகில் பளட நற்றும் தினர்கிலைமன கூட்டுலய யளா்ச்ெழ பச் 
பெய்தல். 

2. ெந்லத ெளர்ந்த யிரியளக்க மெலயகல யியெளனிகளுக்கு யமங்குதல். 

3. யில ழர்ண னம் நற்றும் அங்களடிப் ழநளற்ங்கில் பயிப்லைத் தன்லநலன  

பகளண்டு யருதல். 

4. யியெளன உற்த்தழகல யிற்ல பெய்த அமத ளில் யியெளனிகளுக்குப் ணம் 
பெலுத்டயலத உறுதழ பெய்தல். 

5. மயளண் ையடிக்லககல  ஊக்குயித்தல் 

6. மயளண் பளருட்கின் யபவு நற்றும் யில பதளைர்ள புள்ி யியபங்கல 

அவ்யப்மளட களட்ெழப்டுத்டதல் 

 

33. புதழன யர்த்தகக் பகளள்லகனின் ெளபளம்ெத்லத யிக்குக. 

சுதந்தழபநள  இக்குநதழ நற்றும் ற்றுநதழ : 
 1991-க்கு பன், இந்தழன இக்குநதழனளட எளங்குடுத்தப்ட்டு களணப்ட்ைட.  

 1992-ழருந்ட இக்குநதழனளட யலப னறுக்கப்ட்ை தழர்நலப் ட்டினல் பம் 

எளங்குடுத்தப்டுகழட. 

 71  பளருட்கள் நட்டுமந தலைபெய்னப்ட்ை ட்டினழல் உள். 

            சுங்க கட்ைண அலந ப்பு நற்றும் அவுக் கட்டுப்ளடுகல ீக்குதல் 

 பெல்லனள குள அழக்லக னளட, இக்குநதழக்கள  தரீ்லயகல பருநவு 
குலக்கப் ரிந்டலப பெ ய்டள்ட. 
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34. GST ன்ளல் ன்? அதன் ன்லநகல ளடக. 

ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகள் யரி ன்ட டேகளா்மயளர் டேகரும் ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகள் நீட 

யிதழக்கப்டும் யரினளகும். 
GST – னின் ன்லந கள் 

i. அடுக்குயரி யிலவுகல ீக்கழனட. 

ii. எருபல யரினளக உள்ட 

iii. தழவுக்கள யளெளக உள்ட 

iv. ெழழன ழறுயங்களுக்கள கலய தழட்ைங்கள் உள்ட 

v. இலண னயமழ யெதழ பம் ிலநப்டுத்தப்ட்டுள்ட 

vi. நழன்ட யணிகம் யலபனறுக்கப்ட்டுள்ட 

vii. தயளைங்கின் தழன் அதழகப்டுத்தப்ட் டுள்ட 

viii. அலநப்பு ரீதழனற் டலலன எளங்குடுத்டகழட. 

 

குதழ-ஈ ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

35. பதளமழற்பகளள்லக பதளைர்ளக இந்தழன அபசு மநற்பகளண்ை பனற்ெழகல யிக்குக. 

1. பதளமழல் உரிந யிக்கித்த ல் அல் ட ெழயப்பு ளைள பல எமழப்பு 

 1991-ன் புதழன பதளமழற் பகளள்லகனின் நழக பக்கழன அம்ெம் ன்பயில், பதளமழழலுக்கு 
உரிநம் பறுயதழழருந்ட யிக்கித்தல் நற்றும் ெழயப்பு ளைள பலலன படிவுக்கு 
பகளண்டுயருதளகும். 

2. பதளமழற்டலனில் உள் எடக்கவட்லை ீக்குதல் 

 பன்தளக பத பதள மழற்ெளலகளும், பக்கழன பதளமழற்ெளலகளும் 

பளடத்டலக்பக எடக்கப்ட்ைட. தற்மளட பதளமழற் கட் டுப்ளடுகள் 

       ீக்கப்ட்டு பரும்ள பதளமழல்கள் தினளர் டலக்கு  தழந்ட யிைப்ட்ைட. 

3. பளடத்டல பதளைர்ள  ெவர்தழருத்தங்கள் 

 பளடத்டல ெவர்தழருத்தங்கள் ன்ட தழலநனளக இனங்கும் ழறுயங்களுக்கு 
தன்ளட்ெழ யமங்குயதளகும். பளடத்டலனில் ந்பதந்த டலகளுக்கு பக்கழனத்டயம் 

அிக்க மயண்டும் ன்லத அபசு அலைனளம் களண்கழட. 

4. பற்றுரிலந யளணி கட்டுப்ளட்டுச் ெட்ைத்லத (MRTP) எமழத்த ல் 

 1991- ம் ஆண்லை ன புதழன பதள மழற்பகளள்லக பற்றுரிலந யளணி கட் டுப்ளட்டுச் 

ெட்ைத்லத அகற்ழனட.  

5. பயிளட்டு பதலீட்டுக் பகளள்லக 

 பளருளதளப ெவர்தழருத்தத்தழன் நற்பளரு பக்கழன அம்ெம் பயிளட்டு பதலீட்டிற்கும் 
நற்றும் பயிளட்டு பதளமழல் டேட்த்தழற்கும் ெழயப்புக் கம் யபமயற்பு தருயதளகும். 

இந்த ையடிக்லக ளட்டில் பதளமழல்டலனில்  மளட் டிலன ற்டுத்தழ யணிகச் 

சூமல மநம்டுத்தழபள்ட. 

 

36. ெழப்பு பளருளதளப நண்ைங்கின் மளக்கங்கலபம் ண்புகலபம் யிக்குக. 

SEZ-ன் பக்கழன மளக்கங்கள் 

1. அந்ழன பதலீட்லை அதழகரிக்க, பக்கழனநளக அந்ழன மபடி பதலீட்லை ஈர்த்ட, ம் ளட்டில் 
பநளத்த உள்ளட் டு உற்த்தழ (GDP) லன அதழகரித்தல். 

2. ன்ளட்டு யினளளபத்தழல் / உக ற்றுநதழனில் நட ங்கழல அதழகரித்தல். 

3. கூடுதல் பளருளதளப ையடிக்லககல உருயளக்குதல். 

