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Achamillai PG TRB ECONOMICS  

நுகர்வ ர் உபரி 
 நுகர்வரர் உதரி வகரட்தரடு, டிபெதிபட் ( Dupuit ) என்ந திரன்சு  

பதரபேபில் அரிஞரல் 1884 இல் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது.  

 இக்வகரட்தரட்டிற்க்கு பழு டிம் பகரடுத்து “ நுகர்வரர் ரம்”               

( Consumer Rent ) எண பதரிட்டரர்.  

  இக்வகரட்தரட்டட வலும் பப்தடுத்ற “ நுகர்வரர் எச்சம்”                     

( Consumer Surplus) என்ந பதரில் புதுடப்தடுத்றணரர்.  

 வதர.வதரல்டிங்க் இடண “ரங்குவரர் எச்சம்” ( Buyer’s Surplus) என்று 

அடக்கறன்நரர்.  

 ிளக்கம் :  

  ஒபே பதரபேபின் கு ிடனக்கும் ( Potential Price) உண்ட 

ிடனக்கும் ( Actual Price) இடடவ உள்ப ித்றரசவ நுகர்வரர் 

உதரி எணப்தடுகறன்நது.  

 பகரடுக்கக் கூடி ிடனபம் அப்பதரபேபினறபேந்து கறடடக்கக் கூடி 

தன்தரடும் சரக இபேந்ரல் நுகர்வரர், நுகர்வரர் உதரிட பதந 

படிரது. 

 பதநக் கூடி தன்தரடு ிடனட ிட அறகரக இபேந்ரல் இங்கு 

நுகர்வரர் உதரி கரப்தடும்  

 ஆகவ உதரி றபேப்றட அபிடுவ நுகர்வரர் உதரி என்றும், 

நுகர்வரர் உதரிக் வகரட்தரடு “குடநந்துபசல் இறுறறடன தன்தரட்டு 

ிறில்” இபேந்து பதநப்தட்டது என்றும் ஆல்திட் ரர்ல் 

கூறுகறன்நரர்.  
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குறைந்துசெல் இறுதநறை பயன்பட்டு  ிதயும் 
நுகர்வ ர் உபரியும்  

 குடநந்துபசல் தன்தரட்டு ிறப்தடி, ஒபே பதரபேடப பரடர்ந்து 

நுகபேக்கறன்ந வதரது, அன் இறுறறடனப் தன்தரடு குடநந்துக் 

பகரண்டு பசல்லும்.  

 இறுறறடனப் தன்தரடுகள் குடநந்து பசல்ரல், நுகர்வரன் 

கூடுனரக ரங்கப்தடுகறன்ந தண்டங்களுக்கு த் ரரக உள்ப 

ிடன குடநந்து பகரண்டு பசல்கறன்நது.  

 இறுறறடனப் தன்தரடும் அப்பதரபேபின் ிடனபம் சரக உள்ப 

றடனில் நுகர்வரன் சறடன அடடகறன்நரன். ஆக நுகர்வரன் 

உண்டில் ந் ிடன இறுறறடனப் தன்தரட்டுக்கு சம்.  

நுகர்வரர் உதரி = பரத்ப் தன்தரடு (TUx) – (MUx.Qx) ( இறுறறடனப் 

தன்தரடு X நுகப்தட்ட தண்டங்கபின் எண்ிக்டக )  

எடுவகள்கள் :   

1. தன்தரட்டட அபக்கனரம் 

2. தத்றன் இறுறறனப் தன்தரடு ரநரல் றடனரக இபேத்ல்  

3. நுகர்வரணின் ிபேப்தம், சுட ற்றும் வர்வு இடகபில் 

ரற்நறல்டன  

4. பதரபேபின் தன்தரடு அன் அபிப்டத சரர்ந்றபேக்கும்   

5.  தறலீட்டுப் தண்டங்கள் இல்டன  

6. குடநந்து பசல் இறுறறடனப் தன்தரட்டு ிற பசல்தடும்  

7. அங்கரடிில் றடநவுப் வதரட்டி றனவுகறநது.  
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நுகர்வ ர் உபரிக் வகட்படு தைனய்வு :  

 வதரசறரிர்கள் றக்கல்சன், வகணன், இரதின்சன், வன் வதரர்ட் 

வதரன்நர்கள் இக்வகரட்தரட்டட குடந கூறுகறன்நணர்.  

