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miyNgrp : 99655-31727> 99655-35967 

+ 2 ,uz;lhk; ,ilg;gUtj;Nju;T  -  etk;gu; -2019 
TENTATIVE  ANSWER KEY  

ghlk;: nghUspay;           kjpg;ngz;:50 
tp.vz ; ghlg;nghUs;  

kjpg;ngz;  
 gFjp -I 10x1=10 

1 ,) eyk; NgZk; muR  

2 <) vspik tpjp  

3 ,) ,uz;Lk;  

4 m) capu;tho;td 

5 <) Nkw;nrhd;d vJTkpy;iy 

6 ,) ,-fopTfs;  

7 <) Nkw;$wpa midj;Jk;  

8 <) tpupthd fUj;J  

9 M) n[u;kdp 

10 m) 1950 

 gFjp -II  5x2=10 
11 “பொது ிதி ” யரபனறு. 

     ‚பதொதுிி ன்னும் தொடம் அசிலுக்கும் பதொபேபிலுக்கும் இடடய 
ல்டனக் யகொடொக ிகழ்கிநது. இது பதொது அிகொ அடப்தின் வு 
பசனவுகடபப் தற்நிபம், அது    என்யநொபடொன்று சரிபசய்து 
பகொள்டப் தற்நிபம் கபேத்ில் பகொள்கிநது‛.டொல்டன் 

    ‚அசின் பேொய் ற்றும் பசனவுகபின் இல்டதபம். 
பகொள்டககடபபம்ஆொய்ய பதொது ிிில் ஆகும்‚. -ஆடம் ஸ்நித் 

 
 
 
 
2 

12 நர்முகயரிக்கு இம உதொபணங்கள் தமக. 

1) பேொண ரி 

2) பசல் ரி 

 
 
2 
 
 

13 சூமினல் ன்ொல் ன்?  
 எபே குநிப்திட்ட தகுிில் இபேக்கும் உிரிணங்கள் ற்றும் 

உிற்நடகள் (ட்தபப்த  ிடன, பூி, ண், பிண்டனம், 
தபேிடன) ஆகிற்நிற்கிடடயொண பொடர்யத சூல் அடப்பு 
ணப்தடுகிநது. சூல் அடப்பு உிர்யகொபத்ின் அடிப்தடடொகும். 
யலும்  அதுய பூிின் னத்ட ீர்ொணிப்தொகும். 
சுபேக்கொக கூநின் உிர்ச் சபகபம்,  உிற்நடகளும் 
பகொண்டுள்ப பொடர்யத சூல் அடப்பு ணப்தடுகிநது. 
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14 உக பயப்நனநொதல் ன்தர யரபனறு.  
 ினம் ற்றும் ீர் உள்படக்கி பூி ற்றும் பிண்டனத்ில் 

ற்யதொது  அிகரிக்கும் பப்த  ிடனடய புி 
பப்தொல் ன்கியநொம்.  

 உனகின் சொசரி பப்திடன கடந் 100 ஆண்டுகபில் 0.75°C (1.4°F) 
கூடிபள்பொகச்  பசொல்னப்தடுகிநது. இில் 3ல் 2 தங்கு 1975க்கு 
தின் ந் குறுகி கொனத்ியனய கூடிொகும். 

 
 
 
2 

15 யிரதப்ந்து ன்தன் பொமள் கூறுக.  
 எபே ிட ண்ொல் படிடக்கப்தடுகிநது. அந் ண் உம் 

கனந்  கபிண்ொகும். திநகு உனர்த்ப்தடுகிநது. தின்பு ங்கு 
யண்டுயொ அங்கு அடண ிடக்கனொம்.  

 இவ்ொறு பசய்பம் யதொது, அந் ிட பன்யத டப்தட்டுிட்டது 
ன்யந பதொபேள்.  ங்கள் டுற்கு ிடப்தந்து படந 
பிொண, ீடித்து ிடனக்கும் ிொகும். பணணில் ட ிளந் 
தின் ிடகள் ிடப்தது கடிணொண படநொகும். 

 
 
 
 
 
2 

16 பொமொதொப முன்நற்ம்; 
 பபேம் ொடுகபின் திச்சடணகடபக் டகொளுகிநது.  
 பொடர்ச்சிற்ந ன்ணிச்டசொண ொற்நங்கள் ிகழ்கிநது 
 உற்தத்ி அிகரிப்தது ட்டுல்னொல் உற்தத்ிொகும் 

பதொபேட்கபின் டககளும் ொறுகிநது 
 ண்ிக்டக ற்றும்  அடிப்தடடினொணது 
 ிரிொண பதொபேள் பகொண்ட பசொல் பன்யணற்நம் = பர்ச்சி + 

ொற்நம் 

 
 

 
2 

17 பொமொதொப முன்நற்த்தின் சமூக குினீடுகர ட்டினிடுக 
 க்கபின் அடிப்தடட ற்றும் கூட்டுத் யடட ிொா்த்ி 

பசய்ட கபக குநிடீுகள்  ண அடக்கப்தடுகிநது. 
யடிொக ங்கப்தடும் அடிப்தடடத் யட ன்தது க்கபின் 
சுகொொம். கல்ி, உவு, குடிீொா், துப்புவு ற்றும் டீ்டு சி 
ஆகிடொகும். இற்டநக் பகொண்டு சபக தின்ணடடவு 
ிர்க்கப்தடுகிநது 

 
 
2 

 gFjp -III  5x3=10 
18 யரி யிதிப்பு யிதிகர யியரிக்க. 

   ஆடம் ஸ்ித் கபேத்துப்தடி ொன்கு புணி ிிகள் உள்பணஅடொண: 
 பசலுத்தும் தின் ற்ின யிதி  

க்கபின் ரி பசலுத்தும் ிநனுக்கு ற்த அசொணது ரி ிிக்க     
 யண்டும். ட அல்னது  டுத் ர்க்கத்ிணட எப்திடும் யதொது  
 பசல்ந்ர் அிக ரி பசலுத்தும் டகில்  இபேக்க யண்டும்.  

 2ிச்சனத்தன்ரந யிதி  
ரி ீம் அல்னது பசலுத்தும் கொனம் குநித்து ிச்சற்ந ன்ட  
  இல்னொ டகில் அசு ரிிடண ிிக்க யண்டும். ண்ம்     
  உறுிப்தடுத் யண்டும். அசு ன்  யதொக்கிற்கு ரிகள் ிித்ொல்  
 அது க்கபின் பசலுத்தும் ிநன் ற்றும் யடன  பசய்பம் 
ிநடணபம்  தொிக்கும்.. 