4. மயலயளய்ப்புகல உருயளக்குதல். 
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5. கட்ைலநப்பு யெதழகல உருயளக்குதல். 

6. உக அங்களடித் பதளமழல் டேட்ங்கலப் கழர்ந்ட பகளள்ளுதல். 

SEZ ன் பக்கழன இனல்புகள் 

1. ளடகளப்புைன் கூடின ழப்குதழகள். 

2. தி அலநப்ள ல் ழர்யகழக்கப்டுயட. 

3. பழபலப்டுத்தப்ட்ை லைபலகள். 

4. திப்ட்ை யிருப்ப் குதழலன க் பகளண்ைட. 

5. தளபநன பளருளதளப ெட்ைத்தளல் ழர்யகழக்கப்டுகழட.. 

 

37. 2015-2020 ம் ஆண்டிற்கள ற்றுநதழ-இக்குநதழ பகளள்லகனின் ெழப்ினல்புகல யிக்குக. 

ற்றுநதழ இக்குநதழக் பகளள்லக (2015 – 2020): 

 ற்றுநதழ சூமல்கல மநம்டுத்டதல், உற்த்தழ அதழகரிப்பு நற்றும் “இந்தழனளயில் 

தனளரிப்பு” (Make in India) நற்றும் ”நழன்னு இந்தழனள” (Digital India) மளன் தழட்ைங்களுக்கு 

ஆதபயித்தம இக்பகளள்லக னின் பதன்லந னள மளக்கநளகும் . 
ெழப்ம்ெ ங்கள்: 

1. ற்றுநதழ உதயிகல 25 ெதயதீ அவு குலக்கவும், இந்தழனப்  பளருட்கல 

2. ஊக்குயிக்கவும் “இந்தழன தனளரிப்பு” ன் கருத்த உருயளக்கப்ட்ைட. 

3. டிஜழட்ைல் இந்தழனள பலப்டி, யரித்தளக்கல், பத்தழலபத்தளள் கட்ைணம் பெ லுத்டதல் 
மளன்யற்ழற்கள லக மெழ பெனழ நற்றும் ட்ைனக் கணக்கள ர், கணக்குக்கள 

ெளர் மளன்மளபளல் (CA/CS/Cost Accountant) நழன்ட பலனில் லகபனளப்நழ 
ைப்ட்ை ஆயணங்கள் தனளரிக்கப்டுகழன்ட. 

4. ற்றுநதழனளர் / இக்குநதழனளர் சுனயியப ஆயணங்கின் அெல் கல்கல 

நீண்டும் நீண்டும் ெநர்ப்ிக்க மயண்டின அயெழனநழல்ல 

5.  ளடகளப்பு, இபளடயக்கழைங்கு, யிண்பய ி நற்றும் அடெக்தழ மளன்லய 

பதளைர்ள ற்றுநதழக் மகள ரிக்லககளுக்கு கள அவு  24 நளதங்களகும். 

6. தற்மள ட உக யர்த்தகத்தழல் 3% ஆக இருக்கழ இந்தழனளயின் ங்லக 2020-க்குள், 

ற்றுநதழ இக்குநதழக் பகளள்லக (2015-2020) இரு நைங்கு அதழகரிக்கும் ன்று 

தழர்ளர்க்கப்டுகழட. 

 

10. ஊபக பளருளதளபம் 

கு தழ – ஆ இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

21. ஊபக பளருளதளபம் – யலப னறு. 

 ஊபக பளருளதளபம் பளருளதளப பகளள்லககல னன்டுத்தழ, ஊபக குதழகல 
யர்ச்ெழனலைனச் பெய்யலத க் குழக்கழட.  

 ஊபக குதழ ன்ட கபங்கள் நற்றும் நளகபங்களுக்கு பயிமன அலநந்டள் குதழ 
ஆகும். 

 ஊபக பளருளதளபம் ன்ட கழபளநங்கல பம், ஊபக ெபதளனம் ன்ட 

கழபளநங்கில் யளளம் நக்கல பம் குழக்கும். 

 

22. ஊபக யர்ச்ெழ ன்ள ல் ன்? 

 உக யங்கழனின் கூற்றுப்டி, “ஊபக மநம்ள டு ன்ட குழப்ிட்ை ஊபக நக்க ின் 
பளருளதளப நற்றும் ெபக யளழ்க்லக பலலன மநம்டுத்த யடியலநக்கப் ட்ை 

உத்தழ” ஆகும். 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



57 
 

 

 

23. ஊபக ழ்லந – யலப னறு. 

 கழபளநங்கில் களணப்டும் யறுலநலன ஊபக யறுலந ளம்.  

 இந்தழனளயில் யறுலந ன்ட அடிப்லை மதலயகல பூர்த்தழ பெய்யதற்கு 
மதலயனள யருநளத்லத ஈட்ை படினளத ழலனளகும். 

 

24. தழந்த ழல மயலனின்லந ன்ள ல் ன்? 
 பயிப்லைனள மயலனின்லந (தழந்த ழல மயலனின்லந) ன்ட 

மயலக்குத் தனளபளக இருந்டம் ந்த மயலபம் கழலைக்களநல் மயலனில்ளத 

ழலனில் இருப்ட ஆகும்.  

 யியெளனத் பதளமழளர்கள் நற்றும் ஊபக லக யிலஞர்கள் நற்றும் கற்யர்கள் 

ஆகழமனளர் இப்ிரிலயச் ெளர்ந்தயர்கள் . 

 

25. நலபக மயலனின்லந ன்ளல் ன்? 

 நலபக மயலன்லநனில் தகுதழக்கு குலந்த மயலனில் ஈடுட்டுள்யர்கல 

அலைனளம் களண்ட கடிம்.  

 உரினள மயலனளட்கள் ழனநழக்கப்டுதல், நலபக மயலனின்லநக்குக் 
களபணநளகும்.  

 மயலனிழருந்ட ெழலப ீக்கழளலும் உற்த்தழனின் அவு குலனளட. 

 பன்ளல் அயர்கின் இறுதழழல உற்த்தழத் தழன் என்றுநழல்ல.  

 இடமய நலபக மயலனின்லந அல்ட குல மயலபலைலந ப் டும். 

