
 

ANSWER KEY 

 

1.Kerala (ുകരളം)                                     1 

 

2.16.7%           1 

 

3.ഔപചഺര഻ക ജനസംഖൿഺശഺസ്തരം പധഺനമഺയഽം അളവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെട്ടവയഺണ്. ജനനം, മരണം, കഽട഻ുയറ്റം, വ഻വഺഹം, വ഻വഺ 
ഹുമഺചനം രഽടങ്ങ഻യ കഺരൿങ്ങളുീട ഗണ഻രശഺസ്തരപരമഺയ 

പഠനമഺണത്. ജനസംഖൿയഽീട സഺമാഹ഻കവഽം, സഺമ്പത്ത഻കവഽം, 
രഺര഼യവഽമഺയ രലങ്ങൾക്കഺണ് സഺമാഹ഻ക ജനസം ഖൿഺശഺസ്തരം 

ഊന്നൽ നൽകഽന്നത്.         2 

 

4.C. Wright Mills (സ഻ ീററ്റ് മ഻ൽസ്ത)      1 

 

5.ുരഺമസ്ത മഺൽത്താസ്ത        1 

 

6.ജനസംഖൿഺശഺസ്തരത്ത഻ീല മീറ്റഺരഽ പധഺന സ഻ദ്ധഺന്തമഺണ് ജന 

സംഖൿഺശഺസ്തര പര഻വർത്തന സ഻ദ്ധഺന്തം. 1940 കള഻ൽ ക഻ങ്ങ്ല഻ 
ുഡവ഻സ്ത എന്ന അുമര഻ക്കൻ സമാഹശഺസ്തരജ്ഞനഺണ് ഈ സ഻ദ്ധഺന്തം 
അവരര഻െ഻ച്ചത്. അുേഹത്ത഻ന്ീറ സ഻ദ്ധഺന്തം ശഽഭഺപ്ര഻ 
കരമഺയ഻രഽന്നഽ. ജനസംഖൿഺവളർച്ച സർവ്വഺത്മകമഺയ സഺമ്പ ത്ത഻ക 

വ഻കസനവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട ഒന്നഺീണന്ന് ഈ സ഻ദ്ധഺന്തംവഺദ഻ച്ചു. 
ഓുരഺ സമഽഹവഽം ജനസംഖൿഺവർദ്ധനവഽമഺയ഻ ബന്ധം ീെട്ട ഒരഽ 
പുരൿക വ഻കസന മഺരികയഺണ് പ഻ന്തഽടരഽന്നീരന്നഺ ഈ സ഻ദ്ധഺന്തം 
ചാണ്ട഻കഺട്ട഻. 
 

 ജനസംഖൿഺവളർച്ചയ഻ൽ മാന്ന് അട഻ സ്ഥഺന ഘട്ടങ്ങളുീണ്ടന്ന് 
ജനസംഖൿഺശഺസ്ത പര഻വർത്തന സ഻ദ്ധഺന്തം പറയഽന്നഽ. ജനസംഖൿഺ 
വളർച്ചയ഻ീല ഒന്നഺംഘട്ടത്ത഻ൽ സമാഹം അല്പവ഻ കസ഻രവഽം 
സഺുേര഻കമഺയ഻ പ഻ുന്നഺക്കഺവസ്ഥയ഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. - 

ഈ ഘട്ടത്ത഻ൽ ജനനന഻രക്കഽം മരണന഻രക്കഽം വളീര ഉയർന്നഺ 
യ഻ര഻ക്കഽം. അര഻നഺൽ ജനസംഖൿയഽീട വളർച്ചഺന഻രക്ക് കഽറവഺ 
യ഻ര഻ക്കഽം.  
 

ജനസംഖൿഺ വളർച്ചയ഻ീല രണ്ടഺം ഘട്ടം ഒരഽ പര഻വർത്തഺനഺത്മക 

ഘട്ടമഺണ്. സമാഹം സഺുേര഻കവ഻ദൿയ഻ൽ പഽുരഺഗര഻ പഺപ഻ക്കഺൻ 

രഽടങ്ങഽന്ന ഈ ഘട്ടത്ത഻ൽ ജനസംഖൿ പ഻ന്ന഻ൽന഻ന്ന് മഽുന്നഺട്ട് 
കഽര഻ക്കഽന്നഽ. ഇക്കഺലത്ത് ജനനന഻രക്ക് ഉയർന്നരഽം മരണന഻രക്ക 



രഺഴ്ന്ന്നരഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അര഻നഺൽ ജനസംഖൿയഽീട വളർച്ച ന഻രക്ക് 
വളീര ഉയർന്നരഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 

ജനസംഖൿഺ വളർച്ചയ഻ീല മാന്നഺമുത്തരഽം അവസഺനുത്തരഽമഺ ഘട്ടം 
ആരംഭ഻ക്കഽന്നത്. വ഻കസ഻രവൿവസഺയവൽക്കരണ കഺലത്തഺണ്. 