 யசதி யிதி  
ரி சூனிக்கும் படந ற்றும் ரி பசலுத்தும் கொனம் க்கபின் 
சிக்யகற்த அட யண்டும். ரி பசலுத்துயொர்கள் ரிட        
சிின்நி பசலுத்தும் ண்ம் சிொண ற்தொட்டட பசய்  
 யண்டும். 
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 சிக்க யிதி  
  அசு ரிகடப சூனிப்தற்கு தம் பசனிடுகிநது. உொொக,  

       ரிகள் சூனிப்தர்களுக்கு  சம்தபம் ங்கப்தடுகிநது.  
       சூனிப்தற்கொண பசனவு ரிகடப ிட அிகொக இபேந்ொல் அட 
 யொசொண ரிகபொகும். ணய, ஆடம்ஸ்ித் கபேத்துப்தடி  
       சூனிக்கும் பசனவுகள் குடநொக இபேக்கும் ரிகடப ட்டுய அசு 
 ிிக்க யண்டும் ன்தொகும். 

19 யரினின் நதனும் மூன்று ண்புகள் 
யரினின் அம்சங்கள் 
 ரி ன்தது அசுக்கு கட்டொொக பசலுத்ப்தடக்கூடி என்நொகும். 

க்கள் ீது  சுத்ப்தடுகிந ரிடகட்டொம் பசலுத்யண்டும். 
ரிடச் பசலுத்றுப்தது ண்டிக்கப்தடக் கூடி  குற்நொகும்.  

 பதொதுிர்ொகத்ிணரிடம் ரி பசலுத்துயொர் வ்ி திிதனனும் 
ிர்தொொல் பசலுத் யண்டிது. இன் பதொபேபொது 
ன்ணபன்நொல் ரிபசலுத்துயொர், ரிபசலுத்துொல்   ணக்கு 
குநிப்திட்ட ன்ட தும் ிர்தொொல் பசலுத்க் கூடிது.  

 எவ்பொபே ரிபம் ரி பசலுத்துயொரின் ிொகத்ட  
உள்படக்கிது. 
  

 ரிொணது சட்டத்ட ீநிற்கொக சுத்ப்தடும் ண்டத்பொடக 
யதொன்று   ிிக்கப்தடுல்ன.  

சியரி யமயொய்மூங்கள்  
 பேொணரி  
 ிறுணரி  
 ிற்தடண ரி  
 கூடுல்கட்டம்  
 பசஸ் (ரிக்கு 
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20 நர்முக நற்றும் நரமுக யரிகளுக்கிரடநனனொ மூன்று நயறுொடுகள் 
 
ஒப்ீட்டிற்கொ 
அடிப்ரட 

நர்முகயரி நரமுக யரி 

பொமள் யர்பக ரி 
ன்தது எபே 
தரின் பேொணம் 
ற்றும் 
பசல்த்ின் ீது 
ிிக்கப்தட்டு 
யடிொக அசுக்கு 
பசலுத்துொகும். 

டநபக ரி ன்தது எபேர் 
தகபேம் தண்டங்கள் ற்றும் 
திகள் ீது ிிக்கப்தட்டு 
டநபகொக அசுக்கு 
பசலுத்துொகும் 

இனல்பு பர்ீம் யய்ீம் 
சுரந நற்றும் 
தொக்கம் 

எய தர் ீது 
ிளகிநது 

தல்யறு தர்கள் ீது ிளகிநது. 

யரி அடிப்ரட ரி 
பசலுத்துதரின் 
பேொணம் ற்றும் 
பசல்ம் 

தண்டங்கள் ற்றும் திகள் 
ொங்கும்யதொது / ிற்கும்யதொது / 
உற்தத்ிின்யதொது  

யரி ய்ப்பு ரி ய்த்லுக்கு 
ொய்ப்பு உள்பது 

பதொபேபின் ிடனியனயரி 
யசர்ந்ிபேப்தொல்ரி ய்ப்பு 
கடிணொகும். 
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ணயகீ்கம் யர்பக ரி 
தகீ்கத்ட 
குடநப்தற்கு 
உவுகிநது 

டநபக ரி ிடன உந்து 
தகீ்கத்ட ற்தடுத்துகிநது. 

யிதிக்கப்டுதல் 
நற்றும் 
யசூித்தல் 

ணிதர் ற்றும் 
இந்து கூட்டு 
குடும்தம், ிறும் 
ஆகியொரிடிபேந்து 
சூனிக்கப்தடுகிநது 

தண்டங்கள் ற்றும் 
திகடபதகபேம் தகர்யகொர் ீது 
ிிக்கப்தட்டு, 
ிப்தடீ்டொபொல்பசலுத்ப்தடுகிநது. 

சுரந ற்நர் ீது 
ொற்நபடிொது 

ற்நர் ீது ொற்நிிடக் கூடிது.  

 

21 கொற்று நொசுடுதின் யரககள் 
 உட்புகொற்று நொசு  

ணிர்கபின் சிப்திடத்ிற்குள் ீங்கு ிடபிக்கக்கூடி 
அசுத்ங்கள் கொற்நில்  கனந்ிபேப்தட உட்புந கொற்று ொசு 
ன்கியநொம். உொொக ிட ரிபதொபேட்கடபக்  பகொண்டு 
சடல் பசய்கின்ந யதொது உட்புந கொற்று ொசு அடடகின்நது.  

 பயிப்புகொற்று நொசு  
கொற்று ண்டனத்ில் ிட, ி, அல்னது கொற்று டி 
அசுத்ங்கள் கனந்ிபேப்தய  பபிப்புந கொற்றுொசு 
ணப்தடுகிநது. பொிற்சொடனகபொலும் யொட்டொர் ொகணங்கபொலும் 
 பபிப்புநக்கொற்று ொசு அடடகின்நது. 
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22 ீர் நொசுடுதலுக்கொ கொபணங்கள் 
 கமிவு ீர் நற்றும் நதரயனற்ீர் பயிநனற்ம்  

தன இடங்கபில் இபேந்து பேகின்ந சொக்கடடத் ண்ரீ், கிவு ீர் 
குப்டதகள்,  ிசொக்கிவுகள் ற்றும் பொிற்சொடனக்கிவுகள் 
ீர் ிடனகபில் பகொட்டப்தடுகின்நது.  இத்டக கிவுகபில் 
உள்ப ச்சுப் பதொபேட்கள் ண்டீ ொசுதடுத்ி ச்சுத்ன்ட 
 உள்பொக ொற்றுகின்நது  

 திடக் கமிவுகள் குயித்தல்  
ிடப்பதொபேள் கிவுகடப ீர் ிடனில் பகொட்டுல், ீர் 
ிடனபடன் கனந்து ிடுொறு  ிட்டுிடுல்.  