 

26. குடிலெ பதளமழல் யலபனறு.. 
 பளடயளக குடிலெத் பதளமழல்கள் யியெளனத்லதமன ெளர்ந்டள் .  

 இதன் பம் ஊபக நக்கள் பள மப நற்றும் குதழ மப மயல யளய்ப்ில 

பறுகழளர்கள் . 

 

27. குறுங்கைன் (Micro Finance) ன்ளல் ன்? 

 குறுழதழ ன்ட குறுகைன்கலக் குழக்கும்.  

 இந்த ழதழச்மெலயனளட கைன்கள் , மெநழப்புகள், பதளமழல் பலமயளர்க்கள களப்ீடு 

யெதழகள், ளபம்ரின பத ஆதளபம் இல்ளத ெழறு பதளமழல் பலமயளர் 

ஆகழமனளர்க்கு யங்கழ அல்ட பதலீட்ைளர் மள பெனல்டுயதளகும். 

 

28. ஊபக யடீ்டுயெதழ ிபச்ெலக்கள களபணங்கில் மதனும் இபண்டு கூறு. 
 இப்பளளட அலயரும் திக் குடும்நளக யெழக்க பலயதளல் யடீ்டுநல, 

யடீுகள் பறுயதழல் ிபச்ெலகள் அதழகரிக்கழன்ட.  

 யடீுகல ற்டுத்தழ தருயட ன்ட யடீ்டில யமங்குயட நட்டுநழன்ழ பலனள 

குடிீர் யெதழ, ல் சுகளதளப யெதழ, பலப்டி கமழவுகல அப்புப்டுத்டம்  யமழ 
யலககள் மளன்யற்லபம் ற்டுத்தழத் தருயதளகும் 

 

29. ஊபக நழன் நனநளக்கல்: யலபனறு. 

 ஊபக நழன்நனநளக்குதல் ன்ட ஊபக குதழகளுக்கு நழன் யெதழலன ற்டுத்தழத் 
தருயதளகும். 
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30. இந்தழனளயில் ஊபக நழன்நனநளக்கழன் இபண்டு ளதக் களபணிகல கூறுக. 

1. ழதழப் ற்ளக்குல:  

நழன்ெளபம் உற்த்தழக்கும் அதல யிழமனளகழப்தற்கும் அதழக பெவு ற்டுகழட  

 

2. நளழங்களுக்குகழலைமனபள் ிபச்ெலகள்: 

நழன் தழட்ைங்கல ழர்யகழப்தழல் நளழங்களுக்குகழலைமன ிபச்ெலகள் ழவுயதளல் 

நழன்ெளப யிழமனளகம் ளதழக்கப்டுகழட. 

 

குதழ – இ பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

31. ஊபக மநம்ளட் டின் பக்கழனத்டயம் கூறுக? 

1. பரும்ளன்லநனள நக்கள் கழபளநபுங்கில் யெழக்கழன்ர். அயர்கின் பன்மற்ம் 
நற்றும் ங்கிப்பு ளட்டின் கட்ைலநப்பு ையடிக்லககில் டலண ழற்கழன் . ஊபக 
குதழனின் பன்மற் ம் இன்ழ  ளட் டின் பன்மற்ம் அலநனளட. 

2. கர்புத்தழற்கு மதலய னள குடிீர், ள ல், உணவு நற்றும் கச்ெள பளருட்கள் கழபளநப்புத்தழல் 
இருந்ட அிக்கப்டுகழன் .  

3. ஊபக நக்களுக்கு பலனள கல்யி, நருத்டயம் நற்றும் சுகளதளப யெதழகல அிப்தன் 

பம் கர்புங்கில் களணப்டும் ிச்லெபனடுத்தல், குப்ல பளறுக்குதல், ெளலமனளப 
குடிலெ யளெழகள் மளன் நக்க ின் ல்மய று 

ிபச்ெலகல தரீ்க்களம். 

4. மய ளண்லந நற்றும் அதன் ெள ர்புலைன பதளமழல்கல பன்ம ற்றுயதன் பம், ஊபக 
குதழகில் இளகபநள மயல யளய்ப்புகலபம், எட்டுபநளத்த உணவு உற்த்தழலன பம் 

பருக்க இனலும். 

5. கழபளநங்கல பன்ம ற்றுயதன் பம், மயல யளய்ப்ல மதடி தழலநெளழகள்  இைம் 

பனர்தல் நற்றும் கழபளநங்கில் இருந்ட கர்பு குதழகளுக்கு குடிப்பனர்ச்ெழ ஆகழனயற்ல 

தடுக்களம் 
 

32. ஊபக யர்ச்ெழனின்லந களபணங்கல யிக்குக. 

1. ழங்கள் ெரினளக ிரிக்கப்ைளலந :  

ஊபக ழப் குதழகள் எரு ெழரிைமந குயிந்ட களணப்டுகழட. பரும்ளன்லந கழபளந நக்கள் 

தங்கள் குடும் மதலயகளுக்களக அந்ழங்கில் கூழக்கு மயல பெய்கழன் ர். 

2. ண்லண ெளபளத பதளமழல்கில் மயலயளய்ப்ின்லந:  

அதழகரிக்கும் உலமப்ளர்க ின் ண்ணிக்லகக்கு ற் ண்லண ெளபளத பதளமழல்கள் 

யபயில்ல. நழகுதழனள பதளமழளர்கள் ஊபகப்குதழகில் உள்டினளல் குலயள 

கூழலனமன பறுகழன்ர். இட யறுலநக்கு யமழ யகுக்கழட. 

3. பளடத்டலகில் பதலீடு இன்லந:  

நித யத்லத மநம்டுத்டயதற்கள பதலீடு நட ளட்டில் நழகக் குலயளக உள்தளல், 

யறுலநக்கு அடிப்லைனள களபணநளக உள்ட. 

4. ணயகீ்கம்:  

பளருட்கின் யில அதழகரிப்தளல் ஊபக நக்க ின் யளங்கும் ெக்தழ குலந்ட ஊபக 
யறுலநக்கு யமழயகுக்கழட. 