ഇക്കഺലത്ത് ജനനന഻രക്കഽം മരണന഻രക്കഽം കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

അര഻നഺൽ ജനസംഖൿയഽീട വളർച്ചഺന഻രക്ക് കഽറവഺണ്. ഒന്നഺം 
ഘട്ടത്ത഻നഽം രണ്ടഺംഘട്ടത്ത഻നഽം മുധൿയഽള്ള പര഻വർത്ത നഺത്മക 

ഘട്ടത്ത഻ലഺണ് രവര഻രഗര഻യ഻ലഽള്ള ജനസംഖൿഺവളർച്ച - അഥവഺ 
ജനസംഖൿഺവ഻സ്തുഫഺടനം ഉണ്ടഺകഽന്നത്. ആധഽന഻ക ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള 

ുരഺഗന഻യന്തണം, ീപഺരഽജനഺുരഺഗൿം ശദ്ധ, ീമച്ച ീെട്ട 
ുപഺഷഺകഺഹഺരം എന്ന഻വയ഻ലഽീട മരണന഻രക്ക് രഺുഴഺട്ട് 
ീകഺണ്ടഽവരഽുമ്പഺഴഺണ് ഈ ജനസംഖൿഺവ഻സ്തുഫഺടനം സംഭവ഻ 
ക്കഽന്നത്. ഈ മഺറ്റവഽമഺയ഻ ീപഺരഽത്തീെട്ടു ുപഺകഺൻ സമാഹത്ത഻ന് 

കാടഽരൽ സമയീമടഽുക്കണ്ട഻ വരഽന്നഽ. ദഺര഻ദൿത്ത഻ന്ീറയഽം ഉയർന്ന 

മരണന഻രക്ക഻ന്ുറയഽംകഺലത്ത് രാപീെട്ട പരൿഽല്പഺദന സവഭഺവീത്ത 

പഽുരഺഗര഻യഽുടയഽം ജ഼വ഻രൂദർഘൿത്ത഻ന്ുറയഽം പഽത്തൻ 

സഺഹചരൿങ്ങൾക്കനഽസിരമഺയ഻ മഺറ്റ഻ീയടഽക്കഺനഽം സമഽഹം 
ദ഼ർഘകഺലീമടഽക്കഽന്നഽ. ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള പര഻വർ ത്തനം 
പശ്ച഻മയാുറഺെ഻ൽ സംഭവ഻ച്ചത് 19-ാഺാം നാറ്റഺണ്ട഻ന്ീറ അന്തൿ ത്ത഻ലഽം 
20-ാഺാം നാറ്റഺണ്ട഻ന്ീറ രഽടക്കത്ത഻ലഽമഺണ് ഏീറക്കഽീറ 

ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള പര഻വർത്തനം (പഽര഻യ സഺഹചരൿങ്ങൾക്കനഽ 
സര഻ച്ച് പരൿഽല്പഺദന സവഭഺവീത്ത മഺറ്റ഻ീയടഽക്കഽക എന്നത്) 

അവ഻കസ഻ര രഺജൿങ്ങളും പ഻ൻരഽടർന്നഽവരഽന്നഽണ്ട്. കഽറയഽന്ന 

മരണന഻രക്ക഻ുനഺീടഺെം ജനനന഻രക്കഽം കഽറച്ചുീകഺണ്ട് വരഺൻ ഈ 

രഺജൿങ്ങൾ ുപഺരഺട഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ഇന്തൿയ഻ലഽം ജന 

സംഖൿഺപര഻വർത്തനം ഇന഻യഽം പാർത്ത഻യഺയ഻ട്ട഻ലല. മരണന഻രക്ക് 
കഽറഞ്ഞ഻ട്ടുീണ്ടേ഻ലഽം അുര വൿഺപ്ര഻യ഻ൽ ജനനന഻രക്ക് കഽറ 

ച്ചുീകഺണ്ടഽവരഺൻ രഺജൿത്ത഻ന് കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല                    8 