 ஆரக் கமிவுகரக் பகொட்டுதல்  
க்களுக்கும் சுற்றுச் சூலுக்கும் ீங்கு ிடபிக்கும் 
ொசுப்பதொபேட்கபொண,  ஆஸ்பதஸ்ட்டொஸ், கொரீம், தொசம், 
கிரிஸ் ண்பய்ற்றும் பதட்யொனிக் கிவுகள்  யதொன்நட 
ஆடனக்கிவுகபில் அிகம் உள்பது.  

 ண்பணய் சிந்துதல்  
கப்தல்கபொலும் குநிப்தொக ண்பய்க் கப்தல்கபொலும் ண்பய் 
கடல்ீட  ொசுதடுத்துக்கின்நது. கடல்ீரில் ண்பய் கனக்கொல் 
தடனொகத் ண்ரீில்  தடர்கின்நது. இணொல் கடல்ொழ் 
உிரிணங்கள் தொிக்கப்தடுகின்நண.  

 அநி நரம 
கொற்று ொசுிணொல் அினட ற்தட்டு ீர்ொசு 
ற்தடுத்துகின்நது. கொற்று ொசுில் உள்ப  அினத் துகள்கள் 
ண்ரீ் ஆிபடன் கனந்து அினடட ற்தடுத்ி 
சுற்றுச்சூல்  தொிப்டத ற்தடுத்துகின்நது.  

 புயி பயப்நரடதல்  
புி பப்தடடல் கொொக ீரின் பப்திடன அிகரித்து 
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ீர்ொழ் உிரிணங்கடபப்  தொிக்கின்நது.  
 ீர்ிரகில் ிபொணயொம குரதல் (Eutrophication) 

ீர்ிடனகள் ொசுதடும் யதொது ண்ரீில் அிக அபவு டட்ஜனும் 
குடநந் அபவு  திொ ொபவும் இபேக்கும். இணொல் 
ீர்ிடனகபில் தொசிதடர்ந்து கொப்தடும். திொ  ொபக் 
குடநதொட்டொல் ீன்கள் ற்றும் ீர்ொழ் உிரிணங்கள் 
தொிக்கப்தடுகின்நண. 

23 பொமொதொப முன்நற்த்ரத ிர்ணனிக்கும் பொமொதொபம் சொபொத 
கொபணிகள் னொரய?  

       பொமொதொபம்சொபொத கொபணிகள் 
   ணி பம் சபொத்ின் ணப்தொன்ட, அசில் சூழ்ிடனகள் 
ற்றும் னொற்று  ிகழ்வுகள் பதொபேபொொ பன்யணற்நத்ின் ிக 
அிக அபவு ஆிக்கம் பசய்கின்நண. பன்யணற்நடடற்கு 
பனணம் அடிப்தடடொணய எி அதுட்டுய யதொதுொணல்ன‛ 
ண ொகணர் ர்கஸ் பபிவுதடுத்துகிநொர்  

 நித யம் 
ணி பம் ணி பனணம் ணக் கூநப்தடுகிநது. பணன்நொல், இது 
உற்தத்ி ிநடண அிகப்தடுத்ி ொட்டு பேொணத்டபம் உர்த்தும் 
ஆற்நல் பதற்றுள்பது. க்கபின் பன்யணற்நத்துக்கும் பதொபேபொொ 
பர்ச்சிக்கும் சுற்சிொண உநவு ினவுகிநது. எபே ொட்டுக்கு 
கல்ிநிவுள்ப, உடல் னபள்பற்றும் ிநடொண 
பொினொபர்கள் உற்தத்ித் ிநன்ிக்க பசொத்ொக கபேப்தடுகிநொர்கள். 

 பதொமில் தட்அிவு  
அநிில் ற்றும் பொில்தட்த அநிவு பபேம் பதொளது உர்டக 
உற்தத்ி  பொில் தட்தங்கள் திநக்கும். புி பொில் தட்த 
படநகள் உற்தத்ி ிநடண அிகப்தடுத்தும். இது பதொபேபொொம் 
பன்யணற்நத்துக் கொொகிிடும் ண யஜொசப் சும்தடீ்டர் கூறுகிநொர்.  

 அபசினல் சுதந்திபம் 
பதொபேபொொ பன்யணற்நத்ிற்கும் அசில் சுந்ித்ிற்கும் 
பபேங்கி  பொடர்புடடது. இந்ிொின் றுடக்கு 
இந்ிொின் பசல்ம் ஆங்கியனர்கள்  ஆட்சிில் டுத்து 
பசல்னப்தட்டய கொம் ண ொொதொய் வ்யொஜி ணது ‚ 
‚றுடபம்  – இந்ிொில் திரிட்டிஷ் ஆட்சி படநபம்‛ (Poverty and 
un – British Rule in India)’ ன்நதனில்  ளிபள்பொர். திரிட்டிஷ் ஆட்சி 
படநொன் இந்ிொில் றுட அிகரிக்க பக்கிக்  கொொக 
இபேந்து.  

 சமூகஅரநப்பு  
பன்யணற்நத்ின் தனன்கள் சொக அடணத்துத் ப்திணபேக்கிடடில் 
 தகிர்ந்பிக்கப்தடும் ன்ந ம்திக்டக இபேந்ொல் ொன், ொடு 
பன்யணந தூண்டும்  பசல்கடப பசய்க்கள் பன் பேொர்கள். 
பதொபேபொொ பன்யணற்நம் துரிொக  டடபதந க்கபின் 
தங்பகடுப்தது ன்தது ிகவும் அசிொணொகும். 

 ஊமற் அபசு ிர்ொகம் 
பதொபேபொொம் பன்யணற்நடடனில் ஊலும் பதொபேபொொ 
யர்டின்டபம்  ிர்டந ிடபட உபேொக்கும் 
கொிகபொகும். ொட்டு ிர்ொகத்ில் ஊடன  அகற்நொிட்டொல் 
பனொபிகளும், ிகர்களும் ொட்டின் பங்கடப சுண்டி 
ிடுொர்கள். 
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 முன்நற்ம்அரடயதற்கொயிமப்ம் 
ிபேப்திபேந்ொல் ொன் க்கள் ந்எபே பசடனபம் பசய்து 
படிப்தொர்கள்  பதொபேபொொ பன்யணற்நத்துக்கும் க்கபின் ிபேப்தம் 
அசிம். ிிப்தடிொன் ல்னொம்  டக்கும் ன்தட பதபேம்தொனொண 
க்கள் ம்புதும், றுடட டனிிின் ிடபவு  ன்றும் 
ற்றுக் பகொண்டுிட்டொல் அந்ொட்டில் பதொபேபொொ 
பன்யணற்நத்துக்கொண  ொய்ப்புக் குடநொக இபேக்கும்.  