5. குலந்த உற்த்தழத் தழன்:  

ஊபக பதளமழளர்கள் நற்றும் ண்லணகின் குலந்த உற்த்தழத்தழன், யறுலநக்கு 

களபணநளக அலநந்த ட. 
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33. ஊபக யறுலநலன ீக்குயதற்குகள யமழபல கல கூறுக. 

 ஊபக மயலனின்லநபம், ஊபக யறுலநபம் என்றுக் பகளன்று பதளைர்புலைனதளல் 
மயல யளய்ப்ில ஊருயளக்குதல் பநளக யறுலநலன எமழக்களம்.  

 யறுலந எமழப்புத் தழட்ைங்கள் நற்றும் பெனல்ளடுகள் களத்தழற்கு ற் 

லைபலப்டுத்த ல், பதளகுக்கப்டுதல் நற்றும் யிரியளக்கம் பெய்தல் ஆகழன 

லைபறுகழன் . 
 மயலனின்லந, ிச்லெபனடுத்தல், குப்ல பளறுக்குதல் நற்றும் குடிலெகில் 

யளழ்மயளர் ிபச்ெலகள் தரீ்க்கப்ை மயண்டும். 
 

34. ஊபக மயலனின்லநலன ீக்குயதற்கள யமழபலகல கூறுக. 

1. டலண பதளமழல்கள்:  

ருயகள மயல னின்லநலன தயிர்க்க ஊபக நக்கல , டலண பதளமழல்கல பதளைங் 

குயதற்கு ஊக்கப் டுத்த மயண் டும்.  

2. ஊபக மயலத்தழட்ைம்:  

ெளல யெதழ, யடிகளல்கள் , களல்யளய்கள் மதளண் டும் ணிகள் மளன் ஊபக ெபதளன 

ஆக்கப் ணிகள் பெய்தல் நற்றும் பளநரித்தல்  

3. ீர்ப்ள ெ யெதழகள்: 

 மளதழன நலமனவு இல்ள ததளல், ீர்ப்ளெ யெதழனில னன்டுத்தழ யலக னிர்கல 

னிர் பெய்பம் பல னில லகனள மயண் டும் 

4. ஊபக பதளமழல் நனநளக்கல்:  

மயல யளய்ப்ில உருயளக்க ஊபக குதழகில் புதழன பதளமழற்ெளலகல அலநக்க 

மயண் டும். 
5. பதளமழல்டேட் கல்யி:  
ள்ிகிலும், கல்லுரிகிலும், மயல யளய்ப்பு ெளர்ந்த டிப்புகல உருயளக்கழ அதன் பம் 

கற் இல ஞர்கல சுனநளக பதளமழல் டயக்க 

யமழயலக பெய்ன மயண் டும். 

 

35. நண்ை ஊபக யங்கழ ற்ழ குழப்பு யலபக. 

 ெழறு நற்றும் குறு யியெளனிகள், மயளண் பதளமழளர்கள் , கழபளந லக யிலஞர்கள் 

நற்றும் ெழறு ழறுயங்களுக்கு கைன் நற்றும் ி உதயிகல யமங்குயதன் பம் 

ஊபகப் பளருளதளபம் மநம்ளடு அலைன யட்ைளப  ஊபக யங்கழகள் ரிந்டலபக்கப் 

ட்ை  

 நத்தழன நளழ அபசுகள் நற்றும் யணிக யங்கழகின் கூட்டு பனற்ெழனளல் உருயளமத 

யட்ைளப ஊபக யங்கழகள் ஆகும்.  

 தற்மள ட இந்தழனளயில் 64 யட்ைளப ஊபக யங்கழகள் உள் .  

 பளருளதளபத்தழல் ழயலைந்மதளருக்கு நட்டுமந RRBs –கைன் யமங்குகழட.  

 நற்றும் யங்கழனின் யட்டி யதீநள ட கூட்டுவு ெங்கங்கின் யட்டி யதீத்லதப்மளல் 

இருக்கும். 

 

36. SHG னின் ண் புகல க் கூறுக. 

1. சுன உதயிக் குளயின் உறுப்ிர்கள் பளடயளக எமப நளதழரினள பளருளதளப  ழலனில் 

உள்யர்கள் .  

2. பரும்ளள சுனஉதயிக் குளக்கள் 10 பதல் 20 பண் உறுப்ிர்கல க் பகளண்ைலய . 
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3. SHGs தநக்பகன்று யடியலநக்கப் ட்ைச் ெட்ைங்கல பம், யிதழபலகலபம் 

பகளண்டுள்  

4. SHG-க்கள் பள ங்மகற்ில அித்ட, அலயரும் கந்தளமளெழத்ட படிபயடுப்டைன் 

தங்கல தளங்கம ழர்யகழத்டக் பகளள்கழன் ர். 

 

37. MUDRA யங்கழனின் மளக்கங்கல ட்டினழடுக. 

1. குறுங்கைன் யளங்குயலபபம், பறுயலபபம் எளங்குடுத்டதல் நற்றும் குறுங்கைன் 

யமங்குயதழல் ழலத்த தன்லநலன ற்டுத்த ல். 

2. ெழறு பதளமழல் புரியர்கள் , ெழல்ல யினளள ரிகள், சுனஉதயிக்குளக்கள் நற்றும் 

திர்களுக்கு கைன் யமங்கும் ெழறு ழதழ ழறுயங்களுக்கு, மநலும் ழதழ நற்றும் கைன் 

யெதழலன ற்டுத்தழ தருதல். 

3. அலத்ட ெழறு ழதழ யமங்கும் ழறுயங்கல தழவு பெய்தல் நற்றும் அதன் பெனல் 
ளடுகல தபம் ழர்ணனம் பெய்தல் நற்றும் பலனள எப்புதல் யமங்குதல். 

4. ெழறு பதளமழல்கல மநற்பகளள்யதற்கு யமங்கப் டும் கைன்களுக்கு உத்தழபயளதம் 

யமங்குயதற்களக கைன் உத்தழபயளத தழட்ைம் (CGS) ஆபம்ித்தல். 

5. கைன் யமங்குதல், கைன் பறுதல் நற்றும் கழர்ந்திக்கப்டும் பதத்லத 

மநற்ளர்லயனிைல் ஆகழனயற்றுக்கு பளருத்தநள பதளமழல்டேட் உதயிகல 

அழபகப்டுத்டதல். 

