
www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
http://www.a-pdf.com/?wm-demo


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in

TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

        PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  

(UNIT - I)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப ொருளொதொரம்  

ப ொருளொதொர இயலின் விளக்கம் 

❖ ப ொருளொதொரத்ததக் குறிக்கும் ஆங்கிலச் ப ொல்லொன “Economics” 

ஐககொகனொமியொ”(Oikonomia) என்னும் கிகரக்கச் ப ொல்லிலிருந்து  ிறந்தது. 

ஐககொகனொமியொ என்னும் ப ொல், குடும்  நிர்வொகம் என்று ப ொருள் டும். ஆனொல், 

ஐககொகனொமியொ என்னும் ப ொல்தலக் கிகரக்கர்கள் குடும்  நிர்வொகத்தத மட்டும் 

குறிப் ிடும் குறுகிய ப ொருளில் உ கயொகிக்கவில்தல. 

SYLLABUS 

 Economics - Introduction 

 Micro Economics  

 Theory of consumer behavior  

 Cardinal and Ordinal approaches  

 Revealed preference Hypothesis  

 Hick’s Revision of Demand Theory  

 Modern Utility, Analysis of Choice involving risks and uncertainties. 

 www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in
2 

 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

❖ நொட்டு நிர்வொகத்ததயும் அதனுள் அடக்கி அததன ஒரு  ரந்த ப ொருளில் 

உ கயொகித்தனர். இதன் கொரணமொகத்தொன் ப ொருளொதொரம் பநடுங்கொலமொக “அர ியல் 

ப ொருளொதொரம்” (Political Economy) என்னும் ப யொில் அதைக்கப்ப ற்றுவந்தது. 

அண்தமக்கொலத்தில் தொன் ப ொருளொதொரத்தத அர ியலிலிருந்து கவறு டுத்தித் 

தனியொனகதொர் இயலொக அதமத்தனர்.  

❖ அன்றொட வொழ்க்தகயில் மனிதன் எத்ததனகயொ  ண்டங்கதள கவண்டுகிறொன். 

உண்ண உணவு, உடுக்க உதட, இருக்க இடம் இதவ வொழ்க்தகக்கு 

இன்றியதமயொததவ. இவ்வடிப் தடத் கததவகள் பூர்த்தி ப ய்யப்ப ற்றொல் 

அவனுதடய மனநிதல நிதறவு ப றுவதில்தல. மற்றும்  ல புதிய  ண்டங்கதள 

கவண்டுகிறொன்.   ியொல் நலியும் ஒருவனுக்குப் பு ிக்க ஏதொகிலும் கிதடத்தொல் 

க ொதும். 

❖  தையக ொறு கிதடத்துப்   ியொறினொல் புதிய க ொறு, சூடொன க ொறு, சுதவயொன 

க ொறு,  லவதகயொன க ொறு, வலுவூட்டும் க ொறு என்று விருப் ங்கள் ப ருகிக் 

பகொண்கட க ொகின்றன. கொற்று மதையொல் அவதியுறும் ஒருவனுக்கு இருப் தற்கு 

என்று ஒரு குடில் கிதடத்தொல் க ொதும், ஆனொல், ஒரு குடில் அதமத்ததும் அக்குடிதலப் 

ப ருக்க, அைகு டுத்த, சுகவொழ்வுக்குத் துதணயொக இருக்கும்  ல  ொதனங்கதள அதில் 

ப ொருத்த அவன் விரும்புவொன். 

❖ இததப்க ொன்றதுதொன் உதடயும்  ிற  ண்டங்களும், மனிதன் அன்றொட 

வொழ்க்தகயில் விரும்பும்  ண்டங்களில்  ல வொழ்க்தகக்கு இன்றியதமயொத 

 ண்டங்களொக இருக்கலொம். மற்றும்  ல க ொகப் ப ொருள்களொக (Luxuries) 

இருக்கலொம். இவ்வொறு மனிதனுக்குப்  ண்டங்களின் மீது இருக்கும் நொட்டத்ததத்தொன் 

“விருப் ம்” (Want) என்று ப ொருளொதொரத்தில் குறிப் ிடுகிகறொம். 

❖ விருப் ங்களுக்கு எல்தலகய கிதடயொது. ஒன்று நிதறகவறினொல் மற்பறொன்று 

முதளக்கும். மனிதன் நொகொிக வளர்ச் ியதடயொமல் கொட்டு மிரொண்டியொகத் திொிந்த 

கொலத்தில் அவனுக்கு இருந்த விருப் ங்கள் மிகக்குதறவு. அவற்தற விரல்விட்டு 

எண்ணிவிடலொம். நொகொிகப்  டிக்கட்டில் அடிதவத்து, உந்தி, கமகல உயர உயர 

அவனுதடய விருப் ங்களும் ப ருகிக்பகொண்கட க ொகின்றன. 

❖ எனகவ, விருப் ங்களில் இருக்கும் வளர்ச் ி நொகொிக வளர்ச் ியின் அறிகுறி என்று 

கூறலொம். கமற்கூறிய எல்தலயில்லொத விருப் ங்கள்தொன் ப ொருளொதொர 

நடவடிக்தகக்கு அடிப் தடக் கொரணம். மனிதன் உணதவ விரும்புகிறொன், உணவு 

உற் த்தியொகிறது.  ண்டங்கள்  லவற்தற விரும்புகிறொன்,  ண்டங்கள் 

உற் த்தியொகின்றன. எனகவ, விருப் ங்கள் ப ொருளொதொர நடவடிக்தககதள 

இயக்கிதவக்கும்  க்தி என்று குறிப் ிடலொம். 
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❖ கமயர்ஸ் (Dr.Meyers) என்னும் ஆ ிொியர் “கதய்த்தொல் கவண்டிய ப ொருள்கதளத் 

தருவித்துக் பகொடுக்கக்கூடிய அலொவுத்தீன் அற்புதவிளக்கு ஒன்று நம்மில் 

ஒவ்பவொருவொிடமும் இருந்தொல் ப ொருளொதொரப்  ிரச் ிதனகய ததலதூக்கொது. 

ஆனொல், துரதிஷ்டவ மொக அலொவுத்தீன் விளக்தக நொம் அகர ியக் கததகளில்தொன் 

கொணமுடிகிறது.” என்று அைகொக விளக்குகிறொர். 

❖ மனிதன் விரும்பும்  ண்டங்கதள உற் த்தி ப ய்யகவண்டியிருக்கிறது. 

அப் ண்டங்கதள உற் த்தி ப ய்ய கவண்டியிருக்கிறது. அப் ண்டங்கதள உற் த்தி 

ப ய்வதற்குப்  ல  ொதனங்கள் (resources) கததவப் டுகின்றன. நிலம் கவண்டும், 

மூலதனம் கவண்டும், உதைப்பு கவண்டும். இதவ அதனத்ததயும் ஒன்றொக 

இதணத்துத் தொன்  ண்டங்கதள உற் த்தி ப ய்ய முடியும். ஒரு நொட்டில் 

இச் ொதனங்கள் கவண்டிய அளவுக்குக் கிதடப் தில்தல. 

❖ எனகவ,  ல்கவறு வதகயொன  ண்டங்கதள கவண்டிய அளவுக்கு உற் த்தி ப ய்ய 

முடிவதில்தல. விருப் ங்களுக்கு எல்தல இல்தல. ஆனொல், விருப் ங்கதளப் பூர்த்தி 

ப ய்வதற்குத் கததவயொன  ொதனங்கள் ஒரு குறிப் ிட்ட அளவுக்குத்தொன் 

கிதடக்கின்றன. 

❖ எனகவ,  ிரச் ிதன ஆகிறது. நொட்டில் உணவு உற் த்திதயப் 

ப ருக்ககவண்டுபமன்றொல் அதன் கூடகவ கொர் உற் த்திதயயும் ப ருக்க முடியதது. 

ஒன்று கவண்டுமொனொல் மற்பறொன்தற விட்டுக்பகொடுக்க கவண்டும். 

❖ விருப் ங்களின் எண்ணிக்தக அளகவொடு இருந்தொல் அல்லது  ொதனங்கள் 

எல்தலயில்லொமல் கிதடத்தொல் ப ொருளொதொரப்  ிரச் ிதன எைகவண்டிய 

அவ ியமில்தல. உண்தம  நிதல இதற்கு கநர்மொறொக இருப் தொல் தொன் 

ப ொருளொதொரப்  ிரச் ிதன எழுகிறது. இது ஒரு தனி ந ருக்கும் ப ொருந்தும். ஒருவொிடம் 

10,000 ரூ ொய் பரொக்கம் இருக்கிறது. கொர் ஒன்று வொங்க விரும்புகிறொர். மகன் கல்லூொிப் 

 டிப்புக்குத் தயொரொக இருக்கிறொன். அவன் ஐந்தொண்டுக் கொல கமல்  டிப்த  

கமற்பகொள்ளகவண்டுமொனொல் தந்தத கொர் வொங்க முடியொது. அவர் கொர் வொங்கினொல் 

த யன் கல்லூொிப்  டிப் ில் ஈடு ட முடியொது. 

❖ விருப் ங்களுக்கு வரம்பு இல்தல.  ொதனங்களுக்கு வரம்பு இருக்கிறது. எனகவ, 

 ொதனங்கதளச்  ிக்கனப் டுத்தி மிக உயர்ந்த அளவு விருப் ங்கதளப் பூர்த்தி ப ய்து 

பகொள்வதற்கு மனித முயற் ி கவண்டியிருக்கிறது. இம்முயற் ிகதளத்தொன் 

ப ொருளொதொர நடவடிக்தக என்று குறிப் ிடுகிகறொம்.  

❖ மனிதனிடம் விருப் ங்கள் இயற்தகயொககவ அதமந்திருக்கின்றன. தன்னுதடய 

முயற் ியின்மூலம் அவ்விருப் ங்கதள அவன் ஓரளவுக்குப் பூர்த்தி 

ப ய்துபகொள்கிறொன். எனகவ, வதரயிலொ விருப் ங்கள் (Ultimited wants), 
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(UNIT - II)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உற்பத்தி (Production) 

❖ பிகு (Pigou) அவர்கள் இலக்கணப்படி, பணத்திற்கு மாற்றப்படும் பபாருள்கள் 

பெய்யப்படுமானால் அது உற்பத்தியாகும். அதாவது, இட்டலி வீட்டிலுள்ள ாருக்காகச் 

பெய்யப்படுமானால், அது “உற்பத்தி” என்று பபாரு ாதாரச் பொல் வழக்கில் ஆகாது. 

அளத இட்டலிவிற்கப்படுமானால் அது உற்பத்தி ஆகும்.  

❖ இதில் மூன்றுவககப் பயன்பாட்டு ஆக்கம் மகறமுகமாகக் கூறப்பட்டுள் து. ஓர் 

இடத்திலிருந்து மற்ளறார் இடத்திற்கு மாற்றுவதால், அவ்வாறான இடப்பபயர்ச்ெியின் 

மூலம் அப்பபாருளுக்கு “இடப்பயன்” (Place Utility) அ ிக்கிறார்கள். காட்டிலுள்  மரம் 

நுகர்ச்ெிக்குப் பயன்படுவதற்காக அது பவட்டித் தள் ப்பட்டு மரம் அறுக்கும் ஆகலக்கு 

(saw mills) வந்தாக ளவண்டும். அளதளபான்று அங்கு அறுக்கப்பபறும் பலகககள் 

மரக்ககடக்கு வந்தாக ளவண்டும். இரண்டாவதாக, எங்ளகா கிகடக்கும் இயற்ககப் 

பபாருள்கக  மனிதன் தனது உகழப்கபக்பகாண்டு உருமாற்றம் பெய்து தருகிறான். 

பெல்கல உமி ெீக்கித் தவிடு ளபாக்கி அாிெியாக்கித் தருகிறான். பலகககய இகழத்து 

SYLLABUS 

 Production function  

 Linear, Homogeneous, Cobb-Dougles and C.E.S. Production 

functions   
 

 Short Run and Long Run cost curves Derivation of cost functions 

from productions functions  
 

 Least cost combination of factor inputs. 

 

 

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in
2 

 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

ொம் அமரும் ொற்காலி பெய்கிறான். இகவபயல்லாம் “படிவப் பயன்” (form utility) 

என்று கூறப்படுகின்றன. மூன்றாவதாக, எப்பபாழுளதா கிகடக்கும் இயற்ககப் 

பபாருள்கக  மனிதத் ளதகவயின்ளபாது அ ிக்கிறான். அறுவகடயாகும்ளபாது 

கிகடக்கும் தானியத்கதக் கிடங்குக ில் ளெமித்து ஒழுங்காக வருடம் பூராவும் 

கிகடக்கும்படி பெய்வது “காலப்பயன்” (time utility) ஆகும். ஆக, இவ்விதமாக இடப் 

பயன், படிவப் பயன், காலப் பயன் ஆகியவற்கற ஆக்குவகத உற்பத்தி என்னலாம்.  

 

உற்பத்திக் காரணிகள் (Factors of Production) 

❖ இயற்ககளயாடு ளெர்ந்து வாழ்ந்த மனிதன் மரத்தின் கனிகக யும், கிழங்குகக யும், 

ளவர்கக யும் உண்டு பெியாறியளபாது, உற்பத்திபற்றிய கவகல அவனுக்கு 

இருந்ததில்கல. அளதளபான்று ெதிப்புறத்தில் வாழ்ந்ளதாரும், கடல்ொர் பகுதிக ில் 

இருந்ளதாரும் மீகனப் பிடித்துச் ொப்பிட்டு வாழ்ந்தனர். ஆனால், மனித ொகாிகம் வ ர 

வ ரப் பபாரு ாதார உற்த்தியும் ெிக்கல் உள் தாக ஆனது. 

❖ இயற்ககயும் மனிதனும் ளெர்ந்து ஆக்குவதுதான் எப்பபாருளும். இகவ இரண்டும் 

இல்லாமல் பபாருள தும் உற்பத்தி பெய்ய இயலாது. இயற்கககயயும் மனிதகனயும் 

அடிப்பகடக் காரணிகள் என்று அகழக்கலாம். ஆனால், ெமது ஆய்விற்கு 

இவ்வாறாகப் பகுப்பது அதிகப் பயனுள் தாக இருக்காது என்பதற்காக இகத விடுத்து 

இன்னும் வி க்கமாகச் பொல்ல முற்பட்டனர். 

❖ ெிலம், உகழப்பு, முதல் ஆகிய மூன்று காரணிகள் உற்பத்திக்கு மூலகாரணிக ாகக் 

கூறப்பட்டன. பின்னர் பதாழில் அகமத்தகலயும் (Organisation) ஒரு காரணியாகக் 

கருதினார்கள். தற்காலத்தில் பதாழில்நுட்ப இயகலயும், அதன் அறிகவயும் ஒரு 

காரணியாகக் கருதுகிறார்கள். பவவ்ளவறு பபாரு ாதார அறிஞர்கள் பல்ளவறு 

காரணிகள் பற்றிப் ளபசுகின்றனர். ஆனால், இங்கு வெதிக்காக ெிலம், உகழப்பு, முதல், 

பதாழில் அகமத்தல் ஆகிய ொன்கு காரணிகக ளய எடுத்துக்பகாள்கிளறாம். 

❖ இவ்வாறு ொன்கு காரணிக ாகப் பகுப்பகதக் கண்டனம் பெய்வாருமுண்டு. “ெிலம்” 

என்னும் தகலப்பின்கீழ்த் தஞ்கெயின் காவிாியாற்றுப்படுகக ெிலத்கதயும், வான் 

ளொக்கி ஓங்கி ெிற்கும் பகனமரம் ெிகறந்த இராமொதபுரத்து ெிலத்கதயும் ஒன்றாக 

உற்பத்திக் காலத்துக்குக் காலம் ளவறுபடும் மகழ, பவப்பம், காற்று 

முதலியனபவல்லாம் ளெர்ந்ததுதான் ெிலம் என்று அகழக்கப்பபறுகிறது. எனளவ, ெிலம் 

என்று ஒளர தகலப்பில் உலகின் எல்லாக் கழனிகக யும் ளெர்க்க முடியாது. 

❖ இளதளபான்று உகழப்பு எத்தகனளயா வககப்படும். பயிற்ெிபபற்ற உகழப்பாக 

இருக்கலாம் (Skilled labour), பயிற்ெி பபற உகழப்பாக இருக்கலாம். மனஉகழப்பாக 

இருக்கலாம் அல்லது உடலுகழப்பாக இருக்கலாம். ஆகல உகழப்பாக இருக்கலாம் 

அல்லது ளதாட்ட ளவகலயாக இருக்கலாம். எனளவ, உகழப்பு அகனத்கதயும் ஒளர 

பொல்லால் கூறுவது பபாருந்தாது என்று கூறுகின்றனர். 
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❖ இளதளபான்று தான் முதலுக்கும், இவற்கறபயல்லாம் ஒத்துக்பகாள்கிளறாம். 

இக்காரணிகள் ஒவ்பவான்றும் அந்தந்த உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப் பபறும்ளபாது 

தனித்தன்கம பபற்றகவதாம். இருப்பினும், விஞ்ஞான ாீதியான ஆய்விற்காக இகவ 

அகனத்கதயும் ஒரு ெில தகலப்புக ில் கவத்துக்பகாண்டு ஆய்வு பெய்ய 

முற்படுளவாம். 

❖ ளமலும், பதாழில் அகமத்தல் என்பது ஒரு பதாழில் முயல்ளவாளனா, அல்லது 

முயல்ளவாளரா ளெர்ந்து ஓர் ஆகலகயளயா, அல்லது பதாழிகலளயா ஆரம்பித்து 

ெடத்துவகதக் குறிக்கிறது. உகழப்புக்கும் இதற்கும் என்ன ளவறுபாடு? 

பெயற்ககயான ளவறுபாடுகக  உண்டாக்கி இக்காரணி ஆக்கப்பட்டுள் து என்று 

கூறுகின்றனர். 

❖ மன உகழப்பு அல்லது பதாழில் அகமக்கும் உகழப்பு என்று அகழக்காமல் 

இகதமாத்திரம் தனிப்படுத்தியது அரெியல் காரணங்களுக்காக என்று கூறப்படுகிறது. 

அளத ளபான்று ெிலமும் முதலும் ஒளர மாதிாித் தன்கமயுகடயன என்றும் 

வாதிக்கப்பபறுகிறது. 

❖ இதுபற்றி விாிவாக “ெிலம்” என்னும் தகலப்பின்கீழ்ப் பார்ப்ளபாம். இப்ளபாகதக்கு 

ெிலமும் முதலாகலாம், முதலும் ெிலமாகலாம் என்று வாதிக்கிறவர்களும் உண்டு. 

இதற்குாிய ெமாதானமும் முன்னதற்குக் கூறியது ளபான்றளத. வெதிக்காகளவதான் 

இவ்வாறு ஏற்றுக்பகாள்கிளறாம். 

❖ உற்பத்திக் காரணிகள் ஒன்றுக்பகான்று இறுதிெிகலயில் (margin) பதலீடு 

பெய்யப்படக்கூடியகவ என்றும், அகவ இயங்கும் தன்கம பபற்றகவ என்றும் 

அனுமானிக்கப்படுகின்றன. அதாவது, ெிலத்தில் மனித உகழப்புக்குப் பதிலாக 

யந்திரத்கதப் பதிலீடு பெய்யலாம். அதுளபான்ளற யந்திரத்துக்குப் பதிலாக மனித 

உகழப்புப் பதிலீடு பெய்யப்படலாம். இறுதிெிகலயில் ெிலத்திற்குப் பதில் முதல் 

பதிலீடு பெய்யப்பபறலாம். 

❖ இவ்வாபறல்லாம் பதிலீடு பெய்யப்படுவதற்குக் காரணிகள் இயங்கும் (mobility) 

தன்கம பபற்றிருக்க ளவண்டும். இடப்பபயர்ச்ெியற்று இருக்குமாயின், 

பயன விலாவது பபயர்ச்ெி இருக்குமல்லவா? அதாவது, தஞ்கெயின் பெழிப்பான 

ெிலத்கத ொம் பபயர்த்து எடுத்துச்பெல்ல முடியாது. ஆனால், அங்குள்  ெிலத்கத 

பெல்ொகுபடிக்குப் பயன்படுத்தலாம். அல்லது கரும்பு பயிாிடலாம் இளதளபான்று 

உகழப்பும் பல்வககயிலும் பலவிடங்க ிலும் பயன்படுத்தப்பபறலாம். முதலும் 

இவ்வாளற. 

❖ ஆக, உற்பத்திக் காரணிகள் இறுதிெிகலயில் பபயர்ச்ெி அல்லது இயக்கம் உகடயகவ 

என்றும், அகவ ஒன்றுக்குப் பதிலாக உபளயாகப்படுத்தக்கூடியகவ என்றும் 

அனுமானித்துக் பகாள்கிளறாம். ெில ெமயங்க ில் இது உண்கமக்குப் புறம்பாக 

இருக்கலாம். 
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சந்தை (Market) 

❖ சாைாரண வழக்கில் விற்பதையாளர்களும் பண்டங்கதள வாங்குவவாரும் கூடும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்தைச் சந்தை என்று கூறுகிவறாம். ஒரு பண்டத்தை விற்று 

விதையாக்குவதைத் ைான் பபாருளாைார இயலில் சந்தை என்று குறிப்பிடுகிவறாம். 

எைவவ, பண்டங்கதள விற்று விதையாக்குவது சம்பந்ைமாக எழும் எல்ைா 

நடவடிக்தககளும் சந்தை என்னும் பசால்லில் அடங்கும். 

❖ பபாருளாைாரத்ைில் ஒவ்பவாரு வதகப் பண்டத்ைிற்கும் ஒரு சந்தை இருக்கிறது. அாிசிச் 

சந்தை (Rice market), வகாதுதமச் சந்தை (Wheet market), பருத்ைிச் சந்தை (Cotton 

market), பங்குப் பத்ைிரச் சந்தை (Share market) என்று எத்ைதைவயா வதகச் சந்தைகள் 

இருக்கின்றை.  

சந்தை வதககள் 

❖ சந்தையின் பரப்தபக்பகாண்டும், சந்தையில் நடக்கும் வபாட்டியின் ைன்தமதயக் 

பகாண்டும் சந்தைகதளப் பைவதகப்படத்ைைாம். சிை பண்டங்களுக்குச் சந்தை 

குறுகியைாக இருக்கும், மற்றும் சிை பண்டங்களுக்குச் சந்தை பரவைாக இருக்கும். 

சந்தையின் பரப்புக்கு ஏற்றாற்வபாை அவற்தறப் பின்வருமாறு வதகப்படுத்ைைாம். 

 

உள்ளுர்ச் சந்தை (Local Market) 

❖ எளிைில் அழுகிஅழிந்து வபாகக்கூடிய காய்கறி, பால், பழம், மீன், இதறச்சி வபான்ற 

பண்டங்களுக்குப் பபரும்பாலும் சந்தை குறுகியைாகவவ இருக்கும். பபரும்பான்தமயும் 

இப்பண்டங்கள் விதளயும் இடங்களிவைவய அதவ விற்பதையாகின்றை. 

