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जगातीऱ ऱोकसंख्या वाढीची कारणे  
 

 आयोग्म वलसान ल आयोग्म वलऴमक वेलाॊचे झारेरी प्रगती. 

 लाशतूक वाधनातीर भोठ्मा प्रभाणात झारेरी प्रगती आणण त्माभऱेु योगाॊच्मा 

पैरालाच्मा लेऱी त्लरयत शोणाया औऴधाॊचा ऩुयलठा. 

 स्त्रिमाॊच्मा प्रवतुीच्मा काऱातीर भतृ्मूचे कभी झारेरे प्रभाण. 

 फार भतृ्मूचे घटरेरे प्रभाण. 

 अवलकसवत देळातीर भतृ्मूचे कभी झारेरे ऩयॊतु अऩेषे प्रभाणे जन्भ दायाचे कभी 

न झारेरे प्रभाण. 

 लाढत ेऔद्मोगगकयण .    
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माल्थसचा ऱोकसंख्या वाढीचा ससद्ांत   

 प्रणेता:थाॉभव यॉफटॅ भाल्थव  

जन्भ: १४ पेब्रुलायी १७६६, इॊग्रॊड  

 उच्च सळषण: केस्त्रब्रज वलद्माऩीठ  

 An Essay on Principals of  Population ग्रॊथ १७९८ भध्मे 

सरहशरा. 

कॉरेज भध्मे अथथळाि ल याज्मळारि वलऴम प्राध्माऩक.  



माल्थसचा ऱोकसंख्या वाढीचा ससद्ांत   
 An Essay on Principals of  Population ग्रॊथ १७९८ भध्मे सरहशरा. मा ग्रॊथात 

त्माॊनी भाॊडरेरे वलचाय: 

१. रिी ऩुरुऴातीर जफयदरत रैंगगक आकऴथण  

२. लाढत्मा रोकवॊख्मेफयोफय अन्न धान्माचे उत्ऩादन लाढत नाशी.  

३. अन्नधान्म अऩुये ऩडल्माने रोक अधथऩोटी ककला उऩाळी याशतात. 

४. कभी अन्न सभऱाल्माभऱेु रोकाॊची उऩावभाय शोते. 

५. लाढत्मा रोकवख्मेरा आऱा घातरा नाशीतय द:ुख, दारयद्र्म, उऩावभाय मुध्द, 
चोऱ्माभाऱ्मा ल नैवगगथक आऩत्ती (दषु्काऱ, बकूॊ ऩ योगाॊचा पैराल) मेतात     



माल्थसचा ऱोकसंख्या वाढीची गहृीतके    

गहृीतके 
१. भानलारा जगण्मावाठी अन्न आलश्मक आशे.  

२. भानलाची तीव्र रैंगगक इच्छाळक्ती ल त्माभऱेु लाढणायी रोकवॊख्मा. 

३. लाढती रोकवख्मा आणण भानलाचा याशणीभानाचा दजाथ माभधीर वॊफध. 

४. ळेतीभधीर घटत्मा उत्ऩादनाचा ननमभ.   
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माल्थसचा ऱोकसंख्या वाढीचा ससद्ांत    
वलश्रेऴण  

१. रोकवॊख्मा ल अन्न धान्माचे उत्ऩादन  
२. रोकवॊख्मेची बसूभती ऩद्धतीने शोणयी लाढ. उदा. १, २, ४, ८, १६  
३. अन्नधान्माचे गणणती शे्रणीने शोणाये उत्ऩादन. उदा. १, २, ३, ४, ५  
४. रोकवॊख्मा ल अन्न धान्माचे उत्ऩादन माभधीर अवभतोर. 
उदा: रोकवॊख्मा लाढ १०००, २०००, ४०००, ८०००, १६००० तय अन्नधान्म प्रभाण 

१००, २००, ३००, ४००, ५०० टन  
दय २५ लऴाांनी रोकवॊख्मा दऩुटीने ल १०० लऴीत १६ ऩटीने लाढते ऩयॊतु १०० लऴी 

अखेय अन्नधान्माचे उत्ऩादन ५ ऩटीने लाढत.े  
५. रोकवॊख्मेलयीर ननमॊिण  



माल्थसचा ऱोकसंख्या वाढीचा ससद्ांत    
रोकवॊख्मा लाढीलयीर उऩाम: 

१. नैवगगथक उऩाम २. प्रनतफॊधक उऩाम 
टीकात्भक ऩयीषण: 
गुण:  
१. भाल्थवच्मा सवद्धाॊतालरून रोकवॊख्मा लाढीची कल्ऩना मेते. 
२. मा सवद्धाॊतालरून अन्नधान्माच्मा उत्ऩादनाची कल्ऩना मेते. 

दोऴ: 

१. भाल्थवने वाॊगगतरेरी बूसभनतक शे्रणी शी भानला वॊफधी रागू शोत नाशी 

२. भाल्थवने वाॊगगतरेरा रोकवॊख्मा लाढीचा लेग प्रचॊड आशे. 

३. भाल्थवने आधुननक ळतेी तॊिाचा वलचाय केरा नाशी. 



ऱोकसंख्या सकं्रमण ससद्ांत   



Thank You...