 

குதழ – ஈ ந்ட நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

 

38. ஊபக பளருளதளபத்தழன் ண்புகள் யிெழத்தழபநளலய : யியளதழ. 
1. ஊபகம் எரு ழறுயம்: 

 கழபளநம் ன்ட பதன்லந ழறுயநளக பெனல்ட் டு, ஊபக ெபதளனத்தழன் அலத்ட மதலய 

கலபம் பூர்த்தழ பெய்கழட. 

2. மயளண்லநலன ெளர்ந்தழருத்த ல்:  

ஊபக பளருளதளபம் இனற்லகலனபம், மயளண் ையடிக்லககலபம் ெள ர்ந்டள்ட. 
3. ஊபக நக்கின் யளழ்க்லக பல:  

ஊபக நக்க ின் யளழ்க்லக பல நழக ிலநனளட. 

4. நக்க ள் பதளலக அைர்த்தழ:  
எரு ெடப கழ.நீ ழப்பப்ில் யளளம் நக்கின் ண்ணிக்லக நக்கள் பதளலக அைர்த்தழ நழகவும் 

குலயளகவும், யடீுகள் கழபளநம் பளக்க பயிக் களணப்டுகழன் . 

5. மயலயளய்ப்பு:  

மயலனின்லந, ருயகள மயலனின்லந நற்றும் குல மயலபலைலந ஆகழன 

கழபளநப்புங்கில் ழவுகழன் . 
6. யறுலந :  

யறுலந ன்ட அடிப்லைத் மதலயகள உணவு உலை, இருப்ிைம் 

மளன்யற்ல பூர்த்தழ பெய்ன படினளத ழலனளகும். 
7. கைன் சுலந கள்:  

ஊபக நக்கின் அதழக கைன் சுலநக்கள களபணங்கள் யறுலநபம், 

குலமயலபலைலநபம், யியெளன ழம் ெளர்ந்த நற்றும் ழம் ெளபள மயல யளய்ப்புகில் 
மதக்க ழல , குல ஊதழன மயல , ருயகள உற்த்தழ, குலந்த அங்களடி யெதழகள் 
மளன்லயகளகும். 

8. ஊபக யருநள ம்: 
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 ஊபக பளருளதளபம் ஊபக நக்க ளுக்கு மளடநள யருநளத்லத ஈட்டித்தரும் மயல 

யளய்ப்புகலமனள , சுன யளய்ப்புகலமனள தப இனயில்ல. 

 

9. ெளர்ந்தழருத்தல்:  

ஊபகப்குதழகில் யெழப்யர்கள் கபத்தழல் மயல பெய்பம் தநட குடும் ர்கின் 

யருயளய் நற்றும் ெபக ழதழ உதயிகலபம் பருநவு  ெளர்ந்டள்ர். 
10. இபட்லைத் தன்லந:  

தழரிலைனள இபண்டு அம்ெங்கள் ழவுயமத இபட்லைத் தன்லந ஆகும். 

 

39. ஊபக பளருளதளபப் ிபச்ெலகல ஆபளய்க. 
1. நக்கள் பதளைர்புலை ன ிபச்ெழல : 

ளத்தழயின்லந, மளதழன பதளமழல்டேட் அழயின்லந, ம்ிக்லக குலவு, ற்றுகள் நற்றும் 
ம்ிக்லககள் இயற்ல ெளர்ந்ட யளழ்க்லகத்தபம் அலநதல் ஆகழன ஊபக நக்கின் 

ிபச்ெழலகள். 
2. மயளண்லந ெளர்ந்த ிபச்ெலகள்: 

1. தழர்ளர்த்த அயில் யிமழப்புணர்வு, மயளண் அழவு, தழன் நற்றும் நப்மளக்கு 

மளன்லய இன்லந. 

2. உள்டீுகள் கழலைக்கப்பளலந . 

3. அங்களடிப்டுத்டம் யெதழகள் குலவு 

4. ற்ளக்குலனள ணினளர்கள் நற்றும் மெலயகள்  

5. ன்பக தழன் பகளண்ை ணினளர்கள் இன்லந 

3. உள்கட்ைலநப்பு ெளர்ந்த ிபச்ெலகள்:  

ஊபக குதழகில் உள் கட்ைலநப்பு யெதழகள ீர், நழன்ெள பம், மளக்குயபத்ட, கல்யி 
ழறுயங்கள் , தகயல் பதளைர்பு, நருத்டய யெதழ, மயல யளய்ப்பு, ண்ைக மெநழப்பு யெதழ, 
யங்கழ நற்றும் களப்ீடு மளன் யெதழகள் மளடநளதளக இல்ல. 

4. பளருளதளபம் ெளர்ந்த ிபச்ெழலகள்:  

அதழகச் பெவு ிடிக்கும் பதளமழல் டேட்ங்கள் நற்றும் உள்டீுகல னன்டுத்த இனளலந , 
ழயலைந்த ஊபக பதளமழற்ெளலகள், குலயள யருநள ம், கைன் சுலந , ழவுலைலந 
நற்றும் பெளத்டகில் உள் ற்த்தளழ்வு ஆகழனலய  ஊபக குதழகில் களணப்டும். 
5. தலலந ெளர்ந்த ிபச்ெலகள்:  

ஊபக குதழகில் தலலந பதளைர்ள ிபச்ெலகள் உள் . 
6. ழர்யளகம் ெளர்ந்த ிபச்ெலகள்:  

அபெழனல் தல னீடு, ஊக்கநழன்லந, ஆர்யநழன்லந, குலந்த கூழ, யபவு பெவுகல ெரியப 
பலனளக னன்டுத்தளலந  ஆகழனலய ஊபக குதழகில் களணப்டும் ழர்யளகச் ெழக்கல்கள் 
ஆகும். 
 

40. ஊபகக் கைன்களுக்கள களபணங்கல ஆபளய்க. 

1. யியெளனிகின் ழ்லந ழல:  

யறுலந பகளடும் சூமள ட டேகர்யிற்கள கவும், யியெளனத் பதளமழல மநற்பகளள்யதற் 

களகவும் நற்றும் குடும் யிமளக்களுக்களவும் யியெளனிகல கைன் பத் டெண்டுகழட. 
2. ருயநலம பளய்த்தல்:  

அடிக்கடி ருயநலம பளய்த்டப் மளயட யியெளனிகளுக்கு ெளநளக அலநகழட. 

