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ப ொருளொதொரம் 

 குதி 1 

1. ப ொருளொதொர வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் 

1. ப ொருளொதொர சிந்தனை என்றொல் என்ை? 

2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ப ொருளியல் அறிஞர்களொல் விட்டுச்பசல்லப் ட்ட 
 ொரம் ரியமே ப ொருளொதொர சிந்தனை ஆகும். 

2. ப ொருளொதொர சிந்தனை  ற்றி ம ரொசிரியர் ப ல் என்ை கூறுகின்றொர்? 

ேைித அறிவின் அனைத்து நினலகனளயும் இதன் மூலம் எளிதொக அறியமுடியும் 
என்று ம ரொசிரியர் ப ல் கூறுகின்றொர். 

3. ப ொருளொதொர சிந்தனைகளின் வரலொறு எவற்னற விவரிக்கிறது? 

ப ொருளொதொரக் கருத்துக்களின் மதொற்றம், வளர்ச்சி அவற்றிற்கினடமயயொை 
பதொடர்புகள்  ற்றி விவரிக்கிறது. 

4. ப ொருளியல் கருத்துகள் எங்கு கொணப் டுகின்றை? 

 ழங்கொலத்தில் வொழ்ந்த ஹபீ்ருஸ், இந்தியர்கள், கிபரக்கர்கள், மரொேைியர்கள் ேற்றும் 
இனடக்கொல அறிஞர்களின்  னடப்புகளில் ப ொருளியல் கருத்துகள் கொணப் டுகின்றை. 

5. ஹபீ்ருஸ் என் வர்கள் யொர்? 

உலகிமலமய ேிகப்  ழனேயொை நொகரிகத்னதக் பகொண்டவர்கள். இவர்கள் கொலம் 2500 
BC  

6. ஹபீ்ருஸ் ப ொருளியல் சிந்தனைகள் யொனவ? 

1. உனழப் ின் ேதிப்ன  அறிந்த இவர்கள்  மவளொண்னேக்கு முக்கியத்துவம் 
பகொடுத்தொர்கள். 

2. வட்டி, வினல, முற்றுரினே, பசொத்துரினே ஆகியவற்னறப்  ற்றிய 
பதளிவொை கருத்துகனளக் பகொண்டிருந்தைர். 

3. சமகொதர ஈப்ருக்களுக்கு கடன் பகொடுப் னத ஏற்க்கவில்னல. ஆைொல் 
பவளிேைிதர்களுக்கு கடன் பகொடுத்து வட்டி ப றலொம் என்ற 
கருத்னதக்பகொண்டிருந்தைர்.  

4. ஏனழ ேக்கள் நுகர்வுக்கொக கடன் ப ற்றதொல் அதிக வட்டி வசூலிப் து 
பநறியற்றது எைக் கருதிைர். 
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5. தவறொை எனடகள் கலப் டம் ம ொன்றவற்றிற்கொை நினரய சட்டங்கனளக் 
பகொண்டிருந்தைர். 

6. வியொ ொரிகள் சரியொை வினலனயமய வசூலிக்க மவண்டும் என்று 
விரும் ிைொர்கள். எைினும் லொ த்திற்கொை உட்ச ட்ச வரம்ன மய 
விரும் ிைொர்கள். 

7. ஹபீ்ருஸ் நொகரீகம் மவளொண்னேனயச் சொர்ந்த ஊரக  ின்ைணியினைச் 
சொர்ந்தது. 

8. உழவுத்பதொழினலச்பசய் வன் உண்னேயொை மநர்னேயொை 
பதொழினலச்பசய்வொன் என் து  ழபேொழியொகும். 

9. 7 வது வருடம் நிலத்னத சொகு டி பசய்யேொட்டொர்கள். அவர்கள் தரிசு 
நிலேொக விட்டுவிடுவொர்கள்.  

10. நிலத்தின் பசழுனேனய ேீளப்ப றமவண்டும் என் து இதன் மநொக்கம் 
ஆகும். 

11. ஜூப்லி வருடம் என் து 50 வது வருடம் ஆகும். 

 50 ஆண்டுகளுக்கும்  ிறகு நிலத்னத வொங்கியவர்கள் 
நிலச்பசொந்தக்கொரர்களுக்மக பகொடுத்து விடமவண்டும் என் து  ஜூப்லி 
வருடத்தின் கருத்தொகும். 

12. ஹபீ்ருஸ் கொலத்தில்  ணம்  யன் டுத்தப் ட்டது. 