 ீதிநொதர, அபி நற்றும்சமூகநதிப்புகள்  
எளக்க பநிகளும் அநபநி தற்றுலும் சந்டின் ிநன்ிக்க 
பசல்தொட்டுக்கு  அடிப்தடடகபொகும். டக்பஸ் சி. ொர்த் ‚க்கள் 
யர்டற்நர்கபொக இபேந்ொல் சந்ட  பசல்தடொது‛ ன்கிநொர்.  

 சூதொட்ட முதொித்துயம் 
க்கள் ங்கபின் பேொணம் ற்றும் யத்ின் பதபேம்தகுிட 
பதொளது யதொக்கு  ிகழ்ச்சிகபில், து அபேந்துில், சூொடுில் 
பசனித்ொல் உற்தத்ி டடிக்டக தொிக்கப்தட்டு பதொபேபொொ 
பன்யணற்நம் டடதடும் ண ொஸ் திக்பகட்டி  டுத்துடக்கிநொர். 

 தபம்தட பசொத்துரிரந முதொித்துயம் 
ினம் உள்பிட்ட பசொத்து பதற்யநொரிடிபேந்து குந்டகளுக்கு 
தம்தடொக ந்து  யசர்ந்ொல் குந்டகள் கடிண உடப்டத 
ிபேம்தொட்டொர்கள். இது உற்தத்ித் ிநடண  குடநத்து ிடும் 
ண ொஸ் திக்பகட்டி கூறுகிநொர். 

24  E. கமிவுகள்(E – Waste) 
 கல் பொில்தட்த பர்ச்சிில் E – கிவுகள் ன்று பதொதுொக 

அடக்கப்தடும்  ின்ணணுக் கிவுகள் ற்தடுகின்நண. 
குபிர்சொணப் பதட்டிகள், கொற்றுச் சீடப்திகள் (Air conditioners), 
டகயதசிகள், கிணிகள் யதொன்ந பதபேபில் டீ்டு 
உதயொகத்ிற்குப்  தன்தடுத்தும் ின்ணனுச் சொணங்கடப 
உள்படக்கிொகும். 

 பொடனசொணம், கிணிகள், யகட்கும் கபேிகள், பொடனயதசி, 
VCR, DVD,  பொடனகல், கபனடுக்கும் இந்ிங்கள், 
கம்திில்னொகபேிகள் யதொன்ந டீ்டு  உதயொகப் பதொபேட்கடப 
கிக்கும் யதொயொ அல்னது றுசுற்சி பசய்பம் யதொயொ E 
கிவுகள் யொன்றும். 
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 gFjp -IV  3x5=15 
25 பொது ிதினின் ல்ரகர யிக்குக. 

 ணீகொனத்ில் பதொது ிிில் ந்து துடப் திரிவுகடப  
       உள்படக்கிபள்பது.   அட பதொது பேொய், பதொதுச்பசனவு, பதொதுக்  
       கடன், ிி ிர்ொகம், ிிக் பகொள்டக 

 பொது யமயொய் 
 பதொது பேொய் ன்தது பேொடப் பதபேக்கக் கூடி படநகபொண 

ரி ற்றும் ரில்னொ பேொணங்கள் தற்நிபம், ரிக்பகொள்டக, 
ரிிகிம், ரிின் தளு, ரிின் ொக்கம் ற்றும் அற்நின் 
ிடபவுகள் ஆகிற்டநபம் ிபக்குகிநது. 

 பொதுச் பசவு 
 இப்தகுி அசின் பசனவு, பதொதுச் பசனின் ிடபவுகள் ற்றும் 

பதொதுச்பசனடக் கட்டுப்தடுத்துல் யதொன்நட சொர்ந் அடிப்தடடக் 
யகொட்தொடுகடபக் பகொண்டுள்பது. 

 பொதுக் கடன் 
 பதொதுக்கடன் ன்ந தகுிில் உள்ொடு ற்றும் பபிொட்டின் பனம் 
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பதநக்கூடி கடன்களுக்கொண பங்கடபப் தற்நி தடிக்கிநது.  
 ிதி ிர்யொகம் 

 இப்தகுி  அசின்  வு பசனவு  ிட்டத்ின்  தல்யறு   
 தகுிகடபப் தற்நி  தடிக்கிநது. வு பசனவு  ிட்டம் ன்தது 
ஏொண்டிற்கொண அசின் யதபவு ிி  ிட்டொகும்.  வு 
பசனவு ிட்டத்ின்  தல்யறு யொக்கங்கள் ற்றும் அடணத் 
ொரிப்தற்கொண  ிபடநகள், ிி எதுக்கீடு, ிப்தடீு ற்றும் 
ிக்டக யதொன்நடகள் ிி ிர்ொகத்ின்  கீழ் பேகிநது. 

 ிதிக் பகொள்ரக:  
 ரிகள், ொணிங்கள், பதொதுக்கடன் ற்றும் பதொதுச்பசனவு  

       ஆகிடகள் ிிக்பகொள்டகின்   கபேிகபொகும். 
           அல்னது 

பு யிரவுகள் ன் கமத்திரமம் அதன் யரகப்ொடுகள் 
 பு யிரவுகின் பொமள்  

புந ிடபவுகள் அங்கொடிகளுக்கு பபிய டடபதறுகின்நது. 
உற்தத்ி அல்னது தகர்ச்சிில் ஈடுதட்டுள்ப க்கடப யடிொகப் 
தொிப்தில்டன. ணய இடகள் சிநி ிடபவுகள் (Spill Over 
effects) ணப்தடுகின்நது. 

 பு யிரவுகள் - இக்கணம்  
‚ணிதர்கபின் தகர்ச்சி அல்னது உற்தத்ி ஆகி பதொபேபொொ 
டடிக்டககள் கொொக, அந்டடிக்டககபில் யடிொகயொ 
அல்னது டநபகொகயொ தங்குப் பதநொ சபொத்ிலுள்ப 
ற்நர்களுக்கு ற்தடும் பசனவு அல்னது தன் புந ிடபவுகள் 
ணப்தடும்‛.  

 புந ிடபவுகள் ன்ட பேொகயொ அல்னது தொிப்டத 
ற்தடுத்துொகயொ அடனொம்.  

 நர்நர தகர்ச்சிப் புயிரவு (Positive Consumption Externality):  
எபேபேடட தகர்ச்சிச் சொர்பு ற்பநொபேபேடட தகர்ச்சிச் சொர்தில் 
சொகொண ிடபிடண ற்தடுத்துது அகும். உொம்: எபே 
கரில் உள்ப சினர் ற்தொடு பசய்கின்ந ணிொர் தொதுகொப்பு 
அப்தகுிில் குடிிபேக்கும் ற்நர்களுக்கும் பசனில்னொல் 
தொதுகொப்டத ற்தடுத்துகின்நது.  

