
                              

                                                
                                               യുണണിററ-1

                         സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനറ ഒരസാമുഖഖ

ആമുഖഖ
      പരണിമണിതമസായ വണിഭവങ്ങള് എങ്ങനന ഫലപ്രദമസായണി വണിനണിയയസാഗണികസാനമന്നതറ 
സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനല വളനര പ്രധസാനപ്പട്ട ഒരു യചസാദദ്യമസാണറ . ഒരു സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ 
അഭണിമുഖഖീകരണിക്കുന്ന അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങളഖ അവയുനട കസാരണങ്ങളഖ ആ 
പ്രശ്നങ്ങള് വണിവണിധ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥകള് കകകസാരദ്യഖ നചയ്യുന്ന രഖീതണികളഖ ആണറ 
പ്രധസാനമസായുഖ ഈ അധദ്യസായഖ പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ. അ ടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങനള 
പഠണിതസാവണിനന്റെ നണിതദ്യജഖീവണിതതണിനല പ്രസായയസാഗണിക അനുഭവങ്ങളഖ പ്രശ്നങ്ങളമസായണി 
ബന്ധനപ്പടുതണി യവണഖ വണിശകലനഖ നചയസാന.സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്ര സണിദസാന്തങ്ങള് തുട൪
അധദ്യസായങ്ങളണില് പഠണിക്കുന്നതണിനനസാരു ആമുഖഖ എന്ന നണിലകറ നല്ക്കുന്ന പഠന 
പ്രവ൪തനങ്ങള് പഠണിതസാകളനട പഠന തസാല്പരദ്യനത ജജ്വലണിപ്പണികസാന കഴണിയണഖ .

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രവഖ 
കദനഖദണിന ജഖീവണിതവഖ

സസാമ്പതണികശസാസ്ത്രതണി
നന്റെ ആവണി൪ഭസാവവഖ 
വണികസാസവഖ 
സസാമ്പതണികശസാസ്ത്രതണി
നന്റെ നണി൪വചനഖ   
സൂക്ഷ്മ സസാമ്പതണിക 
ശസാസ്ത്രഖ സ്ഥൂല 
സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ 

അടണിസ്ഥസാന 
സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങള്

ഒരു സസാങ്കല്പണിക ഗസാമസഭ 
ഉദസാഹരണമസായണി എടുക്കുന.
ജനങ്ങളനട നണിരവധണി പ്രശ്നങ്ങളഖ 
ആവശദ്യങ്ങളഖ 
ഗസാമസഭയണില്അവതരണിപ്പണികനപ്പടു
ന.ഇതുവഴണി ആവശദ്യങ്ങളഖ 
വണിഭവങ്ങളഖ തമണിലുള്ള 
അസഖന്തുലണിതസാവസ്ഥ പഠണിതസാവറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
ഇതറ വദ്യകണിക്കുഖ കുടുഖബതണിനുഖ 
രസാജദ്യതണിനുഖ എലസാഖ 
ബസാധകമസാനണന്നറച൪ച്ചയണിലൂനട 
മനസണിലസാക്കുന.
പഠണിതസാകളനട സജ്വന്തഖ ഗസാമതണില്
അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക 
പ്രശ്നങ്ങള്പരണിഹരണികനപ്പടുന്നനത
ങ്ങനന  എന്ന ച൪ച്ച 
സഖഘടണിപ്പണിക്കുന.

• സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനന്റെ 
ആവണി൪ഭസാവവഖ വണികസാസവഖ 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.

• അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക 
പ്രശ്നങ്ങള് എന്തസാനണന്നറ 
നണി൪വചണിച്ചറ അവ 
പട്ടണികനപ്പടുതണി വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.

• ഉല്പസാദന സസാധദ്യതസാ വകഖ 
നണി൪വചണിക്കുന, അതറ 
നണി൪മണികസാനുള്ള യശഷണി 
കകവരണിക്കുന.

• ഉല്പസാദന സസാധദ്യതസാ 
വകതണിനല വണിവണിധ ഉല്പസാദന
സസാധദ്യതകനള അതണിനു പുറതഖ
അകതഖമുള്ള ഉല്പസാദന 
സസാധദ്യതകളമസായണി 
തസാരതമദ്യനപ്പടുതന.



ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/ പ്രവ൪തനങ്ങള്/ 
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

 വണിവണിധതരഖ സമ്പദറ
വദ്യവസ്ഥകളണില് 
അടണിസ്ഥസാന 
സസാമ്പതണിക 
പ്രശ്നങ്ങളനട 
പരണിഹസാരഖ 
    
ഉല്പസാദന 
സസാധദ്യതസാ വകഖ-
നണി൪വചനഖ 
സസാധദ്യതസാ വകഖ

അവസരസാത്മക 
നചലവറ ,സഖീമസാന്ത 
അവസരത്മക 
നചലവറ, 
ഉല്പസാദന 
സസാധദ്യതസാ വകനത
സജ്വസാധഖീനക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങള്

ഗസാമ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണില് 
ആസൂത്രണതണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി 
സസാമൂഹദ്യ നന്മനയ മുനനണി൪തണി 
നടക്കുന്ന പ്രവ൪തനങ്ങള്, ലസാഭനത
മസാത്രഖ മുനനണി൪തണി നടതന്ന 
പ്രവ൪തനങ്ങള് എന്നണിങ്ങനന 
പട്ടണികനപ്പടുതന.

ആസൂത്രണിത സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ, 

കയമ്പസാള സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ,മണിശ്ര 
സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ എന്നണിവയ്ക്കുള്ള 
ഉദസാഹരണങ്ങള് യശഖരണിക്കുന.
സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനു 
നല്കണിയണിട്ടുള്ള വദ്യതദ്യസ്ത  
നണി൪വചനങ്ങള് പരണിചയനപ്പടുന. 
സസാമ്പതണികശസാസ്ത്രജ്ഞന്മസാനരകുറണിച്ചറ 
കൂടുതല് വണിവരങ്ങള് യശഖരണിക്കുന. 
ജഖീവണിതഗന്ധണിയസായ 
ഉദസാഹരണതണിലൂനട ഉല്പസാദന 
സസാധദ്യതസാ വകനത മനസണിലസാക്കുന.
അടുത കസാസണില് നചയ്തുവയരണ്ട 
പ്രവ൪തനങ്ങള് നല്ക്കുന.

• അവസരസാത്മക നചലവറ സഖീമസാന്ത
അവസരസാത്മക നചലവറ എന്നണിവ 
വണിശദഖീകരണിക്കുന.

• വണിവണിധതരഖ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥകളണില് അടണിസ്ഥസാന 
സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങള് 
പരണിഹരണിക്കുന്നനതങ്ങനന എന്നറ 
വണിമ൪ശനസാത്മകമസായണി 
വണിലയണിരുതന.

• സൂക്ഷ്മ സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ, 
സ്ഥൂല സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ 
എന്നണിവ നണി൪വചണിച്ചറ അവ 
കകകസാരദ്യഖ നചയ്യുന്ന യമഖലകള്
കനണ്ടതന.

പസാഠതണിയലകറ 
   പ്രവ൪തനഖ-1
            ലളണിതവഖ രസകരവമസായ ഒരു പ്രവ൪തനതണിലുനട കസാസറ ആരഖഭണിക്കുന .നമ്മുനട
സമൂഹതണിനല പ്രശ്നങ്ങള് ഏനതലസാമസാനണന്നറ പഠണിതസാകയളസാടറ പട്ടണികപ്പടുതസാന 
ആവശദ്യനപ്പടുന.പഠണിതസാകള് പട്ടണികപ്പടുതണിയ പ്രശ്നങ്ങനള സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങനളനഖ 
സസാമ്പതണിയകതര പ്രശ്നങ്ങനളനഖ രണ്ടസായണി വ൪ഗഖീകരണികസാന ആവശദ്യനപ്പടുന .ഈ 
പ്രവ൪തനതണിലൂനട സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനു നല്കണിയണിട്ടുള്ള വദ്യതദ്യസ്ത 
നണി൪വചനങ്ങള് പരണിചയനപ്പടുന.തുട൪ പ്രവ൪തനമസായണി സസാമ്പതണിക 
ശസാസ്ത്രജ്ഞന്മസാനരകുറണിച്ചറ കൂടുതല് വണിവരങ്ങള് യശഖരണികസാന ആവശദ്യനപ്പടുന . 
ഇന്റെ൪നനറണിനന്റെ സസാദദ്യത ഉപയയസാഗണിച്ചറ യശഖരണിച്ച വണിവരങ്ങനള ആനണിയമഷന കസ്ലൈഡറ 
തയസാറസാകണി അവതരണിപ്പണികസാവന്നതസാണറ.

 പ്രവ൪തനഖ-2
        ഒരു ഗസാമ സഭനയ അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി സഖഘടണിപ്പണിക്കുന്ന ച൪ച്ചയണിലൂനട 
അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങള് പരണിചയനപ്പടുന. സസാമ്പതണിക വണിഭവ 
സമസാഹരണവഖ വണിനണിയയസാഗവഖ ബന്ധനപ്പട്ടറ സമൂഹഖ യനരണിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 



മനസണിലസാകസാന ഇതറ  സഹസായണിക്കുന.  ഗസാമസഭസാഖഗങ്ങളനട അനവധണി ആവശദ്യങ്ങളഖ 
വണിഭവങ്ങളനട പരണിമണിതണികളഖ പഠണിതസാകള്കറ യബസാധദ്യമസാകുന്ന തരതണിലസായണിരണികണഖ 
ച൪ച്ചയുഖ അധദ്യസാപണികയുനട യകസാഡഖീകരണവഖ.ഇതണിലൂനട ആവശദ്യങ്ങളഖ വണിഭവങ്ങളനട 
ലഭദ്യതയുഖ തമണിലുള്ള അസഖന്തുലണിതസാവസ്ഥയസാണറ സമൂഹതണിയന്റെയുഖ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥയുയടയുഖ അടണിസ്ഥസാന പ്രശ്നങ്ങള്കറ കസാരണനമന്നറ പഠണിതസാകള് തണിരണിച്ചറണിയുന .

 പ്രവ൪തനഖ-3
     തുട൪ന്നറ പഠണിതസാകളനട മുന്നറണിവറ പ്രയയസാജനനപ്പടുതണി വണിവണിധ തരഖ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥകനള കുറണിച്ചറ ച൪ച്ച നചയ്യുന.മുതലസാളണിത, യസസാഷദ്യലണിസറ,മണിശ്ര സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥകള് എങ്ങണിനനയസാണറ അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങള്കറ പരണിഹസാരഖ 
കസാണുന്നനതന്നറ ച൪ച്ചയണിലൂനട കനണ്ടതന.യലസാകതണിനല പ്രധസാന രസാജദ്യങ്ങനള 
മുതലസാളണിത, യസസാഷദ്യലണിസറ,മണിശ്ര സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥകള് എന്നണിങ്ങനന മൂന്നസായണി 
വ൪ഗഖീകരണിക്കുക എന്ന തുട൪ പ്രവ൪തനഖ നല്കുന.

 പ്രവ൪തനഖ-4
       ചണില പഠണിതസാകള്നകങ്കണിലുഖ ഉല്പസാദനസാ സസാധദ്യതസാ വകഖ തസാരതയമദ്യന 
വണിഷമകരമസായ പസാഠഭസാഗമസായണിരണിക്കുഖ .അതുനകസാണ്ടറ നചറണിയ ഉദസാഹരണങ്ങളണിലൂനട 
ഉല്പസാദനസാ സസാധദ്യതസാ  പട്ടണിക അവതരണിപ്പണിക്കുന .ഉല്പസാദനസാ സസാധദ്യതസാ പട്ടണികനയ 
ഗസാഫണില് അവതരണിപ്പണികസാന    ആവശദ്യനപ്പടുന.എന്തസാണറ ഉല്പസാദനസാ സസാധദ്യതസാ 
വകതണിനന്റെ ആകൃതണിനയനഖ എന്തുനകസാണ്ടറ ഈ ആകൃതണിനയനഖ അവസരസാത്മക 
നചലവറ, സഖീമസാന്ത അവസരസാത്മക നചലവറ, എന്നഖീ ആശയങ്ങളനട പ്രസകണിനയനന്തനഖ 
ച൪ച്ചയണിലൂനട കനണ്ടതന.വകതണിനല വണിവണിധ ഉല്പസാദന സസാധദ്യതകനള അതണിനു 
പുറതഖ അകതമുള്ള ഉല്പസാദന സസാധദ്യതകളമസായണി തസാരതമദ്യനപ്പടുതന . പട്ടണികയുഖ 
ഗസാഫഖ അവതരണിപ്പണികസാന പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗനപ്പടുതസാവന്നതസാണറ . 

പ്രവ൪തനഖ-5
        സൂക്ഷ്മ സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ, സ്ഥൂല സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ എന്നണിവ നണി൪വചണിച്ചറ അവ
കകകസാരദ്യഖ നചയ്യുന്ന യമഖലകള്ക്കുള്ള ഉദസാഹരണങ്ങള് കനണ്ടതസാന ആവശദ്യനപ്പടുന .

1930 കളണിനല വന സസാമ്പതണിക മസാനദ്യവഖ അതണിനുള്ള കസാരണങ്ങനള കുറണിച്ചുള്ള 
നജ.എഖ.നകയണിനസറ എന്ന സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രജ്ഞനന്റെ അയനജ്വശണങ്ങള് ,ആധുനണിക 
സ്തൂല സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനന്റെ ആവണി൪ഭസാവഖ എന്നണിവ പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ 
ഉപയയസാഗണിച്ചറ വണിശകലനഖ നചയ്യുന.

ഐ  .  സണി  .  ടണി യുനട സസാധദ്യതകള്
• പഠന യനട്ടങ്ങളനട യകസാഡഖീകരണഖ പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ 

നടതസാവന്നതസാണറ.
• ഉല്പസാദനസാ സസാധദ്യതസാ വകഖ-(പട്ടണികയുഖ ഗസാഫഖ)ആക൪ഷകമസായണി 

പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡണിലൂനട അവതരണിപ്പണികസാവന്നതസാണറ .
• വണിലയണിരുതല് പ്രവ൪തനങ്ങളഖ ഐ.സണി.ടണി.യുനട സഹസായയതസാനട 



നചയസാവന്നതസാണറ.

വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്
 1.തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്നവനയ അനുയയസാജദ്യമസായ തലകട്ടറ നല്കണി വ൪ഗഖീകരണിക്കുക .

                                                                                                         
        ഗവ. ബജററ,പണനപ്പരുപ്പഖ,ഒരു കമ്പനണിയുനട ലസാഭഖ,പണനയഖ,ഒരു യപനയുനട
വണില,യദശഖീയ വരുമസാനഖ.

2.
A.തസാനഴ നകസാടുതണിരണിക്കുന്ന  ഉല്പസാദന സസാധദ്യതസാ പട്ടണികനയ  ഉല്പസാദന സസാധദ്യതസാ 
വകഖ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക.                                                                   

                     യകസാമ്പണിയനഷന  വസ്തു ഒന്നറ       വസ്തു രണ്ടറ
                             A                    0                        15

                             B                    1                       14

C        2 12

D      3 9

E     4                         5
B. നകരളഖ യനരണിട്ട മഹസാപ്രളയതണിനന്റെ പശസാതലതണില് ഉല്പസാദന സസാധദ്യതസാ 
വകതണില് ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ ഗസാഫറ വരച്ചറ വദ്യകമസാക്കുക .

3.വണിവണിധ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥകള് യനരണിടുന്ന അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങളഖ അവയറ 
പരണിഹസാരഖ കനണ്ടതന്നതണിനറ ഉപയയസാഗണിക്കുന്ന സഖവണിധസാനവഖ എഴുതുക .അതരഖ  
സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥകള് നണിലനണില്ക്കുന്ന രസാജദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉദസാഹരണഖ ഒനവഖീതഖ 
നല്കുക.

അടണിസ്ഥസാന സസാമ്പതണിക 
പ്രശ്നങ്ങള് 

മുതലസാളണിതഖ യസസാഷദ്യലണിസഖ സമണിശ്ര സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥ

1

2

3
ഉദസാഹരണമസായണി 
നല്കസാവന്ന രസാജദ്യഖ

                                               



                                               

                                               യുണണിററ  2  

                      ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ നപരുമസാറ സണിദസാന്തഖ          

ആമുഖഖ
      കയമ്പസാളനത അവതണിപ്പണിച്ചുനകസാണ്ടസാണറ സൂക്ഷ്മ സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്ര പഠനഖ 
ആരഖഭണിക്കുന്നതറ. കയമ്പസാള ശകണികളസായ യചസാദനഖ, പ്രദസാനഖ എന്നണിവ പ്രതണിനണിധസാനഖ 
നചയ്യുന്നതറ യഥസാകമഖ ഉപയഭസാകസാകള്,  ഉല്പസാദക൪ എന്നണിവനരയസാനണനഖ 
ആമുഖമസായണി പറഞ്ഞുനകസാണ്ടസാണറ അധദ്യസായതണിയലകറ പ്രയവശണിയകണ്ടതറ .ബജററ 
നസററ,ബജററ കലന, നണിസഖഗതസാ വകഖ,ഉപയഭസാക്തൃ സഖതുലണിതസാവസ്ഥ എന്നണിവയസാണറ 
ഈ അധദ്യസായതണിനല ഒന്നസാഖ ഭസാഗതറ പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ . തട൪ന്നറ രണ്ടസാഖ ഭസാഗതറ  
യചസാദന സണിദസാന്തനത പരണിചയനപ്പടുന. എങ്ങണിനനയസാണറ ഉപയഭസാകസാവറ 
സഖതുലണിതസാവസ്ഥയണിയലകറ എതണിയച്ചരുന്നനതനഖ കയമ്പസാള യചസാദനതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതനയന്തനഖ പ്രസായയസാഗണിക ജഖീവണിതസാനുഭവ വണിശകലനതണിലൂനട കകകസാരദ്യഖ 
നചയറനകസാണ്ടറ യവണഖ ഈ അധദ്യസായഖ അവതരണിപ്പണിയകണ്ടതറ . 