13. மச த் என் து ேொதொந்திர விடுமுனற. ஓய்வு ேற்றும் ேகிழ்ச்சி நினறந்த 
நொளொகும்.  

14. வொர இறுதி நொள் என் து சமூகக் கண்டு ிடிப் து ஆகும். 

7.  ண்னடய இந்தியர்களிடம் உருவ வழி ொடு கொணப் டவில்னல என் து யொருனடய 
கூற்றுப் டி பதரியவருகிறது? 

ஜவகர்லொல்மநரு 

8.  ழங்கொல அரசியல் இரொணுவப் ப ொருளொதொர அனேப்பு ஆகியவற்னறப்  ற்றி 
பதளிவொகக் கூறும் நூல் எது? 

பகளடில்யரின் அர்த்தசொஸ்த்திரம் 

9. இனடக்கொலேொகக் கருதப் ட்ட கொலம் எது? 
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மரொம் அரசு வழீ்ச்சியனடந்த கொலத்திலிருந்து, துருக்கிய அரசு கொன்ஸ்டொண்டின் 
மநொ னலக் னக ற்றிய கொலம் வனர ( 476 AD -1473AD ) 

10. இனடக்கொல சமுதொயம் எந்த முனறனயச் சொர்ந்தது? 

நிலப் ண்னண முனறச் சொர்ந்தது. 

11. இனடக்கொல ேக்களின் வொழ்க்னகயிலும் சிந்தனையிலும்  ஆதிக்கம் பசலுத்திய 
நூல்கள் யொனவ? 

அரிஸ்டொட்டில், மதவொலயம் ேற்றும் மவதநூல் 

12. வணிகவொதம் எை எதனைக் குறிப் ிடுகிமறொம்? 

15ம் நூற்றொண்டிலிருந்து 18 ம் நூற்றொண்டு வனர ஐமரொப் ிய அரசொல்  ின் ற்றப் ட்ட 
ப ொருளொதொரக் கருத்துகளும் பகொள்னககளும் வணிகவொதம் எைப் ட்டது. 

ஒரு நொடு சுரங்கங்கனளப் ப ற்றிருந்தொல் தங்கத்னதயும், பவள்ளினயயும்ப ற 
முடியும்.இல்னலபயைில் வொணி த்தில் மூலேொக ேட்டுமே தங்கத்னதயும், 
பவள்ளினயயும் ப ற முடியும். அயல்நொட்டு வொணி த்தின் சொதகேொை நினலனய 
விரும் ிைர். அதொவது ஏற்றுேதி, இறக்குேதினய விட அதிகேொக இருக்கமவண்டும். 

13. இயற்னகவொதம் எை எதனைக் குறிப் ிடுகிமறொம்? 

18ம் நூற்றொண்டில்  ிரொன்சு நொட்டில் உருவொக்கப் ட்ட ப ொருளொதொரக் மகொட் ொட்டிற்கு 
இயற்னகவொதம் என்று ப யர். ப ொருளியலின் தந்னதயொை ஆடம்ஸ்ேித் 
இயற்னகவொதத்திைரொல் ப ரிதும் கவரப் ட்டொர். இயற்னகவொதம் என்றொல் 
“இயற்னகயின் விதி” என்று ப ொருள். 

இயற்னக நியதி என் து கடவுளொல் பகொடுக்கப் ட்ட இலட்சியக் பகொள்னக என்று 
கருதிைர். 

14. பதொன்னேப் ப ொருளியல் அறிஞர்களில் முதன்னேயொைவர்கள் எவர்? 

ஆடம்ஸ்ேித், மடவிட் ரிகொர்மடொ, ரொ ர்ட் ேொல்தொஸ், J.S ேில் 

15. ப ொருளொதொர முன்மைற்ற அறிஞர் என்று யொனரக் குறிப் ிடுகிமறொம்? 

நொடுகளின் பசல்வமும், அவற்றின் இயல்புகள்  ற்றி ஆடம் சுேித் அக்கனற 
பகொண்டிருந்தொர். அவனர முதல் ப ொருளொதொர முன்மைற்ற அறிஞர் என்று 
அனழக்கிமறொம். 

16. ேக்கள் பதொனக மகொட் ொட்னட உருவொக்கியவர் யொர்? 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

4 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

ேொல்தஸ் 

17. ேொர்க்கீசிய பகொள்னக என்றொல் என்ை? 