3. யமக்குகள்:  
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ழங்கள் பதளைர்ள யமக்குகள் ீதழநன்த்தழல் இருப்தளல் அதற்கள க பெயிை அதழக 

கைன் பறுகழளர்கள் . 

4. யட்டிக்குகைன் தருமயளர் நற்றும் அதழக யட்டி யதீம்:  

உள்ளூரில் யட்டிக்கு கைன் பகளடுப்யர்கள் அதழக யட்டி யசூழத்தல் நற்றும் அெலுைன் 

யட்டிலனச் மெர்த்ட அதழகரித்தக் பகளண்மை பெல்யதளல் யியெளனிகள் 

கைிமமன பழ்கும் ழல உள்ட. 
 

 

11.தநழழ்ளட்டுப் பளருளதளபம் 

கு தழ – ஆ  இபண்டு நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

21. ெளதகநள ளழ யிகழதம் பகள ண்ை இபண்டு நளயட்ைங்கலக் கூறுக. யிகழதங்லபம் 
குழப்ிடுக 

1. ீகழரி  (1041 ப ண்கள்) 

2. தஞ்ெளவூர்  (1031 ப ண்கள்) 
 

22. பநளத்த நளழ உள்ளட்டு உற்த்தழ (GSDP) - யலபனறு 

நளழத்தழல் ஏர் ஆண்டுக்கு உற்த்தழ பெய்னப்டும் ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகின் பநளத்த 

நதழப்பு 

 

23. தநழழ்ளட்டுக்மகற் ளன்கு உணவுப் னிர்கலக் குழப்ிடுக. 
1. கம்பு  

2. மெளம்  

3. ழக்கைல 

4. ண்பணய் யித்டகள்  

5. கரும்பு 

 

24. தநழழ்ளட்டின் பக்கழனத் டலபகங்கள் னளலய ? 

 பென்ல , ண்டர் நற்றும் டெத்டக்குடி ஆகழனலய தநழழ்ளட்டின் 

நழகப்பரின டலபகங்களகும். 

 ளகப்ட்டிம் டுத்தப டலபகநளகும். 

 

25. ளபம்ரின சுற்றுள ன்ட ன் ? 

 பபஸ்மகளயின் உக ளபம்ரினக் குளயிளல் ழர்யகழக்கப்டும் களடு, நல, ரி, 

ளலயம், ழலவுச் ெழன்ம், கட்டிைம், கபம் மளன் இைங்களுக்கு பெல்லும் சுற்றுள 
ளபம்ரின சுற்றுள ஆகும். 
(உ.ம்) நளநல்புப நபபுக் மகளனில்கள், ீகழரி நல இபனில் ளலத 

 

26. தநழழ்ளட்டின் அடநழன் ழலனங்கள் லய ? 

1. கல்ளக்கம் 

2. கூைங்கும் 

 

27. குறு ழறுயங்கள் - யலபனறு. 
25 இட்ெ த்தழற்கு நழகளநல் பத பதலீடு பகள ண்ை ழறுயங்கள் 
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குதழ – இ  பன்று நதழப்பண் யிள யிலைகள் 

28. தநழழ்ளட்டின் கிந யங்கள் – குழப்பு யலபக 

 லைட்ைளினம், ழக்ல ட், மந க்லெட், கழபளல ட், லம்ஸ்மைளன், 

 கழபளல ட், ளக்லெ ட் மளன் சுபங்கத் தழட்ை ங்கள் தநழமகத்தழல் உள். இயற்ழல் 
பன்மளடித் தழட்ை நளக பய்மய ழ ளப்பு ழக்கரிக் கமகத்லத குழப்ிைளம் (NLC). 

 இதன் யர்ச்ெழனிளல் அல் நழன்ழலனம், உபத் பதள மழற்ெளல , 

       களர்ன் ெளர்ந்த பதள மழல்கள் யர்ந்ட யருகழன்.  

 இமத மளல் மெத்தழல் நளங்கிசு சுபங்கபம், ற்களட்டில் ளக்லெ ட் சுபங்கபம், 

கஞ்ெநல னில் இரும்புத்தளட சுபங்கபம் அலந ந்டள் 

 

29. தநழழ்ளட்டின் பநளத்த நளழ உள்ளட்டு உற்த்தழலன (GSDP)யிக்குக 

 பநளத்த நளழ உள்ளட்டு உற்த்தழ ன்ட எரு நளழத்தழன், ஏர் ஆண்டில் உற்த்தழ 
பெய்னப்டும் ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகின் பநளத்த ண நதழப்ளகும். 

 தநழழ்ளடு பளருளதளப நற்றும் புள்ினினல் இனக்கத்தழன் ஆய்யின் டி, ம் நளழ 

பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனளட (GDSP) 2016-17 ழதழனளண் டில்  207.8 ில்ழனன் 
ைளபளக உள்ட.  

 ம் நளழ பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனளட உக அயில் குலயத் ளட்டின் 

பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழக்கு ெநநளகவும், யளங்கும் ெக்தழனின் அடிப்லைனில் 

க்கழன அபபு நழமப ை ளடுகின் (UAE) பநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழக்கும் ெநநளக 
உள்ட. 

 

30. தநழழ்ளட்டின் ஜவுித்டல பன்மற்ம் ற்ழ யியரி 

 தநழழ்ளடு இந்தழனளயின் நழகப் பரின ஜவுி உற்த்தழ லநனநளகும்.  

 தநழழ்ளடு இந்தழனளயின் 'டைல் கழண்ணம்'  அலமக்கப்டுகழட.  

 இந்தழன அயில் பநளத்த உற்த்தழனில் 41 ெதயதீ டைல் தநழழ்ளட்டில்  உற்த்தழ 
பெய்னப்டுகழன்.  

 இந்தழனளயின் பள ருளதளபத்தழல் ஜவுித்டல நழக பக்கழனப் ங்கு யகழக்கழட. 