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

ബജററ  നസററ,ബജററ
കലന,അതണിനല
മസാറങ്ങളഖ

പവ൪ യപസായണിന്റെറ 
പ്രസയന്റെഷനണിലൂനട ബജററ 
നസററ,ബജററ കലന എന്നഖീ 
ആശയങ്ങനള 
വദ്യകമസാക്കുന.ചസാ൪ട്ടണിനന്റെയുഖ 
കസ്ലൈഡണിയന്റെയുഖ 
സഹസായതസാല് 
ബജററ കലനണിനല  
മസാറങ്ങളനട ഗസാഫണിക 
ചണിത്രഖീകരണഖ 
നടതസാവന്നതസാണറ.

ബജററ നസററ എന്തസാനണന്നറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന. ബജററ 
കലനണിനന്റെ സമവസാകദ്യഖ 
രൂപഖീകരണിക്കുന. ബജററ കലന 
എന്തസാനണന്നറ നണി൪വചണിക്കുന. 

സമവസാകദ്യഖ കനണ്ടതന.ബജററ 
കലനണിലുണ്ടസാകുന്ന മസാറങ്ങള് 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.



ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/  പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

 
നണിസഖഗതസാ
വകഖ-
സവണിയശഷതകള്
-ചുരുങഖ
പ്രതണിസ്ഥസാപന
നണിരകറ,
ഉപയഭസാക്തൃ
സഖതുലണിതസാസ്ഥ

യചസാദനഖ
,യചസാദനനത
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങള്
,യചസാദന
നണിയമഖ,യചസാദന
പട്ടണിക,യചസാദന
വകഖ,കയമ്പസാള
യചസാദനഖ.

യചസാദനതണിനല
മസാറങ്ങള്
-വദ്യസാപനവഖ
സയങ്കസാചവഖ,
വ൪ദനവഖ
കുറവഖ

ഇന്റെറസാകഖീവറ നസഷനണിലൂനട 
നണിസഖഗതസാ വകഖ എന്ന ആശയഖ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.പട്ടണികയുഖ 
ഗസാഫഖ ഉപയസാഗണിച്ചറ നണിസഖഗതസാ 
വകഖ വണിശകലനഖ നചയ്യുന.

 നണിസഖഗതസാ വകതണിനന്റെ കൂട്ടമസായ 
 നണിസഖഗതസാ മസാപ്പറ നണിസഖഗതസാ
 വകതണിനന്റെ സവണിയശഷതകള്  
എന്നണിവ ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായയതസാനട വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന. എന്തുനകസാണ്ടസാണറ 
നണിസഖഗതസാ വകഖ യകസാണ്നവകറ 
ആയതറ എനഖ അതണിനന്റെ കസാരണഖ
ചുരുങഖ പ്രതണിസ്ഥസാപന നണിരകറ 
ആനണനഖ ച൪ച്ചയണിലൂനട 
യകസാഡഖീകരണിച്ചറ വദ്യകമസാക്കുന. 
ഉപയഭസാക്തൃ സഖതുലണിതസാവസ്ഥ 
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായയതസാനട 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

 ഇന്റെറസാകഖീവറ നസഷനണിലൂനട 
യചസാദനഖ എന്ന ആശയഖ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.ച൪ച്ചയണിലൂനട 
യചസാദനനത സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങള് വദ്യകമസാക്കുന.യചസാദന
പട്ടണിക, യചസാദന വകഖ എന്നണിവ 
കസ്ലൈഡണിനന്റെ സഹസായയതസാനട 
വദ്യകമസാക്കുന.
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായയതസാനട 
യചസാദനതണിനല രണ്ടുതരഖ 
മസാറങ്ങളസായ 
വദ്യസാപനവഖ സയങ്കസാചവഖ,

നണിസഖഗതസാ വകഖ 
നണി൪വചണിക്കുന.വരകസാനുള്ള 
യശഷണി കകവരണിക്കുന.
നണിസഖഗതസാ മസാപ്പറ 
എന്തസാനണന്നറ നണി൪വചണിക്കുന. 
നണിസഖഗതസാ വകതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകള് 
എനന്തലസാമസാനണന്നറ 
പട്ടണികനപ്പടുതണി വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.
ഉപയഭസാക്തൃ സഖതുലണിതസാവസ്ഥ 
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

യചസാദനഖ,യചസാദന 
നണിയമഖ,യചസാദന പട്ടണിക,യചസാദന
വകഖ എന്നണിവ 
നണി൪വചണിക്കുകയുഖ വണിശകലനഖ 
നചയ്യുകയുഖ നചയ്യുന.
യചസാദനനത സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങള് പട്ടണികനപ്പടുതന.
പ്രതണിസ്ഥസാപന വസ്തുകളഖ 
അനുപൂരക വസ്തുകളഖ 
എന്തസാനണന്നറ ഉദസാഹരണ 
സഹണിതഖ മനസണിലസാക്കുന.
യചസാദന വകതണിനന്റെ ആകൃതണി 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.കയമ്പസാള 
യചസാദന പട്ടണികയുഖ യചസാദന 
വകവഖ 
തയസാറസാക്കുന.യചസാദനതണിനല 
മസാറങ്ങള് ഗസാഫറ വരച്ചറ 



 വ൪ദനവഖ കുറവഖ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

വണിശകലനഖ നചയ്യുന.

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

യചസാദന
ഇലസാസ്തണികത 
ഇലസാസ്തണികതയുനട
തരങ്ങള്
ഇലസാസ്തണികത
അളകസാനുള്ള
രഖീതണികള് 
ഇലസാസ്തണികതനയ 
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങള്

ച൪ച്ചയണിലൂനട ഇലസാസ്തണികത 
എന്ന ആശയഖ 
വദ്യകമസാക്കുന. ആനണിയമറഡറ 
കസ്ലൈ ഡണിനന്റെ സഹസായയതസാനട
 ഇലസാസ്തണികതയുനട തരങ്ങള്
അവതരണിപ്പണികസാവന്നതസാണറ.
ച൪ച്ചയണിലൂനട ആനുപസാതണിക 
രഖീതണിയുനട സമവസാകദ്യഖ 
വദ്യകമസാക്കുന
.ഉദസാഹരണതണിയലൂ നടയുഖ 
സജ്വയഖ വണിലയണിരുതല് 
യചസാദദ്യങ്ങളണിലൂയടയുഖ 
ആനുപസാതണിക രഖീതണി 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായയതസാനട 
ജദ്യസാമണിതഖീയ രഖീതണി 
വദ്യകമസാക്കുന.
ഉദസാഹരണതണിലൂ നടയുഖ 
പട്ടണികയുനട 
സഹസായയതസാനടയുഖ നമസാതഖ
നചലവറ രഖീതണി 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.
ച൪ച്ചയണിലൂനട 
ഇലസാസ്തണികതനയ 
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘ ടകങ്ങള് 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

യചസാദന ഇലസാസ്തണികത എനന്തന്നറ 
നണി൪വചണിക്കുന.
ഇലസാസ്തണികത അളകസാനുള്ള 
രഖീതണികള് പ്രശ്ന പരണിഹസാര 
രഖീതണിയണില് വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
ഇലസാസ്തണികതനയ 
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
പട്ടണികപ്പടുതന.

പസാഠതണിയലകറ 
   പ്രവ൪തനഖ-1
   ഒരു ഉദസാഹരണനമടുതറ  ബജററ നസറഖ ബജററ കലനുഖ എന്തസാനണന്നറ ച൪ച്ച 
നചയ്യുന. ച൪ച്ചയുനട യകസാഡഖീകരണതണിനു യശഷഖ  ബജററ നസറണിയന്റെയുഖ ബജററ 



കലനണിയന്റെയുഖ സമവസാകദ്യഖ രൂപഖീകരണികനപ്പടുന.ഇവണിനട സജ്വയഖ വണിലയണിരുതല് 
യചസാദദ്യങ്ങളനട ഭസാഗമസായണി  ബജററ നസറഖ  ബജററ കലനുഖ എഴുതസാന 
ആവശദ്യനപ്പടസാഖ.ഉദസാ: P1=2,P2=4     

M=20 അങ്ങണിനനയസാനണങ്കണില് ബജററ നസറഖ  ബജററ കലനുഖ നണി൪മണിക്കുക .

      ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായയതസാനട ബജററ  കലന അവതരണിപ്പണിക്കുന .ബജററ  കലനണിനന്റെ
ചരണിവണിനന്റെ കസാരണങ്ങള്, നഹസാറണിയസസാണ്ടല് ഇന്റെ൪നസപറററ, നവ൪ട്ടണികല് ഇന്റെ൪നസപറററ
എന്നഖീ ആശയങ്ങള് ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് അവതരണിപ്പണിക്കുന .

 ബജററ കലനണിനല മസാറങ്ങള് മനസണിലസാക്കുന്നതണിനു വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനമസായണി തസാനഴ
പറയുന്ന യചസാദദ്യങ്ങള് നല്കുന.ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ വരുമസാനതണില് മസാറഖ സഖഭവണിച്ചസാല് 
 ബജററ  കലനണില്  എങ്ങണിനനയസായണിരണിക്കുഖ  മസാറഖ  സഖഭവണിക്കുക?  ഗുഡറ1  നന്റെ വണിലയണില്
മസാറഖ  സഖഭവണിച്ചസാല്  ബജററ  കലനണിനല  മസാറങ്ങള്  എങ്ങണിനന?  ഗുഡറ  2  നന്റെ  വണിലയണില്
മസാറഖ സഖഭവണിച്ചസാല് ബജററ കലനണിനല മസാറങ്ങള് എങ്ങണിനന? ഈ പ്രവ൪തനഖ സണി.ഇ.

യസസാ൪  നല്കുന്നതണിനസായണി  പരണിഗണണികസാവന്നതസാണറ .  അധദ്യസാപകനന്റെ
യകസാഡഖീകരണയതസാനട യവണഖ പ്രവ൪തനഖ അവസസാനണിപ്പണികസാന .

 പ്രവ൪തനഖ-2
  രണ്ടറ വസ്തുകളനട വണിഭണിന്നങ്ങളസായ സഖയയസാഗങ്ങനള കസാണണിക്കുന്ന പട്ടണിക 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.  

സഖയയസാ
ഗങ്ങള്

A       B          C               D                E

ഗുഡറ 1 0        1           2                3               4 

ഗുഡറ 2 20      15        11               8                6

ഈ പട്ടണികയണില് ഒന്നസാമനത വസ്തുവണിനറ യവണ്ടണി ഉയപകണിക്കുന്ന രണ്ടസാമനത 
വസ്തുവണിനന്റെ അളവറ കനണ്ടതസാന ആവശദ്യനപ്പടുന.അങ്ങണിനന 
ഉയപകണികനപ്പട്ട അളവസാണറ സഖീമസാന്ത പ്രതണിസ്ഥസാപന നണിരകറ എന്നറ 
വദ്യകമസാക്കുന. സഖീമസാന്ത പ്രതണിസ്ഥസാപന നണിരകറ കുറഞറ വരുന്നതറ 
എന്തുനകസാനണ്ടന്നറ ച൪ച്ചയണിലൂനട വദ്യകമസാക്കുന.തുട൪ന്നറ എന്തുനകസാണ്ടസാണറ 
നണിസഖഗതസാ വകഖ യകസാണ്നവകറ ആകൃതണിയണിലസായനതന്നറ  ച൪ച്ചയണിലൂനട 
മനസണിലസാക്കുന.

    തുട൪ന്നറ ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് നണിസഖഗതസാ മസാപഖ നണിസഖഗതസാ  
വകതണിനന്റെ സവണിയശഷതകളഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന.

  പ്രവ൪തനഖ-3

       ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് ഉപയഭസാക്തൃ സഖതുലണിതസാവസ്ഥ  എന്ന ആശയഖ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.നണിസഖഗതസാ വകവഖ ബജററ കലനുഖ പരസ്പരഖ 



സ്പ൪ശണിക്കുന്ന ബണിന്ദുവസാണറ സഖതുലണിതസാവസ്ഥനയന്നറ പഠണിതസാകള് 
തണിരണിച്ചറണിയുന. ഉപയഭസാക്തൃ സഖതുലണിതസാവസ്ഥയുനട അനണിവസാരദ്യ ഘടകങ്ങള് 

ച൪ച്ചയണിലൂനട വണിലയണിരുതണി യബസാധദ്യനപ്പടുന.

  
പ്രവ൪തനഖ-4

    ഇന്റെറസാകഖീവറ നസഷനണിലൂനട യചസാദനഖ എന്ന ആശയഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന . 

പഠണിതസാകനള സജ്വയഖ ഉപയഭസാകസാകളസായണി സങ്കല്പണികസാന ആവശദ്യപ്പടുക . 
അങ്ങണിനനനയങ്കണില് ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ യചസാദനനത സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് 

എനന്തലസാനമന്നറ ലണിസറ നചയസാന വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ നല്കുക . 
ച൪ച്ചകള്കറ യശഷഖ യചസാദനനത നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ഒരു 
ചസാ൪ട്ടണില് യകസാഡഖീകരണിച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക.ച൪ച്ചകളണിലൂനട യചസാദന നണിയമഖ 
യചസാദന പട്ടണിക അവതരണിപ്പണിക്കുക.യചസാദന പട്ടണികനയ യചസാദന നണിയമമസാകസാന
നണി൪യദ്ദേശഖ നല്കസാഖ.ച൪ച്ചകള്ക്കു യശഷഖ യചസാദന വകഖ ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായതസാല് വദ്യകമസാക്കുക.

    പട്ടണികയുയടയുഖ ഗസാഫണിയന്റെയുഖ സഹസായതസാല് കയമ്പസാള യചസാദന പട്ടണിക 
കയമ്പസാള യചസാദന വകഖ എന്നണിവ അവതരണിപ്പണിക്കുക.ഇവണിനട സജ്വയഖ 
വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങളനട ഭസാഗമസായണി കയമ്പസാള യചസാദനഖ 
കനണ്ടതസാനുള്ള യചസാദദ്യങ്ങള് നല്കസാവന്നതസാണറ.ഉദസാഹരണതണിനറ 
D1= 10-3P    D2= 20-P  എന്നഖീ വദ്യകണിഗത യചസാദന സൂത്രവസാകദ്യങ്ങള് 
ഉപയയസാഗണിച്ചറ കയമ്പസാള യചസാദന സൂത്രവസാകദ്യഖ കയമ്പസാള യചസാദന വകഖ 
കസാണുക.

   അയതയപസാനല തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്ന പട്ടണിക ഉപയയസാഗണിച്ചറ  കയമ്പസാള 
യചസാദനഖ കസാണുക.
വണില D1 D2

1 10 20

2 8 19

3 6 16

4 4 12

5 2 10
പ്രവ൪തനഖ-5

  ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് യചസാദന മസാറങ്ങള് 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.അവതരണതണിനുഖ ച൪ച്ചകള്ക്കുഖ യശഷഖ യചസാദന 



വദ്യസാപന- സയങ്കസാചവഖ, യചസാദന വ൪ദന-കുറവഖ പഠണിതസാകള് 
യവ൪തണിരണിച്ചറണിയുന. യചസാദന മസാറതണിനന്റെ കസാരണങ്ങള് പഠണിതസാകള് 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന. ഇവണിനട പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ ഗസാഫറ 
വദ്യകമസാകസാവന്നതസാണറ.
       പ്രവ൪തനഖ-6

           ഇന്റെറസാകഖീവറ നസഷനണിലൂനട ഇലസ്തണികത  എന്ന ആശയഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന .
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് ഇലസാസ്തണികതനട തരങ്ങള് 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.ഇവണിനട സജ്വയഖ വണിലയണിരുതലണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി വണിവണിധ 
ഗസാഫകള് കണ്ടറ ഇലസാസ്തണികതയുനട തരയമനതന്നറ കനണ്ടതസാനുള്ള 
യചസാദദ്യങ്ങള് നല്കസാവന്നതസാണറ.ഓയരസാ തരഖ ഇലസാസ്തണികതയുനടയുഖ 
യതസാതുഖ,വകതണിനന്റെ ആകൃതണിയുഖ പഠണിതസാകള് വണിശകലനഖ നചയറ 
മനസണിലസാകണഖ.ഇലസാസ്തണികത അളക്കുന്ന രഖീതണികളണില് അനുപസാതണിക രഖീതണി 
പഠണിതസാകള്കറ അല്പഖ പ്രയസാസമുള്ള ഭസാഗമസാകസാഖ.അതുനകസാണ്ടറ പ്രശ്ന 
പരണിഹസാര രഖീതണിയണില് ഉദസാഹരണങ്ങള് നണിരവധണി നല്കണി യവണഖ 
ആനുപസാതണിക രഖീതണി അവതരണിപ്പണികസാന.

    പ്രവ൪തനഖ  -7
ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് ജദ്യസാമണിതഖീയ രഖീതണി അവതരണിപ്പണിക്കുന .   
ഇലസാസ്തണികതനട അഞ്ചു തരങ്ങള് ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് വണിശകലനഖ 
നചയസാന കഴണിയണഖ.

   ച൪ച്ചകളണിലൂനടയുഖ പട്ടണിക ഉപയയസാഗണിച്ചുഖ ഇലസാസ്തണികത കസാണസാനുള്ള 
നമസാതഖ നചലവറ രഖീതണി അവതരണിപ്പണിക്കുന.നമസാതഖ നചലവറ രഖീതണി പ്രകസാരഖ 
ഇലസാസ്തണികത കസാണസാനുള്ള യചസാദദ്യങ്ങള് സജ്വയഖ വണിലയണിരുതലണിനസായണി 
പഠണിതസാകള്കറ നല്കസാവന്നതസാണറ.
   ച൪ച്ചയണിലൂനട ഇലസാസ്തണികതനയ സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് 
പട്ടണികനപ്പടുതണി അവതരണിപ്പണിക്കുന.
വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്
1. പ്രതണിസ്ഥസാപന വസ്തുകളഖ അനുപൂരക വസ്തുകളഖ ഉദസാഹരണ സഹണിതഖ വദ്യകമസാക്കുക .

2.തസാനഴ നകസാടുതണിരണിക്കുന്ന വണിവരങ്ങളനട അടണിസ്ഥസാനതണില് കയമ്പസാള യചസാദനഖ 
കണ്ടുപണിടണിക്കുക.