 வதர. றக்கல்சன் இடண ஒபே தணற்ந கற்தடணரகக் 

கபேதுகறன்நரர்.  

 வதர. சரபவல்சன் இக்வகரட்தரட்டட கக்கறல் புறல் கற்தடண 

உதரி என்கறன்நரர்.  

 வதர. ரதர்ட்சன் நுகர்வரர் உதரிகள் ீர் குறறகள் வதரன்நது. 

வரன்நற வரன்நற டநல் வண்டும். நுகர்வரர் உதரி கறடடக்கர 

உனகம் சனறப்புடட உனகம் என்கறநரர்.  

 நுகர்வரர் உதரி அடணத்துப் பதரபேட்களுக்கும் பதரபேந்ரது. 

அத்றரசற பதரபேள்கடப நுகபேம் வதரது நுகர்வரர்கள் நுகர்வரர் 

உதரிட கக்கறல் எடுத்துக் பகரள்றல்டன.  

 தத்றன் இறுறறடனப் தன்தரடு றடனரக இபேக்கும் என்ந 

எடுக்பகரள் டடபடநக்கு ஒவ்ர ஒன்று.  

 வதர. பனறமற வகரப்தி நுகர்வரர் எச்சவ இல்டன என்கறன்நரர்.   

நுகர்வரர் உதரி சரர்ந் சறன கபேத்துக்கள்  

 வதட்டன் ( Pattern) என்தர் நுகர்ில் இபே றடனகள் உள்பரக 

கூறுகறன்நரர். 

1. துன்தப் பதரபேபில் ( pain Economy ) இன்நறடர 

தண்டங்கபின் ிபேப்தம் இறல் நுகர்வரர் உதரி இபேப்தறல்டன  

( நுகர்வரர் உதரி எறர்டநில் ( எறர்தரர்க்கறன்ந 

ிடனடிட ிற்தடண ிடன அறகரக இபேத்ல்) 
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இபேந்ரல் அர்கள் துன்தறடன பதரபேபரரக் கட்டடப்தில் 

ரழ்ந்துபேரக கபேனரம் ) 

2. இன்தப் பதரபேபில் ( pleasure Economy ) ஆடம்தப் தண்டங்கள் 

இறல் நுகர்வரர் உதரி கரப்தடும் ( நுகர்வரர் உதரி 

கறடடத்துக் பகரண்வட இபேந்ரல் இன்த றடனில் க்கள் 

ரழ்ந்து பேகறன்நணர் எண கபேனரம். ) 

 பதரபேபின் ிடன அறகரிபேந்ரல் நுகர்வரபேக்கு கறடடக்கும் 

நுகர்வரர் எச்சம் குடநரக இபேக்கும். ரநரக ிடன குடநபம் 

வதரது நுகர்வரர் எச்சம் அறகரக இபேக்கும்.  

 அறக வட பகறழ்ச்சறபள்ப பதரபேட்க்களுக்கு நுகர்வரர் உதரி 

குடநரகவும், பகறழ்ச்சறற்ந பதரபேட்களுக்கு நுகர்வரர் உதரி 

அறகரகவும் கரப்தடும்.  

 இன்நறடர பதரபேட்கபில் நுகர்வரர் உதரி அபின்நற 

இபேப்தரல் கிக்க இனரது.  

நுகர்வ ர் உபரியின் பயன்கள்  

1. இபே வறு ரடுகபில் அல்னது இடங்கபில் ரழும் 

க்கபின் ரழ்க்கத் த்ட ஒப்திடுற்க்கு 

தன்தடுகறன்நது.  

2. ிடனட றர்ிக்க பற்றுரிடரபபேக்கு உவுகறநது.  

3. தன்ணரட்டு ரிதத்றல் ஏற்தடும் ன்டட அநற 

உவுகறநது.  