 திர்நர தகர்ச்சிப் புயிரவு (Negative Consumption Externality): 
எபேபேடட தகர்ச்சி சொர்பு ற்பநொபேபேடட தகர்ச்சி சொர்தில் 
ிடபிடண ற்தடுத்துது ிர்டந தகர்ச்சிப் புநிடபவு 
ன்கியநொம். எபேர் ணது டீ்டில் எனி பதொபேக்கி பனம் தொடடன 
அிக சத்த்ில் தொட ிடுகிநொர். அது அபேக்கு தன்தொட்டிடண 
பேகிநது. ஆணொல், அபேகிலுள்ப டீ்டில் உள்ப ற்பநொபேபேக்கு 
அந் எனி ொசு பொந்ிிடண ற்தடுத்துகிநது ணில், அது 
ிர்டந தகர்ச்சி புநிடபவு ணப்தடுகிநது. அணொல் 
இண்டொபேக்கு தன்தொட்டு இப்பு ற்தடுகிநது.  

 நர்நர உற்த்தி புயிரவு (Positive Production Externality): 
எபேபேடட உற்தத்ிச் சொர்பு ற்பநொபேபேடட உற்தத்ி சொர்தில் 
சொகொண ிடபிடண ற்தடுத்ிணொல் அ யர்டந உற்தத்ி 
புநிடபவு ன்கியநொம். உொத்ிற்கு, எபேர் யண ீபர்ப்புத் 
பொிடன பசய்து பேொண ஈட்டி பேகிநொர். அபேகிலுள்ப ற்பநொபே 
ிசொி ணது தண்டில் தங்கடப பர்த்து பேகிநொர். 
யணகீ்கபிணொல் ற்தடும் கந்ச் யசர்க்டகின் கொொக 
இண்டொபேக்கு அிகொண திடபச்சடனபம், பேொணத்டபம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

 

பதறுது யர்டந உற்தத்ி புநிடபவு ன்கியநொம்.  
 

 திர்நர உற்த்தி புயிரவு (Negative Production Externality): 
எபேபேடட உற்தத்ிச் சொர்பு, அடுத்பேடட உற்தத்ிச் சொர்திணில் 
தொகொண ிடபிடண ற்தடுத்ிணொல் அது ிர்டந புநிடபவு 
ன்கியநொம். உொத்ிற்கு எபே சிபண்ட் பொிற்சொடனினிந்து 
பபியறும் கொற்று ொசுதொட்டிணொல், அபேகிலுள்ப ிசொிின் 
பல் ிடபச்சல் தொிக்கப்தடுகிநது. இது ிர்டந உற்தத்ி 
புநிடபவு ணப்தடுகிநது. 
 

26  நரமுக யரிகின் ன்ரநகள் 
 பந்து கொணப்தடுல்  

ல்னொ தகர்யொர்களும் அர்கள் ட அல்னது தக்கொர்கபொக 
இபேந்ொலும்   டநபக  ரிகடப பசலுத் யண்டும். இணொல் 
ொன் யர்பகரிகடப ிட டநபக ரிகள் அிக  தர்கடப 
உள்படக்கிபள்பது. டுத்துக்கொட்டொக, இந்ிொில் 2 சீ தர்கள் 
ட்டுய  பேொணரி பசலுத்துகிந ிடனில் டநபக 
ரிட அடணபேம் பசலுத்துகின்நணர்.  

 சநத்துயம்  
 தக்கொர்கபொல் தன்தடுத்ப்தடக் கூடி ஆடம்த பதொபேட்கள் ீது  

        அிக ரி  சுத்ப்தடுொல் டநபக ரி சத்து ிிின்  
        அடிப்தடடில் அடகிநது. 

 சிக்கத் தன்ரந 
உற்தத்ிொபர்களும், சில்னடந ிற்தடணொபர்களும் ரிட 
சூனித்து அசுக்கு பசலுத்துொல் சூனிப்தற்கொண பசனவு 
குடநொகிநது. ிகர்கள் ிப்புிக்கரி சூனிப்தர்கபொக  
பசனொற்றுகின்நணர்.  

 உடலுக்கு தஙீ்கொ பொமட்கின் தகர்ரய குரக்கிது  
அசொணது உடலுக்கு ீங்கு ிடபிக்ககூடி பதொபேட்கள் ீது 
டநபக ரிட ிிக்கிநது. டுத்துக்கொட்டொக புடகிடன, து 
யதொன்ந பதொபேட்கள் ீொணரி. இது தொ ரி ணஅடக்கப்தடுகிநது.  

 யசதினொது  
டநபக  ரிொணது தண்டங்கள் ற்றும் திகள் ீது 
ிிக்கப்தடுகிநது. தகர்யொர் இடண ொங்கும் யதொது ிடனபடன் 
யசர்த்து பசலுத்ிிடுொல், ரி பசலுத்துட உர்ில்டன. 
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 ல்நயறு யரகனொத் திட்டநிடல் யரககள் 
 சர்யொதிி்கொப திட்டநிி்டல் 

டத் ிட்டக் குள எபே ிட்டத்ட டகில் டத்துக் பகொண்டு 
ொட்டின் அடணத்து    பதொபேபொொ டடிக்டகக்கடபபம் 
கட்டுப்தடுத்ி, ிபேம்தி ிடசில் டடபதந  டப்தய 
சர்ொிகொத் ிட்டிடல். 
சர்ொிகொத் ிட்டிடனில் பதொபேபொொ டடிக்டககள் த்ி 
கட்டுப்தொடு ற்றும்  ிகொட்டுனின் தடி எய எபே ிட்டொக 
இபேக்கும். தகர்வு, தரிர்த்டண ற்றும்  ிியொகம் ஆகி 
அடணத்துய அசு கடடுதொட்டினிபேக்கும். ிட்டக் குளய அிகொிக்க 
அங்கொகும். இனக்குகள், பசல் படநகள், எதுக்கீடுகள் ற்றும் 
பசல்தடுத்துல்  ஆகிட ிட்டக் குளொல் படிவு 
பசய்ப்தடும்.  
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 ரநனப்டுத்தப்ட்ட திட்டநிடல் நற்றும் �பயொக்கப்ட்ட 
திட்டநிடல் (Centralized Vs  Decentralized Planning) 

 டதடுத்ப்தட்ட ிட்டிடனில், அடணத்து ிடனகபிலும் ிட்டம் 
பொடர்புடட  டடிக்டககள் டத் ிட்டக்குளின் கட்டுப்தொட்டில் 
இபேக்கும். ிட்டக்குளய ிட்டம்  ீட்டுல், யொக்கங்கடப 
ிர்ித்ல், இனக்குகடபக் கண்டநில் ற்றும் ீர்ொணித்ல் 
 ஆகிற்டந பசய்கிநது. ‘யனிபேந்து ிட்டிடல்’ ன்றும் இடக் 
கூநனொம்.  
தனொக்கப்தடட ிட்டிடுனில் ட அடப்புகபின் 
கடடுதொடுகபின்நி, உள்ளூர்  அடப்புகள் ற்றும் உள்ளூர் 
ிறுணங்கள், ிட்டங்கடபத் ீட்டுல், பசல்தடுத்துல்  ற்றும் 
கண்கொித்ல் ஆகிற்டந பசய்பம். ணய இட ‘கீிபேந்து 
ிட்டிடல்’  ணவும் அடடககனொம்.  