 

நாட்டுச் சந்தை (National Market) 

❖ சிை பண்டங்களுக்குச் சந்தை நாட்டளவில் இருந்ைால், அதை நாட்டுச் சந்தை 

என்றதழக்கைாம். மில் துணிகள், ஒரு சீராக அதமந்ை ஒப்பதைப் பண்டங்கள் (toilets), 

மருந்து வதககள், முக்கியமாை உணவு ைாைியங்கள் வபான்றதவகளுக்கு 

நாபடங்கிலும் வைதவ இருக்கிறது. இைைால் இப்பண்டங்கள் நாட்டுச் சந்தையின் 

ைன்தமதயப் பபறுகின்றை. 

 

பன்ைாட்டுச் சந்தை (International Market) 

❖ சிை பண்டங்களுக்கு உைபகங்கிலும் வைதவ இருக்கிறது. இவற்தற எல்ைா 

நாட்டிைரும் வாங்குகிறார்கள், விற்பதையும் பசய்கிறார்கள், பபான், பவள்ளி வபான்ற 
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உவைாகங்கள், சீராக்கப்பபற்ற (Standardised) நிறுவைங்களின் பங்குப் பத்ைிரங்கள் 

(Shares) இப்பண்டங்களுக்குச் சந்தை மிகப் பரந்து இருக்கிறது. 

❖ வமற்கூறிய சந்தை வதககள் சந்தையின் பரப்பளவால் எழுந்ைதவ, சந்தையில் நடக்கும் 

வபாட்டிக்கு ஏற்றவாறு சந்தைகதளப் பின்வருமாறு வதகப்படுத்ைைாம். 

 

நிதறவுச் சந்தை அல்ைது நிதறவுப் வபாட்டியுள்ள சந்தை 

(Perfect Market) 

❖ சந்தை முழுவைிலும் ஒரு பண்டத்ைிற்கு ஒவர விதை நிைவிைால், அதை நிதறவுச் சந்தை 

என்றதழக்கைாம். பண்டத்தைச் சந்தையிலுள்ள எல்ைா விற்பதையாளர்களும் ஒவர 

விதையில்ைான் விற்பதை பசய்வார்கள். அவைவபாை வாங்குவவார் எல்வைாரும் ஒவர 

விதையில்ைான் அப்பண்டத்தை வாங்குவார்கள். எைவவ, ஒவர விதை நிதறவுச் 

சந்தையின் அடிப்பதட இயல்பாகும்.  

 

நிதறகுதறச் சந்தை அல்ைது நிதறகுதறப் வபாட்டியுள்ள சந்தை 

(Imperfect Market) 

❖ ஒவர வதகயாை பண்டத்ைிற்குச் சந்தையில் ஒன்றுக்கு வமைாை விதைகள் நிைவிைால், 

அதை நிதறகுதறச்சந்தை என்றதழக்கிவறாம். ஒரு பண்டத்தை விற்பதையாளர்களில் 

சிைர் ஒரு விதையிலும், மற்றும் சிைர் வவறு விதையிலும் விற்பதை பசய்வார்கள். 

இவைவபான்று வாங்குவவார் பகாடுக்கும் விதைகளும் மாறுபட்டிருக்கும். 

 

சர்வாைீைம் (Monopoly) 

❖ வமற்கண்ட இருவதகச் சந்தைகளிலும் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட விற்பதையாளர்கள் 

இருப்பார்கள். சந்தையில் ஒவர ஒரு விற்பதையாளர் இருந்ைால், அந்நிதைதயச் 

சர்வாைீைம் என்றதழக்கைாம். 

 

சந்தைகள் (Markets): 

பபாருள்கதள வாங்கவும் விற்கவும் ஏற்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு பண்யாகரங்கள் அல்ைது 

சந்தைகள் எைப் பபயர். ஒவ்பவாரு ஊாிலும் சந்தைகள் இருக்கின்றை. காய்கறிச் சந்தை, 

பழச்சந்தை, மளிதகச்சந்தை, பணவியாபாரச் சந்தை, முைலியவற்தற எடுத்துக் கூறைாம். 

சந்தைகதள பைவிைமாக பிாிக்கைாம் 
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உற்பத்திக் காரணிகளின் விலைகள் 

(Prices of Factors of Production) 

➢ நவீன பபாருளாதாரக் ககாட்பாட்டில் உலைப்பும் மூை தனமும் உற்பத்திக் 

காரணிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. உற்பத்திக் காரணிகலள ஆக்கச் கேலவகள் 

(Productive Services) என்றும் ோதங்கள் (Resources) என்றும் அலைப்பர். 

பபாருளாதார இைக்கியத்தில் பபரும்பகுதியில் இவற்லற உள்ளீடுகள் (Inputs) 

என்று கூறுவதுண்டு. ஆயினும் இந்நூலில் ஒரு நிறுவனம் உற்பத்திக்குக் 

பகாள்முதல் பேய்யும் எாிபபாருள், கச்ோப் பபாருள், பணிகள் அலனத்தும் 

உள்ளீடுகள் என்ற போல்லில் அடங்கும். 

SYLLABUS 

 Factor Prices and factor market  

 Pricing of factors of production  

 Theories of Rent 

 Wages  

 Interest 

 Profits. 
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உற்பத்திக் காரணிகள் (Factors of Production) 

➢ 19 ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் பபாருளாதார இயலினர்கள் உற்பத்திக் 

காரணிகலள மூன்று வலககளாகப் பிாித்தார்கள். அலவ நிைம், உலைப்பு, 

மூைதனம் என்பன. நிைக்கிைார், கூலியாளர் (Wage Earners), முதைாளிகள் 

இவற்றிற்கு முலறகய வாரம், கூலி, ைாபம், ஒவ்பவாரு ோதனமும் ஒரு 

பணியாற்றுகிறபதன்ற கருத்து கவரூன்றியிருந்தது பணிபுாிவதற்குக் கிலடத்திடும் 

பவகுமதிகள் கமற்கூறிய மூன்று வலகப்பட்டனபவன்று கருதப்பட்டது. 

➢ இத்தலகய கருத்துக்கள் நிைவியிருந்தலமயால், உற்பத்திக் காரணிகளின் விலை 

நிர்ணயக் ககாட்பாடு மூன்றுவலக வருமானக் ககாட்பாடுகளாக விளங்கியது. 

அலவயாவன. வாரக் ககாட்பாடு, வட்டிக் ககாட்பாடு, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் 

ஆங்கிை நாட்டில் நிைக்கிைார், முதைாளிகள், கூலியாளர்கள் என்ற வகுப்புப் 

பிாிவிலன பபாருளாதார அடிப்பலடயில் மட்டும் அலமந்தனவன்று. 

➢ அலவ ேமூக, அரேியல் அடிப்பலடயிலும் லமந்தனவாம்.அலவ உயர்ந்த, நடுத்தர, 

கீழ்த்தர வகுப்பினர் என்ற ேமூகப் பாகுபாட்லட ஒத்திருந்தன. 19 ஆம் 

நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பபாருளாதார இயலினர் நான்காவது உற்பத்திக் 

காரணி ஒன்லறயும் கேர்த்துக் பகாண்டனர். இதுதான் பதாைிற்றுணிவு 

(Enterprices) ைாபம் பதாைிற்றுணிவாளர் அல்ைது முயலுநாின் (Entrepreneur) 

ஊதியமாயிற்று. வட்டி முதைாளினதாயிற்று. 

➢ வலகப்பாட்டில் உற்பத்திக் காரணிகள் இரண்டு அல்ைது மூன்று அல்ைது நான்கு 

ஆயினும், எண்ணிி்க்லக இதில் முக்கியமல்ை. வேதிக்காகவும் 

பபாருத்தமாகவுமிருப்பதற்குத்தான் வலகப்படுத்தல் உதவ கவண்டும். 

பிாிட்டனில் நிைவிய மூன்று வலக வருமானங்களுக்குாிய மூவலக வகுப்புமுலற 

அபமாிக்காவிற்கு ஒருகாலும் பபாருந்தாது, அபமாிக்காவில் மனித உாிலமகள், 

போத்துாிலமகள் என்னுமிரண்டுக்கும் ஏகதாபவாரு பலகயிருப்பதாகக் கருதினர். 

➢ பமாத்த வருமானத்லத உலைப்பின் வருமானம், போத்தின் வருமானம் 

என்றிரண்டு வலககளாகப் பிாித்திருப்பலத லமயமாகக் பகாண்டு எதிர்ப்பும் 

விவாதப் கபாரும் நடந்துவந்திருக்கிறது. இந்த இகலுணர்ச்ேிக்குச் ோியான 

ஆதாரம் கிலடயாது. போத்தின் வருமானத்திற்குாியவர் மனிதர்களல்ைர் என்பது 

கபால் இப்பலகயுணர்ச்ேி கிளம்பியுள்ளது.  

➢ விலைக்ககாட்பாட்டில் இரண்கட இரண்டு உற்பத்திக் காரணிகலள மட்டுகம 

லவத்துக்பகாள்வதற்கு இன்பனாரு காரணமும் உள்ளது. பருவினப் 

பபாருளாதாரக் ககாட்பாடு இரண்டு காரணிகலள மட்டுகம பயன்படுத்திச் 

பேயல்புாிகிறது. நாட்டின் பமாத்த ஆக்கத்தில் (Gross National Product) நாட்டு 
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வருமானம் ஒரு ேிறப்புவலகயில் ஒரு கூறு, இது இரண்டு உற்பத்திக் 

காரணிகளின் வருமானங்களின் கூட்டுத் பதாலகயாகும். 

o உலைப்பாளர்களின் பணிகளுக்குத் தரப்படும் பவகுமானம். 

o போத்துாிலமயாளாின் வருமானம்.  

➢ போத்துாிலமயாளர் எனும் போல் விவோயிகள், ேிறு அலுவல் நடத்துகவார், 

வாடலக வருமானத்தில் உண்டுகளித்திருப்கபார், ஆவணங்களி (Securities) 

லிருந்து நிலையான வருமானம் பபறுகவார், கார்ப்பகரேன் கூட்டுாிலமப் பங்கு 

(Stocks) தாரர்கள் முதலிகயாலரக் குறிக்கும். அபமாிக்காவில் ககாடிக்கணக்கான 

மக்கள், உலைப்பாளர்கள் மட்டுமின்றிச் போத்துாிலமயாளர்களுமாவர். 

இவர்களது வருமானம் உலைப்பின் வருமானமும் போத்தின் வருமானமும் 

கேர்ந்தபதாருகைலவ. 

➢ நுகர்கவார் துய்க்கும் விலனமுற்றிய பபாருட்கள், நுகர்வுப் பண்டங்கள், 

கநரடியாகத் துய்க்கும் பணிகள் ஆகியவற்றின் பமாத்த ஆக்கம் என்பது முதல் 

வகுப்புப் பபாருளாதார மாணவனுக்கும் பதாியும். மதிப்புகலள இரண்டு தடலவ 

கூட்டிவிடுவலதத் தடுக்கும் பபாருட்டு, இலடநிலைப் பண்டங்களின் மதிப்பு 

நாட்டு வருமானத்தின் கணக்பகடுப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. கதய்மானச் 

பேைவு (depreciation), மலறமுக அலுவல் வாிகள் (Indirect Business Taxes) 

இரண்லடயும் கைித்தபின், நாட்டின் பமாத்த ஆதிக்கத்தின் மதிப்பில் உற்பத்திக் 

காரணிகளின் மதிப்பு மட்டுகம உள்ளது. 

➢ ஒரு பதாைிலின் அல்ைது ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பு ஊட்டம் (Value added) அதன் 

விற்று முதல் வருவாயிலிருந்து பிற பதாைில்களிலிருந்து வாங்கும் இலடநிலைப் 

பபாருட்களுக்குச் பேைவிடும் பகாள்முதல் பேைலவக் கைித்து வரும் ஈவுத்பதாலக 

ஆகும். எனகவ மதிப்பு ஊட்டம், ஒரு பதாைிலில் அல்ைது ஒரு நிறுவனத்தில் அதன் 

பதாைிைாளர்களும் உாிலமயாளர்களும் புாியும் பணிகளின் கூட்டு மதிப்லப 

மட்டுகம குறிக்கும். 

➢ இனி, உற்பத்திக் காரணிகளின் விலை நிர்ணயக் ககாட்பாட்டின் (Theory of 

Factor Pricing) கட்டுக்ககாப்லபச் சுருக்கமாக வருணிக்கைாம். இக்கட்டுக்ககாப்பு 

நான்கு பாகங்கள் அடங்கியது.  

o ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் காரணிகலளயும் உள்ளீடுகலளயும் அவற்றின் 

இறுதிநிலைப் பரும உற்பத்தித் திறனின் (Marginal Physical Product, MPP) 

மதிப்புகளும் ேராோி உற்பத்திச் பேைவுகளும் ேமமாகும் வலகயில் உபகயாகிக்கும் 

முலற (10 ஆவது அதிகாரத்தில் பார்த்த உண்லம இது.) 

o ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திற்கும் உற்பத்திக் காரணிகளுக்பகனத் கதலவக் ககாடுகள் 

உள. இறுதிநிலைப் பருமத்திறன் குலறந்து பேல்வதனால், இத்கதலவக் ககாடுகள் 
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(UNIT - V)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேரியல் பேரருளரதரரம் (The Macro-Economic) 

அடிப்ேடைக் கருத்துக்கள்  (Basic Concepts) 

▪ பேரியல் பேரருளரதரரக் பகரட்ேரடு (Macro-Economic Theory) என்ேது 

பேரருளியல் ேகுப்ேரய்வினுக்கு (economic analysis) வழங்கும் ஓர் ஒழுங்கற்ற 

ப ரல்லரகும். அதற்கு வருவரய்ப் ேகுப்ேரய்வு (income analysis), பவடலப் 

ேகுப்ேரய்வு (employment analysis) என்ற மற்பறரரு மிகத் பதளிவரன தடலப்பு 

வழக்கில் உள்ளது.  

 

▪ பவடலயின்டம (unemployment), பேரருளரதரர நிடலபேறின்டம (economic 

instability) ேண வீக்கம் (Inflation) பேரருளியல் வளர்ச் ி (economic growth) 

பேரன்ற ேல ேிரச் ிடனகடள இந்நூல் விளக்குகிறது என்று பமலும் ப ரன்னரல், 

இதடனப் ேடிப்பேரர்க்கு, இதன் உட்கருத்து நன்கு புலனரகும்.  

SYLLABUS 

 Macro Economics  

 National Income and Social accounting 

 Consumption function and its modern developments  

 Investment function and its determinants. 
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▪ பமற்கூறியேிரச் ிடனகள்,  மகரலத்து பமனரட்டுச்  முதரயங்களில், 

குறிப்ேிைத்தக்க ேிரச் ிடனகளரகவும், இன்டறய  முதரயங்களில் குறிப்ேரகக் 

குடியரட் ி அடமப்புகளில், பேருமளவு  மூகச்  ிக்கல்களரகவும், அர ியல் 

 ிக்கல்களரவும் விளங்குகின்றன என்று வர கர்களுக்கு நிடனவூட்ைத் 

பதடவயில்டல. 

 

பேரியல் பேரருளியல் என்ேதன் பேரருள் 

(The Meaning of Macro Economics) 

▪ பேரியல் பேரருளியல் (Macro Economics) என்ேது நுண்ணியல் (Micro) 

பேரருளியல் என்ேதினின்று ேிரிக்கப்ேட்ை பவண்டும். மிகப் பேரிய பேரருளியல் 

ப யல்கடளப் பேருமளவில் பேரியல் பேரருளியல் விளக்குகிறது.  

 

▪ பேரருளரதரர வரழ்க்டகயின் எல்லர அளவுகளிலும் அது கவனம் ப லுத்துகிறது. 

அது பேரருளியல் ேட்ைறிவு என்ற ’யரடன’யின் தனிப் ேகுதிகளின் அளவு, உருவம், 

ப யல் ஆகியடவகடளக் கவனியரமல் அதன் பமரத்த அளவு, உருவம், ப யல் 

பேரன்றடவகடளக் கூர்ந்து கவனிக்கிறது. இவ்வுருவகத்டதச்  ற்று மரற்றினரல், 

அைர்ந்த ஒரு கரட்டில் உள்ள  ிறு  ிறு மரங்கடள விடுத்து, கரட்டின் முழுச் ிறப்பு 

இயல்புகடளத் தனிப்ேட்ை முடறயில் இது ஆரரய்கிறது என அடமயும்.  

 

▪ குறிப்ேரக, பேரருளியல் அடமப்ேின் பமரத்த உற்ேத்தியின் அளவு, அதன் 

வளப்பேரருள்கள் எந்த அளவிற்குப் ேயன்ேடுகின்றன, நரட்டு வருமரனத்தின் 

அளவு, பேரது விடல மட்ைம் பேரன்ற மரறும் தன்டமயுள்ளடவகளின் மீது 

பேரியல் பேரருளியல் கவனம் ப லுத்துகிறது.  

 

▪ நுண்ணியல் பேரருளியல் நிறுவனங்களிடைபய உற்ேத்திப் ேங்கீடு, ேண்ைங்கள் 

ேங்கீடு, நிறுவனப் ேங்கீடு, பேரட்டியிடும் ேல ேயன்களிடை வளப்ேங்கீடு 

ஆகியடவகடளக் கவனிக்கிறது. நுண்ணியல் பேரருளியல் வருமரனப் ேங்கீட்டுப் 

ேிரச் ிடனகடளயும் ஆரரய்கிறது. குறிப்ேிட்ை  ில ேண்ைங்களின் பதரைர்பு 

விடலகளில் அது நரட்ைமுடையது.1  

 

▪ மரபுவழிப் பேரருளியல் பகரட்ேரட்டின் பேரும் ேகுதி கைந்த இருேத்டதந்து 

ஆண்டுகள் வடர நுண்ணியல் பேரருளியல் கருத்துகடளபய பேரும்ேரலும் குறித்து 

வந்தது.  
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▪ விடல, மதிப்பு இவற்றின் பகரட்ேரடுகள், குடும்ேக் பகரட்ேரடுகள், நிறுவனக் 

பகரட்ேரடுகள், பதரழிற் ரடலக் பகரட்ேரடுகள், உற்ேத்திக் பகரட்ேரடு, நலக் 

பகரட்ேரடு (Welfare Theory) அடவகளின் பேரும்ேகுதி நுண்ணியல் பேரருளியல் 

வடகயிடனச்  ரரும். ேணவீக்கக் பகரட்ேரடு (Monetary Theory) வர்த்தகச் சூழல் 

பகரட்ேரடு (Business Cycle Theory) ஆகியடவ நீண்ைவரலரறு 

உடையனவரயினும், பேரினப் பேரருளியல் வடகடயச்  ரர்ந்தடவ என்ேது 

பதளிவு. 

 

1. நுண்ணியல் பேரருளியல் பகரட்ேரடு. தனி நிறுவனம், தனிக் குடும்ேம் 

பேரன்றடவகளின் நைத்டதடயக் குறிக்கும் என்ற விளக்கத்டதச்  ில பேரருளியல் 

வல்லுநர்கள் விரும்புகிறரர்கள். அங்ஙனம் பகரண்ைரல், விடல, ேங்கீடு, 

பகரட்ேரடுகளின் பேரும்ேகுதி பேரின இயல்புகடளக் பகரண்ைடவ. உதரரணமரக, 

பதரழிற் ரடல (industry) என்ற கருத்து. கணக்கிலைங்கரத  ிறு  ிறு, ஏன் 

ேண்ைங்களின் கூட்டுத் பதரடகயரம். நுகர்பவரர் மிதியடி பதடவ என்ேது ேல 

குடும்ேங்களின் மிதியடிகளின் பதடவகளின் கூட்டு; மிதியடிகளின் அளிப்பு என்ேதும் 

ேல நிறுவனங்களின் உற்ேத்தியின் கூட்டு. 

2. ஒரு வட்ைரரத்திற்கு அல்லது ஒரு பதரழிற் ரடலக்குத் பதடவப்ேடும் உடழப்பு, 

அதன் அளிப்பு ஆகியடவகள் பதளிவரகக் கூட்டுத் பதரடககளரகும். பேரருளியல் 

அடமப்பு முழுடமக்கும் பதடவப்ேடும் கூட்டுத் பதரகுதிடயக் குறிக்கும் என்ற 

பேரருளியல் பேரியல் பேரருளியல் என்ற கருத்து இங்பக ஆளப்ேடுகிறது. 

3. அடமப்ேின் முழுடமயுைன் ேின்வரும் துடணக் கூட்டுக்கடளயும் பேரியல் 

பேரருளியல் குறிப்ேிடுகிறது:  

(a) இடைப் பேரருள்கள் அதரவது நுகர்ச் ிப் பேரருள்கள், முதற்கருவிப் பேரருள்கள் 

ஆகிய இவற்றின் பமரத்தங்கள்.  

(b) (நுகர்ச் ிப் பேரருள்கள், முதற் கருவிப் பேரருள்கள், இடவகளின் பமரத்தக் கூட்டுத் 

பதரடக அடமப்ேின் பமரத்த உற்ேத்திக் கூட்டுத் பதரடகயுைன் ப ர்வதுபேரல்; 

அல்லது பமரத்தக் கூலி வருமரனம், ப ரத்து வருமரனம் ஆகியடவ நரட்டு வருமரனக் 

கூட்டுத் பதரடகயுைன் ப ர்வது பேரல்), அடமப்ேின் பமரத்தக் கூட்டுத் பதரடகயுைன் 

இடணயும் தன்டமயுள்ள துடணக் கூட்டுத் பதரகுதிடயயும் இக்கருத்துக் 

குறிப்ேிடுகிறது. 
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SYLLABUS 

 Theories of Income and employment Classical theory  

 Say’s Law  

 Output and employment in classical theory 

 Classical model with and without saving and investment 

 Keynesian theory of income and employment  

 Apprisal of Keyslan theory of employment   

 Post Keyneslon developments  

 Secular Stagnation - Real Balance effect. 
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tUtha; & Ntiytha;g;Gf; Nfhl;ghLfs; 

njhd;ik Ntiytha;g;Gf; Nfhl;ghL: 

➢ Nltpl; upf;fhu;Nlh> Mlk;];kpj;> J.S. kpy;> My;gpul; khu;\y;> A.C. gpF MfpNahu; 

njhd;ik nghUshjhu mwpQu;fs; Mtu;. 

➢ njhd;ik nghUspay; mwpQu;fspd; Ntiytha;g;Gf; Nfhl;ghL ‘gztPf;fkw;w 

KONtiy tha;g;G epyTk;’ vDk; vLNfhisf; nfhz;lJ. 

 

,f;Nfhl;ghl;bd; vLNfhs;fs;: 

1) %lg;gl;l Kjyhspj;Jtg; nghUshjhuk; 

2) ciog;G & cw;gj;jp mq;fhbapy; epiwTg; Nghl;b epyT 

3) ciog;ghsu;fs; xNu khjpupahdit 

4)  nkhj;j cw;gj;jp> Efu;T & KjyPL nryTf;fpilNa gfpu;e;jspf;fg;gLk; 

5) gzj;jpd; msT khwhky; ,Uf;Fk; 

6) $yp & tpiy nefpo;r;rpAilait 

7) gz & cz;ikf; $yp – Neubj; njhlu;Gilait 

8) %yjd ,Ug;G njhopy;El;g mwpT FWfpa fhyj;jpy; khwhJ. 

 

njhd;ikg; nghUspay; mwpQu;fs;> mq;fhbfis %d;W tifg;gLj;Jfpd;wd. 