വണില D1 D2

1 80 60

2 60 40



3 40 30

4 30 18

5 10 8

3.യചസാദനതണിനല മസാറങ്ങള് ചണിത്ര സഹസായതസാല് വദ്യകമസാക്കുക .

4.തസാനഴ  തന്നണിരണിക്കുന്ന  ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ  വണിവരങ്ങള്  വസായണിച്ചറ  തുട൪നള്ള
യചസാദദ്യങ്ങള്കറ ഉതരനമഴുതുക.  

  ബസാബു അരണിയുഖ പഞ്ചസസാരയുഖ വസാങ്ങസാന ആഗഹണിക്കുന .അയദ്ദേഹതണിനന്റെ വരുമസാനഖ 60

രൂപ  എനഖ  ഉല്പന്നങ്ങളനട  കയമ്പസാളവണില  യഥസാകമഖ  10  രൂപ,  20  രൂപ  എനഖ
സങ്കല്പണിക്കുക.                                                                                        

 i.ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ ബജററ യരഖസാ സൂത്രവസാകദ്യഖ എഴുതുക .

ii.പരമസാവധണി  സഖതൃപണി  വ൪ദണിപ്പണികസാന  ശ്രമണിക്കുന്ന  ഉപയഭസാകസാവറ  യനരണിടുന്ന
തടസങ്ങള് ഏവ?

 iii.ബജററ യരഖയുനട ചരണിവറ കസാണുക.

 iv.ബജററ യരഖസാ സൂത്രവസാകദ്യനത അനുയയസാജദ്യമസായ ഡയഗഖ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക .

v.അയത ഡയഗതണില് നണിസഖഗതസാ മസാപറ വരച്ചറ ഉപയഭസാകസാവണിനന്റെ സഖതുലണിതസാവസ്ഥ
             വണിവരണിക്കുക.        

                                         

                                               
                                     



                                       യുണണിററ  3   

                               ഉതറപസാദനവഖ നചലവഖ        

ആമുഖഖ
       സമ്പദറ  വദ്യവസ്ഥയണിനല  അടണിസ്ഥസാന  സസാമ്പതണിക  പ്രവ൪തനമസായ
ഉതറപസാദനവമസായണി  ബന്ധനപ്പട്ടതസാണറ  ഈ  അധദ്യസായഖ .ഒരു  ഉതറപസാദന  യുണണിറണിനന്റെ
ഉതറപസാദന  പ്രകണിയ  സൂക്ഷ്മമസായണി  വണിശകലനഖ  നചയസാന  ഉപകരണിക്കുന്ന  ആശയങ്ങളസായ
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ,  ഉതറപസാദനനച്ചലവറ  എന്നണിവയസാണറ ഈ അധദ്യസായതണില് നപസാതുനവ
അവതരണിപ്പണിച്ചണിട്ടുള്ളതറ.പഠണിതസാകള്കറ പരണിചണിതമസായ സ്ഥസാപനങ്ങനള ഉദസാഹരണമസായണി 
 എടുതറനകസാണ്ടസാവണഖ ഈ അധദ്യസായഖ അവതരണിപ്പണിയകണ്ടതറ . 

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

ഉതറപസാദനഖ
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ
-
ഹ്രസജ്വകസാല
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ
ദഖീ൪ഘകസാല
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ

ലളണിതമസായ 
ഉദസാഹരണനമടുതറ
 പസാഠഭസാഗഖ ച൪ച്ച നചയ്യുന. 
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ 
വദ്യകതമസാകനപ്പടുന. 
കസാലനത 
അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി 
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ രണ്ടറ 
തരതണിലസാനണന്നറ പഠണിതസാവറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.ഹൃസജ്വകസാല  
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ,  
ദഖീ൪ഘകസാല  ഉതറപസാദന 
ധ൪മഖ എന്നണിവ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ മനസണിലസാക്കുന.

ഉതറപസാദനഖ നണി൪വ്വചണിക്കുന.
ഉതറപസാദന ഘടകങ്ങനള 
പട്ടണികനപ്പടുതന.
ഉതറപസാദന ധ൪മഖ 
നണി൪വ്വചണിക്കുന.

ഹ്രസജ്വകസാലയളവറ 
,ദഖീ൪ഘകസാലയളവറ ഇവതമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ എനന്തന്നറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന. 

ഹ്രസജ്വകസാല  ഉതറപസാദന ധ൪മഖ 
ദഖീ൪ഘകസാല  ഉതറപസാദന ധ൪മഖ 
എന്നണിവ നണി൪വ്വചണിക്കുന.



ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

     പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

നമസാതഖ
ഉല്പന്നഖ 

ശരസാശരണി
ഉല്പന്നഖ 

സഖീമസാന്ത
ഉല്പന്നഖ

വണിയഭദകസാനുപസാ
ത നണിയമഖ 

യതസാതനുസരണിച്ചു
ള്ള പ്രതദ്യയ 
നണിയമഖ

ഉദസാഹരണതണിനന്റെ സഹസായയതസാനട 
നമസാതഖ ഉല്പന്നഖ, ശരസാശരണി 
ഉല്പന്നഖ, സഖീമസാന്ത ഉല്പന്നഖ 
എന്നണിവ വദ്യകമസാക്കുന.

പട്ടണികയണിലൂനട അവതരണിപ്പണിച്ചറ ഇവ 
തമണിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധഖ 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.സജ്വയഖ 
വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യതണിനന്റെ 
ഭസാഗമസായണി നമസാതഖ ഉല്പന്നഖ, 

ശരസാശരണി ഉല്പന്നഖ, സഖീമസാന്ത 
ഉല്പന്നഖ എന്നണിവയുനട പട്ടണിക 
പൂ൪തഖീകരണിക്കുന.

പട്ടണികയുനടയുഖ ഗസാഫണിനന്റെയുഖ 
സഹസായയതസാനട വണിയഭദകസാനുപസാത 
നണിയമതണിനന്റെ വദ്യതദ്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളനട 
സവണിയശഷതകള് വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.

എന്തുനകസാണ്ടസാണറ  നമസാതഖ 
ഉതറപന്നഖ ആദദ്യഖ വ൪ദമസാന 
നണിരകണില് വ൪ദണിക്കുന്നനതനഖ 
പണിന്നഖീടറ വ൪ദനവണിനന്റെ യതസാതറ 
കുറഞ്ഞു വരുന്നനതനഖ ച൪ച്ചയണിലൂനട 
മനസണിലസാക്കുന.

പട്ടണികയുനടയുഖ ഗസാഫണിനന്റെയുഖ 
സഹസായയതസാനട യതസാതനുസരണിച്ചുള്ള 
പ്രതദ്യയ നണിയമഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന.
നണിയവശങ്ങളഖ ഉതറപന്നങ്ങളഖ 
തമണിലുള്ള അനുപസാതഖ വണിശകലനഖ 
നചയറ യതസാതനുസരണിച്ചുള്ള പ്രതദ്യയ 
നണിയമതണിനന്റെ തരങ്ങള് പഠണിതസാകള് 
മനസണിലസാക്കുന.

നമസാത ഉതറപന്നഖ, ശരസാശരണി 
ഉല്പന്നഖ, സഖീമസാന്ത 
ഉല്പന്നഖ എന്നണിവ 
നണി൪വ്വചണിക്കുകയുഖ 
കണകസാക്കുകയുഖ നചയ്യുന.

വണിയഭദകസാനുപസാത  നണിയമഖ
പട്ടണികയുനടയുഖ  ഗസാഫണിനന്റെയുഖ
സഹസായയതസാനട
വണിശകലനഖ നചയ്യുന. 

വണിയഭദകസാനുപസാത 
നണിയമതണില് നമസാത 
ഉതറപന്നഖ, ശരസാശരണി 
ഉതറപന്നഖ, സഖീമസാന്ത 
ഉതറപന്നഖ
ഇവ തമണിലുള്ള പരസ്പര 
ബന്ധഖ തണിരണിച്ചറണിയുന.

യതസാതനുസരണിച്ചുള്ള പ്രതദ്യയ 
നണിയമഖ നണി൪വ്വചണിക്കുന.



ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന
യനട്ടങ്ങള്

ഉതറപസാദന നചലവറ, 
പണനച്ചലവറ, 
യഥസാ൪ത്ഥ നചലവറ 
സ്ഥണിര നചലവറ 
വണിയഭദക നചലവറ .
TFC,TVC,TC

ശരസാശരണി സ്ഥണിര 
നചലവറ,ശരസാശരണി 
വണിയഭദക നചലവറ, 
സഖീമസാന്ത നചലവറ 

ഉദസാഹരണങ്ങനളടുതറ നടതന്ന 
ച൪ച്ചയണിലൂനട ഉതറപസാദന നചലവറ എന്ന 
ആശയഖ പഠണിതസാവറ മനസണിലസാക്കുന. 
ഉതറപസാദനതണിനല വണിവധ തരഖ 
നചലവകള് ലണിസറ നചയസാന 
ആവശദ്യപ്പടുന.പണനച്ചലവറ, യഥസാ൪ത്ഥ 
നചലവറ എന്നണിവ യവ൪തണിരണിച്ചറണിയുന.
പണനച്ചലവണിനന സ്ഥണിരനച്ചലനവനഖ 
വണിയഭദക നചലനവനഖ പട്ടണികയുനട 
സഹസായയതസാല് യവ൪തണിരണിച്ചറ 
വദ്യകമസാക്കുന. TFC,TVC,TC 
എന്നണിവയുനട പരസ്പര ബന്ധഖ സമവസാകദ്യഖ 
രൂപഖീകരണിച്ചറ മനസണിലസാക്കുന.

പട്ടണികയുനട സഹസായയതസാനട വണിവണിധ 
തരഖ നചലവകള് വണിശദഖീകരണിക്കുന.
ച൪ച്ചയണിലൂനട ശരസാശരണി സ്ഥണിര 
നചലവറ,ശരസാശരണി വണിയഭദക നചലവറ 
സഖീമസാന്ത നചലവറ എന്നണിവ കസാണസാനുള്ള 
സമവസാകദ്യഖ രൂപഖീകരണിക്കുന. 
പട്ടണികയണിലൂനട വണിവണിധ തരഖ നചലവകള് 
കനണ്ടതന.

ശരസാശരണി സ്ഥണിര നചലവറ,ശരസാശരണി 
വണിയഭദക നചലവറ, സഖീമസാന്ത നചലവറ 
എന്നണിവ ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല് 
വണിശകലനഖ നചയറ പരസ്പര ബന്ധഖ 
കനണ്ടതന.

ഉതറപസാദന നചലവറ 
നണി൪വ്വചണിക്കുന. 
വണിവണിധ തരഖ 
നചലവകള് 
പട്ടണികനപ്പടുതണി 
യവ൪തണിരണിച്ചറണിയുന.

യമസാതഖ നചലവണില് 
നണിനഖ ശരസാശരണി 
നചലവറ, സഖീമസാന്ത 
നചലവറ എന്നണിവ 
കനണ്ടതന.

ശരസാശരണി സ്ഥണിര 
നചലവറ,ശരസാശരണി 
വണിയഭദക നചലവറ 
സഖീമസാന്ത നചലവറ
,എന്നണിവ ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായതസാല് 
വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന. 
പരസ്പര ബന്ധഖ 
കനണ്ടതന.

പസാഠതണിയലകറ 
  പ്രവ൪തനഖ-1
ലളണിതമസായ ഉദസാഹരണങ്ങളണിലൂനട  ഉതറപസാദനവഖ ഉതറപസാദന ധ൪മവഖ 



അവതരണിപ്പണിക്കുക.ഹ്രസജ്വകസാല  ഉതറപസാദന ധ൪മവഖ  ദഖീ൪ഘകസാല  ഉതറപസാദന 

ധ൪മവഖ യവ൪തണിരണിച്ചറ വണിശദഖീകരണികണഖ .

 പ്രവ൪തനഖ-2

    നമസാതഖ ഉതറപന്നഖ, ശരസാശരണി ഉതറപന്നഖ, സഖീമസാന്ത ഉതറപന്നഖ എന്നഖീ ആശയങ്ങള് 
പട്ടണികയുയടയുഖ ഗസാഫണിയന്റെയുഖ അടണിസ്ഥസാനതണില് വണിശദമസാക്കുന .നമസാതഖ ഉതറപന്നഖ, 

ശരസാശരണി ഉതറപന്നഖ, സഖീമസാന്ത ഉതറപന്നഖ എന്നണിവയുനട സമവസാകദ്യങ്ങള് ച൪ച്ചയണിലൂനട 
അവതരണിപ്പണിക്കുന. ആശയങ്ങള് സജ്വസാഖശഖീകരണിച്ചണിട്ടുയണ്ടസാ എന്നറ പരണിയശസാധണികസാനസായണി 
സജ്വയഖ വണിലയണിരുതല് പ്രവ൪തനഖ നല്കസാവന്നതസാണറ .ഉദസാ-                                         

    

Input TP AP MP

1 10

2 18

3 24

4 28

5 30
 പ്രവ൪തനഖ-3
വണിയഭദകസാനുപസാത  നണിയമഖ  പട്ടണികയുനടയുഖ  ഗസാഫണിനന്റെയുഖ  സഹസായയതസാനട
വണിശദഖീകരണിക്കുന.  ഗസാഫറ  വരച്ചറ  അവതരണിപ്പണികസാനുള്ള  യശഷണി  കകവരണിനച്ചന്നറ
ഉറപ്പണികസാന  കഴണിയണഖ.വണിയഭദകസാനുപസാത  നണിയമതണിനല  മൂന്നറ  ഘട്ടങ്ങള്  തമണിലുള്ള
തസാരതമദ്യഖ വണിശകലനഖ നചയസാന കഴണിയുന്ന രഖീതണിയണില് പസാഠഭസാഗഖ അവതരണിപ്പണികണഖ .

                                                                                                   
പ്രവ൪തനഖ-4 
  പട്ടണികയുയടയുഖ ഗസാഫണിനന്റെയുഖ സഹസായയതസാനട യതസാതനുസരണിച്ചുള്ള പ്രതദ്യസായ നണിയമഖ

വണിശദമസാക്കുന.നണിയവശങ്ങളണിനല  മസാറവഖ  ഉതറപന്നതണിനല  മസാറവഖ  തസാരതമദ്യഖ  നചയറ
യതസാതനുസരണിച്ചുള്ള  പ്രതദ്യസായ  നണിയമതണിനന്റെ  തരഖ  പഠണിതസാകള്കറ  നണി൪ണ്ണയണികസാന
കഴണിയണഖ.  വ൪ദമസാന  പ്രതദ്യസായ  നണിയമവഖ  സ്ഥണിര  പ്രതദ്യസായ  നണിയമവഖ  അപചയ
പ്രതദ്യസായ  നണിയമവഖ  തണിരണിച്ചറണിയസാന  പഠണിതസാകള്കറ  കഴണിയണഖ .ഇവണിനട  സജ്വയഖ
വണിലയണിരുതല്  യചസാദദ്യഖ  നല്കസാവന്നതസാണറ.ഉദസാ-തസാനഴ  നകസാടുതണിട്ടുള്ളതണില്  ഏതറ
പ്രതദ്യയ നണിയമമസാണറ പ്രവ൪തണിക്കുന്നതറ.

നണിയവശങ്ങള്         ഉതറപന്നഖ 

      2                               10
      4                               15



പ്രവ൪തനഖ  -5
പണനച്ചലവഖ യഥസാ൪ത്ഥ നചലവഖ ച൪ച്ചകളണിലൂനട അവതരണിപ്പണിക്കുന . പട്ടണികനപ്പടുതണിയ
പണനച്ചലവണിനന  സ്ഥണിര  നചലവറ  എനഖ  വണിയഭദക  നചലവറ  എനഖ  രണ്ടസായണി
തരഖതണിരണികസാന ഉതകുന്ന പ്രവ൪തനഖ  നല്കുന .  TFC,TVC,TC  എന്നഖീ നചലവണിനന്റെ
തരങ്ങള് പട്ടണികയുനട അടണിസ്ഥസാനതണില് വണിശദഖീകരണിക്കുന . തുട൪ന്നറ ഒരു പട്ടണിക നല്കണി
TFC,TVC,TC  എന്നണിവ  തമണിലുള്ള  പരസ്പര  ബന്ധഖ  സമവസാകദ്യഖ  രൂപഖീകരണിച്ചറ
മനസണിലസാക്കുന.

TFC,TVC,TC  എന്നണിവ  കനണ്ടതസാന  ഒരു  സജ്വയഖ  വണിലയണിരുതല്  യചസാദദ്യഖ
നല്കസാവന്നതസാണറ.  ഗസാഫണില്  TFC,TVC,TC  എന്നണിവ  വരകസാനുള്ള  പ്രവ൪തനഖ
നല്കുന.                                                                                              

 പ്രവ൪തനഖ-6

AFC,AVC,SAC,SMC  എന്നണിവ  ച൪ച്ചയണിലൂനടയുഖ  ഉദസാഹരണതണിലൂനടയുഖ
വണിശദഖീകരണിക്കുന.പട്ടണിക  പൂ൪തഖീകരണിക്കുന്ന  പ്രവ൪തനഖ  വദ്യകണിഗതമസായണി
നല്കുന.

Output TC TFC TVC AFC AVC AC MC

0

1

2

3

4

5
പട്ടണിക പൂ൪തഖീകരണിച്ചതണിനു യശഷഖ അധദ്യസാപകന യകസാഡണികരണിക്കുന .
തുട൪ന്നറ  വണിവണിധ  നചലവണിനങ്ങള്  ഗസാഫണിയലകറ  പക൪തണി  പരസ്പര  ബന്ധഖ
വണിശദമസാകുന.                                                                                              

വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്
 1.തസാനഴ  നകസാടുതണിരണിക്കുന്നവനയ  സ്ഥണിര  നചലവറ  എനഖ  വണിയഭദക  ചലവറ  എനഖ
രണ്ടസായണി തണിരണിക്കുക.

 ശമ്പളഖ,നതസാഴണിലസാളണികളനട കൂലണി,പലണിശ,അസഖസ്കൃത വസ്തുകളനട നചലവറ, വസാടക.

2.ശരസാശരണി നചലവഖ സഖീമസാന്ത നചലവഖ തമണിലുള്ള ബന്ധഖ ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായതസാല്
വണിശദമസാക്കുക.