7.ഇന്തൿൻ ജനസംഖൿയ഻ീല ഭാര഻ഭഺഗവഽം ഗഺമങ്ങള഻ലഺണ് 

ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്. 2011 ീല ീസൻസസ്ത പകഺരം ജനസംഖൿയ഻ീല 69 ശരമഺ 
നവഽം ഗഺമങ്ങള഻ലഺണ് ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്. 31 ശരമഺനം ജനങ്ങൾ 

നഗരങ്ങള഻ലഺണ് . നഗരങ്ങള഻ീല ജനസംഖൿ കഽത്തീന വർധ഻ച്ചുീകഺ 

ണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന പവണരയഺണ് കഺലങ്ങളഺയ഻ കണ്ടഽവരഽന്നത്. 20-ാഺാം 
നാറ്റഺണ്ട഻ന്ീറ രഽടക്കത്ത഻ൽ നഗരങ്ങള഻ീല ജനസംഖൿ 11 

ശരമഺനമഺയ഻രഽന്നഽ. 21-ാഺാം നാറ്റഺണ്ട഻ന്ീറ രഽടക്കത്ത഻ൽ അത് 28 

ശരമഺനമഺയ഻ വർദ്ധ഻ച്ചു. അങ്ങീന ഒരഽ നാറ്റഺണ്ട഻നഽള്ള഻ൽ നഗര 

ത്ത഻ീല ജനസംഖൿയ഻ൽ 24 മടങ്ങ് വർദ്ധനവഽണ്ടഺയ഻. ഇത് എണ്ണ 

ത്ത഻ന്ീറ മഺരം പശ്നമലല. നഗരത്ത഻ീല ജനസംഖൿയ഻ൽ വർദ്ധന 



വഽണ്ടഺകഺനഽള്ള പധഺന കഺരണം ആധഽന഻ക വ഻കസന പക഻ യകളഺണ്,  

             4 

8..ജന സംഖൿഺ പശ്നം വളീര ുനരീത്ത രീന്ന ഇന്തൿ ര഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ഻ 
രഽന്നഽ. അര഻നഺൽ 1952- ൽരീന്ന ഒരഽ ജനസംഖൿനയം പഖൿഺ പ഻ച്ച ആദൿ 
രഺജൿം  ഇന്തൿയഺണ്. കഽടഽംബഺസാരണ പദ്ധര഻കൾക്ക് ഊന്നൽ 

ൽക഻ീകഺണ്ടഽള്ള ഒരഽ ജനസംഖൿഺനയമഺണ് ഇന്തൿഺഗവൺീമന്് 

സവ഼കര഻ച്ചത്. ഇര഻നഺയ഻, ഒരഽ ുകര കഽടഽംബഺസാരണ ുബഺർഡഽം ഒരഽ 
കഽടഽം ബഺസാരണ വകഽെും സ്ഥഺപ഻ച്ചു. പഞ്ചവത്സര പദ്ധര഻കളും 

കഽടഽംബഺസാരണത്ത഻ന് അർഹമഺയ പര഻ഗണനുയക഻. ചഽരഽ ക്കത്ത഻ൽ 

ഇന്തൿയഽീട ജനസംഖൿനയം ുദശ഼യ കഽടഽംബഺസാ രണ പര഻പഺട഻ 
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ രാപീെടഽത്ത഻യ ഒന്നഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

ഈ പര഻പഺട഻യഽീട പധഺന ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ രഺീഴ പറയഽന്നവയഺണ്.  

1) സമാഹത്ത഻ന് അഭ഻ലഷണ഼യമഺയ ര഼ര഻യ഻ൽ ജനസംഖൿഺ 

വളർച്ചയഽീട ന഻രക്ക഻ുനയഽം മഺരികുയയഽം സവഺധ഼ന഻ക്കഺൻ 

ശമ഻ക്കഽക. (ീപഺരഽ ലക്ഷ്ൿം) 
 

2) പലരരത്ത഻ലഽള്ള ജനനന഻യന്തണ മഺർഗ്ഗങ്ങീള ുപഺത്സഺഹ഻ 
െ഻ച്ചുീകഺണ്ട് ജനസംഖൿഺ വളർച്ചയഽീട ന഻രക്ക് കഽറച്ചുീകഺ 
ണ്ടഽവര഻ക. 

 

3) ീപഺരഽജനഺുരഺഗൿം ീമച്ചീെടഽത്തഽക. 