1) ciog;G mq;fhb@ vd;gJ njhopyhsu;fspd; Njit & mspg;G rkkhd Gs;spapy; 

$yp epu;zapf;fg;gLk;. 

2) cw;gj;jp mq;fhb@ vd;gJ Ke;ija KjyPLk;> Ke;ija Nrkpg;Gk; rkkhf ,Uf;Fk;. 

3) gz mq;fhb@ ,q;F gzj;jpd; mspg;Gk;> NjitAk; rkkhf ,Uf;Fk;. 

➢ $ypiaf; Fiwj;jhy; ciog;gpd; Njit ngUfp gpd; nghUshjhu eltbf;iffs; 

ngUFk;. ,jdhy; Ntiytha;g;gpd;ik kiwAk; vd;W njhd;ik Ntiytha;g;Gf; 

Nfhl;ghL fUJfpwJ. 

 

J.B. Nrapd; mq;fhb tpjp: 

➢ 19-Mk; E}w;whz;bd; Jtf;fj;jpy; J.B. Nrapd; (gpnuQ;R) ,f;Nfhl;ghl;bd;gb> “mspg;G 

mjd; Njitiaj; jhNd cUthf;fpf; nfhs;Sk;” vd;fpwhu;. 

➢ “cw;gj;jpjhd; (mspg;G)> nghUl;fSf;fhd mq;fhbfis (Njit) cUthf;FfpwJ” 

vd;fpwhu;. 

 

vLNfhs;fs;: 

1) cw;gj;jpia tpw;Nw tUtha; ngWtu; 

2) tUtha; KOtijAk; Efu;T & cw;gj;jpf;F nrytpLtu; 

3) Rje;jpukhd gz;lkhw;W tpahghuk; eilngWk; 

4) Nrkpg;G = KjyPL 

5) muR jiyaplhf; nfhs;if 
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6) re;ij msT> cw;gj;jp msT rhu;e;jJ 

7) gz Xl;lk; njhlu;r;rpahf epfo;e;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. 

8) GJ epWtdq;fSk; GJ njhopyhsu;fSk; rhu;G ,y;yhky; nray;gLtu;. 

9) nghUshjhuk; ePz;l fhyr; rkepiyapy; ,Uf;Fk;. 

➢ ,t;tpjp gz;lkhw;W (goik nghUshjhuk;) nghUshjhuj;jpw;F kl;LNk nghUe;Jk;. 

➢ kpif cw;gj;jp ,Uf;fhJ> Vnddpy; mspg;G = Njit. vdNt nghJ Ntiyapd;ik 

epyTk;. 

➢ midj;J Nrkpg;Gk;> KjyPL nra;ag;gLk;. ,tw;wpy; NtWghL ,Ug;gpd; mJ tl;b 

tpfpjj;jhy; rupnra;ag;gLk;. 

 

‘Nr’ tpjpapd; cs;slf;ff; fUj;Jf;fs;: 

1) jhNd ,aq;Fk; nghUshjhuk;  

2) murpd; jiyaPL ,y;iy 

3) kpif cw;gj;jp ,d;ik 

4) nghJ Ntiyapd;ik ,Uf;fhJ 

5) jhNd tUtha; ,Uf;fhJ 

6) tl;b nefpo;r;rpAilaJ 

7) gzk; khw;W ikakhfNt nray;gLk; 

 

A.C. gpFtpd; tpsf;fk;: 

➢ Nfk;gpupl;[; gs;spiar; Nru;e;j A.C. gpF> J.B. Nr tpjpapd; ciog;G 

mq;fhbapd; mbg;gilapy; tpsf;fpdhu;. gpFtpd; tpsf;fg;gb> ciog;G 

mq;fhbapy; jilapy;yhg; Nghl;bapd; fPo; nghUshjhu mikg;G Kiwj; 

jhdhfNt KOepiw Ntiytha;g;G toq;Fk; Nghf;F fhzg;gLk;. 

➢ /gpFtpd; rkd;ghL: N = 
q𝑌

𝑊
 

➢ N = njhopyhsu;fspd; vz;zpf;if@ q =  tUtha;@ y = Njrpa tUkhdk;@     w 

= gzf;$yp 

 

msTs;s (m) cw;gj;jpj; Njitf; Nfhl;ghL (Principal Of Effective Demand): 

➢ ,J J.M. fPd;]pd; Ntiytha;g;Gf; Nfhl;ghl;bd; mbg;gilahdJ. 

➢ tpisTs;s cWjpj; Njit vd;gJ tpisTs;s Njit> njhF Njit rhu;Gk;> 

njhF mspg;G rhu;Gk; rkkhf ,Uf;Fk; Gs;spahFk;. 

ADF = ASF 

➢ njhFjpj; Njit (AD) vd;gJ gz;lq;fs; kw;Wk; gzpfspd; xl;Lnkhj;j 

NjitahFk;. 

AD = C + I + G + (X - M) 

➢ njhF mspg;G (AS) vd;gJ mq;fhbapy; mspf;fg;gl;Ls;s xl;Lnkhj;j gz;lq;fspd; 

tpiyahFk;. 
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gq;fPl;L Ngupay; Nfhl;ghLfs; 
 

jdpegu; gq;fPL:  

➢ jdpegu; gq;fPL vd;gJ xU ehl;bYs;s gy;NtW jdpegu;fspilNa vt;thW 

tUkhdk; kw;Wk; nry;tq;fs; gq;fplg;gLfpwJ vd Muha;fpwJ. 

➢ NkYk; ,J xU ehl;by; cs;s tUkhd kw;Wk; nry;t Vw;wj;jho;Tfs;> 

mjd; tpisTfs; NkYk; mjid jPu;f;Fk; eltbf;iffs; gw;wp Muha;fpwJ. 

SYLLABUS 

 Macro Theories of Distribution  

 Records  

 Kalecky  

 Lerner and Keynes  

 Dynamic adjustments of IS-LM Models 

 Modern Theories of Business Cycles  

 Kaldor Samuelson Harred and Hicks  

 Theory of inflation. 
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gzpfs; gq;fPL (m) cw;gj;jpf; fhuzpfspd; gq;fPL:   

➢ gzpfs; gq;fPL (m) cw;gj;jpf; fhuzpfspd; gq;fPL vd;gJ ehl;L 

tUkhdj;ij vt;thW gy;NtW cw;gj;jpf;fhuzpfspilNa gq;fplg;gLfpwJ 

vd;gij gw;wpajhFk;. 

• fzpjKiwg;gb@ P = f (A, B, C, D) 

• ,q;F P = nkhj;j cw;gj;jp> A = epyk;> B = ciog;G> C = %yjdk;> D 

= epWtd / njhopy; mikg;G. 

➢ cw;gj;jpf; fhuzpfspd; tpiy rktPjj;jpy; gq;fplg;gLNkahdhy;> mJ 

jdpegu; tUkhdKk; rk tPjj;jpy; ,Uf;f top tFf;Fk; ,y;iynadpy; 

ehl;by; mjpf vz;zpf;ifapy; Viofs; cUthf fhuzkhfptpLk;. 

 

Nltpl; upf;fhu;Nlhtpd; Nfhl;ghL: 

➢ “murpay; nghUshjhu Nfhl;ghLk;> tuptpjpg;Gk;” vDk; E}ypy; upf;fhu;Nlh 

“khWgl;l / NtWghL cila thuf; Nfhl;ghL vDk; mbg;gilapy; 

tpsf;fpAs;shu;. 

 

vLNfhs;fs;: 

1) midj;J epyKk; etjhdpa cw;gj;jpf;F gad;gLj;jg;gLk;. 

2) Fiwe;j nry; tpisT top epyj;jpy; nray;gLk;. 

3) epyj;jpd; mspg;G nefpo;r;rpaw;wJ. 

4) etjhdpaj;jpw;fhd Njit KOtJk; nefpo;r;rpaw;wJ. 

5) %yjdk; kw;Wk; ciog;ghsu;fs; khwh cw;gj;jpf; fhuzpfs;. 

6) njhopy;El;gk; epiyahdJ. 

7) Ntshz;ikapy; Nkk;ghL VJkpy;iy. 

8) midj;J njhopyhsu;fSf;Fk; gpiog;G kl;l mstpNyNa Cjpak; 

toq;fg;gLk;. 

9) ciog;ghsu;fspd; mspg;G tpiy epiyahdJ. 

10) ciog;ghsu;fspd; mspg;G> ,Wjpepiy cw;gj;jpj; jpwidg; nghWj;jJ. 

11) epiwTg; Nghl;b epyTk;. 

➢ ,Wjpepiyf; Nfhl;ghL kw;Wk; cgupf;Nfhl;ghL mbg;gilapy; upf;fhl;Nlhtpd; 

Nfhl;ghl;il> Nguh. fhy;lu; tpsf;Ffpwhu;. 

➢ ,Wjpepiyf; Nfhl;ghL> Njrpa cw;gj;jpia thug; gq;F gw;wp tpsf;FfpwJ. 

➢ cgupf;Nfhl;ghL> Njrpa cw;gj;jpapy; vQ;rpaij vt;thW $yp kw;Wk; 

yhgj;jpw;fpilNa gq;fplg;gLfpwJ vd;gjhFk;. 
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➢ ciog;ghsupd; ,Wjpepiy kw;Wk; ruhrup cw;gj;jp (mbg;gilapy;) 

Mfpatw;wpd; NtWghNl> ciog;ghsupd; xU myF thukhFk;. 

 

➢ nkhj;j thuk; = Xu; myF thuk; X epyj;jpy; gzpaku;j;jg;gl;l nkhj;j  

   ciog;G kw;Wk; %yjdk;. 

➢ ,Wjpepiy cw;gj;jp kw;Wk; ciog;ghsupd; $yp tpfpj NtWghNl 

,yhgkhFk;. 

➢ $yptpfpjk; = $yp epjp X gpiog;G kl;l mstpy; gzpaku;j;jg;gl;l  

ciog;ghsu;fspd; vz;zpf;if. 

 

➢ OM mstpy; ciog;ghsu;fs; gzpaku;j;jg;gLk; NghJ> Xu; myF 

ciog;ghsupd; thukhdJ = RM – TM = RT 

➢ nkhj;j thuk; = PQRT (RT X PT) 

➢ OPTM msT cgup cw;gj;jpahdJ ciog;G kw;Wk; %yjdk; ,ilNa 

gq;fplg;gLk;. 

➢ OW = gpiog;G kl;lf; $yp> WL = mspg;Gf;NfhL 

➢ $yp caUk;nghOJ njhopw;rhiyapd; ,yhgk; FiwAk;. 

➢ kf;fs; njhif mjpfupj;J> jhdpaj;jpd; Njit caUk;NghJ mjd; tpiy 

mjpfupf;Fk;. ,r;#o;epiyia Ntiyf;F mku;j;jg;gLtjhy; cw;gj;jpr; 

nryT mjpfupf;Fk; Mdhy; Fiwe;j nry; tpisT top nray;ghl;lhy;> 

ciog;ghsupd; ,Wjpepiy kw;Wk; ruhrup cw;gj;jp FiwAk;. 

 
fhuy;khu;f;]; $w;Wg;gb: 

➢ nkhj;j cw;gj;jp kjpg;G = epiyahd %yjdk; (+) khWk; %yjdk; +  

      cgup kjpg;G 

➢ fhuy;khu;f;]pd; rkd;ghL (r) = 
S

C+V
   = 

S

V
C

V
+ 1
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ப ொதுச் சமநிலை (General Equilibrium) 

➢ சமுதொயத்தில் நிைவும் எல்ைொ விலைகளும் ஒன்றுக்பகொன்று பதொடர்பு பகொண்டலவ 

என்கிற நநொக்கத்நதொடு விலைக் நகொட் ொட்லட விளக்க முற் ட்டொல், ப ொதுச் சமநிைக் 

பகொள்லகலய நநொக்கி நொம் பசல்ைநவண்டி வருகிறது. 

➢  ிபெஞ்சுப்  ப ொருளொதொெ நிபுணெொன ”லியொன் வொல்ெஸ் (Leon Walras 1834-1970) 

என் வர்தொம் முதன் முதலில் ஒரு ப ொதுச் சமநிலை மொதிொிலய (Madel) அலமத்துக் 

பகொடுத்தொகக் கருதப் டுகிறது. அவெது ப ொதுச் சமநிை மொதிொியும், அவருக்குப்  ின் 

தற்கொைத்தில் அலமக்க ட்டுள்ள  ை ப ொதுச் சமநிலை மொதிொிகளும், கணிதத்லத 

பவகுவொகப்  யன் டுத்தியுள்ளதொல், கணித அளிவு கிலடக்கப் ப றொத இந்திய 

ஆசிொியர்களுக்கும், மொணவர்களுக்கும், எட்டொத நிலையிநைநய இருக்கின்றன. 

SYLLABUS 

 General Equilibrium Theory  

 Walrasian approach  

 Input Output analysis  

 Leonties’s Input-Output Model  

 Open and closed Input Output Model Economic Policy 

 Monetary 

 Income and Fiscal Policies. 
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➢ ந ெொசிொியர் ப ௌல்டிங் கொட்டியுள்ள ஒரு ப ொதுச் சமநிலையின் ஆெம்  மொதிொிலய 

elementary model ) அடிப் லடயொக்க பகொண்டு தொன் இந்த அத்தியொயத்தில் ப ொதுச் 

சமநிலை விளக்கப் ட்டுள்ளது. ஒரு குறிப் ிட்ட கொைத்தில், ஒரு குறிப் ிட்ட 

ப ொருளொதொெ அலமப் ில் கீழ்க் கண்ட நிலை நிைவுவதொகக் பகொள்நவொம். 

➢  ட்டியல் 18:1-இன் 6வது கட்டடத்திலுள்ள இயல் ொன சொதகவலை என் து 

ந ெொசிொியர் ப ௌல்டிங் அவர்களொல் உ நயொகிக்கப் ட்ட ஒரு பசொற்பறொடெொகும். 

ஒவ்பவொரு பதொழிலில் ஈடு ட்டுள்நளொரும் தங்கள் பதொழிலில் அல்ைது நவலையில் ஒரு 

குறிப் ிட்ட விலையில், அமிதமொன நைநனொ அைைது நைக்குலறநவொ இன்றித் 

பதொடர்ந்து பசயல் டைொபமன்று எதிர் ொர்க்கைொம். அதொவது அந்த விலையில் 

அவர்கள் அமித இைொ நமொ, இழப்ந ொ ப ற மொட்டொர்கள். (ஆனொல் இது ந ெொசிெயர் 

மொர்ஷலின் இயல்பு விலையன்று ஏபனனில் இயல்பு விலை ஒரு பகொடுக்கப் ட்ட 

நதலவ, அளிப்புச் சூழ்நிலையில் எதிர்ப் ொர்க்கப் டும் விலையொகும். 

 

வொல்ெஸின் மொதிொி (Walras model)   

➢ மொதிொிகளில், வொல்ெஸின் (Walras model) எளிலமயொனது அலத மொத்திெம் இங்நக 

விளக்கைொம். ஆெம் த்தில் இெண்நட இெண்டு ப ொருள்கள் மட்டும் உற் த்தியொகிப் 

 ொிவர்த்தலன பசய்யப் டுவதொக அனுமொனிப்ந ொம். சமுதொயத்திலுள்ள அலனவரும் X 

-வொங்கி Y - லய  விற் வெொகநவொ, Y - வொங்கி X - விற் வொெொகநவொ, இருக்கிறொர்கள். 

➢ சமுதொயம் நிலற நவலையுலடலம பகொண்டதொகவுள்ளது. அங்கொடியில் 

நிலறவுப்ந ொட்டி நிைவுகிறது. இச்சூழ்நிலையில், Y-இன் நதலவயும், X-இன் அளிப்பும் 

சமநிலை அலடகின்றன என்றொல், தன்னிச்லசயொகநவ X-இன் நதலவயும் X-அளிப்பும் 

சமநிலையலடய நவண்டும். 

➢ ஆகநவ இெண்டு ப ொருள்கள் மட்டுமுள்ள சமுதொயத்தில் அவற்றிலடநய ”ஒநெ ஒரு 

 ொிவர்த்தலன விலையில் சமநிலை நதொன்றும். இது  ந ொன்நற மூன்று ப ொருள்களள்ள 

சமுதொயத்தில் இெண்டு சமநிை விலைகலளக் பகொண்டு ப ொதுச் சமநிலை 

அலடயைொம்” ப ொருள்களுள்ள சமுதொயத்தில் -1 சமநிலை விலைகளில் ப ொதுச் 

சமநிலை நதொன்றும். 

➢ வொல்ெஸின் சமநிைக் நகொட் ொடு கீழ்க்கொணும் அனுமொனங்கலளக் பகொண்டொல்தொன் 

உண்லமயொனதொகும். 

1. சமுதொயத்தில்  ண்டமொற்று மூைம்  ொிவர்த்தலன நிகழ்கிறது. எல்ைொப் 

ப ொருள்களின் விலைகளும் ஒரு ப ொருளொல் குறிக்கப் டுகின்றன. 
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2. நுகர்நவொொின் விருப் ங்கள் (tastes) மொறொமலிருக்கின்றன. 

3. நுகர்நவொர் ப ொருள்கலள வொங்கும் அளவு அவர்களின் விருப் ம், வருமொனம், 

அவர்கள் வொங்கும் ப ொருள்களின் விைகள், அலவ தவிெ மற்பறல்ைொப் 

ப ொருள்களின் விலைகள், ஆகியவற்றொல் நிர்ணயிக்கப் டும். ஒருப ொருலள 

வொங்கும் ந ொது ஒரு நுகர்நவொர் மற்பறல்ைொப் ப ொருள்களின் விலைகலளயும் 

கவனத்தில் லவத்துக் பகொள்கிறொர் அவற்றில் ஏதொவபதொன்றல் மொற்றம் ஏற் ட்டொல் 

கூட, அவெது வெவு-பசைவுத் திட்டம் (டிென நவ) முழுவதுநம 

மொற்றியலமக்கப் டும். சொன்றொக, அொிசியின் விலை உயருமொனொல், பநய்யின் 

நதலவ மொறைொம். 

4. நுகர்நவொர் தங்கள் முழு வருமொனத்லதயும், நுகர்ச்சியிநைநய பசைவிடுகிறொர்கள். 

நசமிப்பு ஏதுமில்லை. 

5. அவர்களது வருமொனம் முழுவதுநம அவர்களிடமிருக்கும் உற் த்திக் கொெணிகளின் 

உ நயொகத்லத விற்ப்தொல்தொன் அவர்களுக்குக் கிலடக்கிறது. எனநவ உற் த்திக் 

கொெணி ஒன்றன் விலையில் மொற்ற நமற் ட்டொல் மற்ற உற் த்திக் கொெணிகளின் 

விலைகளிலும் மொற்ற நமற் டைொம். 

6. நுகர்நவொொின் ப ொருள்களுக்கொன நதலவகள், இரு விலைத் பதொகுதிகலளச் 

சொர்ந்திருக்கும். 

    (அ) ப ொருள்களுக்கொன விலைத்பதொகுதி. 

  (ஆ) உற் த்திக் கொெணிகளுக்கொன விலைத்பதொகுதி, இவ்விரு விலைத்  

பதொகுதிகளும், நுகர்நவொொின் பசயல்களொல் இலணக்கப் டுகின்றன. 

7. ப ொருள்களுக்கொன அங்கொடித் நதலவ, அப்ப ொருள்களுக்கொன தனிப் ட்ட 

நுகர்நவொொின் நதலவயின் கூட்டுத் பமொத்தமொகும். ஆகநவ, அங்கொடித் நதலவயும் 

நமற்குறித்த இரு விலைத் பதொகுதிகலளத்தொன் சொர்ந்திருக்கும். 

8. அங்கொடியில் நிலறவுப்ந ொட்டி நிைவுகிறது. ஆகநவ, விலைகள், முழு உற் த்திச் 

பசைவுகளுக்குச் சமமொக இருக்கின்றன. 

9. நிறுவனங்கள் மொறொ அளவுப்  யன் விலளவில் பசயல் டுகின்றன. (constant 

returns to scale) ஆகநவ, அதன் செொசொிச் பசைவும், எல்லை நிலைச் பசைவும் 

சமமொக இருக்கின்றன. செொசொிச் பசைவு வலளநகொடு, ப ொருள் அளவு அச்சிற்கு 

இலணநகொடொக இருக்கும். 

10. உற் த்திச் சொர்புகளும் (production function) உற் த்தி மடங்கிைக்கங்களும் 

மொறொமலிருக்கின்றன. 
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gzj;jpd; jd;ik (Nature of Money) 

❖ gzk; vd;why; vd;d vd;gjw;Fg; gpuhd;rp]; V.thf;fu; (Francis A. Walker)  vd;ghu; 

“gzk; nra;Ak; gzpNa gzk;” vd;W $Wfpwhu;.  ,f;$w;wpid  kWg;gjw;F  

,y;iy vd;whYk; ek;Kila Nfs;tpf;F tpsf;fkhd gjpiy ,J mspg;gjhff; 

$wKbahJ. 

❖ thf;fupd; $w;wpy;  gzj;jpd; gzpfs; $wg;gltpy;iy.  mitfs; ,d;dnjd;W 

tpsf;fg;glTkpy;iy. gzk; guptu;j;jidr;  rhjdkhfTk; (Medium of Exchange)>  

kjpg;gsitahfTk; (Measure of Value)> kjpg;gpd; epiyf; fsdhfTk; (Store of 

value). fld; nghWg;gsitahfTk; (Standard of Deferred Payment) ,d;wpaikahj 

gzpfis Mw;WfpwJ 

❖ mNjhL gzk; vd;w nrhy; tpupe;j mstpy; jq;fk;> nts;sp> nrk;G ,tw;whyhfpa 

fhRfs;>  ghq;F Nehl;Lfs;> ghq;F itg;Gfs; (Bank Deposits)> thzpf 

cz;bay;fs; (Bills of Exchange)> fhNrhiy (Cheque) Kjypatw;iwf; 

Fwpg;gjhff; $wyhk;.  ,Ug;gpDk; ,it midj;ijAk; gzk; vd;W  $wKbahJ. 

❖ thzpf cz;bay;fs;> ghq;F Nehl;Lfs;> fhNrhiy Kjypatw;iwg; gpujpg;gzk; 

(Representative Money) vd;W $WfpNwhk;.  mitfisg; gzk; vd;gijtplf;  

fld; fUtpfs; (Credit Instruments) vd;W $WtNj nghUj;jKilajhFk;.   

ghq;F itg;Gfs; (Bank Deposits) gzj;jpd; jd;ikia mjpf mstpy;  

ngw;wpUe;jhYk; mtw;iw KOf;f KOf;fg; gzkhff; fUj KbahJ. 

❖ tq;fp itg;Gfs; gzj;Jf;F epfuhdit Mjypd; Mu;.v];.Nrau;]; (R.S. Sayers)   

mtw;iwj;  jtwpy;yhky; gzkhfNt  Fwpg;gplyhk;”  vd;W $Wfpwhu;.  Mdhy;> 

gj;njhd;gjhk;  E}w;whz;bd; Muk;gj;jpy; mnkupf;f If;fpa ehl;by; tq;fpfs; 

Njhy;tpAw;wJNghy;  Njhy;tp Vw;gLkhdhy; kf;fl;F  tq;fpfs; kPJs;s ek;gpf;if   

Ml;lq;fz;L tpLk;. 