கொர்ல்ேொர்க்ஸ்(1818-1883) அறிவியல் சேதர்ேத்னத மதொற்றுவித்தொர். 
முதலொளித்துவத்னத குனற கூறியவர்களில் இவர் முதன்னேயொைவர். 
முதலொளித்துவம் சுரண்டல்  ண்புகனள உனடயது. முதலொளித்துவம் சேதர்ேத்திற்கு 
வழிவகுக்கும் என்று கொர்ல் ேொர்க்க்ஸ் கருதுகின்றொர். ரஷ்யொவிலும், சீைொவிலும், 
சேதர்ே அரசு உருவொக ேொர்க்ஸின் அறிவுனறகமள கொரணேொகும். திட்டேிடுதல் 
ஒருங்கினணந்த மசொவியத் ரஷ்யொ உலகுக்கு அறிந்த நன்பகொனடயொகும். இது 
சேதர்ே தத்துவத்னத அடிப் னடயொகக் பகொண்டது. 

18. இறுதிப்புரட்சி எப்ம ொது மதொன்றியது? 

19-ம் நூற்றொண்டின் இறுதிக்கொலத்தில் மதொன்றியது. இப்புரட்சி ேதிப்புக் மகொட் ட்டிற்கு 
முக்கியத்துவம் வய்ந்தது. 

ேைிதவள மேம் ொடு ேைிதன் னேயக்கருவொக ஆக்கப் ட்டொன். ஒரு  க்கம் 
பசல்வத்னத  ற்றியும் ேறு க்கம் ேிக முக்கியேொக ேைிதனைப்  ற்றியும் 
ப ொருளியல் ஆரொய்கிறது என்று ஆல் ிரட் ேொர்சல் கூறியுள்ளொர். 

19. புதிய ப ொருளொதொரத்தின் தந்னதயொகக் கருதப் டு வர் யொர்? 

J.M. கிங்ஸ் 

20. ப ொருளொதொர வளர்ச்சினய ேக்கள்பதொனகயின் தலொ உற் த்தியின் வளர்ச்சி என்று 
வனரயறுத்தவர் யொர்? 

ஆர்த்தர் லூயிஸ் 

21. ப ொருளொதொர வளர்ச்சி என்றொல் என்ை? 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சி என் து நொட்டு வருேொைத்தில் தைி ந ரது  ங்கு 
அதிகர்ப் தொகும்.  

ஆர்த்தர் லூயிஸ் கருத்துப் டி ப ொருளொதொர வளர்ச்சியொைது  விதேொை 
கொரணிகளொல் கட்டுப் டுத்தப் டும்.. 

1. ப ொருளொதொர நடவடிக்னக 

2. அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி 

3. மூலதைத்தின் வளர்ச்சி 
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ேக்களின் நலவொழ்வொைது உண்னே தலொ பேொத்த நொட்டு உற் த்தினய சொர்ந்தது. 
உண்னேத்தலொ வதீ நொட்டு உற் த்தி என் து பேொத்த நொட்டு உற் த்தியின்  ண 
ேதிப் ிலிருந்து  ணவதீத்னத கழிக்கக் கினடப் மதயொகும். 

22. வளர்ச்சி குனறந்த நொடுகள் எனவ? 

எந்த நொடுகளில் தலொ வருேொைம் குனறவொக இருப் தொல் வொழ்க்னகத் தரம் 
குனறவொக இருக்கிறமதொ அந்த நொடுகள் வளர்ச்சி குனறந்த நொடுகள். 

23. மேயர் ேற்றும்  ொல்டுவிண் அவர்களின் கூற்றுப் டி 6 வனகயொை அடிப் னட 
 ண்புகள் யொனவ? 

1. முதன்னே துனற உற் த்தி 

2. ேக்கள்பதொனக அடர்த்தி/ அழுத்தம் 

3. இயற்னக வளங்கனள சரியொக  யன் டுத்தொனே 

4.ப ொருளொதொரத்தில்  ிந்தங்கிய ேக்கள்பதொனக 

5. மூலதை திறட்சிக் குனறவு 

6. அயல்நொட்டு வொணி த்னதச் சொர்ந்த நினல 

24. இந்தியொ ஒரு கலப்புப் ப ொருளொதொரம். இதில் ப ொதுத் துனறயும், தைியொர் 
துனறயும் இயங்கி வருகிறது. சேீ  கொஅலங்களில் ப ொதுத் துனறயொைது 
ப ொருளொதொர திட்டத்தில் ப ரும்  ங்கு வகிக்கிறது. 

