
KCG-Portal of Journals 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue-30 | March – April 2018 

BRICS સમહુ્દેશોમ ાં જનસાંખ્ય ન  વલણો 

પ્રસ્ત વન : 

૨૧મી સદીની શરૂઆતથીજ ભારત વિવિધ ક્ષેતે્ર પ્રગવતના પથ પર છે. રાષ્ટ્રીય આિક અને માથાદીઠ 
આિકના િલણોમાાં સધુારો થઇ રહ્યો છે. ઉત્પાદનના કે્ષતે્ર અગે્રસર થિા જઈ રહ્ુાં છે. ખેવતકે્ષતે્ર ટેકનોલોજીની 
તલુનાએ સેિા કે્ષત્ર અને ઉદ્યોગ કે્ષત્રમાાં ભારત ઝડપથી આગળ િધી રહ્ુાં છે અને તમામ સરિાળે ભારત ઝડપથી 
અવથિક વિકાસ સાધી રહ્ુાં છે તેમ કહી શકાય.  

અવથિક વિકાસના એક અગત્યના અને મહત્િના વનદેશક તરીકે િસતી પ્રમાણ નો સમાિેશ થાય છે. 
ભારતની િસ્તી ચીન પછી દુવનયામાાં બીજા ક્રમે આિે છે. તેમાાં થઇ રહલેા ફેરફારોના અભ્યાસો અલગ અલગ 
સમાજ િૈજ્ઞાવનકો દ્વારા કરિામાાં આિે છે. અને અલગ અલગ માંતવ્યો પ્રમાણે થોડા િર્ષોમાાં ભારત િસ્તીમાાં ચીન 
કરતાાં આગળ અને દુવનયામાાં પ્રથમ ક્રમે આિશે તેિી આગાહીઓ કરિામાાં આિે છે. પરાંત ુિાસ્તિમાાં આપણા 
દેશમાાં િસ્તીિધારાને અસરકરતા મહત્િના વનદેશકો જેિાકે િસ્સ્તવ્રધુી દર, જન્મ દર, પ્રજનન દરમાાં છેલ્લા 
થોડાક િર્ષોમાાં ઘટાડાનો પ્રમાણ જોિા મળ્યો છે. સાથે સાથે મતૃ્યદુર, બાળ મતૃ્ય ુદર અને અપેક્ષક્ષત આયષુ્ટ્ય દરમાાં 
ધીમા દરે હકારાત્મક સધુારો એ બાબત પર ભાર મકેુ છે કે ભારતમાાં આરોગ્યની સવુિધાઓનો વિકાસ / વિસ્તાર 
થઇ રહ્યો છે. 

સાંશોધન હતે:ુ 

ક્ષિકસ સમહૂદેશોમાાં જનસાંખ્યા િધારાના વિવિધ વનદેશકોના િલણો અને ભવિષ્ટ્યના જનસાંખ્યા ફેરફારો જાણિા 
અને સમજિા. 

સાંશોધન પદ્ધતત: 

આ લેખમાાં િસ્તીિધારાના વનદેશકોની આંકડાકીય માહહતી ગૌણ સ્િરૂપે પ્રાપ્ત કરી, કોષ્ટ્ટકીકરણ અને વિશ્લેર્ષણ 
કરેલ છે. 

બ્રિકસ સમહુ્દેશોમ ાં જનસાંખ્ય  તનદેશકોન  વલણો: 

વિશ્વમાાં ઝડપથી વિકાસ પામતા ક્ષિકસ (BRICS- BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA, SOUTH AFRICA) 
સમહૂ દેશોમાાં િસ્તીિધારાના વનદેશકોમાાં જે ફેરફારો જોિા મળ્યા છે તેની અહી વિગતે ચચાા કરિાનો પ્રયાસ કયો 
છે. 
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બ્રિકસ સમહુમ ાં વસ્તી વદૃ્ધદ્ધ દર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 1.01 1.23 1.2 1.17 1.13 1.1 0.83 0.8 
રવશયા -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.02 -0.03 
ભારત 1.61 1.58 1.55 1.38 1.34 1.31 1.28 1.25 
ચીન 0.61 0.63 0.66 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44 
દ. આહિકા -0.46 0.83 0.28 -0.05 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48 

Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 

િસ્તીિધારાનો આધાર િસ્તીવધૃીના દર પર રહલેો છે ક્ષિકસ સમહૂ દેશોમાાં િર્ષા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ 
સધુીના ઉપરોક્ત આંકડાઓ જોતા જણાય છે કે દક્ષીણ આહિકા વસિાયના દેશોમાાં િસ્તીવધૃી દરમાાં ધીમો ઘટાડો 
જોિા મળે છે અહહ મહત્િની બાબત એ છે કે ચીનની તલુનાએ ભારતનો િસ્તીવધૃી દર ઉચા દરે ઘટી રહ્યો છે. 

બ્રિકસ સમહુમ ાં જન્મ દર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 16.3 18.72 18.43 18.11 17.79 17.48 14.97 14.72 
રવશયા 10.92 11.03 11.1 11.11 11.05 10.94 12.11 11.87 
ભારત 22.69 22.62 21.76 21.34 20.97 20.60 20.24 19.86 
ચીન 13.45 13.71 14 12.17 12.29 12.31 12.25 12.17 
દ. આહિકા 17.94 20.23 19.93 19.61 19.48 19.32 19.14 18.94 

Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 

ઉપરોક્ત ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ ના જન્મદરના આંકડાઓમાાં ક્ષિકસ સમહૂ પૈકી ભારતમાાં જન્મદર સૈથી ઉંચો 
જોિા મળે છે ૨૦૦૭ પછી જન્મદરમાાં થતો ઘટાડો અન્ય દેશોની તલુનાએ ભારતમાાં િધારે જોિા મળે છે. ૨૦૦૭ 
માાં ભારતમાાં જન્મદર ૨૨.૬૯ થી ઘટી ૨૦૧૪ માાં ૧૯.૮૬ નોંધાયુાં છે. આજ સમયગાળા દરમ્યાન આજ પ્રમાણ 
ચીનમાાં ૧૩.૪૫ થી ૧૨.૧૭, રવસયા ૧૦.૯૨ થી ૧૧.૧૭, િાઝીલ ૧૬.૩૦ થી ૧૪.૭૨  અને દક્ષીણ અહિકા  
૧૭.૯૪ થી િધી ૧૮.૯૪ થયેલ છે. ઘટાડાનો દર ભારતમાાં સૌથી િધારે છે.  

બ્રિકસ સમહુમ ાં પ્રજનન દર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 1.88 2.22 2.21 2.19 2.18 1.82 1.81 1.79 
રવશયા 1.39 1.4 1.41 1.41 1.42 1.61 1.61 1.61 
ભારત 2.81 2.76 2.72 2.65 2.62 2.58 2.55 2.51 
ચીન 1.75 1.77 1.79 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55 
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દ. આહિકા 2.16 2.43 2.38 2.33 2.3 2.28 2.25 2.23 
Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 

િસ્તીિધારાને અસર કરત ુત્રીજુ ાં મહત્િનુાં પહરબળ પ્રજનન દર છે. પ્રજનન દર સ્ત્રીની સરેરાશ બાળજન્મ 
ક્ષમતાનો વનદેશ કરે છે ક્ષિકસ સમહુમાાં ભારતમાાં પ્રજનન દર સૌથી િધારે છે અને ૨૦૦૭ પછી તેમાાં ઘટાડો જોિા 
મળે છે. ચીનમાાં ૨૦૦૭ માાં પ્રજનન દર ૧.૭૫ અને ભારતમાાં ૨.૮૧ હત ુાં તેમાાં ઘટાડો થઇ ૨૦૧૪ માાં ચીનમાાં 
૦.૨૦ આંક ઘટી ૧.૫૫ તથા ભારતમાાં ૦.૩૦ આંક ઘટી ૨.૫૧ નોંધાયેલ છે. આમ ભારતમાાં પ્રજનન દર ચીનની 
સરખામણીએ ઝડપથી ઘટી રહ્યો છે.  