❖ tq;fp itg;Gg; gzj;jpw;F neUq;fpanthd;whf fUjg;gLfpd;wJ.  vd;whYk;    

gzj;jpd;  tpsf;fj;jpw;F cl;gl;litfshf ,itfs; ,y;iy.  vdNt> mtw;iw 

neUq;fpa gzk; (Bank Deposits)  vd;W Fwpg;gplyhk; vdf; fpnusju; $Wfpwhu;.  

Mdhy;> tq;fp itg;Gfis ve;jNeuj;jpYk; gzkhf khw;w KbAk;.   

❖ ngUk;ghyhd  gzj;ijf; Fwpj;j ,yf;fzq;fis ,uz;L  gFjpfshfg; 

gpupf;fyhk;.  gzj;ijg; gz;lkhff; (As a Commodity)   fUJk;  ,yf;fzq;fs; 

xU tif> gzj;ijf; fUj;jyfhff; (Abstract Unit)  fUJk; ,yf;fzq;fs; xU 

tif.  Kjypy; nrhd;d tif ,yf;fzq;fs; gzj;ijg; guptu;j;jidr; 

rhjdkhff; (Medium of Exchange)  nfhz;L tpsf;fk; jUfpd;wd. 
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❖ fhu;y; nkq;fu; (Karl Menger)  vd;w  fUj;jhsu; gzj;ij KOf;f KOf;fg; 

guptu;j;jidr; rhjdkhfhf; fUJtJld; ,e;jg; gzpiar; nra;ahj vijAk; 

gzkhf Vw;Wf;nfhs;s kWf;fpwhu;.  Mdhy;> n[td;]; (Jevans)  vd;ghu; 

,j;jifa FWfpa ,yf;fzj;ij Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.  mtu; fUj;Jg;gb 

rpytw;iwg; gzk; vd;Wk;> rpytw;iwg; gzk; ,y;iy vd;Wk; nrhy;tJ ekJ 

gpur;ridiaj; jPu;f;fhJ. 

❖ gzk; fld; nghWg;gsitahf (Standard of Deffered Payment) tpsq;Ftjhy; 

`hl;up  (Hawtrey)  fld; nghWg;Gfisj; jPu;g;gjw;F Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

gz;lkhff; fUJfpd;whu;. 

❖ gzj;jpd; kw;nwhU gzpahd kjpg;gpd; epiyf;fsd; (Store of Value)  

mbg;gilapYk; ,yf;fzk; $wg;gLtJz;L. N[.vk;.fPd;R (Keynes)  ,jidg; 

gzj;jpd; jiyaha gzpahff; fUJfpd;whu;. 

❖ mjdhy; jhd; mtu; gzj;ij “epfo; fhyj;ijAk;> vjpu;fhyj;ijAk; ,izf;Fk; 

,izg;ghff; (A link between the present and the future) Fwpg;gpLfpwhu;” Mdhy;>  

[hd; ];Ltu;l; kpy; gzj;ij rKjhaj;jpy; kf;fs; tUkhdj;ij gq;fpLtjw;Fk;> 

mtu;fs; nry;tj;ij msg;gjw;Fk; xU fUtpahff;  fUJfpwhu;.   MfNt> 

nry;tj;ij msf;Fk; fUtpahf vz;zg;gl;lJ. 

 

gzj;jpd; Njhw;wk ; (Origin of Money) 

❖ gzk; ,y;yhj epiyapYk; nghUshjhu eltbf;iffSk; gq;fPLk; eilngw;Wf; 

nfhz;Ljhd; ,Ue;jd. mj;jifa xU rKjhaj;ij ,d;W fhzy; mupJ.   

vd;whYk; ,g;gb xU rKjhak; xU fhyj;jpy; ,y;yhky; ,y;iy. mjidg; 

nghUshjhug; NguwpQu;fs; gzkw;w rKjhak; (Moneyless Community)  vd;W 

toq;fpdu;. 

❖ xU rKjhak; gzkw;w rKjhakhf ,Ug;gjw;Fg; gy fhuzq;fs; ,Uf;fpd;wd.  

rKjhaj;jpd; Muk;g epiyapy; gzj;ijg; gad;gLj;Jk; mwpT kf;fspilNa 

,y;yhkw; NghdJ xU fhuzkhFk;.  kf;fs; fhl;Lkpuhz;bfshf tho;e;j fhyj;Nj 

gzj;jpd; gaid czu;e;jpUf;ftpy;iy.  

❖ vLj;Jf;fhl;lhfj; njd; mnkupf;fhtpd; tsu;r;rpngwhj gFjpfspYk;> kNyahtpYk; 

tho;e;j kiy[hjpapdiuAk; (Tribe)  rkPg fhyk; tiu me;jkhdpy; tho;e;j 

kf;fisAk; Fwpg;gplyhk;. 

gz;lkhw;W Kiw 

❖ gzk;> gz;lkhw;W KiwapypUe;J jhd; Njhd;wpaJ vd;gJ nghJthf 

vy;NyhuhYk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; fUj;J MFk;.  gz;lkhw;W Kiw vd;gJ 

gz;lq;fis xUtUf;nfhUtu; khw;wpf; nfhs;Sk; xU KiwahFk;.  
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ரிசரா்வ் பரங்க் ஆஃப் இந்தியர 

இந்தியரவில் மைய வங்கி 

❖ இந்தியரவில் ஒரு மைய வங்கி அமைப்பதற்கரக எடுத்துக் ககரள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின் 

வரலரறு ைிக நீண்ட ஒன்றரகும்.1773ஆம் ஆண்டு ஜனவரித்   திங்களில் வரகரன் 

ஹரஸ்டிங்ஸ் (warren Hastings) என்பவரா் ‘கஜனரல் பரங்க் இன் கபங்கரல் அண்ட் 

பகரர் ‘(General Bank in Bengal and Bahar) என்ற கபயரில் ஒரு மைய வங்கி 

அமைக்குைரறு. பரிந்துமரத்தரர். அந்நரள்களில் ஓரிடத்திலிருந்து பிற இடங்களுக்குப் 

பணம் அனுப்புவது கசலவுமடயதரகவும், வழிப்பறி கரரணத்தினரல் ஆபத்து 

நிமறந்ததரகவும் இருந்தது. மைலும், அரசரங்கம் வரி வசூல் கசய்வதரல் ஏற்படும் 

கசலரவணிச் சுருக்கத்மதயும் சரி கசய்ய மவண்டியிருந்தது. 

❖ இத்தமகய சூழ்நிமலயில்தரன், கபங்கரலின் ஆளுநரரக அப்மபரது இருந்து வரகரன் 

ஹரஸ்டிங்ஸ், ஒரு மைய வங்கிமய உருவரக்க மவண்டும் என்று கூறினரர். ‘கஜனரல் 

பரங்க் இன் கபங்கரல் அண்ட் பகரர்’ 1773 ஏப்ரல் திங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 1775 

பிப்ரவரியில் மூடப்பட்டது. இவ் வங்கி, பணியரற்றிய ைிகக் குறுகிய கரலத்தில் 

கணிசைரன இலரபத்மதச் சம்பரதித்தது. 

SYLLABUS 

 Central Bank and its functions  

 Money supply in India. 
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❖ அந்த இலரபத்தில் பரதிப் பங்மக அரசினர் எடுத்துக் ககரண்டனரா்! பின்னரா் இரரபரா்ட் 

ரிக்கரா்ட்ஸ் (Robert   Rickards)   1807-8-ல் ‘கஜனரல் பரங்க்’ (General Bank) என்ற 

கபயரில் மைய வங்கி, ஒன்று அமைக்க ஒரு திட்டத்மதச் சைரா்ப்பித்தரர் ஆனரல் அத் 

திட்டம் கிழக்கிந்தியக் கம்கபனியின் (East India Company) இயக்குநரா்களரல் 

நிரரகரிக்கபட்டது. 

❖ இந்தியரவுடன் வணிக உறவு ககரண்ட, இங்கிலரந்திலிருந்த வியரபரரிகள் குழு ஒன்று, 

பிரிட்டிஷ் இந்தியரவில் ைரகபரும் வங்கியியல் நிறுவனம் அமைப்பதற்கரன ஒரு 

திட்டத்மத, 1836-ல் கிழக்கிந்தியக் கம்கபனியின் இயக்குநரா்களிடம் சைரா்ப்பித்தது. 

ஆனரல், இத் திட்டமும் கவற்றியமடயவில்மல. 1884-ல் கநதரா் லரண்ட்ஸ் பரங் 

(Netherlands Banks) ைரதிரியில் இந்தியரவில் ஒரு மைய வங்கி அமைக்க மயரசமன 

கதரிவிக்கப்பட்டது.  

❖ பின்னர், கூட்டுறவுக் கடன் வசதிகமளயும், வங்கி வசதிகமளயும் கபருக்குவதற்கரக, 

ஒரு மைய வங்கிமய உருவரக்குதல் மவண்டும் என்று திட்டம் ஒன்மற, மஜ.எம். 1913-

ல் மசம்பரா்கலய்ன் குழு (Chamberlain commission) கதரிவித்தது. மசம்க்கலய்ன் 

குழுவின் அறிக்மகயின் பிற்மசரா்க்மகயில், இந்திய மைய வங்கிக்கரன சிறந்த ைிகப் 

கபரிய ககய்ன்ஸ் (J.M.Keynes) தீட்டியிருந்தரர்  

❖ அத் திட்டபடி மைய வங்கிப் பணிகமளயும், வணிக வங்கிப் பணிகமளயும் மைய வங்கி 

புரிதல் மவண்டும் என்று ககய்ன்ஸ் கருதினர். இத்திட்டத்மத ஆரரய்ந்த மசம்பர்கலய்ன் 

குழு, இந்தியரவில் மைய வங்கி அமைப்பதற்கு ஆதரவரகமவர, எதிரரகமவர கருத்துத் 

கதரிவிக்க இயலரத நிமலயில் இருப்பதரகத் தனது அறிமகயில் கூறியது.  

❖ ஆனரல், இக்கருத்து ைிக முக்கியத்துவம் வரய்ந்தது என்றும், ஒரு சிறிய நிபுணர்கள் குழு 

மூலம் மைய வங்கி அமைப்பதுபற்றிப் பரிசீலமன கசய்ய மவண்டும் என்றும் மைலும் 

கூறியது. ஆனரல் இச்சையம் முதல் உலக மபரர் மூண்டபடியரல் மசம்பர்கலய்ன் 

குழுவின் சிபரரிசுகமளச் கசயல்படுத்த முடியவில்மல. 

❖ முதல் உலகப் மபரருக்குப் பிறகு உண்டரன நிதிக் குழப்பமும் (Monetary chaos) 1920-

ஆம் ஆண்டு பிரஸ்கெல்லிலும் (Brussells) 1922 ஆம் ஆண்டுகஜனீவரவிலும் 

(Geneva) நடந்த நிதி சம்பந்தப்பட்ட ைரநரடுகளில் மைய வங்கிகளின் அவசியத்மத 

வலியுறுத்தித் தீர்ைரனங்கள் நிமறமவற்றப்பட்டன. 

❖ எந்கதந்த நரடுகளில் மைய வங்கி இல்மலமயர அங்கங்ககல்லரம் மைய வங்கி 

அமைக்கபடமவண்டும் என்று 1933-ல் நடந்த உலகப் கபரருளரதரர ைரநரட்டில் (World 

Economic Conference) மைலும் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

❖ 1921 ஆம் ஆண்டு, பம்பரய், கபங்கரல் ைற்றும் கசன்மனயில் இருந்து மூன்று ைரநில- 

வங்கிகள் ஒன்று மசரா்ந்து இம்பீரியல் பரங்க் ஆஃப் இந்தியரமவ (Imperial Bank of 
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India) உருவரக்கிய மபரது, இம்பீரியல் பரங்க் ஒரு முழு அளவு மைய வங்கியரக 

ைரறலரம் என்று எதிர்பரர்க்கப்பட்டது.  

❖ உண்மையிமலமய, இம்பீரியல் பரங்க் ஒருபுறம் வணிக வங்கிகளின் பணிகமளயும், 

ைற்கறரருபுறம் அரரசரங்க வங்கி, வங்கிகளின் வங்கி, நரட்டின் கபரதுக்கடன் 

நிருவரகம், தீர்வகம் (Clearing house) நடத்தல் மபரன்ற மைய வங்கிப் பணிகமளயும் 

கசய்து வந்தது. 

❖ ஆனரல் கரகிதப்பணம் கவளியிடும் உரிமையும், கவளிநரட்டுச் கசலரவணி 

நிருவரகமும் அரசரங்கத்தின் வசம் இருந்தன. இம்பீரியல் பரங்க் சில முக்கிய மைய 

வங்கிப் பணிகமளப் புரிந்தமபரதும், அது ஒரு மைய வங்கியரக்கப்படவில்மல. 

❖ ஏகனனில், அந்த ைரகபரும் வணிக வங்கி மைய வங்கியரக ைரற்றப்பட்டிருந்தரல், அது 

தன் வணிக வங்கிப் பணிகமள விட்டுவிட மவண்டிருக்கும். அப்படி வணிக வங்கிப் 

பணிகமள விடரைல், மைய ைற்றும் வணிக வங்கிப் பணிகமளத் கதரடர்ந்து கசய்தரல், 

அது அனுபவிக்கும் தனிச் சலுமககள் கரரணைரக ைற்ற வணிக வங்கிகளுடன் 

கடும்மபரட்டியிடுவமதரடு ைட்டுைல்லரைல் தன் கசரத்துகமளயும் பத்திரைரக 

மவத்திரரது. 

❖ 1926-ல் அறிக்மகமயச் சைர்பித்த எட்வர்டு ஹில்டன் யங் குழு (Edward Hilton Young 

Comission) கூட, இம்பீரியல் பரங்க் மைய வங்கியரக ைரற்றப்படகூடரது என்றும் 

இம்பீரியல் பரங்க் ைிககபரிய வணிக வங்கிப் பணிகமள இந்தியர இழக்ககூடரது 

என்றும் கருத்துத் கதரிவித்தது. 

❖ இந்தியரவுக்கு ஒரு மைய வங்கியும் ைிக கபரிய வணிக வங்கியும் மதமவ என அக் குழு 

நிமனத்துத்தரன், ஒரு தனி மைய வங்கி அமைப்பமத ைிகவும் வலியுறுத்தியது. அப்படி 

அமைக்கப்படும் மைய வங்கி ரிசர்வ் பரங்க் ஆஃப் இந்தியர (Reserve Bank of India) 

என அமழக்கபடமவண்டுகைன்றும், இதனிடம் எல்லர மைய வங்கிப் பணிகளும் 

ஒப்பமடக்கபடமவண்டும் குழு கருதியது. 

❖ கசலவணிக் கட்டுப்பரடு அரசரங்கத்திடமும், கடன் கட்டபரடு இம்பீரியல் பரங்கிடமும் 

இருப்பது ைிகப் கபரிய குமறபரடு எனச் சுட்டிக்கரட்டி, இவ் விருப்பணிகளும் நன்கு 

கசயல்படுதப்பட மவண்டுைரனரல், அமவ மைய வங்கியிடம் ஒப்பமடக்கபடமவண்டும் 

என்று அக் குழு பரிந்துமரத்தது. 

❖ ஹில்டன் யங் குழுவின் பரிந்துமரப்படி 1927ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள், ஒரு 

ைமசரதர ககரண்டு வரப்பட்டது. ஆனரல், வங்கி அமைப்பு ைற்றும் நிருவரக அமைப்பு 

ஆகியமவ பற்றி ைிக ஆழ்ந்த கருத்து மவற்றுமை ஏற்பட்டபடியரல், அம் ைமசரதர 

மகவிடப்பட்டது. 

❖ 1927-ல் அம் ைமசரதரவுக்குச் சில ைரறுதல்கமளயும் திருத்தங்கமளயும் 

புகுத்தி,அப்மபரது நிதி அமைச்சரரக இருந்த சரா் பரசில் ப்ளரக்ககட் ைீண்டும் அம் 
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பன்னாட்டுப் பபாருளாதாரம் 

பன்னாட்டுப் பபாருளாதாரம் எததப்பற்றியது? 

❖ தனது வாழ்க்தைத் தததவைதளப் பபறுவதற்ைாை மனிதன் தமற்பைாள்ளும் (பதாழில்) 

நடவடிக்தைைதளப் பற்றியது பபாருளாதாரம். உற்பத்தித்திறன் (productivity), 

பபாருளாதார மந்தம் (depression), பணவீக்ைம் (inflation), சர்வாதீனம் (monopoly), 

வருமான ஏற்றத்தாழ்வு (inequality of income) ஆைிய பிரச்சிதனைதளப் பற்றிப் 

பபாருளாதாரம் பபாதுவாை ஆய்ைிறது; எனினும், ஏதனய அறிவியல்ைதளப் 

தபாலதவ, இவ்வியதல நாம் பயின்ற பின்னர்தான் அதன் தன்தமதயத் 

திட்டவட்டமாைக் கூற இயலும். 

 

துவக்ைம்: 

❖ பமர்க்ைன்டலிச ைாலத்திலிருந்து நாம் பதாடங்குதவாம். இக்ைாலம் சுமார் 1500 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 1750 ஆம் ஆண்டு வதரயுள்ள ைாலப்பகுதிதயக் பைாண்டது. 

இக்ைாலத்தில்தான் தமற்கு ஐதராப்பா இதடக்ைாலத்திலிருந்த (middle ages) ததக்ை 

நிதலயிலிருந்து (stagnation) மீட்சிபபற்று, நிலப்பிரபுத்துவ அதமப்புைதள பயல்லாம் 

SYLLABUS 

 International Monetary System and International Capital Movements 

 Tariffs and Quotas and Their Effects  

 EEC and Regional Arrangements by the Developing Countries  

 Trade Problems in Developing Countries. 
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(feudal institutions) சிறிது சிறிதாைக் தைவிட்டு, நவீன ததசியக் தைாட்பாட்டின் 

(nationalism) பல அம்சங்ைதளப் பபற்றது. 

 

❖ முதலாவதாை, 16 ஆம் நூற்றாண்டின் பதாடக்ைத்திலிருந்த தமற்கு ஐதராப்பிய 

சமுதாயத்தின் முக்ைிய அம்சங்ைதளப் பார்ப்தபாம். அததாடு, பின்னர் வந்த 250 

ஆண்டுைளில் அச் சமுதாயத்தின் முன்தனற்றத்திற்கும் ைாரணமாயிருந்த முக்ைியமான 

நிைழ்ச்சிைதளப்பற்றியும் ஆய்தவாம். 

 

பமர்க்ைன்டலிசக் ைாலத்திலிருந்த சமூை, பபாருளாதார இயல்புைள். 

1500-ல் விவசாய சமுதாயம்: 

❖ 1500 ஆம் ஆண்டில் தமற்கு ஐதராப்பாவில் ஏறத்தாழ 55 முதல் 60 மில்லியன் 

மக்ைள்வதர வாழ்ந்தனர். இவர்ைளில் பபரும் பான்தமதயார் நிலப்பிரபுக்ைளின் 

நிலத்தில் பவறும் பண்தணயாட்ைளாைதவா (serfs), அல்லது மிைச் சிறிய 

பண்தணைதளயுதடய விவசாயிைளாைதவா தபாதுமான வருமானமின்றி வாழ்ந்தனர். 

இவ்வாறு விவசாயத்தத நம்பி வாழ்ந்தவர்ைள் ஏறக்குதறய 80 முதல் 90 சதவீதம்வதர 

இருந்திருக்ைலாம். 

 

❖ ஏதனதயாாில் பபரும் பாலானவர்ைள் தைவிதனஞர்ைளாயும் (crafstsmen), சிறிய 

ைதடக் ைாரர்ைளாயும், அல்லது மிைக் குதறந்த எண்ணிக்தையிலிருந்த பிரபுக்ைள், 

பபாிய மதகுருக்ைள், அல்லது அரசியல், பபாருளாதாரத் துதறயில் பசல்வாக்குடன் 

வாழ்ந்த பணக்ைார வியாபாாிைள் ஆைிதயாாின் ஊழியர்ைளாயும் வாழ்ந்தனர். 

 

குடிதசத் பதாழில்: 

❖ இச்சமுதாயம் பபாரும்பாலும் விவசாயிைதளக் பைாண்டதாை இருந்தது. லண்டன், 

பாாிஸ், தநாப்பிள்ஸ், மிலான் ஆைிய நான்குமட்டுதம ஏறக்குதறய 2,00,000 

மக்ைள்பதாதையுதடய மாநைரங்ைளாய் விளங்ைின. அன்ட்பவர்ப் (Antwerp), 

அம்ஸ்படர்டம் (Amsterdam), லிஸ்பன், பசவில் (Seville), தராம், பபலர்தமா 

(Palermo), ஆைிய மாநைரங்ைளில் சுமார் 1,00,000 தபர் வாழ்ந்தனர். 

 

❖ 40,000 முதல் 50,000 தபர்வதர பைாண்டிருந்த நைரங்ைள் பல பரவலாைப் பல 

இடங்ைளில் ைாணப்பட்டன. இந்நைரங்ைள் இன்றுள்ளதவதபாலத் பதாழிற்சாதலைள் 

ைிதடயா. ஒரு சிலவற்தறத் தவிர, ஏதனய பதாழிற் பபாருள்ைள் அதனத்தும் 

குடியானவர் வீடுைளிதலா, அல்லது தைவிதனஞர்ைளின் ைதடைளிதலாதாம் உற்பத்தி 
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பசய்யப்பட்டன. இக் ைதடைளில் ஒரு சில பதாழில் பயில்தவாரும் ததர்ந்த 

கூலியாட்ைளும் (journeymen), தவதலக்ைமர்த்தப் பட்டிருந்தனர். 

 

❖ தட்டுமுட்டுச் சாமான்ைள் (furniture), பண்டபாத்திரங்ைள், மட்பாண்டங்ைள், 

பமழுகுவத்திைள், உதலாைப் பண்டங்ைள், துணிமணிைள் ஆைிய அதனத்தும் இவ்வாதற 

உற்பத்தியாயின. ஆனால், இங்ைிலாந்து, ஃபிளாண்டர்ஸ் (Flanders), வட இத்தாலி 

ஆைிய நாடுைளில் பிரபலமான வர்த்தை நைரங்ைளில் முக்ைியத்துவம் பபற்ற ைம்பளி 

பநசவுத் பதாழிலில் மட்டும் பதாழில் ைில்டு முதற (craft gild), ’வீட்டுத் பதாழில்’ 

(system), ’வீட்டுத் பதாழில்’ (domestic), அல்லது ’பைாடுத்துச் தசைாிப்பு’ (putting-out) 

முதற இருந்து வந்தது. 

 

❖ இம் முதறயில் வியாபாாி அல்லது வணிைர் ஆட்டு தராமத்தத விதலக்கு வாங்ைி, 

நூற்தபார் வீடுைளிலும், பநய்தவார் வீடுைளிலும் அதத தவதலக்குக் பைாடுத்தார். 

பின்னர், பநய்யப் பட்ட முரட்டுக் ைம்பளித் துணிதய அவர்ைளிடமிருந்து பபற்று, அதத 

மற்ற தவதலயாட்ைளிடம் பைாடுத்துச் சுத்தம் பசய்து, அழுத்தமாக்ைி, சாயம் ததாய்த்து, 

பமருதைற்றி முடிவான ைம்பளித் துணிதய விற்பதனக்கு எடுத்துச் பசல்வர். 