ஐந்தொண்டு திட்டங்களின் மூலேொக அரசு தைது ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 
மநொக்கங்கனள நினறவு பசய்வதில் முயற்சிகள் மேற்பகொள்கின்றை. 

25. W.W.மரொஸ்மடொவின் 5 கட்ட மகொட் ொடுகள் யொனவ? 

அபேரிக்கொனவச் மசர்ந்த ஒரு ப ொருளியல் ேற்றும் வரலொற்று அறிஞர் ஆவர். 
ஒவ்பவொரு நொடும் முன்மைற்றம் குனறந்த நினலயிலிருந்து ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 
நினலக்கு முன்மைற 5 வனகயொை கட்டங்கனள விளக்கியுள்ளொர்.  அனைத்து 
நொடுகளும் இந்த  5 கட்டங்கனள கடந்தொக மவண்டும். 

1.  ழனேயொை சமுதொய அனேப்பு முனற 

2. ேொறும் நினலயில் உள்ள சமுதொயம் 

3. ப ொருளொதொர முதிர்ச்சிக்கொை பசயலொக்கம் 

4. ப ொருளொதொர மேபலழு நினல 
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5. ப ொதுேக்களின் ம ரளவு நுகர்ச்சிக் கொலம் 

 குதி 2 

2. மக்கள்பதொகக 

1. ேக்கபதொனக என்றொல் என்ை? 

ஒரு நொட்டில் (அ)  குதியில் வொழும் ஒட்டுபேொத்த ேக்களின் எண்ணிக்னகயொகும். 

2. ேக்கள்பதொனகனய தீர்ேொைிக்கும் கொரணிகள் யொனவ? 

1.  ிறப்பு விதம் 

2. இறப்பு விதம் 

3. இடப்ப யர்ச்சி 

இடப்ப யர்ச்சி இருவனகப் டும். 

A. பவளிநொட்டில் குடிமயறுதல் (பவளிக்குடிப்ப யர்ச்சி) 

B. நம் நொட்டில் குடிபுகுதல் (உள்குடிப் ப யர்ச்சி) 

3.  ிறப்பு வதீம் என்றொல் என்ை? 

ேக்கள்பதொனக ப ருக்கத்தில்  ிறப்புவிதம் என் து ஒரு மநரடியொை ேொறுதனல  
உண்டு  ண்ணும்.  ிறப்பு வதீ அதிகரிப் ொல், ேக்கள் பதொனகயிலும் அதிகேொை 
ப ருக்கத்னதமய கொணமுடியும். 

 ிறப்பு வதீம் கீழ்க்கொணும் கொரணிகளுடன் பதொடர்பு பகொண்டுள்ளது. 

1. திருேண வயது 

2. குழந்னத  ிறப்பு அதிகரிப்பு 

3. சமூக  ழக்கங்கள் (ே) நம் ிக்னககள் 

4.  டிப் றிவின்னே  (ே)  ிறப்புக் கட்டுப் ொடு முனறகள்  ற்றி அறியொனே 

4. இறப்பு வதீம் 

ேக்கள்பதொனக ப ருக்கத்திற்கு ேற்பறொரு கொரணம் குனறவொை இறப்பு வதீமேயொகும். 
 சி,  ட்டிைி, சத்துள்ள உணவு கினடக்கொனே, பதொற்று மநொய், ம ொதிய ேருத்துவ, 
சுகொதொர வசதி குனறவு ம ொன்ற கொரணங்களொல் இறப்பு வதீம் அதிகரிக்கிறது. 
ேறுபுறேொக மநொக்கும்ம ொது, சத்துள்ள உணவு, தூய குடிநீர், மேம் ட்ட ேருத்துவ 
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வசதிகள், துப்புரவு வசதிகள், பதொற்று மநொய் ஒழிப்பு ம ொன்றவற்றின் 
விரிவொக்கத்தொல் இறப்பு வதீம் குனறவனடகிறது. 

5. ேக்கள் பதொனக பவடிப்பு என்றொல் என்ை? 

அதிமவகேொை ேக்கள் பதொனகயின் வளர்ச்சிமய ேக்கள் பதொனக பவடிப்பு. 

6. பவடிப் ிற்கொை கொரணங்கள் யொனவ? 