 3.ഒരു  ഉതറപസാദന  യൂണണിറണിനന്റെ  നമസാത  ഉതറപന്ന  പട്ടണികയസാണറ  തസാനഴ  തന്നണി
രണിക്കുന്നതറ.ഒരു  യൂണണിററ  മൂലധനതണിനറ  മുടക്കുന്നതറ  100 രൂപയസായുഖ  ഒരു  യൂണണിററ



അദജ്വനതണിനറ മുടക്കുന്നതറ 10 രൂപയസായുഖ സങ്കല്പണിക്കുക.

  A)    ശരസാശരണി  ഉതറപന്നഖ  (AP),  നമസാത  നചലവറ(TC ),  ശരസാശരണി  നചലവറ  (AC)

എന്നണിവ കനണ്ടതണി തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്ന പ ട്ടണിക പൂരണിപ്പണിക്കുക .

Capital Labour Total
Product

Average product   Total Cost Average Cost

10 0 0

10 1 1

10 2 3

10 3 6

10 4 10

10 5 13

10 6 15

10 7 16

10 8 16

10 9 15

B ഉതറപന്ന  പട്ടണികയുഖ  നചലവറ  പട്ടണികയുഖ  തമണിലുള്ള  സസാമദ്യതയുഖ  വദ്യതദ്യസാസവഖ
വണിശകലനഖ നചയ്യുക.                              

 i.  ശരസാശരണി  ഉല്പന്നഖ  (AP),  ശരസാശരണി  നചലവറ  (AC)  എന്നണിവ  തമണിലുള്ള  പരസ്പര
ബന്ധനമന്തറ?
  ii.  ഗസാഫണില് അവതരണിപ്പണിക്കുയമ്പസാള് ശരസാശരണി  ഉതറപന്നവഖ  (AP)  ശരസാശരണി  നചലവഖ
(AC) ഏതറ ആകൃതണിയസാണറ സജ്വഖീകരണിക്കുന്നതറ?  

  iii.  സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനന്റെ ഏതറ സണിദസാന്തമസാണറ ശരസാശരണി ഉതറപന്നതണിയന്റെയുഖ
(AP) ശരസാശരണി നചലവണിയന്റെയുഖ (AC) ആകൃതണികറ കസാരണമസായണിട്ടുള്ളതറ?

                   
                                               
                                                    
                                         
                                                     



                                                        
                                                      യുണണിററ -4

പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളതണിനല ഉതറപസാദക 
യൂണണിറണിനന കുറണിച്ചുള്ള സണിദസാന്തഖ

ആമുഖഖ
   പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളഖ, അതണിനന്റെ സവണിയശഷതകള്, പ്രസ്തുത കയമ്പസാളതണില് ഒരു 
ഉതറപസാദക യൂണണിറണിനന്റെ സന്തുലണിതസാവസ്ത , ഒരു ഉതറപസാദക യൂണണിറണിനന്റെ പ്രദസാനഖ
,അതണിനന നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്, പ്രദസാന  നണിയമഖ,  പ്രദസാന ഇലസാസ്തണികത 
തു ടങ്ങണിയവയസാണറ    പ്രധസാനമസായുഖ ഈ അധദ്യസായഖ പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ . കയമ്പസാള സമ്പദറ
വദ്യവസ്തനയ അതണിനന്റെ അമൂ൪ത തലതണില് നണിനനകസാണ്ടസാണറ പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാള 
സണിദസാന്തഖ രൂപഖീകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതറ എനഖ ഇതറ ശസാസ്ത്രസായനജ്വഷണതണിനന്റെ 
സമഖീപനമസാനണന്ന കസാരദ്യവഖ സജ്വസാഖശഖീകരണിക്കുന്ന രഖീതണിയണിലസാകണഖ ഈ 
പസാഠഭസാഗതണിനന്റെ അവതരണഖ.

                                              യൂണണിററ നഫ്രെയണിഖ
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/ 
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

പൂ൪ണ്ണ മത്സര 
കയമ്പസാളവഖ 
അതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകളഖ.

ഒരു ഉതറപസാദക 
യൂണണിറണിനറ 
പരമസാവധണി ലസാഭഖ 
ലഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള 
നണിബന്ധനകള്.

ഒരു ഉതറപസാദക 
യൂണണിറണിനന്റെ 
സന്തുലണിതസാവസ്ത.
അടച്ചുപൂട്ടല് 
അവസ്ഥ,ലസാഭ നഷ
രഹണിത ബണിന്ദു.

ഇനററസാകഖീവറ കസാസണിലൂ നട 
പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളവഖ 
അതണിനന്റെ സവണിയശഷതകളഖ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.ആനണിയമറഡറ
പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ 
ഉപയയസാഗനപ്പടുതസാവന്നതസാണറ.

ഒരു ഉതറപസാദക യൂണണിറണിനറ 
പരമസാവധണി ലസാഭഖ 
ലഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള 
നണിബന്ധനകള് പഠണിതസാവണിനന്റെ 
മുന്നറണിവറ ഉപയയസാഗനപ്പടുതണി 
ഗസാഫറ വരച്ചറ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

സന്തുലണിത വണിലയുഖ സന്തുലണിത 
അളവഖ എന്തസാനണന്നറ 
പഠണിതസാകള് ഭസാഗവസാകസാകുന്ന 
ഗസാഫറ വരച്ചറ വണിശദഖീകരണിക്കുന.

പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളനത 
നണി൪വചണിക്കുകയുഖ അതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകള് 
തണിരണിച്ചറണിയുകയുഖ നചയ്യുന.
ഒരു ഉതറപസാദക യൂണണിറണിനറ 
പരമസാവധണി ലസാഭഖ 
ലഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള നണിബന്ധനകള്
ഗസാഫറ വരച്ചറ വണിശദഖീകരണിക്കുന.

സന്തുലണിത വണിലയുഖ സന്തുലണിത 
അളവഖ എന്തസാനണന്നറ 
മനസണിലസാക്കുന.ഗസാഫറ വരച്ചറ 
അവതരണിപ്പണികസാനുള്ള യശഷണി 
കകവരണിക്കുന.അതുയപസാനല 
അടച്ചുപൂട്ടല് അവസ്ഥ,ലസാഭ നഷ 
രഹണിത ബണിന്ദു എന്തസാനണന്നറ 
മനസണിലസാകണി ഗസാഫറ എന്നണിവ 
വരച്ചറ അടയസാളനപ്പടുതസാനുള്ള 
യശഷണി കകവരണിക്കുന.



ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/ പ്രവ൪തനങ്ങള്/ 
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

പ്രദസാനവഖ 
അതണിനന 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങളഖ.
പ്രദസാന 
ഇലസാസ്തണികതയുഖ 
അതണിനന 
അളകസാനുള്ള 
രഖീതണികളഖ.

 പ്രദസാന വകഖ, പ്രദസാന നണിയമഖ,
പ്രദസാനവഖ   അതണിനന 
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളഖ 
പ്രദസാന ഇലസാസ്തണികതയുഖ 
അതണിനന അളകസാനുള്ള 
രഖീതണികളഖ  അവതരണിപ്പണിക്കുന.

 പ്രദസാനവഖ MC വകവഖ തമണിലുള്ള
ബന്ധഖ ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായയതസാനട മനസണിലസാക്കുന.

 പ്രദസാന വകഖ,പ്രദസാന 
 നണിയമഖ,പ്രദസാനവഖ
 അതണിനന സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങളഖ പ്രദസാന 
 ഇലസാസ്തണികതയുഖ അതണിനന 
അളകസാനുള്ള രഖീതണികളഖ 
മനസണിലസാക്കുന.

പസാഠതണിയലകറ
പ്രവ൪തനഖ  -1
      ചസാ൪ട്ടറ യപപ്പ൪  അഥവസാ പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ  പൂ൪ണ്ണ മത്സര 
കയമ്പസാളവഖ അതണിനന്റെ സവണിയശഷതകളഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന . കസാസറ 
ഇനററസാകഖീവസാകസാന അനുയയസാജദ്യമസായ തനഖ സജ്വഖീകരണികസാവന്നതസാണറ .ആരസാണറ 
ഞസാനനന്നറ പറയസായമസാ? സപനണിറങ്ങനളയപ്പസാനല, സപസജ്വരങ്ങനളയപ്പസാനല 
സപഗുണങ്ങളസാനണനണിക്കുള്ളതറ.ഈ ആമുഖയതസാനട അധദ്യസാപകന ചസാ൪ട്ടറ യപപ്പറണില് 
അഥവസാ പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡണില് ഓയരസാ സവണിയശഷതകയളയുഖ അവതരണിപ്പണിക്കുന . 

യകസാഡഖീകരണിച്ചറനകസാണ്ടറ പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളനത നണി൪വചണിക്കുന .

പ്രവ൪തനഖ  -2
     ഉല്പസാദക യൂണണിറണിനന്റെ ലകദ്യഖ ലസാഭമസാനണനഖ പരമസാവധണി ലസാഭഖ ലഭണിക്കുയമ്പസാളസാണറ
സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് എതണിയച്ചരുന്നനതനഖ പറഞതണിനു യശഷഖ രണ്ടറ ചണിത്രങ്ങള് 
യബസാ൪ഡണില് (അനലങ്കണില് പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ)വരക്കുന. ഒരു 
ഉല്പസാദക യൂണണിറണിനറ പരമസാവധണി ലസാഭഖ ലഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള നണിബന്ധനകള് പസാലണിക്കുന്ന 
ചണിത്രയമതസാനണനഖ പ്രസ്തുത ചണിത്രതണില് ആ ബണിന്ദു ഏതസാനണന്നറ കനണ്ടതസാനുഖ ആ  
ബണിന്ദുവണിനന്റെ സവണിയശഷതകള് എഴുതസാനുഖ ആവശദ്യനപ്പടുന . യബസാ൪ഡണില് എഴുതണി 
അനലങ്കണില് ആനണിയമഷനണിലൂനട കസ്ലൈഡണില് നണിബന്ധനകള് കസാണണിക്കുന . 

പ്രവ൪തനഖ  -3
   ലസാഭനതകുറണിച്ചറ ലഭണിയകണ്ട ധസാരണകള് നല്കണിയതണിനു യശഷഖ സന്തുലണിത വണിലയുഖ 
സന്തുലണിത അളവഖ എന്തസാനണന്നറ വദ്യകമസാക്കുന.  പരമസാവധണി പഠണിതസാകള് 
ഭസാഗവസാകസാകുന്ന(ഒരസാള് ഒരുയരഖ അനലങ്കണില് ഒരു വകഖ വരക്കുക അനലങ്കണില് ഒരു 



ബണിന്ദു അടയസാളനപ്പടുതല് മസാത്രയമ നണി൪വ്വഹണികസാവ ) സന്തുലണിത ബണിന്ദു,സന്തുലണിത വണില, 

സന്തുലണിത അളവറ,അടച്ചുപൂട്ടല് അവസ്ഥ,ലസാഭ നഷ രഹണിത ബണിന്ദു എന്നണിവ 
വദ്യകമസാക്കുന്ന ചണിത്രഖ യബസാ൪ഡണില് വരകസാന ആവശദ്യനപ്പടുന . ആശയഖ 
ഉറപ്പണിക്കുന്നതണിനുഖ ചണിത്രഖ വരകസാനുള്ള യശഷണി കരസ്ഥമസാക്കുന്നതണിനുഖ മനറസാരു ചണിത്രഖ 
അധദ്യസാപകന വരച്ചറ കസാണണിയകണ്ടതസാണറ. ഈ പ്രവ൪തനവഖ  CE യണിയലകറ 
പ്രയയസാജനനപ്പടുതസാവന്നതസാണറ.  

പ്രവ൪തനഖ  -4
       പഠണിതസാകള് തയസാറസാകണിയ ചസാ൪ട്ടറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ പ്രദസാന  വകഖ ,പ്രദസാന  
നണിയമഖ,പ്രദസാനവഖ അതണിനന സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളഖ സപറനള ഇലസാസ്തണികതയുഖ 
അതണിനന അളകസാനുള്ള രഖീതണികളഖ എന്നണിവ അവതരണിപ്പണിക്കുന .ഓയരസാ ഘട്ടതണിലുഖ 
യകസാഡഖീകരണഖ നടതണി ആശയങ്ങള് സജ്വസായതമസാകണിനയന്നറ ഉറപ്പസായകണ്ടതസാണറ . 
പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ സമയഖ  ലസാഭണികസാവന്നതസാണറ .
   വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്     
 1.വദ്യതദ്യസ്ത തരതണിലുള്ള യചസാദദ്യങ്ങള് തയസാറസാക്കുക.

       ഒരു ഉതറ പന്നതണിനന്റെ വണില രണ്ടു രൂപയസായണിരണിക്കുയമ്പസാള് സപറനള പതറ 
യൂണണിറസായണിരുന.വണില നസാലറ രൂപയസായണി വ൪ദണിച്ചയപ്പസാള് സപറനള   ഇരുപതറ 
യൂണണിറസായണി വ൪ദണിച്ചു. സപറനള ഇലസാസ്തണികത കണകസാക്കുക.

2. എനന്റെ ആല്ബഖ തയസാറസാക്കുക.

      പസാഠപുസ്തകതണില് നല്കണിയണിട്ടുള്ള ചണിത്രഖ യനസാകണി യടസാപറ നടന ചണിത്രഖ  
ആല്ബതണില് വരക്കുക.അനുയയസാജദ്യമസായ തലനകട്ടുഖ അടണിക്കുറണിപഖ നല്കുക .



യുണണിററ-5
കയമ്പസാള സന്തുലണിതസാവസ്ഥ

ആമുഖഖ
              മുന അധദ്യസായങ്ങളണില് ഡണിമസാനഖ സപറനളയുഖ വണിശദമസായണി പഠണിച്ചറ ആവശദ്യമസായ 
ആശയങ്ങള് സജ്വസായതമസാകണിയസാണറ പഠണിതസാകള്  കയമ്പസാള സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ 
കുറണിച്ചറ  പഠണിക്കുന്നതറ.പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളതണില് ഉല്പസാദകരുഖ ഉപയഭസാകസാകളഖ 
തുലദ്യ ശകണികളസാണറ എന്ന പ്രധസാന ആശയനത അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണിയസാണറ സന്തുലണിത 
വണില നണി൪ണ്ണയഖ,ഡണിമസാന്റെറ സപറനള എന്നണിവയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറങ്ങള് 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ എങ്ങനന സജ്വസാധഖീനണിക്കുന,വണിലപരണിധണി, തറവണില 
എന്നണിവനയകുറണിച്ചറ ഈ അധദ്യസായതണില് പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ .
                                                     യൂണണിററ നഫ്രെയണിഖ
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

കയമ്പസാള 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥ,

സന്തുലണിത വണില,

അധണിക ഡണിമസാന്റെറ,
അധണിക സപറനള,
സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണി
ല് ഉണ്ടസാകുന്ന 
മസാറങ്ങള്,
വണില പരണിധണിയുഖ 
തറവണിലയുഖ 

 തസാരതമദ്യഖ നചയറ 
തയസാറസാകണിയ നസമണിനസാ൪ 
യപപ്പറണിനന്റെ അവതരണവഖ 
ച൪ച്ചയുഖ യകസാഡഖീകരണവഖ.

വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
ഡണിമസാന്റെറ സപറനള യരഖഖീയ 
സമവസാകദ്യഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ 
നകസാണ്ടറ സന്തുലണിത വണിലയുഖ 
അളവഖ കണകസാക്കുന.

ഡണിമസാന്റെണിയലയുഖ 
സപറനളയണിയലയുഖ മസാറഖ മൂലഖ 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് 
ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ.
സ൪കസാറണിനന്റെ കയമ്പസാള 
ഇടനപടലുകള്.

സന്തുലണിതസാവസ്ഥ എനന്തന്നറ 
നണി൪വ്വചണിക്കുന.
പട്ടണികയുയടയുഖ ഗസാഫണിയന്റെയുഖ 
സഹസായയതസാനട 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ വണിശകലനഖ
നചയ്യുന. 
ഗണണിത ഭസാഷയണില് 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ 
അവതരണിപ്പണികസാനുള്ള യശഷണി 
യനടുന.
ഡണിമസാന്റെണിയലയുഖ സപറനളയണിയലയുഖ
മസാറഖ മൂലഖ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില്
ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ എനന്തന്നറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

വണില പരണിധണിയുഖ തറവണിലയുഖ 
തസാരതമദ്യഖ നചയ്യുന.
കയമ്പസാള സഖവണിധസാനതണിനന്റെ 
പരണിമണിതണി മനസണിലസാക്കുന.

പസാഠതണിയലകറ
പ്രവ൪തനഖ-1

  ഈ അധദ്യസായതണിനല ആശയങ്ങള് സജ്വസായതമസാകസാന  കമ്പവലണിനയ ആസ്പദമസാകണി 
നപസാതുച൪ച്ച  നയണിക്കുന. കമ്പവലണിയണില് വണിരുദ ടഖീമുകള് കസാഴ്ചനവക്കുന്ന 



പ്രവ൪തനതണിനു സമസാനമസായ പ്രവ൪തനമസാണറ കയമ്പസാളതണില് ഡണിമസാനഖ സപറനളയുഖ
നണി൪വഹണിക്കുന്നതറ. ആററ ഗ്രൂപകളസായണി തണിരണിച്ചറ  തസാനഴ പറയുന്ന കസാരദ്യങ്ങള് TB യുനട 
സഹസായയതസാനട കനണ്ടതസാന പറയുന.

•  കയമ്പസാളതണിനല ശകണികള് ഏവ?

•  ഡണിമസാനണിനു പുറകണില് അണണിനണിരന്നണിട്ടുള്ള ഉപയഭസാകസാകള് കയമ്പസാള വണിലനയ 
സജ്വസാധഖീനണിക്കുന്നനതങ്ങനന?വണിലനയ തസാഴസാനസാനണസാ ഉയ൪തസാനസാനണസാ 
ശ്രമണിക്കുന്നതറ?

• സപറനളകറ പുറകണില് അണണിനണിരന്നണിട്ടുള്ള ഉല്പസാദക൪ നചലുതന്ന 
സമ൪ദ്ദേയമതുരഖീതണിയണിലുള്ളതസാണറ?