4. தன் றப்திற்க்கும் ரற்று றப்திற்க்கும் உள்ப 

வறுதரட்டட ிபக்குகறநது.  
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5. பற்றுரிட ிடனவதம் கரட்டனறல் கரப்தடும் பன்று 

றடனகபில் பல் றடன நுகர்வரர் உதரிட 

அடிப்தடடரகக் பகரண்டது.  

6. றற அடச்சபேக்கு நுகர்வரர் உதரி அறகபள்ப பதரபேட்கள் 

ீது ரி ிறக்க உவுகறநது.  

 நுகர்வரர் உதரி எப்வதரதும் வர்டநரகத்ரன் இபேக்கும்  

 நுகர்வரர் உதரி குடநந்து பசல் தன்தரட்டு ிற அடிப்தடடில் 

அடந்துள்பரல் – தன்தரடு அறகரக இபேக்கும் பதரபேளுக்கு 

பகரடுக்க றடணக்கும் ிடன அறகரக இபேக்கும்  

 இறுறறடனப் தன்தரடு குடந குடந பகரடுக்க றடணக்கும் 

ிடனபம் குடநபம்  

 தகுத்நறவுள்ப நுகர்வரன் பகரடுக்க றடணக்கும் ிடனடிட 

உண்ட ிடன அறகரக இபேப்தின் அர் அப்பதரபேடப ரங்க 

ரட்டரர்.  

 க்களுக்கு கறடடக்கறன்ந நுகர்வரர் உதரி எறர்டநில் இபேந்ரல் 

அர்கள் துன்த றடனப் பதரபேபரர கட்டடப்தில் ( Pain Economy ) 

ரழ்ந்து பேகறன்நணர் என்று கபேனரம் எண வதர.வதட்டன் 

குநறப்திடுகறன்நரர்.  

 

 வட பகறழ்ச்சற பற்நறலும் பகறழ்வுள்பரக இபேக்கும்வதரது 

நுகர்வரர் உதரி பூஜறரக இபேக்க ரய்ப்புள்பது  

 

 கு ிடன உண்ட ிடனக்கு சரக இபேக்கும் வதரது நுகர்வரர் 

உதரி பூஜறம் ஆக இபேக்கும்  
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ஹக்ஸன் நுகர்வ ர் உபரிக் வகட்படு  

 யறக்ஸ் “றப்பும் பலும்” என்ந நூனறல் நுகர்வரர் உதரி கபேத்ட 

ிபக்கறபள்பரர்.  

 யறக்ஸ் எந்ி எடுவகரள்கபின்நற சவரக்கு டபவகரட்டின் 

துடபடன்   நுகர்வரர் உதரிக் கபேத்ட ிபக்கறபள்பரர்.  

 யறக்ஸ் நுகர்வரர் உதரி கபேத்ட ிபக்கும் வதரது அடண 

“ஈடுகட்டும் ரறுல்” ( Quantity compensating variation) என்று கூறுகறன்நரர். 

 

அச்சறல்டன கல்ி அநக்கட்டடப  

அச்சறல்டன கல்ி ர இழ் 

Achamillai study material 

 TRB வதரட்டி வர்ிற்க்கு பதரபேபரரப் தரடத்றற்கு ட்டும் Study 
Material சறநப்தரண படநில் ரரிக்கப்தட்டுள்பது.  

 Unit wise – study materials சறநப்தரண படநில் எபி 
டடபடநில் பபிரண ிபக்கத்துடன் ரரிக்கப்தட்டுள்பது.  

 ஒவ்பரபே Unit க்கும் திற்சற ிணரக்கள் ிடடகளுடன் 

பகரடுக்கப்தட்டுள்பது.  
 கடந் 2001 பல் 2017 ட டத்ப்தட்ட பந்ட TRB வதரட்டித் 

வர்வுகபின் வகள்ிகள் ிடடகளுடன் பகரடுக்கப்தட்டுள்பது. 
 50 ரறரி திற்சற ிணரள்கள் ிடடகளுடன் ரரிக்கப்தட்டுள்பது  

 2200+ தக்கங்கள் அடணத்தும் Printed Materials ஆகும்  
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