1. அதிக  ிறப்பு வதீேொைது ேக்கள்பதொனக ப ருக்கத்திற்கு ேிகமுக்கியேொை 
ப ொறுப்புள்ள கொரணேொகும். 1891- 1900 ல் 1000 ம ருக்கு 45.8 வதீமும் ேற்றும் 
2001 ல் 1000 ம ருக்கு25.8 சதவதீமுேொக குனறந்திருந்தொலும் இன்னும் 
ேக்கள்பதொனக அதிகரித்மத கொணப் டுகிறது. குடும்  நலம்  ற்றிய 
விளம் ரங்கள், குடும்  நலவொழ்வு திட்டங்கள், ேக்கள் பதொனக  ற்றிய 
கருத்தரங்குகள் மூலமே இப் ிறப்பு வதீத்னத குனறக்க முடியும். 

2. குனறவொை இறப்பு வதீம் 

சேீ  கொலங்களில், இறப்பு வதீக்குனறவு ேக்கள்பதொனக வளர்ச்சியினை 
ப ருக்குவதற்கு முக்கிய கொரணேொய் உள்ளது. 2001 ல் இந்தியொவில் இறப்பு 
வதீேொைது 1000 ம ருக்கு 8.5 சதவதீேொக இருந்தது. ேருத்துவ துனறயில் 
ஏற் ட்ட முன்மைற்றமும், ஆட்பகொள்ளி மநொய்களொகிய, அம்னே, 
 ிமளக்,னட ொய்டு ஆகிய நீண்டகொல மநொய்கள் ஒழிந்துவிட்ட நினலயிலும் 
ேக்கள்பதொனக ப ருகக் கொரணங்களொகும். சுத்தம், சுகொதொர வசதிகள், குழந்னத 
 ிறப்புக்கு முன், குழந்த  ிறப்புக்குப் ின் உள்ள  ரொேரிப்புகள், குழந்னதகளின் 
இறப்பு வதீத்னதக் குனறக்கின்றது. 

3. இளவயது திருேணம் 

4. சமுதொய ேற்றும்  சேயக் கொரணங்கள் 

5. வறுனே 

6. வொழ்க்னகத்தரம் 

7. கல்வியறிவின்னே 

7. ேக்கள்பதொனக பவடிப்பு ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொை கொரணங்கள் 

1. உணவுப் ற்றொக்குனற 

2. உற் த்தி பசய்யொத நுகர்மவொர் சுனே 

3. தலொ வருேொைம் ேற்றும் நொட்டு வருேொைம் 
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4. மசேிப்பும் முதலீடும் குனறதல் 

5. மூலதை ஆக்கம் குனறவு 

6. மவலயின்னே (ே) குனறமவனலயுனடனே 

7. ேகளிரின் உனழப்பு வணீொதல் 

8. உனழப் ின் உற் த்தித்திறன் குனறவு 

9. சமூக நல திட்டத்தின் ேீது அதிக பசலவு 

10. மவளொண்னேயில்  ிந்தங்கிய நினல 

11. வளர்ச்சியற்ற பதொழில்நினலகள் 

12. அரசு ேீது நிதிச்சுனே 

8.   ேக்கள்பதொனக வளர்ச்சினயக் கட்டுப் டுத்தும் வழிகள் 

1. தம் திகளின்  ொதுகொப்பு வதீம் 

2. குழந்னதகள் இறப்பு வதீம் 

3. நொடு பதொழில்ேயேொதல் 

4. ப ண்களின் எழுத்தறிவு வதீம் (ே) கல்வினய அதிகரித்தல் 

5. கொலம் தொழ்த்தி திருேணம் பசய்தல் 

6. சட்டரீதியொை நடவடிக்னக 

7. குடுப்  நல திட்டங்கள் 

9. ேக்கள்பதொனக  ற்றிய மகொட் ொடுகள் 

ேொல்தசின் ேக்கள்பதொனக மகொட் ொடு 

ப ொருளியலில், ேொல்தசின் ேக்கள் பதொனகக் மகொட் ொடு என் து அனைவரும் அறிந்த 
ஒன்றொகும். ப ொருளியலறிஞர் ேொல்தசு அவர்கள்,, ேக்களின் பதொனகயின் வளர்ச்சிப் 
ப ருக்கம், உணவு உற் த்திப் ப ருக்கத்னதவிட தொண்டி விஞ்ச்இச் பசல்லக்கூடும் 
என்கிறொர். இத்தனகய அதிகமவக ப ருக்கம் ப ொருளொதொரத்தின் வளர்ச்சினய 
தனடபசய்து ேிக மேொசேொை  ொதிப்ன  ஏற் டுத்தும் எை சுட்டிக் கொட்டுகிறொர். 