 யமிி்பகொடடுந திட்டநிடல் நற்றும் தூண்டும் திட்டநிடல்  
ிட்டக்குள ிகொட்டுல் ங்கி, ிட்டம் ொரித்து யலும் 
ிட்டத்ட ஆடிடுல்  பனம் பசல்தடுத்ிணொல் அது 
ிகொட்டுல் ிட்டிடல் ஆகும். பன்யத படிவு  பசய்ப்தட்ட 
இனக்குகள் ற்றும் பன்னுரிடகள் அடிப்தடடில் ிட்டம் 
 பசல்தடுத்ப்தடும்.  

 ிட்டக்குள ிர்ம் பசய் இனக்குகடப தல்யறு ிிில் 
ற்றும் தில்  ிபடநகள் பனம் ஊக்கங்கள் அபித்து, 
அன் டடிக்டககடப க்கபொல்  யற்பகொள்பப்தடுய தூண்டும் 
ிட்டிடல் ன்கியநொம். ொணிம் யதொன்ந சலுடககள்  பகொடுத்து 
எபே பதொபேடப உற்தத்ி பசய் டக்க படிபம். தூண்டும் 
ிட்டிடுனில்  ணிணி ிடுடனடக் குடநக்கொல் அய 
தனடண பதந டக்கும் ன்டக்  பகொண்டது. 

 சுட்டிக்கொட்டும் திட்டநிடலும் கட்டொனநொத் திட்டநிடலும் (Indicative 
Vs Imperative Planning)  
    கனப்திணப் பதொபேபொொ ொடுகளுக்கு பதொபேத்ொண ிட்டிடல் 
படநொக ‚யொணட்  ிட்டம்‚ ன்ந பதரில் திொன்ஸ் 
ொடொணது 1947 னிபேந்து 1950 ட பசல்தடுத்ிது. 
  ிட்டக்குள இனக்குகடப அடடபம் ிபடநகடப 
குநிப்புடகபொக ொரித்து,  ணிொர் ிறுணங்கபின் 
திிிிகள் பொிற்சங்கத் டனர்கள், தகர்யொர் குளக்கள்  ிி 
ிறுணங்கள் ற்றும் திந துடந ிபுர்கபிடம் கனந்து 
ஆயனொசித்து பசல்தடுத்தும்  ிட்டிடயன சுட்டிக்கொட்டும் 
ிட்டிடல் ஆகும். 
   அசு பதொபேபொொ டடிக்டககடப பசல்தடுத், இனக்குகடப 
ிர்ம் பசய்து,  அற்டந ணிொர் ிறுணங்கள் அடடற்கு 
யடொண சிகடப அடத்துக்  பகொடுத்து, 
எபேங்கிடக்கும் திட ட்டும் யற்பகொள்ளும் டகில் 
ிட்டிடல்  அடந்ிபேக்கும்.  
  கண்டிப்தொணத் ிட்டிடல் படநில், ிட்டம் ொரித்ல் ற்றும் 
பசல்தடுத்துகபில்  அசு அிகொிக்கது. ிட்டம் ொரித்து 
படித்துிட்டொல் வ்ி டடகளுின்நி  ிட்டங்கள் 
பசல்தடுத்ப்தடும். ஷ்ொின் அப்யதொட குடிசுத் டனர் 
ஸ்டொனின்  ‚து ிட்டம் க்கொண அநிவுடகபொகும்‛ ன்தட 
தன்தடுத்ிணொர்.  
   அடணத்து பங்களும் அசின் கட்டுப்தொட்டின் கீழ் இபேக்கும். 
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இங்கு தகர்யொர்  இடநொன்ட இபேக்கொது. அசின் 
பகொள்டககளும் ிபடநகளும் ொநொது ிடனொக  இபேக்கும். 
சீணொவும், ஷ்ொவும் இந் ிட்டபடநகடப கடடப்திடிக்கும் 
ொடுகபொகும்.  

 குறுகின கொ, டுத்தபக்கொ நற்றும் ீண்டகொத் திட்டநிடல்  
 ஏொண்டில் பசல்தடுத்ப்தடும் ிட்டங்கள் குறுகிகொனத் 
ிட்டங்கபொகும். ‚கட்டுப்தடுத்தும் ிட்டம்‛, ‚ஆண்டுத் ிட்டம்‛ ணவும் 
அநிப்தடுகிநது.  
       பன்நினிபேந்து ள ஆண்டு கொனத்ில் படிடடபம் 
ிட்டங்கள் டுத்க் கொனத்ிட்டங்கள் ஆகும். பதொதுொக 
ந்ொண்டுத் ிட்டங்கபொகய பசல்தடுத்ப்தடுகின்நண.  
      ிி ட்டுல்னொல் கட்டடப்பு பங்களும் இத்ிட்டிடல் 
படநில் எதுக்கீடு  பசய்தடுகின்நண. தத்ினிபேந்து பப்தது 
ஆண்டுகளுக்கு ீட்டப்தடும் ிட்டங்கள்  ீண்டகொனத் ிட்டிடல். 
இட ‘பன்யணொக்குத் ிட்டங்கள்’ ணவும் அடக்கப்தடுகிநது.  
    பதொபேபொொக் கட்டடப்பு ொற்நங்கடப பகொண்டு பேய 
ீண்டகொன ிட்டத்ின்  அடிப்தடடொகும்.  

 ிதித் திட்டநிடல் நற்றும் உமயப் பொமள் திட்டநிடல் (Finacial Vs 
physical planning)  
ிட்டத்ட பசல்தடுத்த் யடொண ிிட த ிப்தில் 
எதுக்கீடு பசய்பம்  ிட்டிடயன ிித் ிட்டிடனொகும். 
உபேப்பதொபேள் ிட்டிடல் ன்தது ணி பம்,  இற்டக பம் 
ற்றும் இந்ிங்கள் யதொன்ந தபேப் பதொபேட்கடப எதுக்கீடு 
பசய்பம்  ிட்டிடல் படநொகும்.  