• എങ്ങനനയസാണറ സന്തുലണിത വണില നണി൪ണ്ണയണികനപ്പടുന്നതറ ?

  
•  ഡണിമസാന്റെണിലുണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ മൂലഖ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ 

• സപറനളയണിലുണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ മൂലഖ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ   
പട്ടണിക തയസാറസാകണിയുഖ ചണിത്രഖ വരച്ചുഖ സന്തുലണിത വണില നണി൪ണ്ണയനതക്കുറണിച്ചറ 

നസമണിനസാ൪ യപപ്പ൪ തയസാറസാക്കുക.      
നസമണിനസാ൪ യപപ്പ൪ 6 ഭസാഗങ്ങളസായണി  6 പഠണിതസാകള് അവതരണിപ്പണിക്കുന. 

1.എന്തസാണറ കയമ്പസാള സന്തുലണിതസാവസ്ഥ ?
2.കയമ്പസാള വണിലയുഖ അതണിനു സമസാന്തരമസായ ഡണിമസാനഖ സപറനളയുഖ യരഖനപ്പടുതണിയ 
പട്ടണിക 
3.സന്തുലണിത ബണിന്ദുവഖ സന്തുലണിത വണിലയുഖ സന്തുലണിത അളവഖ വദ്യകമസാക്കുന്ന ഗസാഫറ
4.അധണിക ഡണിമസാനഖ അധണിക സപറനളയുഖ ഉണ്ടസാകുയമ്പസാള് സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണിയലകറ 
   തണിരണിനച്ചതന്ന വണിധഖ
5.ഡണിമസാന്റെണിലുണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ മൂലഖ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന 
മസാറഖ.സപറനളയണിലുണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ മൂലഖ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന മസാറഖ  
6. ഡണിമസാനഖ സപറനളയുഖ ഒരുമണിച്ചു മസാറുമ്പസാള്(ഒയര ദണിശയണിലുഖ വണിപരഖീത ദണിശയണിലുഖ)     

എന്നണിങ്ങനന 6 ഭസാഗങ്ങളസായണി അവതരണിപ്പണിക്കുന.

    അധദ്യസാപകന യമസാഡയറററസായണി നസമണിനസാറണിനന നണിയനണിക്കുന .ഓയരസാ 
അവതരണതണിനു യശ ഷവഖ സഖശയങ്ങള് യചസാദണിക്കുവസാനുഖ ദൂരഖീകരണിക്കുവസാനുഖ അവസരഖ
ഉണ്ടസായണിരണികണഖ. ഈ അധദ്യസായതണിനല പ്രധസാന ആശയങ്ങളണിലുനട കടനയപസാകുന്ന 
നസമണിനസാനറന്ന നണിലകറ ഓയരസാ ഘട്ടതണില് ഇടനപടുകയുഖ അവസസാനഖ 
യകസാഡഖീകരണിക്കുകയുഖ യവണഖ. യകസാഡഖീകരണതണിനസായണി പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡുകള് 
ഉപയയസാഗണികസാവന്നതസാണറ.പഠണിതസാകള് തയസാറസാക്കുന്ന നസമണിനസാ൪ യപപ്പ൪ CE യുനട 
ഭസാഗമസായണി വണിലയണിരുയതണ്ടതസാണറ.
പ്രവ൪തനഖ-2 വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
   ഡണിമസാന്റെറ സപറനള യരഖഖീയ സമവസാകദ്യഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ നകസാണ്ടറ സന്തുലണിത വണിലയുഖ 
അളവഖ കണകസാക്കുന്നനതങ്ങനന എന്നറ ഉദസാഹരണഖ നല്കണി അധദ്യസാപകന 



വദ്യകമസാക്കുന.അടുത ഘട്ടതണില് മനറസാരു യപ്രസാബറളഖ വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനമസായണി 
നല്കുന.പഠണിതസാകള് യനരണിടുന്ന പ്രയസാസങ്ങള് പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനസാവശദ്യമസായ 
ഇടനപടലുകള് അധദ്യസാപകനന്റെ ഭസാഗതറ നണിന്നറ ഉണ്ടസാകണഖ .ഗൃഹപസാഠഖ
 നല്കുകയുഖ അതറ ഗൃഹപസാഠതണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി പഠണിതസാകള് നണി൪വഹണിയകണ്ടതുമസാണറ .
പ്രവ൪തനഖ-3 

      നപസാതു വണിതരണ യകന്ദ്രങ്ങളണിലൂനട വണില്ക്കുന്ന സസാധനങ്ങളനട വണിലയുഖ കയമ്പസാള 
വണിലയുഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ കനണ്ടതസാന ആവശദ്യനപ്പടുന .അതുയപസാനല സ൪കസാ൪ 
നണിശയണിക്കുന്ന വണില നല്കണിനകസാണ്ടറ ഉല്പസാദകരണില് നണിന്നറ ചണില സസാധനങ്ങള് 
സ൪കസാ൪ തനന്ന സഖഭരണിക്കുന.ഈ വണിലയുഖ അതരഖ സസാധനങ്ങളനട കയമ്പസാള 
വണിലയുഖ തസാരതമദ്യഖ നചയറ വദ്യതദ്യസാസഖ കനണ്ടതസാന ആവശദ്യനപ്പടുന .ഇവണിനട 
സ൪കസാ൪ വണിപണണിയണിയലയുഖ കയമ്പസാളതണിയലയുഖ സസാധനങ്ങളനട ഉതറപസാദന നചലവറ 
ഒന്നറ തനന്നയസാനണനഖ സബറസണിഡണി നല്കണിനകസാണ്ടറ സ൪കസാ൪ ഇടനപടുനതണിനന്റെ 
ഭസാഗമസായസാണറ വണിലവദ്യതദ്യസാസഖ ഉണ്ടസാകുന്നനതനഖ പഠണിതസാകള് ച൪ച്ചയണിലൂനട 
തണിരണിച്ചറണിയുന. ഇന്റെറസാകഖീവസായ നപസാതുച൪ച്ചയണിലുനട വണില പരണിധണി , തറവണില എന്നഖീ 
പ്രധസാന ആശയങ്ങളണിയലകറ കസാസണിനന നയണിക്കുന.

         ഗസാഫറ വരച്ചറ വണില പരണിധണിയുഖ തറവണിലയുഖ കയമ്പസാള സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് 
സൃഷണിക്കുന്ന മസാറങ്ങള് എനന്തനഖ വദ്യകമസാക്കുന.

 വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്   
1.നസമണിനസാ൪ റണിയപ്പസാ൪ട്ടറ . കസാസണില് അവതരണിപ്പണിച്ച നസമണിനസാറണിനന 
അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി നസമണിനസാ൪ റണിയപ്പസാ൪ട്ടറ തയസാറസാക്കുക .

2.വണില പരണിധണി, തറവണില എന്നണിവയറ കൂടുതല് ഉദസാഹരണങ്ങള് കനണ്ടതക .

3. മസായവലണി യസസാറണിലൂയട വണില്ക്കുന്ന സസാധനങ്ങളഖ അവയുനട വണിലയുഖ അയത              
സസാധനങ്ങളനട കയമ്പസാള വണിലയുമസായണി തസാരതമദ്യനപ്പടുതണി വദ്യതദ്യസാസഖ 
കനണ്ടതക.ഇനതസാരു ഫഖീല്ഡറ വ൪കസായുഖ നല്കസാവന്നതസാണറ .  
4.എനന്റെ ആല്ബഖ തയസാറസാക്കുക.

   ഈ അധദ്യസായതണില്നണിന്നറ ഏറവഖ പ്രധസാനപ്പട്ട പതറ ചണിത്രങ്ങള് ആല്ബതണിയലകറ 
വരച്ചറ യച൪ക്കുക.അനുയയസാജദ്യമസായ തലനകട്ടുഖ അടണിക്കുറണിപഖ നല്കുക .

5. യഹസാഖ വ൪കറ -ഒരു പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളസാധണിഷണിത വദ്യവസസായതണില് കയമ്പസാള 
ഡണിമസാനഖ കയമ്പസാള സപറനള ഫങറഷനുമസാണറ തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്നതറ . 
Q d = 350 – 25P;   Q s = 200+10P
a) Rs.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 എന്നഖീ വണിലകളണില് കയമ്പസാള ഡണിമസാന്റെറ, കയമ്പസാള സപറനള 
എന്നഖീ നഷഡഡ്യൂളകള് കസാണുക.

b) തന്നണിരണിക്കുന്ന ഫങറഷനസണിനന അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി  സന്തുലണിത വണില കസാണുക .

c) സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ ഗസാഫറ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക .

 
  



യുണണിററ-6

മററ കയമ്പസാള രൂപങ്ങള്

ആമുഖഖ
   കുതക കയമ്പസാളഖ(യമസായണസാപളണി), കുതക മത്സര കയമ്പസാളഖ 
(യമസായണസാപളണിസണികറ യകസാമ്പണിടഖീഷന),അല്പസാധഖീശതജ്വ കയമ്പസാളഖ(ഒലണിയഗസാപളണി) 
എന്നഖീ മററ കയമ്പസാള രൂപങ്ങളനട സവണിയശഷതകനള കുറണിച്ചുഖ അതരഖ 
കയമ്പസാളങ്ങളണില് ഒരു ഉല്പസാദക യൂണണിററ ലസാഭഖ പരമസാവധണി വ൪ദണിപ്പണിച്ചുനകസാണ്ടറ 
സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണിയലകറ എതണിയച്ചരുന്നതറ എങ്ങനന എനഖ മനസണിലസാകസാന 
സഹസായണിക്കുന്നതസാണറ ഈ അധദ്യസായഖ.

                                         യൂണണിററ നഫ്രെയണിഖ
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/ 
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

കുതക 
കയമ്പസാളവഖ 
അതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകളഖ

വണിവണിധ കയമ്പസാള 
രൂപങ്ങളണില് 
ഡണിമസാന്റെറ വകവഖ 
സഖീമസാന്ത വരുമസാന
വകങ്ങളഖ.
കുതക മത്സര 
കയമ്പസാളവഖ 
അതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകളഖ
അല്പസാധഖീശതജ്വ 
കയമ്പസാളവഖ  
അതണിനന്റെ 

പഠണിതസാകള്കറ പരണിചണിതമസായ 
വദ്യവസസായങ്ങള് 
ഉദസാഹരണമസാനയടുതറ മുന്നറ 
കയമ്പസാള രൂപങ്ങനള 
പരണിചയനപ്പടുതന.
കജ്വണിസറ മത്സരയതസാനട കസാസറ 
ആരഖഭണിക്കുന.ഇന്തദ്യന 
റയണില്നവ, യസസാപറ 
വദ്യവസസായഖ,ഇന്തദ്യയണിനല 
ഓയണില് നണി൪മസാണ 
കമ്പനണികള് എന്നഖീ 
വദ്യവസസായങ്ങള് തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ ഗ്രൂപ്പറ ച൪ച്ചയണിലൂനട
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
ഗ്രൂപ്പണില്  മൂന്നറ കയമ്പസാള 
രൂപങ്ങളയടയുഖ 
സവണിയശഷതകള്

കുതക കയമ്പസാളനത 
നണി൪വചണിക്കുന.
കുതക കയമ്പസാളതണിനല 
സവണിയശഷതകള് 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
കുതക കയമ്പസാളതണിനല 
ഡണിമസാന്റെറ വകവഖ സഖീമസാന്ത 
വരുമസാന വകവഖ 
എപ്രകസാരനമന്നറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
കുതക മത്സര കയമ്പസാളനത 
നണി൪വ്വചണിക്കുന.
കുതക മത്സരകയമ്പസാളതണിനല
സവണിയശഷതകള് 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
അല്പസാധഖീശതജ്വ കയമ്പസാളനത 



സവണിയശഷതകളഖ

വണിവണിധ കയമ്പസാള 
രൂപങ്ങള്-ഒരു 
തസാരതമദ്യ പഠനഖ

 പ്രയഫസാ൪മനയ ഉപയയസാഗണിച്ചറ   
പട്ടണികനപ്പടുതന.
പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളമടകഖ 
നസാലറ കയമ്പസാള 
രൂപങ്ങളയടയുഖ ഡണിമസാന്റെറ 
വകവഖ സഖീമസാന്ത വരുമസാന 
വകങ്ങളഖ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ ഗസാഫറ വരച്ചറ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.

നഖീ൪വചണിക്കുകയുഖ അതണിനന്റെ 
സവണിയശഷതകള് 
കനണ്ടതയുഖ നചയ്യുന.

വണിവണിധ കയമ്പസാള രൂപങ്ങളനട 
തസാരതമദ്യ പഠനഖ നടതന.

പസാഠതണിയലകറ
പ്രവ൪തനഖ-1

 ഇന്തദ്യന റയണില്നവ, യസസാപറ വദ്യവസസായഖ,ഇന്തദ്യയണിനല ഓയണില് നണി൪മസാണ കമ്പനണികള്
എന്നഖീ വദ്യവസസായങ്ങള് തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ ഗ്രൂപ്പറ ച൪ച്ചയണിലൂനട വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന. പസാഠപുസ്തക വസായനയണിലൂനട മൂന്നറ കയമ്പസാള രൂപങ്ങളയടയുഖ സവണിയശഷതകള് 

പട്ടണികനപ്പടുതന. കയമ്പസാള രൂപങ്ങള്കറ കൂടുതല് ഉദസാഹരണങ്ങള് കനണ്ടതന .   

പ്രവ൪തനഖ-2.

  മററ കയമ്പസാള രൂപങ്ങള്-ഒരു തസാരതമദ്യ പഠനഖ-ഇതുമസായണി ബന്ധനപ്പട്ടറ തസാനഴ 
പറയുന്ന പ്രവ൪തനഖ നല്കുന
    യഥസാ൪ത്ഥ കയമ്പസാള സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാള രൂപതണില് നണിന്നറ 
തണികച്ചുഖ വദ്യതദ്യസ്തമസാണറ. പസാഠപുസ്തകഖ വസായണിച്ചറ സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രജ്ഞനമസാ൪ 
വണികസണിപ്പണിച്ച മററ കയമ്പസാള രൂപങ്ങളഖ അവയുനട സവണിയശഷതകളഖ തസാനഴ 
തന്നണിരണിക്കുന്ന പ്രയഫസാ൪മയണില് എഴുതുക.

കയമ്പസാള
രൂപഖ

വസാങന്നവരു
നട എണ്ണഖ

ഉല്പസാദന
യൂണണിറകള
നട എണ്ണഖ

ഉല്പന്നതണി
നന്റെ 
സവണിയശഷത

വണില 
നണി൪ണ്ണയതണിന 
യമലുള്ള നണിയനണഖ

പ്രയവശന 
സജ്വസാതനദ്യഖ

പ്രവ൪തനഖ-3.കജ്വണിസറ മത്സരഖ
കയമ്പസാള രൂപങ്ങളയട സവണിയശഷതകനള അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി പരമസാവധണി കജ്വണിസറ 
യചസാദദ്യങ്ങള് തയസാറസാക്കുക. 

        കജ്വണിസറ മത്സരതണിനസാവശദ്യമസായ ഒരുകങ്ങള് അധദ്യസാപകന മുനകൂട്ടണി 
നടയതണ്ടതസാണറ. പഠണിതസാകള് യജസാഡണികളസായണിനകസാണ്ടുഖ അധദ്യസാപകന കജ്വണിസറ 
മസാസറസായണിനകസാണ്ടുഖ മത്സരഖ സഖഘടണിപ്പണിക്കുന്നതറ നന്നസായണിരണിക്കുഖ .എലസാ കയമ്പസാള 
രൂപങ്ങളണിലൂയടയുഖ കടന യപസാകുന്ന വണിധതണിലസാകണഖ യചസാദദ്യങ്ങള് . കജ്വണിസറ 
മത്സരതണില് നണിന്നറ ലഭണിക്കുന്ന ഫഖീഡറ യബകണിലൂനട പ്രയസാസമുള്ള ആശയങ്ങള് /പസാഠ 
ഭസാഗങ്ങള് മനസണിലസാകസാനുഖ തുട൪ പ്രവ൪തനങ്ങള് പറളസാന നചയസാനുഖ 



കഴണിയണഖ.പഠണിതസാകള് തയസാറസാകണിയ യചസാദദ്യങ്ങളനട എണ്ണഖ ,ലഭണിച്ച കജ്വണിസറ യസസാ൪ 
തുടങ്ങണിയവ CE യലകറ പരണിഗണണികസാവന്നതസാണറ.യചസാദദ്യങ്ങള് ഐ.സണി.ടണി.ഉപയയസാഗണിച്ചറ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന്നതറ പ്രവ൪തനനത ആക൪ഷകമസാകസാന സഹസായണിക്കുഖ .

  പ്രവ൪തനഖ-4.

        പൂ൪ണ്ണ മത്സര കയമ്പസാളതണിനലയുഖ  കുതക കയമ്പസാളതണിനലയുഖ കുതക 
മത്സര കയമ്പസാളതണിനലയുഖ ഡണിമസാന്റെറ വകവഖ സഖീമസാന്ത വരുമസാന വകങ്ങളഖ 
തസാരതമദ്യഖ നചയ്യുന.പസാഠപുസ്തകതണിനന്റെ സഹസായയതസാനട പട്ടണിക ഗ്രൂപ്പണില് ച൪ച്ച 

നചയറ പൂരണിപ്പണിക്കുന. ഗസാഫറ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുന.

കയമ്പസാള 
രൂപഖ

ഡണിമസാന്റെറ 
വകതണിനന്റെ 
ആകൃതണി

ഡണിമസാന്റെറ 
വകതണിനന്റെ 
ഇലസാസ്തണികത

നമസാത 
വരുമസാന
വകഖ

ശരസാശരണി  
വരുമസാനഖ

സഖീമസാന്ത 
വരുമസാനഖ

പൂ൪ണ്ണ 
മത്സര 
കയമ്പസാളഖ

കുതക 
കയമ്പസാളഖ

കുതക 
മത്സര 
കയമ്പസാളഖ

പ്രവ൪തനഖ-5.