 

❖ இததக்ைாட்டிலும் தமலான முதலாளித்துவ முதற (capitalistic method) சில 

இடங்ைளில் விருத்தியதடந்திருந்தது. அங்பைல்லாம் முதலாளிைள் ைச்சாப் 

பபாருள்ைதள மட்டுமின்றி, உற்பத்திக்குத் தததவயான ைருவிைதளயும் பைாடுத்து, 

பநசவுத் பதாழிலிலுள்ள பல்தவறு உற்பத்தி நிதலளுக்கும் (processes) தவண்டிய 

நூற்றுக்ைணக்ைான ஆட்ைதளத் தமது பசாந்த ைட்டடத்திதலதய தவதலக்ைமர்த்தி 

இருந்தனர். 

 

❖ சுரங்ைத் பதாழில், தபார்க்ைவசத் பதாழில்தபான்ற இதர சில பதாழில்ைளில் 

முதலாளிைள் பசல்வர்க்ைான நிதலயில் இருந்தனர். மற்றபடி, இதடக்ைாலத் பதாழில் 

முதறைளதனத்தும் அதிை மாறுதலின்றி அப்படிதய நடந்துவந்தன. 

 

வாணிப இயல்பு: 

❖ பபரும்பாலான மக்ைளின் வருமானம் உணவு, உதட, உதறவிடம் ஆைிய 

இன்றியதமயாத தததவைதளமட்டும் திருப்தி பசய்யக்கூடிய அளவினதாயிருந்ததால், 

15 ஆம் நூற்றாண்டின் பதாழில்ைதளதனத்தும் நைரங்ைளிலும் அவற்றின் 

சுற்றுவட்டாரங்ைளிலுதம நதடபபற்றன.  
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அரசிறைப் ப ொருளியல் (FISCAL ECONOMICS) 

 

உச்ச சமுதொயப்  யன் க ொட் ொடு: 

(The Principle of Maximum Social Advantage): 

➢ அரசு நிதியவியறைப் ப ொறுத்தவறர நொம்  டந்த  ொைத்திய 

கேபைழுந்தவொொியொன  ருத்து ளொலும் கேற்க ொக் ொ ச் பசொல்லிய 

கூற்று ளொலும் இப்ப ொழுதும் தொக் ப்  டு ின்கைொம் என டொக்டர் டொல்டன் 

கூறு ிைொர். எடுத்துக் ொட்டொ  நூற்றுஎழு து ஆண்டு ட்கு முன்பு கே.  ி. கே 

(J. B. Say) என் வர் கூைியறதக்  ொட்டைொம். அவர் ’நிதியத் திட்டங் ள் 

SYLLABUS 

 Fiscal Economics-Nature, Scope and importance  

 Principle of maximum social advantage  

 Principles of taxation 

 Taxable capacity  

 Types of taxes  

 Direct and Indirect taxes  

 Shifting and incidence of taxation. 
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யொவற்ைிலும் ேி ச் சிைந்தது, ேி க் குறைவொன வருவொறயத் தரக்கூடியகத’ 

எனக் கூைினொர். இவற்றை நொளிலுங்கூடப்  ைர் அவர்  ருத்றத 

ஏற்றுக்ப ொள்வர். வொிறயப் ற்ைி இப்க ொது நடக்கும் விவொதம் ப ரும் ொலும், 

’ஒவ்பவொரு வொியும் தீறே  யப் தொகும்’ என்ை அடிப் றடயிகைகய 

நடக் ின்ைது.  

 

➢ இக்  ருத்து அைிவுக்கு ஒத்ததன்று. அரசின் பசைவு அறனத்தும் நனறே 

தருவது என்ை கூற்றும் அைிவுக்கு ஒத்ததன்று. ஒவ்பவொரு வொியும் தீறே 

 யக் ின்ைது என் து உண்றேயன்று. எடுத்துக் ொட்டொ ச் சொரொயத்தின்ேீது 

வொி விதிப் தொல் அதன் விறை ஏறு ின்ைது. இவ்விறை ஏற்ைத்தினொல் அதன் 

நு ர்வு குறையுேொனொல், அது நல்ைதொகும்.  

 

➢ இகதக ொை, அறனத்து அரசுச் பசைவும் நன்றே தரு ின்ைது என் தும் 

உண்றேயன்று. உதொரணேொ , அவசியேற்ை க ொர்ச்பசைவு ள் தீறே 

 யப் னவொகும். அரசின் பசைவின் ஆதொயத்றதப்  ற்ைிப் க சொது, வொிப் 

 ளுறவப்  ற்ைிப் க சுவது ேடறேயொகும்.  

 

➢ எந்த கநொக் ங் ளுக் ொ க்  ொகசொறை ள் (Cheques) எழுதப் ட்டனகவொ, 

அவற்றை எண்ணொது அைிவுறடய எவரும்,  ொகசொறை றள எழுதுவதில் 

உள்ள  ஷ்டத்றதப்  ற்ைிப் க சுவதில்றை.  

 

➢ அரசு நிதியவியலின் அடிப் றடக் ப ொள்ற றயப்  ற்ைி டொல்டன் 

 ின்வருேொறு கூறு ிைொர்: ’அரசு நிதியவியறைப்   ட்டொன கூற்று ளின் 

க ொறவயொ க்  ருதொது, ப ொருளியல் அல்ைது அரசியல் நூலின் ஒரு 

 ிொிவொ க்  ருத கவண்டுபேனில், அதற்கு ஆணிகவரொ  ஓர் அடிப் றடக் 

க ொட் ொடு இருக்  கவண்டும்.’ இவ்வடிப் றடக் க ொட் ொட்றட டொல்டன் 

உச்ச சமுதொயப்  யன் க ொட் ொடு எனக் குைிப் ிடு ின்ைொர்.  

 

➢ அரசின் நிதியவியலில் அடங் ிய வொி விதிப்பு பசைவு ஆ ிய 

நடவடிக்ற  ளில், அரசினிடேிருந்து தனியொருக்க ொ, அல்ைது 

தனியொொிடேிருந்து அரசுக்க ொ வொங்கும் ஆற்ைல் ேொற்ைப் டு ின்ைது.  

 

➢ இவ் வொங்கும் ஆற்ைல்,  யன் ொடு றள வொங்குவதற்கு உதவு ின்ைது, இவ் 

வொங்கும் ஆற்ைல் தனியொொிடேிருந்து அரசுக்கு வொி விதிப் ின் மூைமும், 

அரசினிடேிருந்து தனியொருக்குச் பசைவு மூைமும் ேொற்ைப் டு ின்ைன.  
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➢ இம்ேொற்ைங் ளின் விறளவொ ச், சமுதொயம் உற் த்தி பசய்த பசல்வத்தின் 

இயல் ிலும், பசல்வத்தின் பதொற யிலும் ேொறுதல் ள் ஏற் டு ின்ைன.  

 

➢ இகத க ொைத் தனியொர் ள், வருக் ங் ள் இவர் ளிறடகய உள்ள 

பசல்வப் ங் ீட்டிலும் ேொறுதல் ள் ஏற் டு ின்ைன. இந்தச் பசயல் ள் 

மூைேொ ச் சமுதொயம் முழுறேக்கும் உச்ச அளவு ஆதொயத்றதப் ப றும் 

முறைகய சிைந்த அரசு நிதியவியல் முறையொகும்.  

 

➢ அரசு குடிேக் ளிடேிருந்து வொிறய வசூலிக் ின்ைது.  ின்னர் அறதத் 

குடிேக் ளுக்க  பசைவிடு ின்ைது. வொிறயச் பசலுத்து வர் ள் ஓரளவு 

தன்னைேறுப்புச் பசய்ய கவண்டியிருக் ின்ைது. வொி விதிப்பு வீதம் உயர 

உயர, இறுதிநிறை தியொ  வீதமும் உயரு ின்ைது. ேக் ளின்ேீது பசைவொன 

 ணத்தொல் அவர் ளுக்குத் திருப்தி ஏற் டு ின்ைது.  

 

➢ அரசின் பசைவு அதி ொிக்  அதி ொிக் , அதிலிருந்து ேக் ள் ப றும் திருப்தியும் 

குறைந்துப ொண்கட வருநிறைத் தியொ  விதியும் (Law of increasing marginal 

sacrifice ) அரசின் பசைவுக்குக் குறைந்து பசல்  யன் ொட்டு விதியும் (Law of 

Diminishing Utility) ப ொருந்தும்.  

 

➢ தியொ த்றதயும்,  யன் ொட்றடயும் அரசு ஒப் ிட்டு அறவ இரண்டும் சேேொ  

இருக்கும்ப ொழுது, கேலும் வொி விதிப் றதயும், பசைவிடுவறதயும் 

நிறுத்திவிட கவண்டும். இக்  ட்டத்தில்தொன் சமுதொயம் ப றும் ஆதொயம் உச்ச 

அளவில் இருக்கும்.  

 

➢ இக் ட்டத்றத எய்தும்வறர வொிறய அதி ொித்துக் ப ொண்கட க ொ ைொம். 

ஏபனனில், பசய்யும் தியொ த்றதக்  ொட்டிலும், ப றும்  யன் ொடு அதி ேொ  

இருப் தொல். இக்  ட்டத்றதத் தொண்டி விட்டொல், ப றும்  யன் ொட்றட 

 ொட்டிலும் பசய்யும் தியொ ம் அதி ேொ  இருக்கும்.  

 

➢ அதனொல்தொன்  ிகு (Pigou) ” றடசி ஷில்லிங் ிலிருந்து  ிறடக் ின்ை திருப்தி, 

அரசின்  ணிக் ொ  வசூலிக் ப் ட்ட  றடசி ஷில்லிங் ிலிருந்து இழந்த 

திருப்திக்குச் சேேொகும் வறரயில் பசைறவ எல்ைொத் திறச ளிலும் தள்ளிச் 

பசல்ை கவண்டும்” எனக் கூறு ின்ைொர்.  

 

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in

TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

        PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  

(UNIT - XIII)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ப ொது நிதி (Public Finance) 

▪ ப ொது நிதி என் து, அரசொங்கம் என்னும் நிறுவனத்தின் கீழ் ஓர் அமைப் ொக 

ஆக்கப் ட்டு ப ொதுைக்களின் நிதிகமளப் ற்றி ஆரொய்வதொகும். ஆகவவ, அது 

அரசொங்கத்தின் நிதிகமள ைட்டுவை ஆரொய்கிறது. அரசொங்க நிதிகள் (The Finances 

of Government) என் தில் அரசொங்கத்திற்கு வதமவயொன பதொமககமள 

எழுப்புவதும், அவற்மறப்  ிொித்து வழங்குவதும் (disbursement) அடங்கும்.  

 

SYLLABUS 

 Theories of Public expenditure 

 Canons of public expenditure  

 Growth of public expenditure in recent times  

 Public expenditure in India  

 Public debt  

 Burden and effects of Public debt  

 Methods of repayment of public debt  

 Public borrowing and development finance in India. 
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▪ ப ொது நிதியொனது, அரசொங்க கருவூலத்தின் (Fisc) நடவடிக்மககமளப்  ற்றியது. 

ஆகவவ, அது ஓரளவுக்கு அறிவியலொக, கருவூல அறிவியலொக (fiscal science) 

இருக்கிறது. அதனுமடய பகொள்மககள் கருவூலக் பகொள்மககள் (fiscal policies) 

சிக்கல்கள் கருவூலச் சிக்கல்கள் (fiscal problems) ஆகும். 

 

கூட்டரசங்கத்தின் அதிகொரங்களும், ைொநில அரசொங்கங்களின் அதிகொரங்களும்  

(Powers of Federal and State Governments) 

▪ ஒரு ஜனநொயக சமுதொயத்தில் இறுதி அதிகொரம் குடிைகனிடவை அடங்கியிருக்கிறது. 

’அரசொங்கங்கள், தங்களுமடய நியொயைொன அதிகொரங்கமள 

அரசொளப் டு வர்களின் ஒப்புதலிலிருந்வத ப றுகின்றன.’ இவ்வொறொக  ஒரு 

ஜனநொயக அமைப் ில், இறுதி அதிகொரம் ைக்களிடவை அடங்கியிருக்கிறது என்னும் 

ப ொருளில், ’இமறமை’ (sovereignty) என் து அவர்களிடவை ப ொதிந்திருக்கிறது 

என்றவ ொதிலும், ’ஓர் இமறமைத் தன்மையுள்ள அரசொங்கம்’ (a sovereign 

government) ைிக உயர்ந்த ஆட்சி அதிகொரத்மத உமடய அரசொங்கம் என்றும், 

ைற்வறொர் அரசொங்கத்தின் கட்டு ொடுக்வகொ அதிகொரத்துக்வகொ அடங்கொதது என்றும்  

வ சுவதில் தவறு இல்மல.  

 

▪ இமறமைத் தன்மையுள்ள ஓர் அரசொங்கம், குடிைக்களொல் வழங்கப் ட்டுள்ள 

அதிகொர எல்மலகளுக்கு உட் ட்ட முமறயில், அதனுமடய நடவடிக்மககமள 

அதுவவ முடிவு பசய்துபகொள்கிற முழு உொிமையும் உமடயதொக இருக்கிறது. 

ஆனொல், அதனுமடய நடவடிக்மககமள, சட்டத்தின் மூலைொக அல்லது 

ஒப் ந்ததத்தின் மூலைொக ஓர் அளவுக்குக் கட்டுப் டுத்திபகொள்ள அதுவொக 

முன்வரக்கூடும். 

 

கூட்டரசொங்க வொி விதிப்பு அதிகொரம்: 

▪ வருவொமய எழுப்புவதற்கொன ைவசொதொக்கள், வொிவிதிப்பு அதிகொரத்தின் ைீது 

அரசியல் அமைப் ின்  டி ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ள வமரயமறகளுக்கு (constitutional 

limitations) உட் ட்டமவயொக இருக்க வவண்டும். அந்த வமரயமறகள் 

 ின்வருைொறு:  

 

▪ 1. வொிகள் (taxes), தீர்மவகள் (duties), விதிப்புகள் (imposts), ஆயங்கள் (excises) 

ஆகியவற்மற விதிக்கவும் வசூலிக்கவும், ஐக்கிய அபைொிக்கொவின் கடன்கமளச் 

பசலுத்தவும், அதன் ப ொதுப்  ொதுகொப்புக்கும் ப ொதுநலனுக்கும் உகந்த 
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பசயல்கமளச் பசய்யவும் கொங்கிரசுக்கு அதிகொரம் உண்டு. இவ்வொறு 

அளிக்கப் ட்டுள்ள அதிகொரம் ைிக வொிவொனதொக  இருக்கிறது.  

 

▪ இங்வக குறிப் ிடப் ட்டுள்ள ’ப ொதுநலன்’ என்னும் பசொற்பறொடர், சிறிய அளவில் 

உள்ள தனி வகுப்டபுகளின் நலமனயும் குறிக்கத்தக்க அளவில் அந்தத் பதொடருக்கு 

ைிகத் தொரொளைொன உமரவிளக்கத்மத (interpretation) நீதிைன்றம் அளித்துள்ளது. 

அப் டி அளித்திருந்தவ ொதிலும், அரசியல் அமைப் ொல் கொங்கிரசுக்குத் 

தரப் டொைல் உள்ள குறிக்வகொள்கமள நிமறவவவற்றுவதற்கொகக் கொங்கிரஸ் அந்த 

உமரவிளக்கத்மதப்  யன் டுத்தக் கூடொது என்வற கூறலொம்.  

 

▪ வவளொண்மைச் சொிக்கட்டுச் சட்டம் (Agricultural Adjustment Act)  ற்றிய வழக்கில் 

(1935).  யிொிடப் ட்ட நிலங்களின் அளமவக் குமறத்த உழவர்களுக்கு உதவித் 

பதொமககள் (benefits) வழங்குவதற்கொக வவளொண்மைப் ப ொருள்கமளப் 

 க்குவப் டுத்துவவொர்  (processors) ைீது விதிக்கப் ட்ட வொி அரசியல் அமைப்புக்கு 

உட் ட்டதுதொனொ என்னும் சிக்கல் ற்றி நீதிைன்றைொனது கீழ்க்கண்டவொறு 

தீர்ப் ளித்திருக்கிறது:  

 

▪ ’ஐக்கிய அபைொிக்கொவின் ப ொதுநலன் என்னும் பசொற்பறொடொின்  ரப்பு எது 

என் மதவயொ, வவளொண்மையின் உதவிக்கொகச் பசய்யப் டும் ஒரு நிதி ஒதுக்கம் 

(appropriation) அந்தப்  ரப்புக்குள் அடங்குகிறதொ என் மதவயொ 

முடிவுகட்டவவண்டிய ப ொறுப்பு இந்த வழக்கில் நைக்கு ஏற் டவில்மல.  

 

▪ அந்தக் வகள்விகள்  ற்றிய நிமலமை எப் டியிருந்தொலும், நம் அரசியல் அமைப் ில் 

ப ொதிந்துள்ள ைற்பறொரு வகொட் ொடு, வவளொண்மை சொிக்கட்டுச் சட்டத்மத 

நமடமுமறக்குக் பகொண்டு வருவமதத் தமடபசய்கிறது. இந்தச் சட்டம், 

ைொநிலங்களுக்பகன்று (அரசியல் அமைப் ொல்) ஒதுக்கப் ட்டுள்ள உொிமைகளில் 

தமலயிடுவதொக இருக்கிறது. ………………. இந்த வொி, இந்த வொியொல் 

எழுப் ப் டுகிற நிதிகளின் நிதி ஒழுக்கம், அந் நிதிகமளப்  ிொித்து வழங்குவதற்கொன 

உத்தரவு ஆகிய யொவும் ஒவர திட்டத்தின்  ல  குதிகவள. அமவ  அமனத்தும் 

அரசியல் அமைப்புக்கு ைொறு ட்ட ஒரு வநொக்கத்மத அமடவதற்கொன வழிகவள.”  

 

▪ 2. ………………………. எல்லொத் தீர்மவகளும், விதிப்புகளும், ஆயங்களும் ஐக்கிய 

அபைொிக்கொ முழுவதும் ஒவர வமகயொனமவயொக (uniform) இருக்க வவண்டும். இந்த 

வமரயமறயொனது கூட்டரசொங்கத்தின் வருவொய் முமறகளுக்குைட்டுவை 
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வரவு செலவுத் திட்டம்  

1. ஆண்டு விழா 

❖ பிப்ரவாி மாதம் நடுவிலிருந்து மார்ச்சு முதல் வாரம் வரரயில் அரொங்க ஆண்டு நிதிநிரல 

அறிக்ரககள், அரவகளுக்குக்குாிய ெட்டெரபகளில் ெமாா்ப்பிக்கப்படுகின்றன. மத்திய 

அரொங்க அறிக்ரக வழக்கமாக பிப்ரவாி மாதத்தின் இறுதியில் சவளிவருகின்றது. 

❖ சரயில்வவ துரற விவரன அறிக்ரக மட்டும் ெற்று முன்னதாக சவளியிடப்படும் வரவு 

செலவுத் திட்டத்திற்கு உாிய ஆண்டு, ஏப்ரல் மாதம் முதல் வததியிலிருந்து அடுத்த மார்ச்       

31 ஆம் வததி வரரயில் உள்ளதாகக் சகாள்ளப்படுகிறது. அதுவவ அரொங்கத்தின் பல 

காாிா்யங்களுக்கும் ஒத்த ஆண்டாகக் கருதப்பபடுகிறது. 

❖ ஆயினும், ெிற்ெில துரறகளில் ஆண்டுகளின் வரரயரற வவறுவிதமாக இருக்கிறது, 

சரவின்யூ நிா்ர்வாகம், கூட்டுறவுத் துரற, இரவகளுக்குாிய ஆண்டு ஜீரல முதலிலிருந்து 

ஜீன் 30 வரரயுள்ள பெலி எனப்படுவது. 

❖ நம் நாட்டின் ெில பகுதிகளில் விக்கிரம “ெகம்” என்னும் ஆண்டுவாிரெ அக்வடாபாா்-நவம்பாா் 

மாதத்தில், தீபாவளிரய ஒட்டித் சதாடங்குகிறது. 

 

2. அரொங்க நிதி முரற 

❖ பாரத மக்கள், தாங்கவள தங்களுக்கு என்று வழங்கிக்சகாண்டது இந்திய அரெியல் அரமப்பு 

(ொஸனம்) (Constitution of India) முக்கிய வநாக்கம், மக்கள் யாவரும் இன்புற்று 

ஒற்றுரமயாக வாழ வரக செய்யவவண்டுசமன்பது;  (இதுவவ,”ெர்வவாதயம்” என்பதன் 

திரண்ட கருத்து ஆகும்) 

❖ இந்த வெமநலனுக்கு, எந்சதந்த வரகயில் படிப்படியாகத் திட்டமிட்டு, சகாள்ரககரள 

உருவாக்க வவண்டும் என்பரதயும் அரெியல் அரமப்பு விவாிக்கின்றது. (Directive 

Principles of State Policy). 

❖ மத்திய, மாநில அரொங்க ஆண்டு வரவுசெலவுத் திட்டங்களில் அடங்கிய வயாெரனகள், 

வமற்கண்ட முக்கியமான இலட்ெியங்கரள அரடவதில், வமலும்வமலும் உயர அரழத்துச் 

செல்லும் வரகயில் அரமயவவண்டும். இந்த உரரகல்ரலக் சகாண்டுதான், சபாதுமக்கள் 

ஒவ்வவார் அரொங்க நிதிநிரலத் திட்டத்ரதயும் மதிப்பிடுவார்கள். 

 

3. கணக்கு முரறகளின் அரமப்பு 

❖ நம் நாட்டு அரொங்கக் கணக்குகள் ொதாராண ெிட்ரட பதிவவடு (Cash Book) முரறயில் 

ரவக்கப்படுகின்றன. நரடமுரற ஆண்டில் எந்சதந்தப் பணம் வந்தனவவா அரவ அந்த 

ஆண்டுக் கணக்கில், உாிய தரலப்பின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. 
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❖ அந்தப் பணம் நரடமுரற ஆண்டில் வரவவண்டிய சதாரகயா அல்லது முந்திய ஆண்டின் 

பாக்கியா, அல்லது அடுத்த ஆண்டிற்குாிய முன்பணமா என்று வகுக்கப்படாமல், வரவு 

ரவக்கப்படுகிறது.  

ொன்று : தமிழ்நாட்டு அரொங்கத்ரத எடுத்துக்சகாள்வவாம், 1962-63 இல் கணக்கில், 

நிலவாி என்ற தரலப்பின்கீழ் ரூ713 லட்ெம் அந்த அரொங்கக் கணக்கில் வரவு 

ரவக்கப்பட்டுள்ளது. 1962-63 இல் மாநிலத்தின் எல்லாப் பட்டதாராா்களிடமிருந்தும் 

வரவவண்டிய சதாரகரய இது குறிப்பதாக ஆகாது. இது இந்த ஆண்டில் இந்தத் 

தரலப்பில் வசூலான சதாரகயின கணக்கு. முந்தின ஆண்டின் பாக்கிகளும் இதில் 

அடங்கும். ஆண்டில் ஒவ்சவாரு பட்டதாராா்களிடமிருந்தும் வரவவண்டிய வாி, 

அவாா்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படவவண்டிய பாக்கி ஆகிய ஆரம்பக் கணக்கு விவரங்கள் 

அரொங்கத்திடவமா, சென்ரனயிலுள்ள, தரலரமக்கணக்கு அதிகாாியிடவமா 

(அக்கவுன்டன்ட்-சஜனரலிடவமா) இல்ரல. கிராம கணக்குப்பிள்ரளகள்தாம் இந் 

நிலவாிக் கணக்குகரளப் பதிந்து வருகின்றார்கள் என்பது சவளிப்பரட. 