இக்மகொட் ட்னட கீழ்க்கொணும் மூன்று கூற்றுகளில் விளக்கலொம் 
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1. ேக்கள்பதொனகயின் வளர்ச்சி வதீேொைது, வொழ்வின் அடிப் னட மதனவயொை 
உணவின் கினடப் ளவொல் கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது.  உணவு உற் த்தி 
அதிகரிக்கும் ம ொது ேக்கள் பதொனகயும் அதிகரிக்கும். 

2. ேக்கள் பதொனக ப ருக்கம், உணவு உற் த்தினய விட அதிமவக அளர்ச்சி 
வதீத்தில், அதிகரிக்கிறது. மவ வனகயொகக் கூறொப்ம ொைொல், ேக்கள் பதொனக 

ப ருக்க வதீத்திலும் உணவு உற் த்தி “கூட்டல் வதீத்திலும்” அதிகரிக்கிறது. 

3. கினடக்கும் உணவுப் ப ொருள்களின் அளவிற்மகட் , இயற்னகத் த்னடகள் 
ேற்றும்பசயற்னகத்தனடகள் ஆகிய இரு முனறகள் மூலம் ேக்கள் 
பதொனகனய நினலப் டுத்தலொம். 

10.  பசயற்னகத் தனடகள் என்றொல் என்ை? 

ேக்கள் பதொனகனயக் குறக்க ேைிதன் மேற்பகொள்ளும் முயற்சிகள் 
பசயற்னகத்தனடகள் எைப் டும். கொலந்தொழ்ந்திய திருேணம், வொழ்க்னகயில் 
கட்டுப் ொட்டுடன் இருத்தல், குடும்  அளனவக்கட்டுப் டுத்துதல் 

11. இயற்னகத் தனடகள் என்றொல் என்ை? 

இத்தனடகள் இறப்பு வதீத்னத அதிகரித்து ேக்கள்பதொனக வளர்ச்சினய  ொதிக்கிறது. 
இவ்வியற்னகத் தனடகள்  ல உள்ளை. ேைிதைின் வொழ்நொனளக் குனறக்கும் தகொத்ச் 
பசயல்களும், வறுனேயும் இயற்னகத் தனடகளுள் அடங்கும். ப ொதுவொை 
வியொதிகள்,  ிமளக் ம ொன்ற பகொடிய மநொய்கள், ம ொர்கள்,  ஞ்சங்கள், ேைித  
உடனல வருத்தும் ேினக உனழப்பு, முழுனேயற்றத் பதொழில்கள், தட் பவப்  
நினலகளுக்கு திறந்த நினல, கடுனேயொை ஏழ்னேநினல, தவறொை குழந்னத வளர்ப்பு 
முனறகள் ம ொன்றனவ இயற்னகதனடகளுக்கு சில எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். 

ேைித இைம், இவ்வறுனேக் பகொடுனேனய அகற்ற, ேொல்தசு இச்பசயற்னகத் 
தனடகனள  ரிந்துனரக்கின்றொர். இல்னலமயல் இயற்னகத் தனடகள் தொேொகச் 
பசயல் டத்துவங்கும். இதைொல் ேக்கள்பதொனகக்கும், உணவு உற் த்திற்குேினடமய 
ஒரு சேநினல ஏற் டும் என்கிறொர். 

12. உத்தே அளவுக் மகொட் ொடு என்றொல் என்ை? 

ேக்கள்பதொனகயில் ஏற் டும் ேொற்றங்களும் அதன் வினளவொக தலொவருேொைத்தில் 
ஏற் டும் ேொற்றங்களுக்குேினடமய உள்ள பதொடர் ினை உத்தே அளவுக் மகொட் ொடு 
பவளிப் டுத்துகிறது.  நவைீ ப ொருளியலறிஞர்களொை சிட்விக், மகைன், டொல்டன், 
ேற்றும் ரொ ின்சு ம ொன்றவர்கள் இக்மகொட் ொட்னட ஆதரித்தொர்கள். உத்தே 
அளனவவிட ேக்கட்பதொனக குனறவொக இருப் ின் அது ேக்கள்பதொனக குனறவொக 
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உள்ள நொடு எைவும் அதிகேொக இருந்தொல், அது ேினக ேக்கள்பதொனக பகொண்டநொடு 
எைவும் அனழக்கலொம். 