  ഒലണിയഗസാപളണി ,ഡുയവസാപ്പളണി എന്നഖീ കയമ്പസാള രൂപങ്ങനള മനസണിലസാക്കുന്നതണിനു അവയുനട
നണി൪വ്വചനഖ നല്ക്കുന.അവയുനട സവണിയശഷതകള് ചസാ൪ട്ടറ യപപ്പ൪  അഥവസാ 

പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ  വദ്യകമസാക്കുന .

വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള്   
 1.ഉല്പന്ന വണിയഭദനതണിലൂനട ഉപയഭസാകസാകനള ആക൪ഷണികസാന ശ്രമണിക്കുന്നതസാണറ    

കുതക മത്സര കയമ്പസാളതണിനന്റെ പ്രധസാന സവണിയശഷത.ഇതണിനുള്ള ഉദസാഹരണഖ നസാഖ

വസാങന്ന ഉല്പന്നങ്ങളണില് കസാണസാന കഴണിയുകയണിയല? പരമസാവധണി ഉദസാഹരണങ്ങള് 
കനണ്ടതക.

 2.ഉല്പസാദനനച്ചലവഖ വണില്പനനച്ചലവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ ഏനതങ്കണിലുഖ ഒരു 
ഉല്പന്നനമടുതറ വദ്യകമസാക്കുക.

3.യകരളതണില് കുതക കയമ്പസാള രൂപതണിനുള്ള ഉദസാഹരണഖ കനണ്ടതക .

4.രണ്ടറ വദ്യതദ്യസ്ത കയമ്പസാള രൂപങ്ങളമസായണി ബന്ധനപ്പട്ട ഉല്പസാദക യൂണണിറകളനട നമസാത

വരുമസാനഖ(TR),ശരസാശരണി വരുമസാനഖ(AR),സഖീമസാന്ത വരുമസാനഖ(MR) എന്നണിവ 
കസാണസാനുള്ള  രണ്ടറ പട്ടണികകളസാണറ തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്നതറ .



a.നമസാത വരുമസാനഖ(TR),ശരസാശരണി വരുമസാനഖ(AR),സഖീമസാന്ത വരുമസാനഖ(MR) 
എന്നണിവ കസാണുക
b.ഓയരസാ പട്ടണികയുഖ ഏതറ കയമ്പസാള രൂപവമസായണി യച൪ന്നറ നണില്ക്കുന എന്നറ 
വദ്യകമസാക്കുക.

c.രണ്ടറ പട്ടണികയണിയലയുഖ TR,AR,MR എന്നണിവനയ ഗസാഫറ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക.

d.രണ്ടറ പട്ടണികയണിലുഖ ഒരുയപസാനല തുലദ്യമസായണിരണിക്കുന്ന രണ്ടറ ചരങ്ങള് എവ?

എന്തുനകസാണ്ടറ?
e.രണ്ടറ കയമ്പസാള രൂപങ്ങളണിയലയുഖ വണില നണി൪ണ്ണയഖ ഒരുയപസാനലയല .എന്തസാണറ 
വദ്യതദ്യസാസനമന്നറ വദ്യകമസാക്കുക?

                                Table-1                                                   Table-2
വണില അളവറ TR AR MR വണില അളവറ TR AR MR

5 1 6 1

5 2 5 2

5 3 4 3

5 4 3 4

5 5 2 5

5 6 1 6

..................................................................................................................................
                            



യൂണണിററ -7   
യദശഖീയ വരുമസാനഖ

ആമുഖഖ
ഒരു രസാജദ്യതണിനന്റെ സസാമ്പതണിക വള൪ച്ചയുനട പ്രധസാന സൂചകമസായണിട്ടസാണറ യദശഖീയ 
വരുമസാനനത പരണിഗണണിക്കുന്നതറ.അതുനകസാണ്ടറ ഉതറപസാദന യവളയണില് ഉണ്ടസാകുന്ന 
സമ്പതണിനന്റെ ചസാകണിക പ്രവസാഹനതകുറണിച്ചുഖ യദശഖീയ വരുമസാനഖ കണകസാകുന്ന 
വണിവണിധ രഖീതണികളഖ അതുമസായണി ബന്ധനപ്പട്ട മറ ആശയങ്ങളമസാണറ ഈ യൂണണിറണില് 
പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ.
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

       പഠന യനട്ടങ്ങള്

 
യശഖരവഖ 
പ്രവസാഹവഖ

വരുമസാനതണിനന്റെ 
ചസാകണിക പ്രവസാഹഖ

യദശഖീയ വരുമസാനഖ 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്നതണി
നന്റെ വണിവണിധ 
രഖീതണികള്-
കൂട്ടണിയച്ച൪ത മൂലദ്യ 
രഖീതണി,വരുമസാന 
രഖീതണി,നചലവറ 
രഖീതണി.

നപസാതു ച൪ച്ചയണിലൂനട 
ഉദസാഹരണങ്ങള് നല്കണിനകസാണ്ടറ 
യശഖരവഖ പ്രവസാഹവഖ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ വദ്യകമസാക്കുന.

ഏറവഖ ലളണിതമസായ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥനയ സങ്കല്പ്പണിച്ചുനകസാണ്ടറ 
അതണിനന്റെ പ്രവ൪തനനത 
മനു ഷദ്യ ശരഖീരതണിനന്റെ 
പ്രവ൪തനവമസായണി തസാരതമദ്യഖ 
നചയറ ചസാകണിക പ്രവസാഹഖ 
എനന്തന്നറ ഡയഗഖ വരച്ചറ 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.

യഹസാഖ അകസനനമന്റെണിനന്റെ 
ഭസാഗമസായണി മുനകൂട്ടണി തയസാറസാകണിയ 
ച൪ച്ചസാകുറണിപ്പറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ മുന്നറ 
ഗ്രൂപകളസായണി തണിരണിഞറ യദശഖീയ 
വരുമസാനഖ നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന 
വണിവണിധ രഖീതണികള് 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.അധദ്യസാപകന 
പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ 
ഉപയയസാഗണിച്ചറ യകസാഡഖീകരണിക്കുന.

യശഖരവഖ പ്രവസാഹവഖ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

വരുമസാനതണിനന്റെ ചസാകണിക 
പ്രവസാഹഖ വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.

യദശഖീയ വരുമസാനഖ 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്നതണിനന്റെ 
വണിവണിധ രഖീതണികള് 
മനസണിലസാക്കുന.

ആശയങ്ങള് പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/        പഠന യനട്ടങ്ങള്



/ധസാരണകള് വണിലയണിരുതലുകള്

യദശഖീയ 
വരുമസാനവമസായണി 
ബന്ധനപ്പട്ട 
ആഗയഗററസറ

യദശഖീയ 
വരുമസാനവഖ 
യകമവഖ

യദശഖീയ വരുമസാനവമസായണി 
ബന്ധനപ്പട്ട Domestic Product 

&National Product, Gross 
Concept &Net   Concept
Market Price & Factor Cost 
എന്നണിവ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ
അധദ്യസാപണിക സമവസാകദ്യങ്ങള് 
നല്കണി വണിശദമസാക്കുന.തുട൪ന്നറ
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ 
നല്കുന.

 
യദശഖീയ വരുമസാനഖ വ൪ദണിച്ചസാല് 
രസാജദ്യതണിനന്റെ യകമഖ 
വ൪ദണിക്കുയമസാ എന്ന യചസാദദ്യഖ 
ഉന്നയണിച്ചുനകസാണ്ടറ ച൪ച്ച 
സഖഘടണിപ്പണിക്കുന. യദശഖീയ 
വരുമസാനതണിനന്റെ പരണിമണിതണികള് 
പട്ടണികനപ്പടുതന.

യദശഖീയ വരുമസാനവമസായണി 
ബന്ധനപ്പട്ട ആഭദ്യന്തര 
ഉതറപന്നവഖ യദശഖീയ 
ഉതറപന്നവഖ, നമസാത 
ആശയവഖ അറ ആശയവഖ,
കയമ്പസാള വണിലയുഖ ഘടക 
നചലവഖ എന്നണിവ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

GDP യുഖ യകമവഖ 
തമണിലുള്ള ബന്ധ 
വണിശദമസാക്കുന.

പസാഠതണിയലകറ 
   പ്രവ൪തനഖ-1 
     നപസാതു ച൪ച്ച
       പസാഠപുസ്തകതണില് നല്കണിയണിട്ടള്ള ഉദസാഹരണനമടുതറ യശഖരവഖ പ്രവസാഹവഖ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ തണിരണിച്ചറണിയുന്നതണിനു സഹസായകമസായ ച൪ച്ച 
സഖഘടണിപ്പണിക്കുന.നണിശണിത സമയ ബണിന്ദുവണില് അളന്നറ തണിട്ടനപ്പടുതസാന കഴണിയുന്ന 
ചരങ്ങളഖ നണിശണിത സമയ പരണിധണിയണില് അളന്നറ തണിട്ടനപ്പടുതസാന കഴണിയുന്ന ചരങ്ങളഖ 
ഏവ എന്നറ അധണിക ഉദസാഹരണനമടുതറ വദ്യകമസായകണ്ടതസാണറ . എസറ.എല്.എഖ നല  
സജ്വയഖ വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള് വദ്യകണിഗതമസായണി പഠണിതസാകള് നചയയണ്ടതസാണറ .

പ്രവ൪തനഖ-2
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
  മൂ൪തമസായ  സമ്പദറ  വദ്യവസ്ഥനയ  രണ്ടറ  യമഖലകള്  മസാത്രഖ  ഉള്നകസാള്ളുന്ന  വളനര
ലളണിതമസായ  സമ്പദറ  വദ്യവസ്ഥയസായണി  സങ്കല്പ്പണിച്ചുനകസാണ്ടറ   ഈ  രണ്ടറ  യമഖലകള്
തമണിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവഖ പരസ്പരസാശ്രയതജ്വവഖ വണിശകലനഖ നചയ്യുന്നതണിനസാവശദ്യമസായ
മനുഷദ്യ ശരഖീരതണിനന്റെ പ്രവ൪തനവമസായുള്ള തസാരതമദ്യഖ  നചയസാന ആവശദ്യപ്പടുന .  ഈ
പ്രവ൪തനതണിലൂനട  ലഭണിക്കുന്ന  ഉള്കസാഴ്ചയണിലൂനട  വരുമസാനതണിനന്റെ  ചസാകണിക  പ്രവസാഹഖ
എനന്തനഖ  യഥസാ൪ത്ഥ  പ്രവസാഹവഖ(ഉതറപന്നങ്ങളനടയുഖ  ഘടകങ്ങളയടയുഖ)  പണ



പ്രവസാഹവഖ(ഉതറപന്ന  വണിലകളനടയുഖ  ഘടക  നചലവണിനന്റെയുഖ)  തമണിലുള്ള  വദ്യതദ്യസാസഖ
ചണിത്രഖ വരച്ചറ  വദ്യകമസാക്കുന.അവതരണഖ ആക൪ഷകമസാക്കുന്നതണിനസായണി  പ്രനസയന്റെഷന
കസ്ലൈഡുപയയസാഗണികസാവന്നതസാണറ. 

പ്രവ൪തനഖ-3
സഖഘ പ്രവ൪തനഖ
    പഠണിതസാകള്  മുന്നറ  ഗ്രൂപകളസായണി  തണിരണിഞറ  യദശഖീയ  വരുമസാനഖ  നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന
വണിവണിധ  രഖീതണികള്  ച൪ച്ച  നചയ്യുന.  ച൪ച്ചകസാവശദ്യമസായ  സൂചകങ്ങള്  ഓയരസാ  ഗ്രൂപ്പണിനുഖ
നല്യകണ്ടതസാണറ.   അവതരണതണിനു  യശഷഖ  പ്രനസയന്റെഷന  കസ്ലൈഡറ  ഉപയയസാഗണിച്ചറ
യകസാഡഖീകരണിയകണ്ടതസാണറ.
പ്രവ൪തനഖ-4

     വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ 
യദശഖീയ വരുമസാനവമസായണി ബന്ധനപ്പട്ട ആഭദ്യന്തര ഉതറപന്നവഖ യദശഖീയ ഉതറപന്നവഖ ,

നമസാത ആശയവഖ അറ ആശയവഖ,കയമ്പസാള വണിലയുഖ ഘടക നചലവഖ എന്നണിവ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ അധദ്യസാപണിക സമവസാകദ്യഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ 
മനസണിലസാകണിക്കുകയുഖ ഗണണിത ഉദസാഹരണതണിലൂനട വദ്യകത വരുതകയുഖ 
യവണഖ.തുട൪ന്നറ സജ്വയഖ പഠന സഹസായണിയണിനല യചസാദദ്യഖ വദ്യകണിഗത 
പ്രവ൪തനമസായണി നല്കണഖ.

പ്രവ൪തനഖ-4

 നപസാതു ച൪ച്ച

GDP യുഖ യകമവഖ തമണിലുള്ള ബന്ധ വണിശദമസാക്കുന്നതണിനസായണി യദശഖീയ വരുമസാനഖ 
വ൪ദണിച്ചസാല് രസാജദ്യതണിനന്റെ യകമഖ വ൪ദണിക്കുയമസാ എന്ന യചസാദദ്യഖ ഉന്നയണിച്ചുനകസാണ്ടറ 
ച൪ച്ച സഖഘടണിപ്പണിക്കുന. യദശഖീയ വരുമസാനതണിനന്റെ പരണിമണിതണികള് പട്ടണികനപ്പടുതകയുഖ 
യവണഖ.
വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള് 
1. വരുമസാന രഖീതണി ഉപയയസാഗണിച്ചറ ദസാശഖീയ വരുമസാനഖ കണകസാക്കുക.  
     യവതനവഖ ശമ്പളവഖ  -1600 യകസാടണി 
     ഗവ.നചലവറ            - 400  യകസാടണി
     വസാടക                   - 600 യകസാടണി
     പലണിശ                  -  120 യകസാടണി
     അറ കയറമതണി         -  80 യകസാടണി
      ലസാഭഖ                    - 500 യകസാടണി
    ഉപയഭസാഗ നചലവറ      - 1900 യകസാടണി
2. 'Gross', 'domestic' and 'market price' എന്നണിവ GDP MP, എന്നതണിലുള്ള മൂന്നറ 
പദങ്ങളസാണറ.ഇവ 'net', 'national', 'factor cost' എന്നസാകണി മസാറണി യദശഖീയ 
വരുമസാനതണിയലകറ എതണിയച്ചരുന്നതറ എങ്ങനന എന്നറ വണിവരണിക്കുക .



3.തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്ന വണിവരങ്ങളണില് നണിന്നറ യതയസാനഖ,അറ പയരസാക 
നണികുതണി,ഘടക നചലവണിനന അടണിസ്ഥസാനമസാകണിയുള്ള അറ യദശഖീയ ഉതറപന്നഖ 
എന്നണിവ കണകസാക്കുക.

GDPMP  =1200, NDPMP  =1030, NDPFC   =1000, NFIA=150

4. യദശഖീയ വരുമസാനഖ നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്നതണിനന്റെ വണിവണിധ രഖീതണികള് 
ഉള്നപ്പടുതണിനകസാണ്ടറ ഒരു നസമണിനസാ൪ യപപ്പ൪ തയസാറസാക്കുക .

5. പണതണിനന്റെ ആവണി൪ഭസാവതണിനന്റെ  വണിവണിധ ഘട്ടങ്ങള് വണിശകലനഖ നചയ്യുന്ന 
ലഘു ഉപനദ്യസാസഖ തയസാറസാക്കുക.

                                



                                                  യുണണിററ  8. 

                                               വരുമസാന നണി൪ണ്ണയഖ
      ആമുഖഖ
  1930 കളണിലുണ്ടസായ സസാമ്പതണിക മസാനദ്യഖ കയമ്പസാള സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥകറ ഏറ കനത 
പ്രഹരമസായണിരുന. നതസാഴണിലണിലസായയുഖ പണനപ്പരുപ്പവഖ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണില് അതണി 
രൂകമസായണി. കസാസണികല് സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രതണിനന്റെ വകസാകളണില് ഒരസാളസായ 
നജ.ബണി.നസയുനട കയമ്പസാള നണിയമതണിനന്റെ സസാധുത യചസാദദ്യഖ നചയനപ്പട്ടു .സസാമ്പതണിക 
മസാനദ്യഖ  വണിശകലനഖ നചയ്യുവസാന കസാസണികല് സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രഖ 
അപരദ്യസാപമസായണിരുന.  ഈ പ്രതണിസന്ധണി ഘട്ടതണില് മുതലസാളണിത സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുനട 
പ്രവ൪തനനത വണിശകലനഖ നചയ്തുനകസാണ്ടറ തനന്റെതസായ ബദല് സണിദസാന്തങ്ങള് 
രൂപഖീകരണിച്ച  സസാമ്പതണിക ശസാസ്ത്രജ്ഞനസായണിരുന നജ.എഖ.നകയറസറ.ഈ അദദ്യസായഖ 
പ്രതണിപസാദണിക്കുന്നതറ നകയറസറ മുയന്നസാട്ടറ നവച്ച പ്രധസാന ആശയങ്ങളഖ സണിദസാന്തങ്ങളമസാണറ .
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/  പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

 എകറ ആനന്റെ, 
എകറ യപസാസറ 
ചരങ്ങള്
നമസാതഖ 
ഡണിമസാന്റെണിനന്റെ 
ഘടകങ്ങള് 
APC,APS,MPC,
MPS
 ഉപയഭസാഗ ഏകദഖ
ഓയട്ടസാണമസറ 
ഉപയഭസാഗഖ,
നമസാതഖ 
ഡണിമസാന്റെണിനന്റെ 
സമവസാകദ്യഖ

നപസാതു  ച൪ച്ച
പഠണിതസാകളനട ജഖീവണിതവമസായണി 
ബന്ധനപ്പട്ട ഉദസാഹരണനമടുതറ 
സഖഘടണിപ്പണിക്കുന്ന നപസാതു  ച൪ച്ച 
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
APC,APS,MPC,MPS എന്നണിവ 
കസാണുന.
സമവസാകദ്യങ്ങളനട അവതരണഖ
ഉപയഭസാഗ സമവസാകദ്യവഖ നമസാതഖ 
ഡണിമസാന്റെണിനന്റെ സമവസാകദ്യവഖ 
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
സമവസാകദ്യമുപയയസാഗണിച്ചറ ചരങ്ങള് 
തമണിലുള്ള ബന്ധഖ മനസണിലസാക്കുന.