❖ இவதவபால, செலவுப் பிாிவில் அந்த ஆண்டில் ஒவ்சவாரு தரலப்பின் கீழும் அரொங்கம் 

சகாடுத்த சதாரகதான் கணக்கில் காண்பிக்கப்படுகிறது. இந்தத் சதாரக அந்தக் 

குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்குத் தரப்படவவண்டியதுதானா, அல்லது முந்தின ஆண்டுகளுக்குத் 

தரப்படவவண்டியதா அல்லது இனிவமல் செய்யப்படும் பணிகளுக்காக முன்பணமாகத் 

தரப்பட்டதா என்பது பற்றி அதில் குறிப்பு இல்ரல. இதற்கு விளக்கமாக ஒரு 

செலவினத்ரதப் பார்ப்வபாம். 

❖ 1962-63 கணக்கில் வமாட்டார் வண்டிகள் வாங்கின செலவு ரூ.88 இலட்ெம் என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், எல்லா வண்டிகளும் அந்த ஆண்டில் வாங்கப்பட்டன 

என்று அர்த்தமில்ரல. ெில வண்டிகள் 1961-62 வலவய சபறப்பட்டிருந்தாலும், மத்திய 

அரொங்கத்திா் வழங்கு துரறக்வகா, அல்லது தனிக் கம்சபனிக்வகா 1962-63-ல் தான் பணம் 

சகாடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.. 

❖ இவதவபால், 1962-63-ல் சபறப்பட்டு, அரவகளுக்கான சதாரகயில் ஒருபகுதி அடுத்த 

ஆண்டில் சகாடுபடுவதாகவும் இருக்கலாம். 

❖ நம் நாட்டில், அரொங்கக் கணக்குகரள இந்த மாதிாி சபாதுப்பரடயாக ரவப்பதில் ெில 

வநாக்கங்கள் உண்டு. முன்னர்க் குறிப்பிட்ட சகாள்ரககள் தவிர, வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 

வவறு வநாக்கங்களாவன. 

 

1) வரப்வபாகும் ஆண்டில் பலவிதத்தில் கிரடக்கக்கூடிய வருானத்தரத மதிப்பிடுதல் 

2) இந்தப் பணத்ரதயும் முந்தின ஆண்டின் ரகயிருப்ரபயும் ஒருங்கு வெர்த்தால், 

எதிர்பார்க்ப்படும் எல்லாச் செலவுகளுக்கும் ஈடுகட்டுமா என்பரத மதிப்பிடுதல். 

3) வரரவயும், செலரவயும் ெமன்படுத்த வவண்டமானால், வாிவிதிப்ரப எந்த 

அளவுக்கு உயர்த்துவது அல்லது குரறப்பது என்பரத நிச்ெயித்தல் ஆகியனவாகும்.  
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நிதியும் விரிவிதிப்பும் 

1. மத்திய மரநில அரசரங்கங்களுக்கிடையய நிதித் ததரைர்புகளின் யதரற்றம் : 

நரன்கு கரலவடரகள் 

❖ இந்திய நிதி அடமப்பு, எல்லர அதிகரரங்களும் மத்திய அரசரங்கத்தின் டககளில் 

ஒருங்யக குவிக்கப்பட்ை ஓர் அடமப்பரக இல்லரது, இடைப்பரசியலுக்கு இைங்கப் 

படிப்படியரக உருப்தபற்றுள்ளது. 

❖ 1952 ஆம் வருைத்திய நிதிக்குழு தனது அறிக்டகயில் இத் யதரற்றத்தின் கரலத்டத 

நரன்கு பிரிவுகளரகப் பிரித்துள்ளது  

i. 1919 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரரசரங்கச் சட்ைம் அமலுக்கு வருமுன்னிருந்த 60 

வருைங்கள்.  

ii. 1919 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசரங்கச் சட்ைம் அமலிலிருந்து கரலமரன, 1921 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மரதம் முதல் யததியிலிருந்து 1937 ஆம் ஆண்டு மரர்ச் மரதம் 31 

ஆம் யததி வடர.  

iii. 1935 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரரசரங்கச் சட்ைம் அமலிலிருந்த கரலம், அதரவது 

1937 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மரதம் முதல் யததியிலிருந்து, 1950 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசியல் சட்ைம் அமலரக்கப்பட்ை கரலம் வடர.  

iv. இந்திய அரசியல் சட்ைத்திற்குப்பின் வரும் கரலம். 

 

2. முதற் கரலம் நிதிமரற்றமும் ‘பிரிக்கப்பட்ை தடலப்புகளும்’ (1860 –1921) 

❖ 1871 ஆம் ஆண்டிற்குமுன் மத்திய அரசரங்கம் மரநில அரசரங்கங்களின் வருமரனம், 

தசலவு ஆகியடவமீது முழு அதிகரரம் தகரண்டிருந்தது. நரட்டின் வருமரனம் முழுவதும் 

முதலில் மத்திய அரசரங்கத்தின் கைக்கில் யசர்க்கப்பட்ைது. ஆரம்பகரலத்தில் 

மரநிலங்கள் தங்கள் தசலடவ யமற்தகரள்ள நிர்ையிக்கப்பட்ை தபரருளுதவி 

அளிக்கப்பட்ைது.  

❖ இதன் விடளவரக மத்திய நிதி 1.Report of the Finance Comission, 1952, ch. II. 

நிடலடமயில் நிடலயின்டமயும், மரநில அரசரங்கங்களில் தபரறுப்பற்ற தசலவும், 

மத்திய மரநில அரசரங்கங்களிடையய நட்புக் குடறவும் உண்ைரயின. சர் ஜரன் 

ஸ்ைரச்சி கூற்றுப்படி, ‘அரசரங்க வருமரனத்தின் பங்கீடு சச்சரவு உண்ைரக்கக்கூடிய 

நிடலக்குத் தரழ்ந்துவிட்ைது. 
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3. இரண்ைரவது கரலம் (1921 --- 1932): (அ) வருமரனப் பிறப் பிைங்கடளப் 

பிரித்தல் 

 

❖ நிதித் தன்னரட்சி உரிடமடய நிறுவும் யநரக்கத்தின் முதற்படியரகப் பிரித்த இனங்கள் 

ஒழிக்கப்பட்டு, 1919 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசரங்கச் சட்ைத்தின் விடளவரக மத்திய, 

மரநில வருமரன இனங்கள் முழுடமயரகப் பிரிக்கப்பட்ைன. அவ்வரறு பிரிக்கப்பட்ை 

இனங்களுள் வருமரன வரி, தபரது (அல்லது வரைிப) முத்திடரத் தீர்டவ முதலியன 

மத்திய அரசரங்கத்திற்கும், ஆயத் தீர்டவ, நிதித் துடற, முத்திடரத் தீர்டவ, நில 

வருமரனம், நீர்ப் பரசன வருமரனம் முதலியன மரநில அரசரங்கத்திற்கும் தகரடுக்கப் 

பட்ைன. இது மத்திய அரசரங்கத்திற்கு 993 இலட்ச ரூபரய்கள் பற்றரக்குடறடய 

விடளவித்தது. ஆகயவ, இது மரநில அரசரங்கங்கள் மத்திய அரசரங்கத்திற்குப் பங்கு 

அளித்து உதவயவண்டுதமன்ற ஒரு புதக் கருத்துக்கு வழி வகுத்தது. 

(ஆ) தமஸ்ைன் தீர்ப்பு : (Meston) 

❖ 1920 ஆம் ஆண்டு தமஸ்ைன் பிரபுவின் தடலடமயில் மரநிலங்களின் பங்கு 

உதவிடயப்பற்றி ஆயலரடசடன கூற ஒரு அடமக்கப்பட்ைது.  இக்குழுவின் 

பிரிந்துடரகள் தமஸ்ைன் தீர்ப்பு என வழங்கப்படுகின்றன. இத் தீர்ப்பில் அக்குழு நிதி, 

நிர்வரகக் கரரண்ங்களுக்கரகப் தபரது முத்திடரகள் மரநிலங்களுக்கு 

மரற்றப்பையவண்டும் எனக் கூறியது. 

(இ) உதவிப் பங்குகள் நீக்கப்படுதல் : 

❖ 15 ஆவது உரிடமமரற்று விதி தசயலரற்றியதபரழுது, மரநிலங்களுக்கு இடையய 

சமமில்லரத விடளவுகடளப் பயந்தது. தமஸ்ைன் குழு எதிர்பரர்த்ததற்கு மரறரக, 

வரிடசயரகப் பல ஆண்டுகளுக்கு மரநிலங்கள் கடுடமயரன பற்றரகுடறடயயய 

அடைந்தன. இச் சூழ்நிடலயில் உதவிப் பங்கு அளிப்பதரனது தபருஞ் சுடமயரகக் 

கருதப்பட்ைது. 

4. 1935 ஆம் வருைத்தில் இந்திய அரசரங்கச் சட்ைம்  

❖ 1919 ஆம் ஆண்டுக் சட்ைத்தரல் ஏற்பட்ை அடமப்பு 1935 ஆம் ஆண்டின் இந்திய 

அரசரங்கச் சட்ைத்தினரல் மரற்றப்பட்ைது. விவசரயத்தின் மூலமன்றி, மற்ற வடககளில் 

கிடைக்கும் வருமரனத்தின் மீதரன வருமரன வரி மத்திய அரசரங்கத்தரல் 

வசூலிக்கப்பட்டு, தமரத்த ஆதரயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை சதவீதம் மரநிலங்களுக்கு 

இடையய பிரித்து அளிக்கப்பட்ைது. 
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ப ொது வருவொய்கள் : பகொடைகளும், 

நன்பகொடைகளும்,  நிர்வொக வருவொய்களும் 

 

வருவொய் வரவுகளின்  ொகு ொடு (Classification of Revenue Receipts): 

▪ தர்க்க முடைப் டிச் சிைிதும் குடை பசொல்லமுடியொத வடகயிலும், மிக நுணக்கமொன 

முடையிலும், வருவொய் வரவுகடளப்  ல்வவறு  ிொிவுகளொக அடமத்து, அந்தப் 

 ிொிவுகடள ஒரு  ொகுப் ொட்டின் கீழ்க் பகொண்டுவரும் முயற்சியில் நம் ஆற்ைடல 

வீணொக்குவது, வதடவயற்ை ஒரு பசயல் என்வை கூைவவண்டும். உண்டமடயக் 

கூறுவதொனொல், தற்கொலத்தில் நடைமுடையில் உள்ள வருவொய் ஏற் ொடுகடள, எந்த 

வடகயிலும் குடை பசொல்ல முடியொத வடகயில்  ொகு ொடு பசய்வது இயலொத பசயல் 

என்வை பசொல்லிவிைலொம்.  

 

▪ நடைமுடையில் நிகழ்வது என்னபவன்ைொல், பதொக்கக் கொலத்தில் பதளிவொன 

முடையில் தனித்தனியொக இருந்த வருவொய் ஏற் ொடுகள், கொலப்வ ொக்கில், 

நுட் விடனமுடைகடள (techniques) ஒன்ைிலிருந்து ஒன்று ஏற்றுக் பகொள்கின்ைன.  

 

▪ அவதொடு, புதிய வருவொய்கடளத் வதடிப் ப றுவதற்கொக ஓயொமல் பசய்யப் டும் 

முயற்சிகளொல் உருவொகிை புதிய ஏற் ொடுகள், மரபு வழியொகக் டகயொளப் ட்டு 

வருகின்ை எந்தப்  ிொிவுகளிலும் அைங்கொமல் தனித்து நிற்க வவண்டிய தன்டம 

உடையனவொக  இருக்கின்ைன.  

 

▪ இங்வக நொம், வருவொய்களின் ப ரும்  ிொிவுகடளமட்டும்  யன் டுத்தலொம். 

அப் டிப்  யன் டுத்தும்வ ொது, தடலயொய இயல்புகடளப் ப ொறுத்தவடரயில் 

இந்தப்  ிொிவுகள் ஒன்ைிலிருந்து ஒன்று பதளிவொன முடையில் மொறு ட்டுள்ளன 

என்ை வ ொதிலும், எல்லொ இயல்புகடளப் ப ொறுத்த நிடலயிலும் அவத வடகயில் 

மொறு ட்டுள்ளன என்று கூைமுடியொது என் டத நிடனவில் நிறுத்திக் பகொள்ள 

வவண்டும்.  
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வருவொய் வரவுகளின் நொன்கு  ிொிவுகளொவன: 

➢ 1. மொனியங்களும் நன்பகொடைகளும் (Grants and gifts) 

➢ 2. நிர்வொக வருவொய்கள் (Administrative revenues) 

➢ 3. வொணி  வருவொய்கள் (Commercial revenues) 

➢ 4. வொிகள் (Taxes)  

▪ மொனியங்களும் நன்பகொடைகளும்: ப ரும் ொலும் ஒரு குைிப் ிட்ை முடையில் ஒரு 

குைிப் ிட்ை  ணிடய ஆற்றுதவதற்கொக ஓர் அரசொங்கம் மற்வைொர் அரசொங்கத்திற்கு 

நிதி உதவிடயத் தருவதற்கொன முடையொக உள்ள உதவி மொனியங்களின் (grands-

in-aid) வளர்ச்சி டகப் ற்ைி 3 ஆவது அத்தியொயத்தில் நொம் கருத்தொய்வு 

பசய்துள்வளொம். கல்வியின் வளர்ச்சிக்கொகவும் பநடுஞ்சொடலயின் 

அடமப்புக்கொகவும், மொநில அரசொங்கங்கள், தல அரசொங்கங்களுக்கு நீண்ை 

கொலமொகவவ பகொடைகடளத் தந்து வருகின்ைன.  

 

▪ அதுவ ொலவவ, சொங்கமொனது, மொநில அரசொங்கங்களுக்கு, பநடுஞ்சொடல 

கூட்ைரசொங்கங்களின்  அடமப்புக்கொகவும்  ரொமொிப்புக்கொகவும், பதொழில்முடைக் 

கல்விக்கொகவும், பநடுங்கொலமொகக் பகொடைகடள அளித்து வருகின்ைன. 

கூட்ைரசொங்கம் பகொடுத்த நில மொனியங்களின் (grants of lands) உதவியொவலவய 

மொநிலப்  ல்கடலக் கழகங்களில்  ல, பதொைக்கத்தில் நிறுவப் ட்ைன.  

 

▪ நிர்வொக வருவொய்கள்: கட்ைணங்கள் (fees), டலபசன்சுகள், அ ரொதங்கள், 

 ைிமுதல்கள் (forfeitures), அரசினடரச் வசர்தல் (escheats), தனித் தீர்டவகள் 

(special assessments) ஆகியடவ இந்தத் தடலப் ில் அைங்கும்.  ணத்டதச் 

பசலுத்து வர் (payer),  ணத்டதச் பசலுத்தலொமொ வவண்ைொமொ என் டத ஏைத்தொழ 

சுவயச்டசயொன முடையிவலவய முடிவு பசய்துபகொள்ளும் உொிடமயும், 

பசலுத்த வருக்கு ஏைத்தொழ வநர்முகமொன நன்டம (அல்லது தண்ைடன) 

கிடைப் தும், இந்த வருவொய்களின் இயல்புகள் ஆகும்.  

 

▪ ஆனொல், பசலுத்தப் டும் பதொடகயின் அளவொனது ப றுகிை நன்டமயின் 

மதிப்புைவனொ, அல்லது அந்த நன்டமடய அவருக்குத் தருவதற்கொக ஆகும் 
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நில அமைப்பும் இயற்மை வசதியும் 

1. பரப்பும் நில அமைப்பும் 

❖ ஆசியாக் ைண்டத்திலிருந்து வவளியய ைடமல யநாக்ைி நீட்டிக் வைாண்டுள்ள 

யைாணலான தீபைற்பங்ைள் மூன்றில் நடு மையைாய் உள்ளது இந்தியா. வடக்குப் 

பகுதியில் இைய ைமலயாலும், முப்புறமும் ைடல்ைளாலும் சூழப்பட்டு, வங்ைாள 

விாிகுடா, அரபிக்ைடல் இமவைளுக்கு நடுயவ, இந்துைைா சமுத்திரத்தில் வதற்யை 

வரவரக் குறுைிவிடுைின்றது. குைாிமுமன வதற்குக் யைாடியில் 8.5 அக்ஷயரமையில் 

அமைந்துள்ளது. 

❖ இந்திய யூனியனின் பரப்பளவு 12,69,640 சதுர மைல்ைள். இதில் புதியதாைச் 

யசர்க்ைப்பட்ட 92,780 சதுர மைல் பரப்புள்ள ஜம்மு – ைாஷ்ைீர் இராச்சியமும், 

ஆந்திரமும் யசர்ந்து 29 இராச்சியங்ைள் உள்ளன. அந்தைான் நிக்யைாபர் தீவுக் 

கூட்டங்ைள் வங்ைாள விாிகுடாக் ைடலில் உள்ளன. 

❖ இது 8,200 மைல் நீளமுள்ள நில எல்மலயும் 3,500 மைல் நீளமுள்ள ைடல் எல்மலயும் 

உமடயது. நிலப்பரப்பின் அளவில் யநாக்ைின், உலைின் 7 ஆவது வபாியநாடு என்றும், 

இங்ைிலாந்மதப் யபால 13 ைடங்கு அதிைமும், ஜப்பாமனப் யபான்று 8 ைடங்கு அதிைப் 

பரப்புமுள்ள நாடு.  

❖ இது ைனடாவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு; ரஷ்யாவில் 7 இல் ஒரு பங்கு; உலை 

நடுக்யைாட்டின் வடக்ைில் 80 இலிருந்து 370 வமர பரந்துைிடக்ைின்றது. தீர்க்ை யரமைைள் 

680 முதல் 970 ைிழக்ைிலும் உள்ளது. வதன் வடலாை இதன் தூரம் 2,00 மைல்ைள்; ைிழக்கு 

யைற்ைாை 1,700 மைல்ைள். 

 

2. முக்ைியப் பகுதிைள் 

❖ நன்கு விளக்ைம் வைாடுக்ைப்பட்டதும், தனியய அமைந்துள்ளதுைான மூன்று 

பகுதிைளாவன : (1) வபரு ைமலப்பகுதியான இையைமலப் பிாிவு. (2) தீபைற்பத்திலுள்ள 

பீடபூைிப் பகுதி (3) இந்து – ைங்மை தாழ்ந்த சைவவளி. இையைமலத் வதாடர் மூன்று 

அடுத்துச் வசல்லும் ைமலத் வதாடர்ைள். இவற்றிற்ைிமடயய பீடபூைிைளும் ைாஷ்ைீர், 

குளு யபான்ற ைண்ைவர் இயற்மை வனப்புப் வபாருந்திய பகுதிைளும் உள. இம்ைமலத் 

வதாடாில் உலைியலயய ைாவபரு முைடுைளாை உள்ளமவ ைாணப்படுைின்றன.  

❖ பாைீர் முடிச்சிலிருந்து அஸ்ஸாம் எல்மல வமர இம்ைமலச் சுவர் 1,500 மைல் 

நீளமுள்ளது. ைிழக்ைில் இந்தியாவுக்கும் பர்ைாவுக்கும் இமடயில் உயரைற்ற ைமலச் 

சாிவுைள் பல வபயர்ைளினால் அமழக்ைப்பட்டு, இையைமல இந்தியாவின் தட்பவவப்ப 

நிமலக்குச் சாதைைாயும் இந்தியாமவப் பிற நாடுைளிலிருந்து பிாித்தும் அதன் 

வபாருளாதார நிமலமயச் வசம்மையாக்ைவும் உதவுைிறது. மூன்று வபருநதிைள் இந்த 

ைமலயினின்று உற்பத்தியாைின்றன.  

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in
3 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

❖ அமவைளாவன; சிந்து, ைங்மை, பிரம்ைபுத்திரா. இமவ சைவவளியில் ஓடிக் ைடலில் 

ைலக்ைின்றன. வரும்வபாழுது அமவைள் நல்ல வண்டல் ைண்மணக் வைாண்டுவந்து, 

சைவவளியில் பரப்பி, அவற்மற நல்ல வசழிப்புள்ள நிலங்ைளுக்கு அடியைாலியாை 

விளங்ைிச் சை தமர விவசாயத்மத ஏற்படுத்துைின்றன. இம்முமறயான விவசாயம் 

உலைத்தில் ஒன்றாகும். இையைமல இந்தியாவிற்குப் பாத்தியைானது யபான்யற தியபத் 

நாட்டிற்கும் வசாந்தமுண்டு. ஆயினும் இதில் யதான்றும் நதிைள் அமனத்தும் இந்தியப் 

பரப்பிற்யை வந்து இலாபத்மதத் தருைின்றன. 

❖ 1,500 முதல் 4,000 அடி உயரம் உள்ள ைமலைளால் சிந்து, ைங்மைச் சைவவளி 

முக்யைாண வடிவம் உள்ள வதன்னிந்திய தீபைற்பத்மதப் பிாிக்ைிறது. அவற்றில் வபயர் 

வபற்ற ைமலைளின் வபயர் வருைாறு; ஆரவல்லி, விந்தியா, சாத்பூரா, வைய்ைால், 

அஜந்தா. இத்தீபைற்பத்தின் ஒரு பக்ைம் 1,500 அடிக்கு யைல் உயரமுள்ள ைிழக்குத் 

வதாடர்ச்சி ைமலைளால் அமடக்ைப்பட்டும் இன்வனாரு பக்ைத்தில் 3,000 அடி 

உயரமுள்ள யைற்குத் வதாடர்ச்சி ைமலைளால் அமடக்ைப்பட்டும் இருக்ைிறது.  

❖ சிற்சில விடங்ைளில் இம்ைமலத் வதாடாில் 9,000 அடி உயரமுள்ள முைடுைள் உள்ளன. 

உள்நாட்டுப் பீடபூைிப் பிரயதசம் சைன் அற்றும் 4,000 அடி உயர முள்ளதாைவும் 

சிலவீடங்ைளில் உள்ளன. எடுத்துக்ைாட்டாை நீலைிாிமயயும் ஏலக்ைாய் ைமலமயயும் 

வைாள்ளலாம். இப்பீட பூைியில் நர்ைமத, தபதி நதிைள் பாய்ந்து அரபிக் ைடலில் 

விழுைின்றன. ைைாநதி, யைாதாவாி, ைிருஷ்ணா, ைாவிாி முதலியமவைள் வங்ைாள 

விாிகுடாக் ைடலில் சங்ைைம் ஆைின்றன. 