 

4) ജനസംഖൿഺ പശ്നങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും ആുരഺഗൿപശ്നങ്ങീളക്കഽ റ഻ച്ചും 
ജനങ്ങള഻ൽ അവുബഺധം വളർത്ത഻ീയടഽക്കഽക.     6 

 

9.ഇന്തൿയ഻ീല ഭാര഻ഭഺഗം ജനങ്ങളും യഽവഺക്കളഺണ്. അര഻നഺൽ ഒരഽ 
ഇളം ജനസംഖൿയഺണ് ഇന്തൿക്കഽള്ളത്. ഇന്തൿയ഻ീല ശരഺശര഻ പഺയം 
മറ്റു രഺജൿങ്ങീള അുപക്ഷ്഻ച്ച് വളീര കഽറവഺണ്. മാന്നഽ 
പഺയവ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽീെട്ടവർക്കഽം ജനസംഖൿയ഻ലഽള്ള വ഻ഹ഻രം എര 

ശരമഺനമഺീണന്ന് അത് കഺണ഻ക്കഽന്നഽ. 15 വയസ്സ഻നഽ രഺീഴയഽള്ളവർക്ക് 
ജനസംഖൿയ഻ലഽള്ള വ഻ഹ഻രം 1971- ൽ 42 ശരമഺനമഺയ഻രഽന്നഽ. ഈ 

ഉയർന്ന രലത്ത഻ൽന഻ന്ന് ജനസംഖൿയ഻ലഽള്ള വ഻ഹ഻രം 2001- ൽ 34% 

മഺരമഺയ഻ കഽറഞ്ഞഽ. 
 

എന്നഺൽ 15- 60 പഺയവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെട്ടവരഽീട ജനസംഖൿയ഻ ലഽള്ള 

വ഻ഹ഻രം ശരമഺനം 53- ൽ ന഻ന്ന് 59 ആയ഻ ുനര഻യ ുരഺര഻ൽ 

വർദ്ധ഻ക്കഽകയഺണഽണ്ടഺയത്. 60 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ലഽള്ള പഺയ 

വ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ വ഻ഹ഻രം വളീര ീചറഽരഺീണേ഻ലഽം ഈ കഺല 

ഘട്ടത്ത഻ൽ 1971-2001 അത് വർദ്ധ഻ക്കഺൻ രഽടങ്ങ഻യ഻രഽന്നഽ. 5 



ശരമഺനത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 7 ശരമഺനമഺയ഻ അത് വർദ്ധ഻ച്ചു. പഺയഘടന : 

പഺയത്ത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ജനങ്ങീള കഽട്ട഻കൾ, 

പഺയപാർത്ത഻യഺയവർ, വിദ്ധർ എന്ന഻ങ്ങീന മാന്നഽ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ 
ര഻ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
 

• 0-14 പഺയവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെട്ടവരഺണ് കഽട്ട഻കൾ, 

 

15- 60 പഺയവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെട്ടവരഺണ് പഺയപാർത്ത഻യഺയവർ  

 60 വയസ്സ഻നഽ മഽകള഻ലഽള്ളവരഺണ് വൿദ്ധന്ഩഺർ     4 

 

 

10.സമാഹത്ത഻ൽ ഒരഽ വൿക്ത഻യഽീട സ്ഥഺനം എന്തഺണഺന്ന് ഇര഻ൽ 

കഺണ഻ച്ചുരരഽന്നഽ. സമാഹത്ത഻ീല മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ടുീകഺണ്ട് 
സവന്തം സ്ഥഺനം ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഺൻ ഇത് സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. 
സഺമാഹ഻ക കാട്ടം, ഭഺഷ, ജഺര഻, വർഗ്ഗം, മരം രഽടങ്ങ഻യവ. 

അത്തരീമഺരഽ ഭാപടത്ത഻ന്ീറ ഒരഽ പര഻െ് ഇര഻നകം രീന്ന 

കഽട്ട഻ക്കഺലത്ത് സഺമാഹൿവൽക്കരണ പക഻യയ഻ലാീടുയഺ അീലലേ഻ൽ 

നമഽക്ക് ചഽറ്റുമഽള്ള ുലഺകീത്ത മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ പഠ഻െ഻ച്ച 

വഴ഻കള഻ലാീടുയഺ നൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഇരഺണ് സഺമഺനൿബഽദ്ധ഻ മഺെ്. 2 