  35 நழல்ழனன் நக்களுக்கு மபடி மயல யளய்ப்ல யமங்குயதன் பம் பநளத்த 

உள்ளட்டு உற்த்தழனில் 4% ங்கிப்ல பம், பநளத்த ற்றுநதழ யருயளனில் 35% 

ஜவுித் டலனிழருந்ட கழலைக்கழட. 

 உற்த்தழத்டலனில் 14% ங்கிப்பு ஜவுித்டல பநளக கழலைக்கப் ப றுகழட. 

 டைல் டைற்ிழருந்ட ஆலை த் தனளரிப்பு ஜவுிகளுக்கள உற்த்தழத் பதளைர்புலை ன 
அலத்ட யெதழகளும் தநழழ்ளட்டில் உள். 

 'ின்ளலைகின் கபம்'  அலமக்கப்டும் தழருப்பூர் 3 ில்ழனன் 

அபநரிக்க ைளர் நதழப்யில் ின் ளலைகல ற்றுநதழ பெய்கழட. 

 

31. தநழழ்ளடு நற்றும் இந்தழனளயில் மதனும் இபண்டு உணவுப் னிர்கின் 

உற்த்தழத்தழன்கல எப்ிடுக 

 தநழமக அபசு மயளண் யில பள ருள் உற்த்தழக்கும், உற்த்தழத் தழனுக்கும் 
பக்கழனத்டயம் அிக்கழட.  

 இதன் களபணநளக தநழமகம் உணவு தளினங்கள் நற்றும் ி தளினங்கின் 

உற்த்தழத் தழில் பதன்லந நளழநளக உள்ட. 

 நக்களச் மெள ம், கம்பு, ழக்கைல ,ண்பணய் யித்டக்கள், ருத்தழ ஆகழனயற்ழல் 
உற்த்தழனில் பதழைத்தழலும் பய் , மதங்களய் ஆகழனயற்ழல் இபண்ைளயட 
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இைத்தழலும், கரும்பு, சூரினகளந்தழ, மெளம் ஆகழனயற்ழல் பன்ளயட இைத்தழலும் 

நழிர்கழட. 

 

32. சுற்றுளத்டல மநம்ளட்டிற்கள பெனல்ளடுகல யியரி 

 பற்களத்தழழருந்மத தநழழ்ளடு எரு ெழந்த சுற்றுள லநனநளகத் தழகழ்ந்ட யருகழட.  

 யீ களங்கில் நட நளழம் உள்ளுர் நற்றும் பயிள ட்டு சுற்றுளப் 
னணிகின் பதன்லந ப் புகழைநளக யிங்குகழட.  

 தநழழ்ளடு அபசு மநற்ளர்லயனில் இனங்கும் தநழழ்ளடு சுற்றுள மநம்ள ட்டுத்டல 

(TTDC) தநழழ்ளட்டின் சுற்றுளலய மநம்டுத்டகழட.  

 இந்தழன நளழங்கில் 25- மகள டி சுற்றுளப் னணிகளுைன் (2013) தநழழ்ளடு பதழைம் 

யகழக்கழட. 

 இத்டலனின் ஆண்டு ெபளெரி யர்ச்ெழ 16 ெதயதீநளக உள்ட. மதள பளனநளக 28 இட்ெ 

ம் பயிளட்டுனணிகள் நற்றும் 11 மகள டிஉள்ளட்டுப் னணிகள் தநழமகத்தழற்கு 

யருலக புரிகழன்ர். 

 

34. தநழழ்ளட்டிலுள் புடப்ிக்கத்தக்க ஆற்ல் யங்கள் னளலய ? 

1.புல் நழன்ெளபம் 

தநழழ்ளட்டில் 20-க்கு மநற்ட்ை புல் நழன் ழலனங்கள் உள்ட. அயற்றுள் 

பக்கழனநளலயனளக குந்தள , மநட்டூர், நபயகண் டி, ளர் ன் மய ழ ஆகழன 

பக்கழனநளலயனளகும். 

2.சூரின ெக்தழ நழன்ெளபம் 

தநழழ்ளடு சூரின நழன் உற்த்தழனில் இந்தழனளயின் ெழந்த நளழநளக யிங் குகழட. 

3.களற்ளல நழன்ெள பம் 

இந்தழன அயில் தநழழ்ளடு அதழகவு களற்று யமழ நழன்ெளபம் தனளரிக்கும் 

கட்ைலநப்லக் பகளண்ை நளழநளக உள்ட. மநலும் கை ற்கலப களற்ழழருந்ட நழன்ெளபம் 

தனளரிக்க டயள இைநளக தழருபல்மயழ, டெத்டக்குடினின் பதற்குப்குதழ நற்றும் 

இபளமநஸ்ய பம் ஆகழன  இைங்கள் உள். 

 

35. சுகளதளபத்டலனில் தநழழ்ளட்டின் பெனல்தழல யிக்குக. 
 தநழழ்ளடு பன்டுக்கு உைல்  அடிப்லைக் கட்ைலநப்லக் பகளண்டுள். 

 அலய நருத்டயநலகள் , ஆபம் சுகளதளப ழலனங்கள், ெபக  லநனங்கள் 
ஆகழனயளகும். 

  நளர்ச் 2015 –ல் தநழமகத்தழல் 34 நளயட்ை நருத்டயநலகளும், 229 டலண 
நருத்டயநலக ளும், 1254 ஆபம் சுகளதளப ழலனங்களும், 7555 டலண 

ழலனங்களும், 313 ெபக  லநனங்களும் உள். 

 

குதழ – ஈ ந்ட நதழப்பண் யிளயிலைகள் 

 

37. நக்கள் பதளலகனின் தபநள அம்ெங்கல யியரி 

2011 நக்கள் பதளலகக் கணக்பகடுப்ின் டி இந்தழனளயிலுள் 121 மகளடி நக்கள் பதளலகனில் 7.21 

மகளடி நக்கள் பதளலகபைன் தநழழ்ளடு ஆளயட இைத்தழல் உள்ட. 