ભારત આરોગ્ય કે્ષતે્ર પ્રગવત કરી રહલે છે. અંદાજપત્રમાાં આરોગ્ય કે્ષત્ર પાછળ ખચામાાં િધારો અને સતત 
વિસ્તરતી જતી નીિીન ટેકનોલોજીના સહારે રોગોના વનરાકરણનુાં પ્રમાણ સધુયુું છે. જેની સીધી અસર મતૃ્યદુર, 
બાળ મતૃ્યદુર અને અપેક્ષક્ષત આયષુ્ટ્ય દર પર જોિા મળે છે.  

બ્રિકસ સમહુમ ાં મતૃ્ય ુદર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 6.19 6.35 6.35 6.35 6.36 6.38 6.51 6.54 
રવશયા 16.04 16.06 16.06 16.04 16.04 16.03 13.97 13.83 
ભારત 6.58 6.40 6.23 7.53 7.48 7.43 7.39 7.35 
ચીન 7 7.03 7.06 6.89 7.03 7.17 7.31 7.44 
દ. આહિકા 22.45 16.94 16.99 16.99 17.09 17.23 17.36 17.49 

Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 

ક્ષિકસ સમહૂ પૈકી ભારતમાાં મતૃ્યદુર ચીન, રવશયા અને દક્ષક્ષન આહિકાની સરખામણીએ નીચુાં તથા 
િાઝીલની સરખામણીએ ઉચુાં જોિા મળે છે. ભારતમાાં મતૃ્ય ુ દર ૨૦૧૦ માાં ૭.૫૩ થી ઘટી ૨૦૧૪ માાં ૭.૩૫ 
નોંધાયેલ છે. જયારે ચીનમાાં ધીમા દરે િધારો થઇ રહલેો જોિા મળે છે.  

બ્રિકસ સમહુમ ાં બ ળ મતૃ્ય ુદર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 27.62 23.33 22.58 21.86 21.17 20.5 19.83 19.21 
રવશયા 11.06 10.81 10.56 10.32 10.08 9.88 7.19 7.08 
ભારત 34.61 32.31 30.15 49.13 47.57 46.07 44.06 43.19 
ચીન 22.12 21.16 20.25 16.51 16.06 15.62 15.2 14.79 
દ. આહિકા 59.44 45.11 44.42 43.78 43.2 42.67 42.15 41.61 

Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 
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જન્મ સમયે અથિા એક િર્ષાથી નીચેની ઉમરે બાળકનુાં મતૃ્ય ુએ બાળ મરણ દરનુાં પ્રમાણ રજુ કરે છે. 
ક્ષિકસ સમહૂ દેશો પૈકી ભારતમાાં બાળ મતૃ્ય ુદર નો પ્રમાણ સૌથી ઉચો છે અને કમનશીબે તેમાાં િધારો થતો જાય 
છે જે ઉપરોક્ત આંકડા દશાાિે છે. 

બ્રિકસ સમહુમ ાં અપેબ્રિત આયષુ્ય દર 

દેશ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
િાઝીલ 72.24 71.71 71.99 72.26 72.53 72.79 73.02 73.28 
રવશયા 65.87 65.94 66.03 66.16 66.29 66.46 69.85 70.16 
ભારત 68.59 69.25 68.89 66.46 66.80 67.14 67.48 67.80 
ચીન 72.88 73.18 73.47 74.51 74.68 74.84 74.99 75.15 
દ. આહિકા 42.45 48.89 48.98 49.2 49.33 49.41 49.48 49.56 