 தணிகள் திட்டநிடல் நற்றும் கட்டரநப்புத் திட்டநிடல்(Functional Vs 
Structural Planning)  
எபே ொடு பதற்றுள்ப பதொபேபொொ ற்றும் சபக அடப்பு 
படநட ொற்நொல்  பதொபேபொொ சீர்யகடுகடப ீக்குற்கு 
ிகொட்டுல்கள் ட்டுய பசய்பம் ிட்டிடல்,  திகள் 
ிட்டிடனொகும்.  
     பதொபேபொொ அடப்பு படநில் பதொபேத்ொண ொற்நங்கடப 
பசய்து இனக்குகடப  அடடபம் ிட்டிடயன கட்டடப்புத் 
ிட்டிடனொகும். இவ்டகொண ிட்டிடல்  பதபேம்தொலும் 
தின்ங்கி ொடுகபில் இது கொப்தடுகிநது.  

 யிரியொ நற்றும் �குதித் திட்டநிடல்  
ொட்டின் அடணத்துப் பதொபேபொொப் திச்சிடணகடபத் ீர்ப்தற்கொண 
ிட்டிடல் ிரிொண  ிட்டிடனொகும். எபே சின துடநகளுக்கு 
ட்டுய இனக்கு ிர்ம் பசய்து அட அடட ீட்டப்தடும் ிட்டம் 
தகுித் ிட்டொகும். 

27 பநொத்த நதசின உற்த்திக்கும் சுற்றுச்சூமல் தபத்திற்கும் இரடநனனொ 
பதொடர்புகள்  
 பொமொதொபத்திற்கும் சுற்றுச்சூமலுக்கநொ இரணப்பு 

சபக, அசில், அநில், த்து ற்றும் பதொபேபொொ அடப்பு 
படநகள் ணி  ொழ்ிடண ீர்ொணிக்கிநது ன்தது ம்ில் 
தனபேக்கு பரிந்ிபேக்கும். ணின் ணது  ொழ்ொொத்ிற்கொக 
இற்டகிலுள்ப ற்ந உிரிணங்களுடனும், உிற்ந 
பதொபேட்களுடனும் இடந்துள்பொல், அணது ொழ்க்டக படநட 
சுற்றுச் சூயன பதபேபவுக்கு ீர்ொணிக்கிநது.  

 பதொபேபொொத்ிற்கும் சுற்றுச்சூலுக்கும் இடடயொண பொடர்திடண 
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ிபக்க ஆனன்  ீஸ் ற்றும் R.V. அய்ர்ஸ் ‚பதொபேள்சொர் 
சிடன அணுகுபடந‛ (Material Balance Approach) குத்பித்துள்பணர். 

 

 
 இந் ொிரிில் பொத் பதொபேபிில் பசல்தொடுகள் உள்படீு, 

பபிடீு ஆகிற்நிற்கிடடய சொண ஏட்டொக உள்பது ன்று 
கபேப்தட்டுள்பது. உள்படீுகபில் உள்ப ிநன் சுற்றுப்புநச் 
சூனினிபேந்து பதநப்தடுகின்நது. பதொபேபொொத்ிற்கும் சுற்றுப்புநச் 
சூலுக்கும் உள்ப பொடர்பு டதடங்கள் பனம் ிபக்கப்தடுகின்நது. 

 சுற்றுச் சூலுக்கும் பதொபேபொொத்ிற்குொண இடப்திடண ொம் 
அநிில் ிி பகொண்டு ிபங்கிக் பகொள்பனொம். ‚உற்தத்ி 
படநக்குள் உள் தடபம் ந்பொன்றும் திநகு பபியநித் ொன் 
ஆகயண்டும்‛ (What goes in must come out) ன்தடண னிபறுத்துகிநது 
இற்தினின் பதொபேள் ற்றும் ஆற்நல் தொதுகொப்திற்கொண பப்த 
இக்கில் பல் ிி (First law of Thermodyanmics). இவ்ிிட 
ஆொொகக் பகொண்டு சுற்றுச் சூலுக்கும் பதொபேபொொத்ிற்குொண 
பொடர்திடண ிபக்குது ொன் யற்பசொன்ண பதொபேள்சொர் சிடன 
அணுகு படநொகும். 

 சுல் ிபக்கப் தடத்ில் பகொடுக்கப்தட்டுள்படப் யதொல் அடணத்து 
ிொண உற்தத்ிக்கும் ஆொம் இற்டகய ஆகும். இற்டக 
சூனிபேந்து டுக்கப்தடும் பனப்பதொபேட்கள் உள்பேதும், அடகள் 
உற்தத்ி பசய்ப்தட்டு தகர்ச்சித் துடநக்கு பசல்தும், உற்தத்ி 
ற்றும் தகர்ச்சித் துடநின் கிவுகள் றுசுற்ச்சி பசய்ப்தப்தட்டு 
ீபவும் பதொபேட்கபொக்கப்தடுதும் டக்கின்நண. தகர்ச்சிினிபேந்தும், 
உற்தத்ிினிபேந்தும் பபியறும் இறுிக் கிவுகள் இற்டக 
சூனியனய கனக்கிடப்டுகின்நண.  

 ஆணொல், பளடொண றுசுற்ச்சிபம் படநற்ந இறுிக் 
கிவுகள் பபியற்நபம் இற்டக சூடன பதொpதும் தொிக்கும். 
ீண்டும் அங்கிபேந்து உற்தத்ிக்கொக ொம் டுக்கும் பனப்பதொபேட்கபின் 
ம் குடநபம், உற்தத்ி பசனவு அிகரிக்கவும் ிகுக்கும். 
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M = G–RC– RP + RrP + Rrc = Rdc + Rdc  
இற்டக 
உனகினிபேந்து 
பதநப்தடும் 
பனப்பதொபேட்களும் 
சக்ிபம் (M)  

=  பதொபேபொொ 
டடிக்டககள் 
உற்தத்ிில் திகளும் 
(G) – தகர்ச்சி ற்றும் 
உற்தத்ிில் ற்தடும் 
கிவுகள் (Rc + RP) + 
று சுற்சி 
பசய்ப்தட்டஉற்தத்ி 
ற்றும் 
தகர்ச்சிக்கிவுகள் (RrP + 
Rrc)  

=  இற்டக உனகில் 
இறுிொக 
ிடப்தடும் 
உற்தத்ி ற்றும் 
தகர்ச்சிக்கிவுகள் 
(Rdp + Rdc)  

 இது சரிொ? சுற்றுச் சூல் சுற்சி பசய்க்கூடி, சுற்சி 
பசய்படிொ பங்கடப ங்கிணொலும் கிவுகடபக் 
பகொட்டக்கூடி இடொகவும் உள்பது. தகர்யொபேம் 
உற்தத்ிொபர்களும் எபேபேக்பகொபேர் பொடர்புடன் இபேந்ொலும் 
பங்களுக்கொக இற்டகடச் சொர்ந்ிபேப்தொல் சுற்றுச்சூலுடன் 
பொடர்புடடர்கபொக இபேக்கின்நொர்கள்.  