എകറ ആനന്റെ &എകറ യപസാസറ 
ചരങ്ങള്-ഇവ തസാരതമദ്യഖ 
നചയ്യുന.
നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെണിനന്റെ 
ഘടകങ്ങള് വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.

APC,APS,MPC,MPS 
എന്നണിവ നണി൪വചണിക്കുന.
ഉപയഭസാഗ ധ൪മതണിനന്റെയുഖ 
നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെണിനന്റെയുഖ
 സമവസാകദ്യഖ രൂപഖീകരണിക്കുന.
ഓയട്ടസാണമസറ ഉപയഭസാഗഖ 
നണി൪വചണിക്കുന.

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്
/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെറ നപസാതു ച൪ച്ച നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെറ ,നമസാതഖ 



നമസാതഖ സനപ

ദജ്വണിയമഖല സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥയണിനല 
വരുമസാന നണി൪ണ്ണയഖ

ഫലപ്രദമസായ 
ഡണിമസാന്റെറ

അധണിക ഡണിമസാന്റെറ 
അധണിക സനപ 

ഗുണകഖ
ഉല്പന്ന ഗുണകഖ

സമ്പസാദദ്യതണിനന്റെ 
വണിയരസാധസാഭസാസഖ

നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെറ 
നമസാതഖ സനപ എന്നണിവ 
തമണിലുള്ള ബന്ധനത 
അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി 
സന്തുലണിത വരുമസാന 
നണി൪ണ്ണയവഖ അതണിനന്റെ 
ഗസാഫണിക അവതരണവഖ 
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
ഗുണകതണിനന്റെ
സമവസാകദ്യമുപയയസാഗണിച്ചറ
ഗുണകഖ കണകസാക്കുന.
വരുമസാനതണിനല മസാറവഖ 
നണിയകപവഖ തമണിലുള്ള 
ബന്ധനത തണിരണിച്ചറണിയുന. 

സനപ-എന്നണിവ നണി൪വചണിക്കുകയുഖ 
സമവസാകദ്യഖ രൂപഖീകരണിക്കുകയുഖ 
നചയ്യുന.
ദജ്വണിയമഖല സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണിനല 
വരുമസാന നണി൪ണ്ണയഖ വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.ഗസാഫറ വരച്ചറ 
അവതരണിപ്പണിക്കുന.
ഫലപ്രദമസായ ഡണിമസാന്റെറ 
എന്തസാനണന്നറ നണി൪വചണിക്കുന.

അധണിക ഡണിമസാന്റെറ, അധണിക സനപ 
എന്നണിവ വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
ഗുണകഖ എനന്തന്നറ 
നണി൪വചണിക്കുന.
ഉല്പന്ന ഗുണകഖ എനന്തന്നറ 
നണി൪വചണിക്കുകയുഖ സമവസാകദ്യഖ 
രൂപഖീകരണിക്കുകയുഖ നചയ്യുന.
സമ്പസാദദ്യതണിനന്റെ വണിയരസാധസാഭസാസഖ
നണി൪വചണിച്ചറ അതണിനന്റെ കസാരണഖ 
വദ്യകമസാക്കുന.

പസാഠതണിയലകറ 
   പ്രവ൪തനഖ-1 

   പസാഠപുസ്തകതണില് നലണിയ ഉദസാഹരണനത അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി വരുമസാനഖ , 

ഉപയഭസാഗഖ, സമ്പസാദദ്യഖ, നണിയകപഖ എന്നഖീ പദങ്ങളനട രണ്ടറ വദ്യതദ്യസ്ത അ൪ത്ഥ തലങ്ങള് 
തണിരണിച്ചറണിയുന. മുന്നറണിവറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണിനല നസാലറ യമഖലകള് 
ഏവനയനഖ ഓയരസാ യമഖലകളണിനലയുഖ  നചലവകളസാണറ നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെണിനന്റെ നസാലറ 
ഘടകങ്ങനളനഖ മനസണിലസാക്കുന. 

  പ്രവ൪തനഖ-2 

        വരുമസാനഖ വ൪ദണിക്കുയമ്പസാള് ഉപയഭസാഗഖ വ൪ദണിക്കുന .എന്നസാല് 
വരുമസാനതണിലുണ്ടസാകുന്ന വ൪ദനവണിയനകസാള് കുറവസായണിരണിക്കുഖ ഉപയഭസാഗതണിലുണ്ടസാകുന്ന 
വ൪ദനവറ.ഇതസാണറ ഉപയഭസാഗ നണിയമഖ എന്നറ അറണിയനപ്പടുന്നതറ.ഇന്റെറസാകഖീവസായ 
ച൪ച്ചയണിലൂനട ഈ ആശയഖ വദ്യകമസാകസാവന്നതസാണറ .നചലവഴണികസാത വരുമസാനഖ
 സമ്പസാദദ്യമസായണി മസാറുന.അതുനകസാണ്ടറ ആനക വരുമസാനതണിനന്റെ(Y) രണ്ടറ ഭസാഗങ്ങളസാണറ 

ഉപയഭസാഗവഖ(C) സമ്പസാദദ്യവഖ(S).അതസായതറ,  Y=C+S

    APC=C/Y എനഖ   APS=S/Y എനഖ മനസണിലസാക്കുന.



 ഉപയഭസാഗ ഏകദവഖ ഉപയഭസാഗ സമവസാകദ്യവഖ
  വരുമസാനവഖ  ഉപയഭസാഗവഖ  തമണിലുള്ള  ബന്ധനത  സൂചണിപ്പണിക്കുന്നതസാണറ  ഉപയഭസാഗ

ഏകദഖ. C = f(Y)

   ഇവണിനട C എന്നസാല് ഉപയഭസാഗവഖ Y എന്നസാല് വരുമസാനവഖ ആകുന. 

   വരുമസാനവഖ ഉപയഭസാഗവഖ തമണിലുള്ള ബന്ധനത തസാനഴ നകസാടുതണിരണിക്കുന്ന 
സമവസാകദ്യമുപയയസാഗണിച്ചറ എഴുതസാവന്നതസാണറ .

    C = Č + cY
  ഇവണിനട  Č – ഓയട്ടസാണമസറ ഉപയഭസാഗഖ,അതസായതറ വരുമസാനഖ ഇലസാത      

                       അവസ്ഥയണില് ഉപയഭസാഗതണിനറ നചലവഴണിക്കുന്ന തുക .

                 c- മസാ൪ജണിനല് യപ്രസാനപനസണിറണി ടു കണ്സഡ്യൂഖ(MPC),അതസായതറ 
                      സഖീമസാന്ത ഉപയഭസാഗ പ്രവണത.[c=ΔC/ΔY]

വരുമസാനതണിലുണ്ടസാകുന്ന വ൪ദനവഖ ഉപയഭസാഗതണിലുണ്ടസാകുന്ന വ൪ദനവഖ തമണിലുള്ള 
അനുപസാതമസാണറ സഖീമസാന്ത ഉപയഭസാഗ പ്രവണത.

സമ്പസാദദ്യ ഏകദവഖ സമ്പസാദദ്യ സമവസാകദ്യവഖ
     S= -Ŝ +sY
    ഇവണിനട -Ŝ  – അതസായതറ വരുമസാനഖ ഇലസാത അവസ്ഥയണില്     

                       ഉപയഭസാഗ ആവശദ്യതണിനറ  കടമസായണി വസാങന്ന തുക .

                 s- മസാ൪ജണിനല് യപ്രസാനപനസണിറണി ടു യസവറ(MPS),അതസായതറ 
                      സഖീമസാന്ത സമ്പസാദദ്യ പ്രവണത.[s=ΔS/ΔY]

വരുമസാനതണിലുണ്ടസാകുന്ന വ൪ദനവഖ സമ്പസാദദ്യതണിലുണ്ടസാകുന്ന വ൪ദനവഖ തമണിലുള്ള 
അനുപസാതമസാണറ സഖീമസാന്ത ഉപയഭസാഗ പ്രവണത .

APC+APS=1      അഥവസാ 1-APC=APS   അഥവസാ 1-APS=APC

MPC+  MPS=1 അഥവസാ 1-MPC=MPS   അഥവസാ 1-MPS=MPC
സജ്വയഖ പഠന സഹസായണിയണില് നലണിയണിട്ടുള്ള സജ്വയഖ വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങളണിലൂനട 
പഠണിതസാവറ കടനയപസായകണ്ടതസാണറ.

പ്രവ൪തനഖ-3 (40 മണിനണിററ )
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
  മുകളണില് പ്രതണിപസാദണിച്ച ആശയങ്ങനള ഉദസാഹരണതണിലൂനട വദ്യകമസായകണ്ടതസാണറ .

     ഉപയഭസാഗ സമവസാകദ്യഖ C = 50 + 0.8Y ആണനതനയങ്കണില് 0,100,200,300,400,500  

എന്നഖീ വരുമസാനനമടുതറ ഉപയഭസാഗഖ, സമ്പസാദദ്യഖ എന്നണിവ കസാണുക.



വരുമസാ
നഖ

ഓയട്ടസാണ
മസറ 
ഉപയഭസാഗഖ

 0.8Y നമസാതഖ 
ഉപയഭസാഗഖ

ഓയട്ടസാണ
മസറ 
സമ്പസാദദ്യഖ

0.2Y സമ്പസാദദ്യഖ

0 50 0 50 -50 0 -50

100 50 80 130 -50 20 -30

200 50 160 210 -50 40 -10

300 50 240 290 -50 60  10

400 50 320 370 -50 80   30

500 50 400 450 -50 100   50

ഗസാഫറ വരച്ചറ ഉപയഭസാഗഖ, സമ്പസാദദ്യഖ എന്നണിവ തമണിലുള്ള ബന്ധഖ വദ്യകമസായകണ്ടതസാണറ .

 
 
 C                                                                                             C = Č + cY
 S

                                                                                             

                                                                                            S=-Ŝ +sY

c

                                                                                             Y
  s

 
      

പ്രവ൪തനഖ-4 ( 40 മണിനണിററ )

  ഒരു ദജ്വണിയമഖലസാ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണിനല സന്തുലണിത വരുമസാന നണി൪ണ്ണയഖ

  Y=C+S എന്നതണിനനയസാണറ നമസാതഖ സനപ എനഖ Y=C+I എന്നതണിനന നമസാതഖ 

ഡണിമസാന്റെറ എനഖ നകയറസറ വണിയശഷണിപ്പണിച്ചു. ഇവ രണ്ടുഖ തുലദ്യമസാകുയമ്പസാഴസാണറ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥ സന്തുലണിതസാവസ്ഥയണില് എതണിയചരുന്നതറ. അതസായതറ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണില് 



ഉല്പസാദണികനപ്പട്ട സസാധന യസവനങ്ങളനട അളവഖ ( C+S  ) അതു വസാങന്നതണിനുള്ള 
നചലവഖ ( C+I  ) തുലദ്യമസായകണ്ടതസാണറ.  
എസറ.എല്.എഖ.ല് നലണിയണിട്ടുള്ള ഗസാഫറ പരണിചയപ്പടുന. നമസാതഖ സനപ , നമസാതഖ 
ഡണിമസാന്റെറ എന്നണിവയുനട വകഖ വരക്കുന.സന്തുലണിതസാവസ്ഥനയ ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായയതസാനട വണിശദഖീകരണിക്കുന.

C  =  Č +  cY  ആയതുനകസാണ്ടറ,   Y=C+I  തസാനഴ  തന്നണിരണിക്കുന്ന  രഖീതണിയണില്  മസാറണി
എഴുതസാവന്നതസാണറ.

Y=Č+cY+I   ഇവണിനട വണിശകലനഖ ലളണിതമസാകുന്നതണിനസായണി നണിയകപഖ സ്ഥണിരമസാനണന്നറ

സങ്കല്പ്പണിക്കുന.അതസായതറ  I=Î.  അതുനകസാണ്ടറ നമസാതഖ ഡണിമസാന്റെറ  സമവസാകദ്യനത 

വണിണ്ടുഖ മസാറണി എഴുതസാവന്നതസാണറ.

  Y=Î+Č + cY 
  ഇവണിനട Î,Č എന്നണിവ സജ്വതന ഘടകങ്ങളസായതണിനസാല് അവനയ  Â  അകരഖ നകസാണ്ടറ 
സൂചണിപ്പണികസാഖ.അതണിനസാല് 

                 Y=  Â + cY
               Y – cY= Â 
               Y( 1-c)= Â 
               Y= Â /(1-c)
  സന്തുലണിത വരുമസാനനത Y* എന്നറ സൂചണിപ്പണിച്ചസാല് 

                          Y*=  Â /(1-c)
  ഒരു സമ്പദറ വദ്യസ്ഥയണില്  Î=80    Č=170 c=0.75   Y=900 ആനണങ്കണില് സമ്പദറ 

വദ്യവസ്ഥയുനട സഖതുലണിത വരുമസാനഖ കണുകസാക്കുക .   

പ്രവ൪തനഖ-5   ( 15 മണിനണിററ )

     അധണിക ഡണിമസാനഖ അധണിക സനപയുഖ എസറ.എല്.എഖ.ല് നലണിയണിട്ടുള്ള ഗസാഫണിനന്റെ 
സഹസായയതസാനട വദ്യകമസാകസാന പഠണിതസാകള്കറ കഴണിയയണ്ടതസാണറ .

     പ്രവ൪തനഖ-6  ( 15 മണിനണിററ)

       ലളണിതമസായ ഉദസാഹരണനമടുതറ ഗുണകനമന്നസാല് എനന്തന്നറ നണി൪വ്വചണിക്കുകയുഖ 
സമവസാകദ്യഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ എസറ.എല്.എഖ.നല യചസാദദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉതരഖ 
കനണ്ടതകയുഖ നചയ്യുന.

        
  വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള് (5 മണിനണിററ)

 തസാനഴ തന്നണിരണിക്കുന്ന സമവസാകദ്യഖ ഉപയഭസാഗ ഏകദഖ എന്ന ആശയനത പ്രതണിനണിധസാനഖ
        നചയ്യുന.                   

                C= Č+cY,  

i.  Č =10 , c=0.8  & Y=200, ആനണങ്കണില് ഉപയഭസാഗഖ എത്രയസാനണന്നറ കസാണുക.



ii.  ഉപയഭസാഗ സമവസാകദ്യഖ ഗസാഫറ വരച്ചറ അവതരണിപ്പണിക്കുക .

iii. 'Č' &'c' എന്നസാനലന്തറ? ഗസാഫണിനന്റെ സഹസായയതസാനട വണിവരണിക്കുക.

       
• റവനന്യു ബജററ ,മൂലധന ബജററ എന്നണിവ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസഖ
• റവനന്യു വരുമസാനവഖ മൂലധന വരുമസാനവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ   
•  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ പ്രധസാന നണികുതണി വരുമസാനങ്ങള്
• ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ പ്രധസാന നചലവണിനങ്ങള് 
• റവനന്യു നചലവഖ മൂലധന നചലവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസഖ  
• വണിവണിധ കമണികളഖ, റവനന്യു കമണി വ൪ദണിച്ചസാല് ഉണ്ടസാകുന്ന പ്രതദ്യസാഘസാതങ്ങളഖ

         അതുയപസാനല  പ്രയസാസമുള്ള പസാഠ ഭസാഗങ്ങള് കനണ്ടതണി വരസാനുഖ ആവശദ്യനപ്പടണഖ .

    B.യകരളതണില് എറവഖ അവസസാനഖ അവതരണിപ്പണിച്ച ബജറണിനന്റെ സഖകണിപ രൂപഖ       

        പഠണിതസാകസാള് നകസാണ്ടുവയരണ്ടതസാണറ.
    C. അടുത സമ്പ൪ക കസാസണില് കജ്വണിസറ നടതന്നതണിനസായണി ബജറണിനന ആസ്പദമസാകണി 

          പരമസാവധണി യചസാദദ്യങ്ങള് തയസാറസാകണി നകസാണ്ടുവയരണ്ടതസാണറ . 

                                         

             

                                        



                                  

                                          

                                              യുണണിററ  9  
                       ഗവണ്നമന്റെറ ബജറഖ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ
     
ആമുഖഖ
      പഠണിതസാകള്കറ ഏനറ പരണിചണിതമസായ പസാഠഭസാഗമസാണറ ബജറഖ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ .
പത്ര മസാധദ്യമങ്ങളണിലൂനട ഏനറ വണിവരങ്ങള് യശഖരണികസാന കഴണിയുനമന്നതുനകസാണ്ടറ ആ 
സസാധദ്യതനയക്കൂടണി ഉപയയസാഗനപ്പടുതണി ഗവണ്നമന്റെറ ബജററ ,അതുമസായണി ബന്ധനപ്പട്ട 
വണിവണിധ കമണികള്, പ്രധസാനനപ്പട്ട നണികുതണികള്,നചലവകള് എന്നണിവനയ 
അവതരണിപ്പണികസാന ശ്രമണിയകണ്ടതസാണറ.
ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

ഗവണ്നമന്റെറ 
ബജററ

ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ 
സസാമ്പതണിക 
ധ൪മങ്ങള്

ബജറണിനന്റെ 
ഘടകങ്ങള്

വണിവണിധ ബജററ 
കമണികള്

ധന നയവഖ 
അതണിനന്റെ 
ഉപകരണങ്ങളഖ

സ൪കസാറണിനന്റെ 
നണികുതണികളഖ 
നചലവകളഖ

നപസാതു ച൪ച്ച
പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡണിലൂനട 
ബജററ എന്നസാല് എനന്തനഖ 
ബജററ നണി൪വ്വഹണിക്കുന്ന 
ധ൪മങ്ങള് ഏവനയനഖ 
വദ്യകമസാക്കുന.
സഖഘ പ്രവ൪തനഖ
അകസനനമന്റെണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി
നകസാണ്ടുവന്ന  ബജറണിനന്റെ 
സഖകണിപ രൂപവഖ മറ 
കുറണിപകളഖ ച൪ച്ചസാ 
സൂചകങ്ങളനട 
സഹസായയതസാനട ച൪ച്ച 
നചയ്യുന. നപസാതു 
അവതരണതണിനു യശഷഖ 
യകസാഡഖീകരണിക്കുന.
നപസാതു ച൪ച്ച
 സസാമ്പതണിക അസ്ഥണിരതയുനട 
കസാലതറ സജ്വഖീകരണിയകണ്ട ധന
നയനതകുറണിച്ചറ ച൪ച്ച 
നചയ്യുന 

ഗവണ്നമന്റെറ ബജറണിനന 
നണി൪വ്വചണിക്കുന.
ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ സസാമ്പതണിക 
ധ൪മങ്ങള് പട്ടണികനപ്പടുതന.
ബജറണിനന്റെ ഘടകങ്ങള് 
വണിശകലനഖ നചയറ 
വദ്യകമസാക്കുന.
വണിവണിധതരഖ  ബജററ കമണികനള 
നണി൪വ്വചണിക്കുകയുഖ അവയുനട 
പ്രസാധസാനദ്യഖ തണിരണിച്ചറണിയുകയുഖ 
നചയ്യുന.
ധന നയഖ എനന്തനഖ അതണിനന്റെ 
ഉപകരണങ്ങളഖ ഏവനയനഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
സ൪കസാറണിനന്റെ നണികുതണികളഖ 
നചലവകളഖ വണിശകലനഖ 
നചയ്യുന.