Data source: www.google.com/www.indexmundi.com 

જન્મ સમયે અપેક્ષક્ષત આયષુ્ટ્યનુાં પ્રમાણ ક્ષિકસ સમહૂ પૈકી ભારતમાાં દક્ષક્ષણ આહિકા પછી સૌથી નીચુાં જોિા 
મળે છે પરાંત ુતેમાાં ધીમા દરે િધારો થઇ રહ્યો છે ભારતમાાં સરેરાશ અપેક્ષક્ષત આયષુ્ટ્ય ૨૦૦૭ માાં ૬૮.૬૯ િર્ષા હત ુાં 
તેમાાં ઘટાડો થઇ ૨૦૧૪ માાં ૬૭.૮૦ થયેલ છે. આજ સમયગાળા દરમ્યાન િાઝીલમાાં આ પ્રમાણ ૭૨.૨૪ થી 
૭૩.૨૮, રવશયા ૬૫.૮૭થી િધી ૭૦.૧૬, ચીનમાાં ૭૨.૮૮ થી િધી ૭૫.૧૫ અને દક્ષક્ષણ આહિકામાાં સૌથી નીચુાં 
૪૨.૪૫ થી િધી ૪૯.૫૬ નોંધાયો છે. 

ત રણો: 

 આ સાંસોધન લેખમાાં વિશ્વના ઝડપથી વિકાસ પામતા પાાંચ દેશો િાઝીલ, રવશયા, ભારત, ચીન અને 
દક્ષીણ આહિકામાાં િસ્તીિધારાના મહત્િના વનદેશકોમાાં છેલ્લા િર્ષોમાાં થયેલ પહરિતાનો પર અભ્યાસ કરિામાાં 
આવ્યો છે. િસ્તીવદૃ્ધિ દર, જન્મદર, મતૃ્યદુર, બાળ મતૃ્યદુર અને પ્રજનન દરમાાં ઘટાડો થઇ રહ્યો છે તે ઘટાડાનો 
દર ભારતમાાં અન્ય ચાર દેશોની સરખામણીએ ઉંચો અને ઝડપી જોિા મળે છે. 

ક્ષિકસ સમહૂ દેશોમાાં અન્ય દેશોની તલુનાએ ભારતમાાં જોિા મળતા િલણો ભવિષ્ટ્યમાાં ભારતમાાં િસ્તીનો 
પ્રમાણ ઘટી શકે તેવુાં ચોક્કસ રીતે કહી શકાય. 

સમ પન: 

િસ્તીવધૃીના વિવિધ વનદેશકોનો ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ દરમ્યાનના ૮ િર્ષાનો િર્ષાિાર અભ્યાસ વિશ્વના 
ઝડપથી વિકસતા રાષ્ટ્રસમહૂ ક્ષિકસ ના સાંદભામાાં કરિામાાં આિેલ છે. િસ્તીના પ્રમાણમાાં સાંખ્યાત્મક રીતે િધારો 
કરે તેિા કેટલાક મહત્િના વનદેશકો જેિા કે િસ્તીવધૃી દર, જન્મદર અને પ્રજન્ન્દારમાાં જે રીતે નકારાત્મક િલણો 
જોિા મળે છે અને તેમાાં ખાસ કરીને ભારતની સ્સ્થવત સમકુ પૈકીના બાકીના ચાર કે ઓછામાાં ઓછા ત્રણ દેશોની 
તલુનાએ િધ ુસારી નજરે પડે છે. અને આજ હકીકતોને મહત્િની ગણીએ તો આિતા ૨૦/૨૫ િર્ષે ભારત સિોચ 



KCG-Portal of Journals 

5 | P a g e  
 

સત્તા હાવસલ કરે ત્યારે િસ્તી િધારાની સમસ્યા ચોક્કસપણે દુર થાય અથિા વનરાકરણ આિી જિાનુાં માની 
શકાય. દેશના આવથિક વિકાસમાાં િસ્તીિધારો અિરોધક છે અને આ આિરોધને દુર કરિા ભારત આગળ િધી 
રહ્ુાં છે તેમ વનિઃસાંકોચ પણે કહી શકાય. 
 

સાંદર્ભ 
 

I. Human Development Report 2015, 2016 UNDP 

II. World Population Data Sheet- 2014, 2015, 2016 Population Reference Bureau 

III. www.google.co.in 
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