ளழ யிகழதம் (1000 ஆண்களுக்கள பண்கின் ண்ணிக்லக) 

 ெநச்ெவர் ளழயிகழதம் ன்ட பண்கின் யளழ்யினல் மநம்ளடு அலைந்தழருப்லதக் 

குழக்கழட. 
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 தநழழ்ளட்டின் ளழ யிகழதம் 995 ஆகும் 

குமந்லத இப்பு யிகழதம் (1யனடக்குள்) 

 தநழமகத்தழல் குமந்லதகின் இப்பு யதீம் நற் நளழங்கல யிைகுலயளகவுள்ட.  

 ழதழ ஆமனளக் அழக்லகனின் டி 2016-ம் ஆண்டில் தநழழ்ளட்டின் குமந்லத இப்பு யிதழதம் 

17 ஆகும். 

நகப்மறு இப்பு யிகழதம் (MMR) (1 ட்ெம் நகப்மழல்) 

 ழதழ ஆமனளக் அழக்லகனின் டி நகப்மறு களத்தழல் தளனின் இப்பு யிகழதத்லதக் 

கட்டுடுத்டயதழல் இந்தழன அயில் தநழழ்ளடு 79 ண்ணிக்லகபைன் பன்ளயட 

இைத்தழல் உள்ட 

யளழ்ளள் தழர்ளர்ப்பு களம் 

 ெபளெரினளக எரு ரின் தழர்ளர்க்கப்டும் யளழ்ளள் அமய ஆபட்களம் ன்று 

அலமக்கப்டுகழட. 

 யர்ந்த ளடுகமள டு எப்ிடும் மளட இந்தழன நக்கின் ெபளெரி ஆபட்களம் குலவு. 

        ளத்தழவு ழல 

 தநழழ்ளட்டின் ளத்தழவு ழலனில் நற் இந்தழன நளழங்கமளடு எப்ிடும் மளட 

பன்ம ழன ழலனில் உள்ட. 

 

38. தநழழ்ளட்டிலுள் ல்மயறு யலகனள ஆற்ல் யங்கல யியரி. 
1.புல் நழன்ெளபம் 

தநழழ்ளட்டில் 20-க்கு மநற்ட்ை புல் நழன் ழலனங்கள் உள்ட. அயற்றுள் 
பக்கழனநளலயனளக குந்தள , மநட்டூர், நபயகண் டி, ளர்ன் மயழ ஆகழன பக்கழன 

நளலயனளகும். 

 

2.சூரின ெக்தழ நழன்ெளபம் 

தநழழ்ளடு சூரின நழன் உற்த்தழனில் இந்தழனளயின் ெழந்த நளழநளக யிங்குகழட. 

 

3.களற்ளல நழன்ெள பம் 

இந்தழன அயில் தநழழ்ளடு அதழகவு களற்று யமழ நழன்ெளபம் தனளரிக்கும் 

கட்ைலநப்லக் பகள ண்ை நளழநளக உள்ட. மநலும் கை ற்கலப களற்ழழருந்ட நழன்ெளபம் 

தனளரிக்க டயள இைநளக தழருபல்மயழ, டெத்டக்குடினின் பதற்குப்குதழ நற்றும் 
இபளமநஸ்யபம் ஆகழன இைங்கள் உள்  

 

4.அடநழன் ஆற்ல் 

கல்ளக்கம், கூைங்கும் ஆகழனலய தநழழ்ளட்டில் உள் பக்கழன அடநழன் ழலனங் 

களகும். 

 

5.பயப் ஆற்ல் 

தநழழ்ளட்டில் உற்த்தழனளகும் பயப் ஆற்ழல் அதழக அவு அத்தழப்ட்டு (யை பென்ல ), 

ண்டர், மநட்டூர், பய்மயழ நற்றும் டெத்டக்குடி ஆகழன இைங்கிழருந்ட பப்டுகழட. 

 

39. தநழழ்ளட்டின் பளடத்டல மளக்குயபத்ட பலனில யிக்குக. 
தநழழ்ளடு நழகச்ெழந்த மநம்டுத்தப்ட்ை மளக்குயபத்ட யெதழ பகள ண்ைட. அதன் பம்  

ளட்டின் அலத்டப் குதழகல பம் இலணக்கழட. 

அ) ெளல யெதழ 
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 நளழத்தழல் 28 மதெழன படுஞ்ெளலகள் 5036 கழ.நீ. பதளலயில இலணக்கழன். 

 தங்க ளற்கபத் தழட்ை ம் பலனநளக நட நளழம் உள்ட. 

 பென்லனிலுள் மகளனம்மடு நற்றும் ஈமபளடு நத்தழனப் மருந்ட ழலனங்கள் ம் 

நளழத்தழலுள் நழகப்பரின நற்றும் இபண்ைளயட நழகப்பரின மருந்ட ழலனங் 

களகும். 

 

ஆ. இபனில் மளக்குயபத்ட 

 தநழழ்ளடு ன்கு மநம்டுத்தப்ட்ை இருப்புப் ளலத அலநப்லக் பகளண்டுள்ட. 

 பென்லலன த் தலலநனிைநளகக் பகளண்டு பெனல்டும் பதன்க இபனில்மய 

தநழழ்ளடு, மகபள, புடச்மெரி நற்றும் கர்ளைகள ஆந்தழபளயின் ெழ குதழகல 

உள்ைக்கழபள்ட.  

 தநழழ்ளட்டில் உள் இருப்புப் ளலத னின் பநளத்த ீம் 6693 கழ.நீ. ஆகும். 

 690  இபனில் ழலனங்கள் அலநந்டள். 

 

இ. யளன்யமழப் மளக்குயபத்ட 

 தநழழ்ளட்டில் ளன்கு பக்கழன ெர்யமதெ யிநள ழலனங்கள் உள். 

 பம்ல நற்றும் தழல்ழக்கு அடுத்த டினளக இந்தழனளயின் பன்ளயட பரின ெர்யமதெ 

யிநள ழலனநளக பென்ல ெழந்ட யிங்குகழட.  

 மகளனம்புத்டெர் நடலப , தழருச்ெழபளப்ள்ி ஆகழன நளயட்ைங்கிலும் ெர்யமதெ யிநள 

ழலனங்கள் உள். 

 டெத்டக்குடி, மெம் நற்றும் நடலப ஆகழன இைங்கிலுள் உள்ளட்டு யிநள 

ழலனங்கள் ளட்டின் ல்மயறு குதழகமளடு இலணக்கப்ட்டுள் 
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