13. தலொ வருேொைம் உச்சத்தில் இருக்கும் அளனவமய உத்தே அளவு ேக்கட்பதொனக 
என்கிமறொம். 

M=A-O/O 

M= உற் த்தியளவில் சரிசேேற்ற நினல 

A= உண்னேயொை ேக்கட்பதொனக 

O= உத்தே அளவு ேக்கட்பதொனக 

M= பூஜ்ஜியேொக இருந்தொல், பேொத்த ேக்கட்பதொனக உத்த அளவு ேக்கட்பதொனகக்கு 
சேேொக இருக்கும். 

M= மநர் ேனறயொக இருந்தொல், பேொத்த ேக்கட்பதொனக உத்தே அளவு 
ேக்கட்பதொனகனயவிட அதிகேொக இருக்கும். 

M= எதிர்ேனறயொக இருந்தொல்,பேொத்த ேக்கட்பதொனக உத்தே அளவு 
ேக்கட்பதொனகனய விட குனறவொக இருக்கும். 

14. ேக்கட்பதொனக வளர்ச்சிக் கட்டக் மகொட் ொடு 

 ிறப்பு வதீத்திற்கும், இறப்பு வதீத்திற்கும் உள்ள உறனவ விளக்குகிறது. ிறப்பு வதீம் 
என் து ஒரு வருடத்தில் 1000 ந ர்களுக்கு எத்தனை குழந்னதகள்  ிறக்கின்றை 
என் னதக் குறிக்கும். இறப்பு வதீம் என் து ஒரு வருடத்தில் 1000 ந ர்களுக்கு 
எத்தனை குழந்னதகள் இறக்கின்றை என் னதக் குறிக்கும். ேக்கட்பதொனக 
வளர்ச்சியில் 3 நினலகள் உள்ளதொக இக்மகொட் ொடு கூறுகின்றது. 

முதல் நினல 

உயர்ந்த  ிறப்பு வதீமும் இறப்பு வதீமும் 

இரண்டொம் நினல 

உயர்ந்த  ிறப்பு வதீமும், குனறந்த இறப்பு வதீமும் 

மூன்றொம் நினல 

குனறந்த இறப்பு வதீமும், குனறந்த  ிறப்பு வதீமும் 

15. ேக்கட்பதொனக கணக்பகடுப்பு 
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ஒரு குறிப் ிட்ட கொலத்தில் ஒரு நொட்டிலுள்ள (அ) வனரயறுக்கப் ட்ட ஒரு 
 குதியிலுள்ள அனைத்து ேக்களின் ப ொருளொதொர, சமூக ேற்றும் ேர ியல் 
பதொடர் ொை புள்ளி விவரங்கனளத் திரட்டுவது ேக்கள்பதொனகக் கணக்பகடுப்பு 
எைப் டும்.திரட்டப் ட்ட விவரங்கள் பதொகுக்கப் டும்.  ின் அனவ  குத்தொய்வு 
பசய்யப் ட்டு ேதிப் டீு பசய்யப் டும். 

இந்தியொவில் ேக்கள்பதொனக, 1872 ம் ஆண்டு கணக்பகடுக்கப் ட்டது. அதன்  ின்ைர் 
1881 ல் கணக்பகடுக்கப் ட்டது. அப்ம ொது முதல்  த்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற 
ேக்கள் பதொக கணக்பகடுக்கப் ட்டு வருகிறது. அண்னேயில் ேக்கள்பதொனக 
கணக்பகடுப்பு 2001 ல் நடத்தப் ட்டது. இது 15 வது ேக்கள்பதொனகக் கணக்பகடுப்பு 
ஆகும். 

16. ேக்கள்பதொனகக் கணபகடுப் ின் விவரங்கள் யொனவ? 

1. பேொத்த ேக்கள் பதொனக 

2. ஆண்- ப ண் வதீம் 

3. ஊரக, நகர்ப்புற ேக்கள்பதொனக 

4. வயது  ொகு ொடு 

5. ேக்கள் பதொனக அடர்த்தி 

6. கல்வியறிவு நினல 

7. நகர் ேயேொதல் 

8. பதொழில்சொர் வனககள் 

17.  இந்திய ேக்கள்பதொனகயின் இயல்புகள் யொனவ? 