❖ சிந்து ைங்மைச் சைவவளி இையைமலத் வதாடர்க்கும் வதற்குப் பீடபூைிக்கும் இமடயில் 

சுைார் 1,500 மைல்ைள் வமர ைிழக்குப் பாைிஸ்தானத்தின் யைற்குக் ைமரயயாரமும், 

யைற்குப் பாைிஸ்தானத்தின் ைிழக்குக் ைமரயயாரமும் பரவி இருக்ைிறது. ைங்மை, 

யமுமன, யைாக்ரா, ைண்டைி, யைாைதி நதிைள் இதில் பாய்ைின்றன.  

❖ பிரைபுத்திரா நதி இையைமலக் ைப்பால் உற்பத்தியாைி அதன் ைீழ்க்யைாடியில் திரும்பி, 

இந்தியாவிற்குள் பிரயவசிக்ைிறது. அஸ்ஸாம்,  ைிழக்கு வங்ைாளம் வழியாைப் பாய்ந்து 

பின்னர்க் ைங்மையுடன் ைலந்து, பின்னர் வங்ைாள விாிகுடாக் ைடலில் விழுைிறது. ராவி, 

பியாஸ், சட்வலஜ் என்ற நதிைள் ைீழ்ப் பஞ்சாபில் பாய்ைின்றன. 

 

3. தட்பவவப்ப நிமல 

❖ இந்நாடு பருவைமழ வைாண்ட வவப்ப ைண்டலத்தில் உள்ளது. ஆயினும் உள்ளூர் 

நிமலமையில் தட்பவவப்ப நிமலக்கு அனுசாித்து ைாறுபாடுைள் யதான்றலாம். நாடு 

முழுமையும் ைாலா ைாலத்தில் வவய்யில், குளிர் ைமழ ைாறி ைாறி அடுத்து அடுத்து வரும். 

அக்ைாலங்ைள் வருைாறு; (1) அக்யடாபர் ைாதம் முதல் பிப்ரவாி ைாதம் வமர உள்ள 

வாமடக் ைாலம். (2) ைார்ச் ைாதம் முதல் ஜூன் ைாதம் வமர உள்ள வவப்ப ைாலம் (3) 

ஜூன் ைாதம் முதல் அக்யடாபர் ைாம் வமர உள்ள ைாாிக்ைாலம். 
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,e;jpahtpy; njhopw;rhiyfs;: 

➢ tzpf uPjpapy; gz;lq;fs; & gzpfis cw;gj;jp nra;Ak; epWtdq;fis 

njhopw;rhiy vd;fpNwhk;. 

➢ nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; (GDP) njhopw;Jiwapd; gq;F (brk;gu; 2014 –y;) 

,e;jpahtpy; 21.5% (2016 – 2017-y;) 29.02%. 

➢ nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; jyh tUkhdk; $ 1625 (brk;gu; 2014-y;) ₹ 98> 983/- 

(2016 – 2017 –y;) ₹ 38>89>791 cr. 

➢ nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) & jyh tUkhdj;jpy; njhopy;fspd; rjtPj 

gfpu;T (2000): ,e;jpah $ 460, rPdh $ 840, [g;ghd; $ 34,210. 

➢ fhuzp tpiyapy; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; (GDPFC) njhopy;Jiwapd; gq;F 

27% (2000). 

➢ gpd;jq;fpa ehLfspy;> njhopy;Jiwapd; Vw;Wkjpg; gq;F Mz;bw;F 3.6% ,J tsu;e;j 

ehLfspy; 6.2% MFk;. 

 

SYLLABUS 

 Industry in India  

 Structure and growth strength in Industry  

 Large and Small Industries  

 Industrial finance  

 Industrial Labour problems and Policies. 
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➢ tuyhw;W uPjpahf njhopy;tsu;r;rp gbepiyfs; %d;whFk;. 

1) Kjy; gbepiy → Ntshz;ik (Kjd;ik) Jiwia Kiwg;gLj;Jjiyf; 

Fwpf;Fk;. 

2) ,uz;lhk; gbepiy → nuhl;b> Fspu;ghdq;fs;> fhyzpfs;> cNyhfg; 

nghUl;fs;> Jzp> fhfpjk; jahupg;ghFk;. 

3) %d;whk; gbepiy → ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; gpw %yjd jsthlq;fis 

cw;gj;jp nra;jy;. 

➢ njhopw;rhiy cw;gj;jpia> 

i. Efu;Tg; gz;lq;fs; 

ii. %yjdg; gz;lq;fs; vd Nguh. `hg;Nkd; gpupj;Js;shu;. 

➢ 1956-y; cw;gj;jp njhopypy; Ntiyapy; <LgLj;jg;gl;Ls;stu;fspd; nkhj;j 

vz;zpf;if : 15 kpy;ypadhFk;. 

 

1) Kjy; Ie;jhz;L jpl;lf;fhyj;jpy; njhopw;Jiwapy; nra;ag;gl;;l nkhj;j KjyPL ₹ 800 

NfhbahFk;. ,jpy; nghJj;Jiw gq;F ₹ 60 Nfhb> jdpahu; Jiw ₹ 740 Nfhb. 

• NkYk; ,j;jpl;lf; fhyj;jpy; kpd;cw;gj;jp & ePu; ghrdj;jpw;F Kd;Dupik 

toq;fg;gl;lJ. 

• rpe;jup cuj; njhopw;rhiy> rpj;juQ;rd; uapy; ngl;bj; njhopw;rhiy> ,e;jpaj; 

njhiyg;Ngrp njhopw;rhiy> nguk;G+u; xUq;fpize;j uapy; ngl;bj; njhopw;rhiy 

Mfpad Kjy; jpl;lf; fhyj;jpy; 1948 njhopw; nfhs;ifg;gb cUthf;fg;gl;lJ 

 

2) 1956 – Mk; Mz;L njhopw;nfhs;if mbg;gilapy; ,uz;lhk; jpl;lf; fhyj;jpy; njhopy; 

kakhf;fy; njhlq;fg;gl;lJ. 

• ,j;jpl;;lf; fhyj;jpy; nkhj;j njhopw;Jiw KjyPL ₹ 1810 Nfhb (27%)> ,jpy; 

nghJj;Jiw KjyPL ₹ 870 Nfhb & jdpahu; Jiw KjyPL ₹ 940 NfhbahFk;. 

• ,j;jpl;lj;jpy; Gs;spapay; epGzu; P.C. kfyNehgp]; tsu;r;rp khjpup gpd;gw;wg;gl;lJ. 

• ,j;jpl;lf; fhyj;jpy; njhlq;fg;gl;l ,Uk;G v/F njhopw;rhiyfs;:   

1) &u; Nfyh → xuprh (1954) - ,e;jpa + n[u;kdp $l;L 

2) gpyha; → kj;jpag; gpuNjrk; (1955) - ,e;jpah + u\;ah $l;L 

3) Nkw;F tq;fhsk; → Ju;fhG+u; (1956) - ,e;jpah + ,q;fpyhe;J 

 

3) %d;whtJ jpl;lf; fhyKk;> 1956 – njhopw; nfhs;ifia mbg;gilahff; nfhz;lJ. 

,j;jpl;lf; fhyj;jpy; v/F> ,urhadg; nghUl;fs;> vupg;nghUl;fs; Nghd;w mbg;gil 

njhopy;fSf;F Kf;fpaj;Jtk; mspf;fg;gl;lJ. 

• ,J mjpf KjyPl;Lld; Ntshz;ik> njhopw;Jiw Mfpa xUq;fpize;j njhopw; 

tsu;r;rpia Nehf;fkhff; nfhz;l ePz;l fhyj;jpl;lkhFk;. 
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• ,j;jpl;lf; fhyj;jpy; nkhj;j njhopw;Jiw KjyPL: ₹ 3000 Nfhb. ,jpy; 

     nghJj;Jiw KjyPL: ₹ 1700 Nfhb 

     jdpahu;Jiw KjyPL: ₹ 1300 Nfhb 

• 1966 – 1969 – Mz;Lj; jpl;lf;fhyq;fspy; njhopy; tsu;r;rp 6.6% kl;LNk ,Ue;jJ. 

 

4) ehd;fhtJ jpl;lKk;> 1956 – njhopw;nfhs;ifia mbg;gilahff; nfhz;ljhFk;. 

• ,j;jpl;lf;fhyj;jpy; nkhj;j nghJj;Jiw KjyPL ₹ 3050 Nfhb. 

• nkhj;j KjyPl;by; ehd;fpy; %d;W gFjp ,Uk;G v/F> mYkpdpak;> cuq;fs;> 

ngl;Nuhy;> epyf;fup kw;Wk; ,Uk;Gj; jhJ cw;gj;jpf;F mspf;fg;gl;lJ. 

• ,j;jpl;lf;fhyj;jpy; njhopw;Jiw mile;j tsu;r;rp 5%. 

 

5) Ie;jhtJ jpl;l nkhj;j KjyPL ₹ 10135 Nfhb. ,jpy; 

    nghJj;Jiw ₹ 9600 Nfhb 

   Cuf & rpW njhopy;fs; ₹535 Nfhb 

 

6) MwhtJ jpl;l nkhj;j nghJj;Jiw KjyPL ₹ 97500 Nfhb ,jpy; 

        ngupa & eLj;ju njhopy; ₹ 13238 Nfhb 

     nkhj;j njhopy;Jiw KjyPL ₹ 22200 Nfhb (22.8%)  

cz;ikahd tsu;r;rp 5% (Mdhy; ,yf;F 7% MFk;) 

 

7) VohtJ jpl;l nghJj;Jiw KjyPL ₹ 1,80,000 Nfhb. ,jpy; 

   Cuf rpWnjhopy;fs; KjyPL ₹ 3249 Nfhb (1.5%) 

cz;ikhd tsu;r;rp 8% (Mdhy; ,yf;F 8.7% MFk;) 

 

8) vl;lhtJ jpl;lk;: nghUshjhu jhuhskakhjy; ,j;jpl;lj;jpd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. 

nkhj;j njhopy; KjyPL ₹ 46921.7 Nfhb. 

tsu;r;rp ,yf;F 7.4% Mdhy; mile;jJ 7.3%. 

 

9) xd;gjhtJ jpl;l tsu;r;rp ,yf;F 8% & mile;jJ 5%. 

nghJj;Jiw KjyPL ₹ 44,695 Nfhb (56.3%) 

 

10) gj;jhtJ jpl;lf;fhyj;jpy; jpl;l tsu;r;rp ,yf;F 10% 

njhopy;fs; & Ruq;fk; ₹ 58,939 Nfhb (3.86%) 

 

11) gjpNdhuhtJ jpl;lk;@ njhopy; & fdpk xJf;fpL ₹ 1,53,600 Nfhb (4.2 %) 

2010 – y; me;epa fldsT: ₹ 11,84,998 Nfhb 
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இந்தியப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி  

 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சி, ப ொதொ வளர்ச்சி: சிறப் ியல்புகள் 

(Definitions of Economic Development and Under Development) 

 

❖ “ப ொருளொதொர வளர்ச்சி” எனும் கருத்து உண்மையில்  ண்டுதொட்டு ஆரொயப் ட்டு 

வந்துள்ளது. ஆனொல், இரண்டொம் உலகப் ொருக்குப்  ின்னர்தொன் இக்கருத்துக்குச் 

சிறப்பு ஏற் ட்டது என்று கூறினொல் ைிமகயொகொது. குறிப் ொக வளர்ச்சியுறொ அல்லது 

வளர்ச்சியுறுகின்ற (Under developed or developing) நொடுகளுக்குப் ப ொருளொதொர 

முமறயிபல மகபகொடுத்து உதவபவண்டும் என்ற நல்பலண்ணம் வளர்ச்சியுற்ற சில 

நொடுகளுக்கு ஏற் ட்டது. 

SYLLABUS 

 India’s Economic policy  

 Planned Growth and Development  

 Role of Private and Public sectors  

 Planning models  

 Seventh and Eighth Five Year Plans  

 Ninth Five Year Plan and approach paper to Tenth Plan. 
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❖ அதன் விமளவொகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ஓர் அறிவியலொக உருப்ப ற்றது. 

ப ொருளொதொர நிபுணர்கள், புள்ளி சிவர ஆய்வொளர்கள், திட்டைிடும் அறிவியலறிஞர்கள் 

ைற்றும்  லபைமதகள் பதொன்றிச் சிறப் ொக அதமன ஆரொயலொயினர். 

பதொன்றுபதொட்டுக் பகொபலொச்சிய சில பகொட் ொடுகள் தவிடு ப ொடியொக்கப் ட்டு அந்த 

இடத்தில் புதிய பகொட் ொடுகள் சில புகுத்தப் ட்டன. 

❖ “வளர்ச்சிப் ப ொருளொதொரம்” (Development Economics) ஓர் அறிவியலொகப் 

 மடக்கப் ட்டவுடன் அது வளர்ந்பதொங்குவதற்குப்  ற் ல வழிமுமறகள் 

பதொன்றலொயின. ஏபனனில், ஒவ்பவொரு நொட்டிற்கும், அதற்பக உொித்தொன சில சமூக, 

கலொச்சொர, சைய நிமலகள் உண்டு.  

❖ இவற்மறக் கருத்தில் பகொண்டு வளர்ச்சிக்கொன வழி வமககளும் அமைந்தன. ஒபர 

நொட்டிலும் கூட ைொறு டும் சூழ்நிமலகளுக்பகற்   ற் ல விதி முமறகள் 

வகுக்கப் ட்டன. எனினும், ஒரு நொட்டிற்குொிய தனித்தன்மையிமன மையைொகக் 

பகொண்டு அதன் வளர்ச்சியின்  ொணி அமைய பவண்டுவது இன்றியமையொததொகிறது. 

❖ சுருங்கக்கூறின்,  ிற நொடுகள் ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொக பைற்பகொண்ட முமறகமள, 

நொமும் கண்மூடித்தனைொக பைற்பகொள்வது என் து  குத்தறிவுக்குப் ப ொருத்தைற்ற 

பசயலொகும். 

❖ உலகில் ப ரும் ொன்மையொன நொடுகள் ப ொருளொதொரத்தில்  ின்தங்கிய நிமலயில் 

உள்ளன. அமவ, உலக ைக்கள் பதொமகயில் மூன்றில் இரண்டு  ங்மகக் 

பகொண்டுள்ளன. அவற்றின் சமூக ப ொருளொதொரப்  ிரச்சிமனபய, இன்மறய இரு தொம் 

நூற்றொண்டின் தமலயொய சமூக, ப ொருளொதொரப்  ிரச்சிமனயொக உருபவடுத்து, 

அறிஞர்களின் சிந்தமனக்கு அமற கூவல் விடுத்துள்ளது என்று ஐயைறக் கூறலொம். 

❖ வருைொனத்தில் ைிகக் குமறந்த நிமலயில் உள்ள இத்தமகய  ல நொடுகளுக்கு உதவ 

பவண்டுபைன. நல்பலண்ணம்  மடத்த வளர்ச்சியமடந்த சில நொடுகள் விரும் ின. 

வருைொன ஏற்றத்தொழ்வுகள் ஒரு நொட்டினுள் விரும் த் தக்கதன்று. அதுப ொல் 

 ன்னொட்டு அளவிலும் இப் ிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொணபவண்டும். இப்ப ொருளொதொர 

ஏற்றத் தொழ்வுப்  ிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கண்டொல், அமனத்துலக நொடுகளிமடபய 

அமைதி நிலவும் என் தில் எள்ளளவும் ஐயைில்மல. 

❖ ைனிதொ ிைொனத்தொல் உந்தப் ட்ட சில பைமல நொடுகள், வறுமையில் வொடுகின்ற, 

வளர்ச்சி குன்றிய  ல நொடுகளின் ப ொருளொதொர நிமலமய உயர்த்த முடியும். பைலும் 

பசொல்லப் புகுந்தொல் அது அவற்றின் தமலயொய கடமையுைொகும். எல்லொரும் “எல்லொப் 

ப ருஞ் பசல்வமும் எய்தலொபல உமடபயொருைில்மல, இல்லொருைில்மல, என்று கம் ன் 

கண்ட சமுதொயம் உருவொகபவண்டும். உமடபயொமரயும் (Haves) இல்லொமரயும் 

(Have nots)  ிொித்துள்ள திமரயொனது கிழிக்கப் ட பவண்டும். 
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❖ வளர்ச்சியுற்ற நொடுகள் இமழத்த பகொடுமைதொன் தங்கமள இந்நிமலக்கு 

ஆளொக்கியபதன  ின்தங்கிய நொடுகள் நிமனப் தில் வியப்ப துைில்மல. தீய 

கனவொகிய கடந்த கொல நிகழ்ச்சிகமள ைறந்து, புதியபதொரு எழுச்சிமயத் 

பதொற்றுவித்தல் பவண்டும் எனும் ஆர்வம் இத்தமகய நொடுகளிடம் இருப் து இயல்ப . 

எனபவ, “ப ொருளொதொர வளர்ச்சி” என்ற தத்துவம், வளர்ச்சியமடந்த நொட்டினருக்கும் 

வளர்ச்சி குன்றிய நொட்டினருக்கும் இன்றியமையொத ஓர் அம்சபைன் து யொவரொலும் 

ைறுக்க முடியொதபதொர் உண்மையொகும்.  

 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சி - ப ொருள் 

❖ ப ொருளொதொர வளர்ச்சி என்ற பதொடருக்குப்  லர்  லவிளக்கங்கள் அளித்துள்ளனர். 

ஆயினும், அமனத்து விளக்கங்களும் சுட்டிக் கொட்டிடும் குறிக்பகொள் ஒன்று தொன் – 

அதொவது “வறுமையிலிருந்து விடு ட்டு, வளமுடன் வொழபவண்டும்” என் பத. இந்த 

இலக்கிமன அமடய உற் த்தி அளவிலும், ைற்றும் பதொழில் நுட் த்திலும் 

வியக்கத்தகும் முன்பனற்றங்கள் கொணபவண்டும் என்று சிலர் கருத்துத் 

பதொிவித்துள்ளனர். 

❖ ைற்றும் சிலர் சமூகப்  ழக்கவழக்க ைரபுகளில் (Social Institutions) புரட்சிகரைொன 

ைொறுதல்கமளத் பதொற்றுவித்தொல் ப ொருளொதொர முன்பனற்றத்மத அமடந்து 

விடலொபைனக் கருதுகின்றனர். 

❖ ஒருநொட்டின் உண்மை வருைொனத்மத உயரச் பசய்வதொல் அதற்பகற்  அந்நொடு 

முன்பனற்றம் கொணும் என் து எல்பலொரொலும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட உண்மை. 

எனினும், தலொ வருைொன ைட்டத்மத அதிலிருந்து கணித்துவிட்டொல், அந்நொட்டின் 

நிமலமய இன்னும் எளிதொக அறிந்து பகொள்ள முடியும்.  

❖ இதற்குத் தக்க கொரணம் உண்டு. பதசிய வருைொன வளர்ச்சி வீதம் ைக்கள் பதொமகப் 

ப ருக்க வீதத்மதக் கொட்டிலும் அதிகைொக இருந்தொல், தலொ வருைொனமும் உயருகின்றது 

என் து ப ொருள். ைொறொக, பதசிய வருைொன வளர்ச்சி வீதம் ைக்கள் பதொமகப் ப ருக்க 

வீதத்மத விட குமறவொக இருந்தொல் தலொ வருைொனமும் குமறந்து, வொழ்க்மகத் தரமும் 

வசதியொக அமையொைல் ப ொய்விடலொம். ஏபனனில், வளர்ந்து வரும் 

ைக்கள்பதொமகயொனது பதசிய வருைொனப் ப ருக்கத்மத உறிஞ்சிவிடுகிறது. 

வளர்ச்சியுறும் நொடுகளில் இத்தமகய ஒரு நிமல கொணப் ட்டொல் ப ொருளொதொர 

முன்பனற்றம் பைலும் தமடப் டும். 

❖  ல ஆக்க சக்திகள் ஒருங்கிமணந்து  ல்லொண்டுகள் பசயல் ட்டு பதசிய வருைொனத்மத 

நீண்ட கொலத்திபலனும் உயர்த்துவதற்கு ஆயத்தைொக இருக்கலொம். இது வரபவற்கப் ட 

பவண்டிய பகொள்மக தொபனன்றொலும், இந்த ஒரு வமகயினொல் ைட்டும் ப ொருளொதொர 

வளர்ச்சிமய அமடந்துவிட முடியொது. 
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COMPETITIVE EXAM 
FOR 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

10 ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள 

ப ாருளியல் பதாகுப்பு 
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TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

        PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  
 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை 
பபாருளியல் 
ப ொருளியல் – ஓர் அறிமுகம் 

❖ முதல் நிலைத் பதொழில்கள் : 

o உணவுத் ததலைக்கும் பதொழில் உற் த்திக்கம் ததலையொன மூைப்ப ொருள்கலள 

உற் த்தி பெய்ைது முதல் நிலைத் பதொழில்கள் எனப் டுகிறது. 

o தைளொண்லை 

o கொல்நலைகள் ைளர்த்தல் 

o ைீன்  ிடித்தல்  

o கனிைங்கள், தொதுப்ப ொட்கள் த ொன்ற மூைப்ப ொருள்கள் தெகொித்தல் 

o கனிகள், பகொட்லைகள், ததன், மூலிலககள், ரப் ர்,  ிெின் த ொன்றலை 

தெகொித்தல், ைரம் பைட்டுதல். 

 

❖ பெயல் ொடு 1: 

o ைொதிொிச் ெந்லத அலைக்கத் திட்ைைிைவும் 

o ஒவ்பைொரு ைொணைரும் கொய்கறிகலளதயொ/ ழகங்கலளதயொ பகொண்டு ைரச் 

பெய்தல். 

o ப ொருட்கலளச் ெந்லதலயப் த ொன்று கொட்ெிப்  டுத்தி அதன் ைிலைகலளக் 

குறிக்கச் பெய்தல். 

o ைற்ற ைகுப்பு ைொணைர்கலளயும் ப ொருட்கலள ைொங்கச் பெொல்லுதல். 

o இச் பெயல் ொட்டின் மூைம், ைொணைர்கள் ப ொருட்களின் ைதிப்பு, ைொங்குதல், 

ைிற்றல் த ொன்றைற்றில் அனு ைத்லதயும், ைொ ம், நட்ைம், ததலைைற்றும் 

அளிப்பு த ொன்றைற்லறப்  ற்றிய அறிைிலனயும் ப றுைர். 

o ெந்லத ைொ ைொனதொக இருக்க தைண்டும். எனதை ைொ ம் கிலைக்கும் ைலகயில் 

ைிற் லன ைிலைலய நிர்ணயம் பெய்ய தைண்டும். 
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❖ இரண்ைொம் நிலைத் பதொழில்கள்: 

❖ முதல் நிலைத் பதொழில்கள் மூைம் தெகொிக்கப் டும் மூைப்ப ொருள்களில் இருந்து 

இயந்திரங்கள் முதல் அன்றொைத் ததலைக்கொன ப ொருட்கள் ைலர ப ருைளைில் 

உற் த்தி பெய்தல் இரண்ைொம் நிலை பதொழில்கள் என்றும், பதொழில் துலற என்றும் 

அலழக்கப் டுகின்றன. 

❖ உற் த்திக்குத் ததலையொன மூைப்ப ொருட்கள், மூைதனம், உைலை ஆகியைற்றின் 

அடிப் லையில் பதொழில்கள் ைலகப் டுத்தப் டுகின்றன. 