പസാഠതണിയലകറ 
  പ്രവ൪തനഖ-1
      സ൪കസാറണിനന്റെ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണിലുള്ള ഇ ടനപടല്- ബജററ എന്ന പദതണിനന്റെ 
ഉത്ഭവഖ -അ൪ത്ഥഖ - നണി൪വ്വഹണിക്കുന്ന ധ൪മങ്ങള്- ഇവ പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ 
ഉപയയസാഗണിച്ചുള്ള നപസാതു ച൪ച്ചയണിലൂനട വദ്യകമസാകസാവന്നതസാണറ.

പ്രവ൪തനഖ-2 
        യകരളതണില് ഈ വ൪ഷഖ ഉണ്ടസായ മഹസാപ്രളയഖ വന നസാശമസാണറ ഉളവസാകണിയതറ . 
40000 യകസാടണി രൂപനയങ്കണിലുഖ സമസാഹരണിച്ചസാനല യകരളനത കരകയറവസാന 
സസാധണിക്കുകയുള്ളു. ഏനതലസാഖ മസാ൪ഗങ്ങളണിലൂനടയസാണറ ഇത്രയുഖ തുക സമസാഹരണികസാന 
സ൪കസാ൪ ശ്രമണിക്കുന്നതറ ?അതുയപസാനല ഏനതലസാഖ ആവശദ്യങ്ങള്കസാണറ ഈ തുക 
നചലവഴണികസാന ഉയദ്ദേശണിക്കുന്നതറ? ഇതണിനന ആസ്പദമസാകണി ച൪ച്ച 
സഖഘടണിപ്പണിക്കുന.അതുകഴണിഞറ പസാഠഭസാഗനത അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി തസാനഴ 
തന്നണിരണിക്കുന്ന ആശയങ്ങനള കുറണിച്ചറ കുറണിപ്പറ തയസാറസായകണ്ടതസാണറ .   

    പഠണിതസാകനള അഞ്ചറ ഗ്രൂപകളസാകണി ഓയരസാ ഗ്രൂപ്പണിനുഖ ച൪ച്ച നചയയണ്ടുന്ന പസാഠ 
ഭസാഗങ്ങള് നല്കുന.

   * റവനന്യു ബജററ         * വണിവണിധ കമണികള്   *പ്രയശ്നസാതരണി യചസാദദ്യങ്ങള് 
   * മൂലധന ബജററ        * ധന നയഖ

    ച൪ച്ചസാ സൂചകങ്ങള്  -
   ഒന്നസാഖ ഗ്രൂപ്പറ --

• റവനന്യു ബജററ എന്നസാനലന്തറ?
•  റവനന്യു വരവകനള രണ്ടസായണി തരഖതണിരണിച്ചണിരണിക്കുന .അവ ഏവ?

•  പ്രധസാനനപ്പട്ട പയരസാക -പ്രതദ്യക നണികുതണികള് ഏവ?

•  പ്രധസാന നണികുതണിയയതര വരുമസാനങ്ങയളവ?

•  റവനന്യു നചലവകള്കറ ഉദസാഹരണഖ നല്കുക.പദതണി  റവനന്യു നചലവഖ      
പദതണിയയതര  റവനന്യു നചലവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ വദ്യകമസാക്കുക .

   രണ്ടസാഖ ഗ്രൂപ്പറ -
• മൂലധന ബജററ എന്നസാനലന്തറ?

•  മൂലധന വരവഖ റവനന്യു വരവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസനമന്തറ?
•  പ്രധസാന മൂലധന വരവകള് എവ? 

•  മൂലധന നചലവകള് എന്നസാനലന്തറ?
•  മൂലധന നചലവഖ റവനന്യു നചലവഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ വദ്യകമസാക്കുക.

•   ഏതറ നചലവസാണറ യപ്രസാത്സസാഹണിപ്പണികനപ്പയടണ്ടതറ? എന്തുനകസാണ്ടറ? 

 മൂന്നസാഖ ഗ്രൂപ്പറ -



• സന്തുലണിത ബജററ ,അസന്തുലണിത ബജററ -ഇവ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസനമന്തറ?
• റവനദ്യ കമണി എന്നസാനലന്തറ? 

• യകരളതണില് എറവഖ അവസസാനഖ അവതരണിപ്പണിച്ച ബജറണില് 
റവനന്യുകമണിനയത്രയസാണറ?

• ധന കമണി എന്നസാനലന്തറ? ഏതറ റവനന്യു ഇനനത ഒഴണിവസാകണിയസാണറ ധനകമണി  
കണകസാക്കുന്നതറ?

• പ്രസാഥമണിക കമണി എന്നസാനലന്തറ? 

 നസാലസാഖ ഗ്രൂപ്പറ -
• ധന നയഖ എന്നസാനലന്തറ? 
• പണനപ്പരുപ്പഖ യനരണിടുന്ന സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണില് സജ്വഖീകരണിയകണ്ട ധന നയഖ 

എങ്ങനനയുള്ളതസായണിരണികണഖ?
• പണച്ചുരുകഖ യനരണിടുന്ന സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയണില് സജ്വഖീകരണിയകണ്ട ധന നയഖ 

എങ്ങനനയുള്ളതസായണിരണികണഖ?

• നപസാതുകടഖ എന്നസാനലന്തറ?

അഞ്ചസാഖ ഗ്രൂപ്പറ ഒഴണിനക ഓയരസാ ഗ്രൂപഖ തയസാറസാകണിയ കുറണിപ്പറ അവതരണിപ്പണിക്കുകയുഖ 
നപസാതുച൪ച്ചകറ യശഷഖ അധദ്യസാപകന യകസാഡഖീകരണിക്കുയുഖ നചയ്യുന . ഫലപ്രദമസായ 
യകസാഡഖീകരണതണിനസായണി പ്രനസയന്റെഷന കസ്ലൈഡറ ഉപയയസാഗണികസാവന്നതസാണറ .തുട൪ 
മൂലദ്യനണി൪ണ്ണയതണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി ഈ പ്രവ൪തനതണിനല പഠണിതസാകനളനട പ്രകടനഖ 
വണിലയണിരുതണി CE യസസാ൪  നല്യകണ്ടതസാണറ.

പ്രയശ്നസാതരണി
  ഗ്രൂപ്പണിനല അഖഗങ്ങള് യുണണിറണിനല എലസാ പസാഠഭസാഗങ്ങയളയുഖ ആസ്പദമസാകണി 
തയസാറസാകണിയ  യചസാദദ്യങ്ങള് യചസാദണിക്കുകയുഖ  മറ പഠണിതസാകള് വദ്യകണിഗതമസായണി 
ഉതരനമഴുതുകയുഖ നചയ്യുന.ഉയ൪ന്ന യസസാ൪ കരസ്ഥമസാകണിയവനര പ്രയതദ്യകഖ 
അഭണിനനണിക്കുന.

  വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള് 
1.പസാഠപുസ്തകഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ ബജറണിനന സഖബന്ധണിച്ച ഫറനളസാ ചസാ൪ട്ടറ തയസാറസാക്കുക .

2.യകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ അവതരണിപ്പണിച്ച പുതണിയ നണികുതണി ഏതറ ? ഈ നണികുതണിയുനട   
സവണിയശഷതകള് എനന്തലസാഖ?

3.പയരസാക നണികുതണികള് വണിലകയറതണിനു ഇടയസാക്കുന.ഇതണിയനസാടറ തസാങ്കള് 
യയസാജണിക്കുനയവസാ?
4.ബജറണിനല വ൪ദണിച്ചുവരുന്ന റവനന്യു കമണി നല ധന മസായനജറനമന്റെണിനന്റെ 
ലകണമല.ഇതണിയനസാടറ തസാങ്കള് യയസാജണിക്കുനയവസാ?യയസാജണിക്കുന എങ്കണില് റവനന്യു കമണി 
കുറച്ചുനകസാണ്ടുവരസാനുള്ള മസാ൪ഗങ്ങള് നണി൪യദ്ദേശണിക്കുക? 

5.യകന്ദ്ര സഖസ്ഥസാന സ൪കസാരുകളനട ബജററ സഖബന്ധമസായ കൂടുതല് വണിവരങ്ങള് 



യശഖരണിക്കുക.

6. വണിയദശ വണിനണിമയ നണിരക്കുമസായണി ബന്ധനപ്പട്ടറ പത്രങ്ങളണില്  വരുന്ന വസാ൪തകളനട 
കട്ടണിഖഗറസറ നകസാണ്ടുവരസാന ആവശദ്യനപ്പടുക.

                    

                                  

                                       



                                   യുണണിററ 10 

                     തുറന്ന സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥ
ആമുഖഖ
         അന്തസാരസാഷ്ട്ര വദ്യസാപസാരവമസായണി ബന്ധനപ്പട്ടറ പഠണിതസാകള്ക്കുള്ള മുന്നറണിവറ 
ഉപയയസാഗനപ്പടുതകയുഖ വണിയദശ വണിനണിമയ നണിരകറ എപ്രകസാരമസാണറ  
നണി൪ണ്ണയണികനപ്പടുന്നതറ  എനഖ ഉദസാരവല്കരണ നയഖ ഈ രഖഗതറ വരുതണിയ 
മസാറങ്ങള് എനന്തലസാനമനഖ മനസണിലസാക്കുന്നതണിനു സഹസായണിക്കുന്ന യുണണിറസാണറ എനഖ 
കണ്ടുനകസാണ്ടറ യവണഖ പസാഠഭസാഗഖ അവതരണിപ്പണികസാന .  

ആശയങ്ങള്
/ധസാരണകള്

പ്രകണിയകള്/പ്രവ൪തനങ്ങള്/
വണിലയണിരുതലുകള്

           പഠന യനട്ടങ്ങള്

തുറന്ന സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥ 

അടഞ സമ്പദറ 
വദ്യവസ്ഥ

അന്തസാരസാഷ്ട്ര 
വദ്യസാപസാരഖ 

വദ്യസാപസാര ശണിഷഖ
അടവ ശണിഷഖ

വണിനണിമയ നണിരകറ 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന 
രഖീതണികള്

കറനസണിയുനട 
മൂലദ്യഖ 
വ൪ദണിപ്പണികല്
,മൂലദ്യഖ കുറയല്
കറനസണിയുനട 
മൂലദ്യ 
വ൪ദനവറ,മൂലദ്യ 
യശസാഷണഖ
ഇന്തദ്യയുനട 
വണിയദശ വണിനണിമയ 
നണിരകറ

നപസാതുച൪ച്ച
നപസാതുച൪ച്ചയണിലൂനട അന്തസാരസാഷ്ട്ര
വദ്യസാപസാരഖ എനന്തനഖ തുറന്ന 
സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ അടഞ 
സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ എനന്തനഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

വദ്യസാപസാര ശണിഷഖ, അടവ 
ശണിഷഖ -എന്നണിവ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ ഉദസാഹരണതണിലൂനട 
മനസണിലസാക്കുന.
നപസാതുച൪ച്ച
പസാഠപുസ്തകഖ ഉപയയസാഗണിച്ചറ 
വണിനണിമയ നണിരകറ 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന വദ്യതദ്യസ്ഥ 
രഖീതണികള് വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ
കറനസണിയുനട മൂലദ്യഖ 
വ൪ദണിപ്പണികല്,മൂലദ്യഖ കുറയല് 
എന്നണിവ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
കറനസണിയുനട മൂലദ്യ 
വ൪ദനവറ,മൂലദ്യ യശസാഷണഖ 
എന്നണിവ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

തുറന്ന സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ
അടഞ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
അന്തസാരസാഷ്ട്ര വദ്യസാപസാരഖ 
നണി൪വ്വചണിക്കുന.
വദ്യസാപസാര ശണിഷവഖ
അടവ ശണിഷവഖ തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ തണിരണിച്ചറണിയുന.
വണിനണിമയ നണിരകറ 
നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്ന രഖീതണികള് 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന.
കറനസണിയുനട മൂലദ്യഖ 
വ൪ദണിപ്പണികല്,മൂലദ്യഖ കുറയല് 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
കറനസണിയുനട മൂലദ്യ 
വ൪ദനവറ,മൂലദ്യ യശസാഷണഖ 
തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.
ഇന്തദ്യയുനട വണിയദശ വണിനണിമയ 
നണിരകറ എപ്രകസാരമസാണറ 
നണി൪ണ്ണയണികനപ്പടുന്നനതന്നറ 
തണിരണിച്ചറണിയുന.

പസാഠതണിയലകറ



വദ്യകണിഗത പ്രവ൪തനഖ 
അന്തസാരസാഷ്ട്ര വദ്യസാപസാരനമന്നസാല് എനന്തനഖ തുറന്ന സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ  
അടഞ സമ്പദറ വദ്യവസ്ഥയുഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസനമനന്തനഖ ച൪ച്ചയണിലൂനട 
വദ്യകമസാകണിയതണിനു യശഷഖ ഇന്തദ്യയുനട അഞ്ചു വ൪ഷനത (2009-2013)  ബസാലനസറ 
ഓഫറ യപനയന്റെറസറ (അടവ ശണിഷഖ)  പഠണിതസാകള്കറ നല്കുന. ബസാലനസറ ഓഫറ 
യട്രേഡുഖ(വദ്യസാപസാര ശണിഷഖ)  ബസാലനസറ ഓഫറ യപനയന്റെറസഖ (അടവ ശണിഷഖ) തമണിലുള്ള 
വദ്യതദ്യസാസഖ കനണ്ടതസാന ആവശദ്യനപ്പടുന.ഇന്തദ്യയുനട വണിയദശ വദ്യസാപസാരനത 
അടണിസ്ഥസാനനപ്പടുതണി വദ്യസാപസാര ശണിഷതണിലുഖ അടവ ശണിഷതണിലുഖ ഉള്നപ്പടുന്ന ഇനങ്ങള് 
നല്കുന.
നപസാതുച൪ച്ച 
  പസാഠപുസ്തകഖ  വസായണിച്ചറ വണിനണിമയ നണിരകറ നണി൪ണ്ണയണിക്കുന്നതണിനുള്ള വദ്യതദ്യസ്ഥ 
രഖീതണികള്-സ്ഥണിര വണിനണിമയ നണിരകറ സമ്പ്രദസായഖ,ഫറയളസാട്ടണിഖഗറ വണിനണിമയ നണിരകറ  
സമ്പ്രദസായഖ, മസായനജറഡറ ഫറയളസാട്ടണിഖഗറ സമ്പ്രദസായഖ-  കനണ്ടതന.നപസാതു ച൪ച്ചയണിലൂനട 
പഠണിതസാവണിനുള്ള സഖശയങ്ങള്   ദൂരഖീകരണിക്കുന.പത്ര കട്ടണിഖഗറസറ ഉപയയസാഗണിച്ചറ വണിവണിധ 
രസാജദ്യങ്ങളനട വണിനണിമയ നണിരകറ വണിശകലനഖ നചയ്യുന .
നപസാതുച൪ച്ച 
    ലളണിതമസായ ഉദസാഹരണതണിലൂനട കറനസണിയുനട  മൂലദ്യ വ൪ദനവറ(currency 

appreciation),മൂലദ്യ യശസാഷണഖ (currency depreciation)തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ 
തണിരണിച്ചറണിയുന. അതുയപസാനല മൂലദ്യഖ വ൪ദണിപ്പണികല്(currency revaluation),മൂലദ്യഖ 
കുറയല്(currency devaluation) തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ തണിരണിച്ചറണിയുന.

വണിനണിമയ നണിരകറ നണി൪ണ്ണയതണിനല ഇന്തദ്യന അനുഭവവഖ അന്തസാരസാഷ്ട്ര അനുഭവവഖ 
വണിശകലനഖ നചയ്യുന. പത്രങ്ങളണിനല വസാ൪തകള് യശഖരണിച്ചറ  വണിയദശ വണിനണിമയ 
നണിരക്കുമസായണി ബന്ധനപ്പട്ടറ അന്തസാരസാഷ്ട്ര തലതണിലുഖ ഇന്തദ്യയണിലുഖ ഉണ്ടസായ പ്രധസാന 
സഖഭവങ്ങള് നപസാതു ച൪ച്ചകറ വണിയധയമസാക്കുന.

 വണിലയണിരുതല് യചസാദദ്യങ്ങള് 
1.ബസാലനസറ ഓഫറ യപനയന്റെറസറ നല(അടവ ശണിഷഖ) കറന്റെറ അകക്കൗണ്ടുഖ കസാപണിറല് 
അകക്കൗണ്ടുഖ തമണിലുള്ള വദ്യതദ്യസാസഖ വദ്യകമസാക്കുക .

2.പ്രധസാന രസാജദ്യങ്ങളണിനല യകന്ദ്ര ബസാങ്കണിനന്റെയുഖ കറനസണികളനടയുഖ യപരറ കനണ്ടതക .

3.ഇന്തദ്യയുനട പ്രധസാന ഇറക്കുമതണി ഇനങ്ങള് ഏവ?ഏനതലസാഖ രസാജദ്യങ്ങളമസായസാണറ 
ഇന്തദ്യകറ വദ്യസാപസാര ബന്ധമുള്ളതറ ?