உலக பேொத்த நிலப் ரப் ில் 2.4 சதவதீ  ரப் ளவு ேட்டுபே இந்திய பகொண்டுள்ளது. 
ஆைொல் உலக ேக்கள் பதொனகயில் 16.84 சதவதீத்னத வொழ னவக்க மவண்டியுள்ளது. 
இந்திய ேக்கள் பதொனகயொைது 1901ல் 238.5 ேில்லியைொக இருந்து 2001 ல் 1027 
ேில்லியைொக அதிகரித்துள்ளது. ஒரு நூற்றொண்டில் இந்திய ேக்கள்பதொனகயொைது 
788.5 ேில்லியைொக அதிகரித்துள்ளது. 

18. ேக்கள்பதொனக பகொள்னக 

வளரும் நொடுகளுள், ேக்கள் பதொனகக் பகொள்னகனய பசயல் டுத்திய முதல் நொடு 
இந்தியொவொகும். மேலும் இது 1952 ல் நொடு தழுவிய அளவில் குடும்  
நலதிட்டத்னதயும், அறிமுகப் டுத்தியது. இறப்பு,  ிறப்பு வதீங்களின் குனறப் ில் ஒரு 
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குறிப் ிடத்தக்க  மவறு ொடு இருத்தல் மவண்டும் என் மத ேக்கள் பதொக 
பகொள்னகயின் முக்கிய மநொக்கேொகும். எந்த ஒரு அரசும் ேக்கள் பதொக அனேப் ில் 
ேொற்றத்த்சியும், கட்டுப் டுத்துவதற்குரிய முயற்சிகனளயும் மேற்பகொள்ள மவண்டும் 
என்று ேக்கள் பதொனக பகொள்னக கூறுகிறது. 

19. மதசிய ேக்கள்பதொனக பகொள்னக 

“மதனவயொை கருத்தனட சொதைங்கள் வழங்கியும், சுகொதொர கட்டனேப்பு வசதிகள், 
சுகொதொர  ணிகள்  ணியொளர்கள் ேற்றும் ஒருங்கினணக்கப் ட்ட  ணிகள் மூலம் 
குழந்னத  ரொேரிப்ன  மேம் டுத்தமல மதசிய ேக்கள்பதொனக பகொள்னக (2000)யின் 
உடைடி மநொக்கேொகும். 

பேொத்த பசழுனே கொலத்னத 2010 க்குள் ேொற்றி அனேப் தில் முக்கிய கவைம் 
பசலுத்தியது. பேொத்த பசழுனேக்கொலம் 2.1 என் து பசழுனேக்கொலத்னத ேொற்றி 
அனேத்தல் என் தொகும். 

2045 ம் ஆண்டிற்குள் ேக்கள்பதொகனய நினலப் டுத்துதமல இக்பகொள்னகயின் 
நீண்டகொல மநொக்கேொகும். 

20. ேக்கள் பதொனகனய நினலப் டுத்துவதற்கொை முனறகள் 

1. குழந்னதகள் இறப்பு வதீத்னத 100000 குழந்னதகளுக்கு 30 க்கு கீழ் 
குனறத்தல் 

2. ேகப்ம று கொலத்தில் இருக்கும் தொய்ேொர்கள் வதீத்னத 100000 
குழந்னதகளுக்கு 100க்கும் கீழ் பகொண்டு வருதல் 

3. உலக அளவில் மநொய் தடுப்பு முனற 

4. 80 சதவதீ ேகப்ம றொைது, முனறயொை ேரிந்தகம், ேருத்துவேனை ேற்றும் 
ேருத்துவ நிறுவைங்களில் முனறயொை  யிற்சியுனடய  ணியொளர்கள் மூலம் 
நனடப றச் பசய்தல் 

5. எய்ட்ஸ் மநொய், பதொற்று மநொய்கனள தனடப் டுத்துதல் ேற்றும் 
கட்டுப் டுத்துதல் 

6. இரு குழந்னதகள் பகொண்ட சிறு குடும்  பகொள்னகயினை 
 ின் ற்றி வர்களுக்கு ஊக்கத்பதொனக வழங்குதல் 

7. குழந்னதத் திருேணத்னத தனட பசய்யும் திட்டம் ேற்றும் குழந்னத ம று 
கொலத்திற்கு முன் குழந்னதனய கண்டறியும் திட்டம் ஆகியவற்னற சீரிய 
முனறயில் பசயல் டுத்துதல் 
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8. ப ண்கள் திருேண வயனத 18லிருந்து 21 ஆக உயர்த்துதல் 

9. 21 வயதிற்கு  ின் திருேணம் பசய்யும் ப ண்களுக்கு சிறப்பு பவகுேதி 
வழங்குதல் 