❖ மூைப்ப ொருட்கள்  யனை ொடு அடிப் லையில் பதொழிற்ெொலைகலள 

ைலகப் டுத்துதல்: 

o தைளொண் அடிப் லைத் பதொழிற்ெொலைகள் –  ருத்தி, ெர்க்கலர, 

உணவு தப் டுத்துதல். 

o கொடுெொர்ந்த பதொழிற்ெொலைகள் – கொகிதத்பதொழில், ைரச்ெொைொன்கள், கட்டுைொனப் 

ப ொருட்கள். 

o கனிைத் பதொழிற்ெொலைகள் – ெிபைண்ட், இரும்பு, அலுைினியம் த ொன்ற 

பதொழிற்ெொலைகள். 

o கைல்ெொர் பதொழிற்ெொலைகள் – கைல் உணவு  தப் டுத்துதல். 

 

❖ மூன்றொம் நிலைத் பதொழில்கள்: 

❖ முன்னர் கூறிய இரண்டு நிலைகளில், குறிப் ொக பதொழில் துலறயில், ப ொருட்கலள 

உற் த்தி பெய்ைதற்கும் உற் த்திப் ப ொருட்கலள ததலையொன ைக்களுக்குக் பகொண்டு 

தெர்ப் தற்கும் ததலையொன தெலைகலள ைழங்குைதொல் இலை தெலைத் துலற 

பதொழில்கள் என்றும் அலழக்கப் டுக்கின்றன. ைக்களின் அன்றொைத் ததலைகலளயும் 

தெலைத் துலற ைழங்குகிறது. 

o த ொக்குைரத்து – ெொலை, ரயில், கைல், ஆகொயப் த ொக்குைரத்துகள் 

o பதொலைத் பதொைர்பு – அஞ்ெல், பதொலைத ெி, தகைல் பதொழில்நுட்ம். 

o ைர்த்தகம் – ப ொருட்கலளக் பகொள்முதல் பெய்தல், ைிற் லன பெய்தல். 

o ைங்கி –  ணப்  ொிைொற்றம், ைங்கிச் தெலைகள். 

 

 

உற் த்தி  

 

உற் த்தி – ப ொருள் ைிளக்கம் 

❖ நுகர்தைொொின்  யன் ொட்டுக்கொக, மூைப்ப ொருலளயும், மூைப்ப ொருள் 

அல்ைொதனைற்லறயும் ஒன்றிலணத்து, ஒரு ப ொருலள உருைொக்கம் பெயதை 
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உற் த்தியொகும். இஃது ஒவ்பைொருைொின் ததலைக்தகற் ச் ெிறந்த தெலைலயயும் 

ைதிப்ல யும் அளிப் தில் இன்றியலையொத இைத்லதப்ப றுகிறது. 

 

 யன் ொட்டின் ைலககள் 

 

ைடிைப்  யன் ொடு : 

❖ ஒரு ைிலளப ொருளின் ைடிைம் ைொற்றப் டும்த ொது, அதன்  யன் ொடு ைிகுதியொகிறது. 

எடுத்துக்கொட்ைொக, ைிலளப ொருளொகிய  ருத்திலயக்பகொண்ை ஆலைகள் 

உருைொக்கப் டும்த ொது, அதன் ததலையும்  யன் ொடும் உயர்கின்றன. 

இைப் யன் ொடு : 

❖ ஒரு ைிலளப ொருள், ஓொிைத்திலிருந்து ைற்பறொர் இைத்திற்குக் பகொண்டு 

பெல்ைப் டும்த ொது, அதன்  யன் ொடு ைிகுதியொகிறது. எடுத்துக்கொட்ைொக, 

ைிலளப ொருளொன அொிெி தழிழ்நொட்டுக்கும் தகரளொவுக்கும் பகொண்டு 

பெல்ைப் டும்த ொது, அதன் ததலையும்  யன் ொடும் அதிகொிக்கின்றன. 

 கொைப்  யன் ொடு : 

❖ ஒரு ைிலளப ொருலள எதிர்கொைத் ததலைக்கொகச் தெைித்து லைக்கும்த ொது, அதன் 

 யன் ொடு ைிகுகிறது. எடுத்துக்கொட்ைொக, நுகர்தைொர்களொல் ஆண்ை முழுைதும் 

 யன் டுத்தக்கூடிய உணவுப்  யிர்களொன பநல், தகொதுலை த ொன்றைற்லறச் தெைித்து 

லைப் தொல், அைற்றின் ததலையும்  யன் ொடும் ைிகுதியொகின்றன. 

 

❖ ப ொருளொதொரத்தில் உற் ததி என்னும் பெொல், ைொற்றத் தக்க ைதிப்புலைய  

 

❖ ப ொருள்கலளயும் தெலைகலளயும் உருைொக்குைலதக் குறிக்கிறது. அதொைது 

 யன் ொட்லை உருைொக்குததை உற் த்தியொகும்.  யன் ொடு என் து, நைது 

ததலைகலளயும் ைிருப் ங்கலளயும் நிலறவு பெய்ைதொகும்.  யன் ொட்லை அதன் 

இயல்ல ப் ப ொருத்து ைடிைப்  யன் ொடு. இைப் யன்கொடு, கொைப்  யன் ொடு, 

இைப் யன் ொடு கொைப்  யன் ொடு என ைலகப் டுத்தைொம். 

 

உற் த்தியின் ைலககள் 

❖ உற் த்தியில் மூைலக உள்ளன. அலையொைன  

1. முதன்லை நிலை உற் த்தி 

2. இரண்ைொம் நிலை உற் த்தி 

3. மூன்றொம் நிலை உற் த்தி 
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முதைாம் ஆண்டு  

ப ொருளியல் ப ொகுப்பு 
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TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

        PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  
 

மேல் நிலை முதைாம் ஆண்டு  

ப ாருளியல் 
 

நுண்ணினப் ப ொருளியல்: ஓர் அறிமுகம்             

    

        ‘ப ொருளியல் எங்கும் நிறறந்தது, ப ொருளியலின் புொிதல் நல்ல  

        முடிவுகறள எடுக்கவும் ஆனந்தமொன வொழ்றவப் ப றவும் உதவும்’ 

- றைலர் ககொவன் 

 

ப ொருளியல் : ப ொருள் 

❖ ப ொருளியல் (Economics) என்ற ப ொல் ஆய்க்ககனொமிக்ஸ் (Oikonomikos) என்னும் 

 ழறமயொன கிகேக்கச் ப ொல்லிலிருந்து வந்தது. ஆய்க்ககொஸ் (Oikos) என்றொல் 

இல்லங்கள் மற்றும் கநகமொஸ் (Nomos) என்றொல் நிர்வொகம், வழக்கம் அல்லது விதி 

என்று ப ொருள் டும். 

❖ ‘ப ொருளியல்’ என்றொல் ‘இல்லங்களின் நிர்வொகம்’ என்று ப ொருள் டும். ஆேம் த்தில் 

அே ியல் ப ொருளொதொேம் என்று அறழக்கப் ட்ை இவ்வியல், 19 ஆம் நுற்றொண்டின் 

 ிற் குதியில் ‘ப ொருளியல்’ என்று ஆல்ஃ ிேட் மொர்ஷலொல் ப யர் மொற்றப் ட்ைது. 

 

ப ொருளியல் : அதன் இயல்புகள் 

❖ ப ொருளியலின் இயல் ிறன, குறிப் ிட்ை  ில ப ொருளியல் அறிஞர்களின்  ல்கவறு 

வறேயறறகறளப்  டிப் தன் மூலம் புொிந்து பகொள்ளலொம். 

❖ ப ொருளியலின் இயல்பு என் து அதன்  ொைப்ப ொருறளயும், ஏன், எப் டி அறவ 

 ொைப்ப ொருள்களின் இைம்ப ற்றுள்ளன என் றதயும் குறிப் ிடுகின்றது 

ப ொருளியலுக்கு  ல்கவறு இலக்கணம் வழங்கப் ட்ைதன் கொேணமொக  ில வல்லுநர்கள் 
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ப ொருளியலுக்கு விளக்கம் கதடுவது மிகவும்  ிேமமொன ப யல் என்று கூறியுள்ளனர். 

எடுத்துக்கொட்ைொக, கீன்ஸ் ‘அே ியல் ப ொருளொதொேம் தனது வறேயறற மூலம் தனக்கு 

தொகன குேல் வறளறய பநொித்துக் பகொள்கிறது’ என் தொக ப ொருளியறல 

அணுகுகிறொர். 

❖ ஓர் இயலின் வறேயறறயொனது கற் தற்கு ஆர்வத்றதத்துொண்டுவதொகவும், 

வியக்கத்தக்கதொகவும், மகிழ்ச் ியளிக்கக்கூடியதொகவும் அல்லது  யனுள்ளதொகவும் 

இருத்தல் கவண்டும். உண்றமயில், வறேயறறககள இத்தறகய  மூக அறிவியலின் 

வளர்ச் ிக்கு உறுதுறணயொக இருந்துள்ளன. அறிவியல் க ொன்று புதிய 

வறேயறறகறள உருவொக்கிக்பகொள்ள மக்களுக்குச் சுதந்திேம் உள்ளது. ப ரும் ொலொன 

இலக்கணம் கூறுவதற்கொன வொய்ப்புகள் ப ொருளியலுக்கு அதிகமொக இருப் தொல்தொன், 

உற் ொகம் தரும் ஏேொளமொன வறேயறறகள் வருகின்றன. ஒவ்பவொரு வறேயறறயும் 

ப ொதுறம டுத்தப் ட்ை தனித்துவம் வொய்நதறவ. ப ொருளியலின்  ொைப் ப ொருறளப் 

 ற்றிய ஒரு முழுறமயொன அறிறவ அறைவதற்கு இந்தப்  ல்கவறு வறேயறறகளும் 

வழி வகுக்கின்றன. 

❖ கருத்துக்கள் இறணந்து அதில் உள்ள  ிறுப் ம் ங்கள் எழுவதன் மூலம், அறிவியல் 

ஒவ்பவொரு நிறலயிலும்  டிப் டியொக வளர்கிறது. கமலும், ஓர் இயல் என் து 

பதளிவொன வறேயறறயும், எல்றலயும் பகொண்டிருந்தொல்தொன் அறத கற் து  ொத்தியம் 

ஆகும். 

❖ நொன்கு வறேயறறகள் ஒவ்பவொரு குறிப் ிட்ை கொலக்கட்ைத்திலும் ப ொருளியலின் 

கருத்து வளர்ச் ிக்கு ஏற்  நொன்கு வறேயறறகள் தேப் ட்டுள்ளன. அறவ, 

1. பதொன்றம கொலத்றத உணர்த்தும் ஆைம் ஸ்மித்தினுறைய ப ல்வ இலக்கணம். 

2. புதிய பதொன்றம கொலத்றத உணர்த்தும் மொர்ஷலின் நல இலக்கணம். 

3. புதிய யுகத்றத உணர்த்தும் இேொ ின்ஸின்  ற்றொக்குறற இலக்கணம். 

4. நவீன யுகத்றத உணர்த்தும்  ொமுகவல் னின் வளர்ச் ி இலக்கணம். 

 

ப ல்வ இலக்கணம்: ஆைம்ஸ்மித் 

❖ ஆைம்ஸ்மித் (1723-1790) ‘நொடுகளின் ப ல்வத்தின் இயல்பும், கொேணங்களும்  ற்றிய 

ஓர் ஆய்வு’ (1776) என்ற தனது நுொலில் ‘ப ொருளியல் என் து ப ல்வத்றதப்  ற்றிய ஓர் 

அறிவியல்’ என்று வறேயறுத்துள்ளொர். 

❖ அவர் ஒரு நொட்டின் ப ல்வம் எவ்வொறு உருவொக்கப் டுகிறது மற்றும் 

அதிகொிக்கப் டுகிறது என் றத விளக்குகின்றனொர். அவறேப் ப ொறுத்தவறே 

 மூதொயத்தில் உள்ள தனி மனிதர்கள் தங்கள் சுய இலொ த்றத முன்கனற்ற 

விரும்புவதொக அவர் கருதிகிறொர். தனிமனிதர்கள் அவ்வொறு ப யல் டும்க ொது 

அவர்கறள திறேக்குப்  ின்னொலிருந்து ஒரு புலொனொக உந்து  க்தி வழி நைத்துகிறது. 
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ஒவ்பவொரு மனிதனும் சுய ஆர்வத்தொல் தூண்ைப் டுவதொக ஸ்மித் கூறுகிறொர். 

ஒவ்பவொரு ந ரும் தனது சுய நன்றமக்கொக உறழக்கிறொன். 

❖ உற் த்தியன் அளவிறன அதிகொிக்க ‘கவறல  குப்புமுறற’றய அறிமுகப் டுத்துவறத 

ஸ்மித் ஆதொிக்கின்றொர்.  மூதொயம் மற்றும் நிறுவனங்களில் நிலவும் கடுறமயொன 

க ொட்டியின் கொேணமொக  ிறந்த ப ொருட்கள் கிறைக்க உதவுகின்றன. அளிப்பு ஆற்றல் 

மிகுந்து இருப் தினொல் நுகர்கவொருக்கு குறறந்த விறலயில்  ண்ைங்கள் கிறைக்கிறது. 

 

ஆைம்ஸ்மித்தின் நூலொன ‘நொடுகளின் ப ல்வம்’ (1776) – பவளியீட்டுக்குப் ின்  

ப ொருளியல் ஒரு தனி இயலொக உருவொனது. 

 

திறனொய்வு 

❖ ஸ்மித்றதப் ப ொறுத்தவறே ப ொருளியல் என் து ‘ப ல்வத்றதத் திேட்டுதல்’ மற்றும் 

‘ப ல்வத்றதச் ப லவிடுதல்’  ொர்ந்த நைவடிக்றகளொகும். ப ொருட் ொர் ப ல்வம் என்ற 

ஒன்றிற்கு மட்டுகம அதிக அளவு முக்கியத்துவம் தேப் ட்டுள்ளது. ப ல்வகம 

இறுதியொனதொக கருதப் ட்டுள்ளது. இந்த கருத்தினொல் ப ொருளொதொேத்தின் முக்கிய 

 குதியொன மனித நலம் அவேொல் புறக்கணிக்கப் ட்டுள்ளது. மதம் மற்றும் ஆன்மீக 

மதிப்பீடுகள் கமகலொங்கியிருந்த கொலக் கட்ைத்தில் ஸ்மித் தனது வறேயறறறய 

வழங்கியுள்ளொர். எனகவ, இேஸ்கின் மற்றும் கொர்றலல் க ொன்கறொர், நீதிபநறிக்கு 

புறம் ொன சுயநலத்றதக் கற்றுத் தருவதொக ப ொருளியல் வர்ணிக்கப் டுவதொல், 

ப ொருளியறல ஓர் ‘இருண்ை அறிவியல்’ எனக் கூறியுள்ளனர்.  

 

நல இலக்கணம்: ஆல்ஃ ிேட் மொர்ஷல் 

❖ ஆல்ஃ ிேட் மொர்ஷல் (1842 – 1924) தன்னுறைய ‘ப ொருளியல் ககொட் ொடுகள்’ (1890) 

என்ற நுொலில் ப ொருளியறல கீழ்வருமொறு வறேயறுத்துள்ளனர். 

❖ ‘அே ியல் ப ொருளியல் அல்லது ப ொருளியல் என் து மனிதனின் அன்றொை 

நைவடிக்றகறய  டிப் தும், ப ொருள்  ொர் நலறன அறைவதின் ப ொருட்டு தனிமனிதன் 

மற்றும்  மூதொயத்தின் ப யல் ொட்றை குறித்து ஆேொய்வதும் ஆகும். ப ொருளியல் 

ஒருபுறம் ப ல்வத்றதப் ற்றியும், முக்கிமொன மற்பறொருபுறம் மனிதறனப்  ற்றியும் 

ஆேொய்கிறது. 

 

மொர்ஷல் வறேயறறயின்  ிறப் ம் ங்கள் 

❖ (அ) அறனத்துப் ப ொருளொதொே நைவடிக்றககளுக்கும் முதலும், முடிவுமொனது ப ல்வகம 

என்று ப ொருளியலில் கருதப் ைவில்றல மனிதன் முதலில் நலத்றதகய கமம் டுத்த 

முயல்கிறொன், ப ல்வத்றதயல்ல 
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    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 
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 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   
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 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

        PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  
 

மேல் நிலை இரண்டாம் ஆண்டு  

ப ாருளியல் 
 

பேரியல் பேரருளரதரரம்  
           

 

“பேரியல் பேரருளரதரரம் என்ேது உண்மைகள் ைற்றும் பகரட்ேரடுகமள 

ஒருங்கிமைப்ேது ேற்றியபத” 

- டரன் புஸ், ேிஸ்சரர், ஸ்டரர்டிஸ். 

 

அறிமுகம் 

❖ பேரருளரதரர ேரடைரனது, நுண்ைியல் பேரருளரதரரம் ைற்றும் பேரியல் 

பேரருளரதரரம் என்று இரண்டு கிமளகளரக வமகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 

நரர்பவமயச் பசர்ந்த பேரருளியல் வல்லுனரும், பேரருளியல் அறிவியலுக்கரன முதல் 

பநரேல் ேரிமசப் பேற்ற இமை பேறுநர் பரக்னர்ஃேிர்ஸ்ச் (Ragnar Frich) என்ேவர், 

சிறிய என பேரருள் பகரண்ட மைக்பரர (Micro) ைற்றும் பேரிய என்று பேரருள் 

பகரண்ட பைக்பரர (Macro) என்னும் ேதங்கமள 1933-ல் உருவரக்கினரர். 

இருப்ேினும், பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் நவீன வடிவைரனது ஜரன் பைனரட் கீன்ஸ் 

(John Maynard Keyenes) ஆல் 1936ம், ஆண்டு பவளியிட்ட “பவமைவரய்ப்பு, வட்டி 

ைற்றும் ேைம் ேற்றிய பேரதுக் பகரட்ேரடு” (The General Theory of Employment , 

Interest and Money) – நூலிலிருந்து பதரன்றியதரகும். உைக ைகரைந்த (World Great 

Depression) கரைத்தில், பேரருள்கள் விற்ேமனயின்றி பதங்குதல் ைற்றும் 

உமைப்ேரளர்கள் பவமையில்ைரமை நிைவியதிலிருந்து ைீளும் விளக்கத்மத கீன்ஸ் 

வைங்கினரர். எனபவ, கீன்ஸ் ஐ நவீன பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் தந்மத என்ேர். 
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❖  

 

பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் பேரருள் 

❖ கிபரக்க பைரைியில் உள்ள ‘Makros’ என்ற பசரல்லில் இருந்து ‘Macro’ என்ற பசரல் 

பேறப்ேட்டது. அதன் பேரருள் “பேரிய” என்ேது ஆகும். பேரியல் பேரருளரதரரம் 

என்ேது பேரருளரதரர அமைப்பு முழுமைமயயும் ேடிப்ேது ஆகும். ைரற்றரக கூறின், 

பேரியல் பேரருளரதரரம் என்ேது ஒட்டு பைரத்தைரகிய பதசிய வருவரய், 

பவமைவரய்ப்பு ைற்றும் நரட்டு உற்ேத்தி பேரன்றவற்மற உள்ளடக்கியது. ‘பேரியல் 

பேரருளரதரரத்மத வருவரய் பகரட்ேரடு’ எனவும் அமைப்ேர். 

❖  

❖ பேரிய பேரருளரதரரத்தின் ேரடப்பேரருட்களரக உள்ளடங்கும் ேகுதிகளரவன: 

பவமைவரய்ப்பு , பதசிய வருவரய், ேைவீக்கம், வைிகச் சுைற்சி, வறுமை, 

ஏற்றத்தரழ்வு, பவறுேரடு, முதலீடு ைற்றும் பசைிப்பு , மூைதன ஆக்கம், கட்டமைப்பு 
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பைம்ேரடு, ேன்னரட்டு வரைிேம், ேன்னரட்டு வரைிகச் சைநிமை ைற்றும் ேன்னரட்டு 

பசலுத்துதலின் சைநிமை, ைரற்று விகிதம் ைற்றும் பேரருளரதரர வளர்ச்சி ஆகும். 

 

பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் முக்கியத்துவம் 

1. ஒரு பேரருளரதரர அமைப்ேில், பேரியல் பேரருளரதரர கண்பைரட்டம் ைற்றும் அதன் 

முக்கியத்துவம் கிபை பகரடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2. ஒரு பேரருளரதரர அமைப்ேின் ஒட்டு பைரத்த பசயல்ேரடுகமள புரிந்து பகரள்ளவும், 

அதற்குத் பதமவயரன சரியர யுக்திகமள ைரற்றவும் ைற்றும் அடிப்ேமட 

ேிரச்சிமனகளுக்கு தீர்வு கரைவும் பேரியல் பேரருளரதரரம் உதவுகிறது. 

3. எதிர்கரை ேிரச்சிமனகமளப் புரிந்துக் பகரள்ளவும், பதமவகள் ைற்றும் சவரல்கமள 

எதிர்பகரள்வதற்கும், பதமவயரன முன்பனச்சரிக்மக நடவடிக்மககமள எடுப்ேதற்கும் 

பேரியல் பேரருளரதரரம் ேயன்ேடுகிறது. 

4. நடப்புப் ேிரச்சிமனகமள அறிவியல் பூர்வ விசரரமை மூைம் அறிய பேரியல் 

பேரருளரதரரம் வரய்ப்ேளிக்கிறது. 

5. பேரருளரதரரக் குறியீடுகமள ேகுத்தரயவும் அமவகமள ஒப்ேிடவும் பேரியல் 

பேரருளரதரரம் உதவுகிறது. 

6. பேரருளரதரர பநருக்கடிகளுக்கு தீர்வு கரைவும், சரியரன பகரள்மககமள 

உருவரக்கவும், எதிர்கரைத்தில் நடப்ேமவகமள முன்கைிக்கவும் பேரியல் 

பேரருளரதரரம் உதவுகிறது. 

 

பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் ேரப்பேல்மை (SCOPE) 

❖ பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் ேரப்பேல்மை ைிகப் பேரியதரகவும் ேை முக்கிய 

ேகுதிகமள உள்ளடக்கியதரகவும் இருக்கிறது, 

 

பதசிய வருவரய் (National Income) 

❖ பதசிய வருவரமய கைக்கிடுதல் ைற்றும் பதசிய வருவரயில் துமறகளின் ேங்கு 

பேரன்றமவ பேரியல் பேரருளரதரர ேகுத்தரய்வின் அடிப்ேமட அம்சங்களரகும். 

பதசிய வருவரய் ைற்றும் அதன் ேங்குகளின் பேரக்கு ஒரு பேரருளரதரர அமைப்ேின் 

வளர்ச்சி முமறயின் நீண்ட கரை அறிமவத் தருகிறது. 

 

ேை வீக்கம் (Inflation) 

❖ ேை வீக்கம் என்ேது பேரதுவரன விமை அளவு பதரடர்ந்து அதிகரிப்ேமத 

குறிப்ேதரகும். பைரத்த விமை குறியீட்படண் ைற்றும் நுகர்பவரர் விமை குறியீட்படண் 

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/


www.kalviexpress.in www.kalviexpress.in

 
 

 

ECONOMICS  
 
 

 

 

 

www.ka
lvi

ex
pre

ss
.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/
https://www.kalviexpress.in/