 தகர்யொபேம் உற்தத்ிொபர்களும் ங்கள் கிவுகடப 
இற்டகில் பகொட்டுகின்நணர். இற்டகக்கு ல்னொக் 
கிவுகடபபம் பசரிக்கும் ன்ட இபேந்ொலும் இத்ன்ட 
டடநக்குட்தட்டது. ற்கும் எபே அபவு உள்பது. உனகத்ின் 
கிவு ொங்கும் சக்ி பளஅபிற்கு யல் உள்பொல் அணொல் 
ிடந டகக் கிவுகடப சுத்ிகரிக்க படிில்டன. உனகபம் 
எபேொள் எத்துடொடடக் கடடப்திடிக்கும் ன்தட 
ிடணில் பகொள்பவும். 

 அபசுச்  பசவு அதிகரிப்தற்கொ கொபணங்கள் 
 ற்கொன அசு ன்தது னம் யதணும் அசொகும். இில் அசொணது சபக, 
பதொபேபொொ  ற்றும் அசில் சொர்ந் திகடப பசய்து 
யண்டிபள்பது. இடகள் பதொதுச்பசனவு  அிகரிப்தற்கொண 
கொங்கபொக உள்பது. 
 நக்கள் பதொரக யர்ச்சி 

 67 ஆண்டு கொனிட்டங்கபில், இந்ிொின் க்கள்பொடக 1951 –ல் 36.1  
        யகொடிினிபேந்து  2011–ல்121 யகொடிொக உர்ந்துள்பது. க்கள்      
        பொடக பர்ச்சிிணொல் உடல்னம், கல்ி,  சட்டம் எளங்கு  
       யதொன்நற்நிற்கொக யதபவு பலீடு பசய் யண்டிிபேக்கிநது. 
 இடபஞர்களுக்கொண கல்ி ற்றும் யசடகளுக்கொகவும்,    
       பியொர்களுக்கொண ஏய்வூிம்,  சபக தொதுகொப்பு ற்றும்  
       உடல்னத்ிற்கொண சிகள் ற்தடுத்வும் பதொதுச்பசனவு        
        அிகொகிநது.  

 தொதுகொப்புச் பசவு  
இந்ிொில் தொதுகொப்திற்கொண பசனவு அிகரித் ண்ம் உள்பது. 
இொணு  பொடங்கடப ணீொக்குொல் இொணு 
பசனவு தனடங்கு அிகரித்துள்பது. 1990  – 91-ல்10,874 யகொடிொக 
இபேந் அசின் தொதுகொப்புச்பசனவு 2018-19-ல் 2,95,511 யகொடிொக 
அிகரித்துள்பது.  

 அசு நொினங்கள் 
இந்ி அசொணது, உவு, உங்கள், பன்னுரிட துடநக்கொண கடன் 
ங்கல், ற்றுி  ற்றும் கல்ி யதொன்ந தன இணங்களுக்கு 
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ொணிங்கடப ங்குகிநது.  ொணிங்களுக்கொண பொடக ிக 
அிகொக இபேப்தொல் பதொதுச்பசனவு தனடங்கு  அிகரித்துள்பது.  
1991-ம் ஆண்டில் த்ி அசின் ொன்த்ிற்கொண பசனவு 9581 
யகொடிினிபேந்து 2,29,715.67  யகொடிொக 2018 – 19ல்அிகரித்துள்பது. 
ற்பநொபேபுநம் பதபேம் ிறுணங்களுக்கு  ொணிொக (ஊக்கத் 
பொடக) 5-இனட்சம் யகொடிக்கு யல் ங்கிபள்பது.  

 கடன் நசரயகள் 
அசொணது அிகொண அபில் உள்ொட்டு ற்றும் அல்ொட்டு 
ஆொங்கள் பனம் கடன்  பதற்றுள்பண. அன் ிடபொக அசு 
கடடண ிபேப்தி பசலுத்துற்கொக அிக தம்  யடப்தடுகிநது..  
த்ி அசின் ட்டி பசலுத்ல்களுக்கொண பொடக 1990 – 91-ல்21500 
யகொடிினிபேந்து 2018 – 19ல் 5,75,794 யகொடிொக அிகரித்துள்பது.  

  யர்ச்சித் திட்டங்கள் 
அசு தல்யறு பர்ச்சி ிட்டங்கடப யற்பகொள்கிநது. அடொண 
ீர்ப்தொசணம், இபேம்பு  ற்றும் ஃகு, கணக ந்ிங்கள், ரிசக்ி, 
பொடனபொடர்பு யதொன்நடொகும்.  இந்பர்ச்சித் 
ிட்டங்கங்களுக்கு அிகபவு பலீடு யடப்தடுகிநது.  

 கபநனநொக்கல்  
கங்கபில் க்கள் பொடக ிடொக அிகரித்து பேகிநது. 1950 – 
51-ல் பொத் க்கள்  பொடகில் 17 சீம் யதர் கர்புநத்ில் 
ொழ்ந்ணர். ற்யதொது க க்கள் பொடக 43%  அபிற்கு 
அிகரித்துள்பது. ற்யதொது 1 ில்னின் க்கள் பொடகக்கு யல் 
சுொர் 54  கங்கள் உள்பது. இணொல் சட்டம் எளங்டக 
தொரிப்தற்கு, கல்ி ற்றும் குடிட  சிடகடப 
யற்பகொள்பஅிக அபில் பசனவுகள் ற்தடுகின்நது.  

 பதொமில் நனநொக்கல்  
அடிப்தடட ற்றும் கணக பொில்களுக்கு அிக அபவு பனணம் 
யடப்தடுகிநது.  யலும் இது உற்தத்ிக்கு ீண்டகொனத்டபம் 
டுத்துக்பகொள்ளும். அசொணது இத்டக  பொிற்சொடனகடப 
ிட்டிட்ட பதொபேபொொத்ில் துங்க யண்டிபள்பது. யலும் 
பர்ச்சி குன்நி ொடுகபில் யதொக்குத்து, கல்பொடர்பு, ரிசக்ி , 
ரிபதொபேள் யதொன்ந  அடிப்தடட சிகள் யடப்தடுகிநது. 

  நொி நற்றும் மினன் ிபநதசங்களுக்கொ நொினங்கள் 
அதிகரிப்பு 
இற்டக யதிவுகடப ிர்பகொள்ற்கு ொின ற்றும் பெணின் 
தியசங்களுக்கொண  ங்கப்தடும் ொணிங்கள் உித்பொடக 
பதபேபில் அிகரித்துள்பது. 

                   DEPARTMENT OF ECONOMICS   

= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
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