
जनाः एव कस्यचिद ् राष्ट्रस्य महत्तम-संसाधनाचन भवच्ति । प्रकृतेिः 

्योगदानं तिचसमन ् सम्ेय महत्वपरू्णं भवचति ्यदा सा जनानां कृतेि उप्योचगनी  
भवचति । जनाः सव-आवश्यकतिानसुारं सव्योग्यतिाचभः प्रकृतेिः संसाधनतवेन 

पररवति्तनं कुव्तच्ति । एतेिन प्रकारेर् मानव-संसाधनम ् एव अच्तिम ं संसाधनम ् 
अचसति । सवस्ाः चिचषितिाः एवं ि अचभपे्रररतिाः जनाः सव-आवश्यकतिानरुूपं 

संसाधनानां चवकासं कुव्तच्ति ।  

    अ््य-संसाधनाचन इव मानव-संसाधनं चवश्े समानरूपेर् चवतिीर्णं न अचसति । 

सवी्यः िचैषिकसतिरः, आ्यःु, चिङ्गम ्इचति एतेिषां दृष््या जनाः परसपरं चभ्नाः 

सच्ति । तिेषां सङ्ख्याः िषिर्ाचन ि  अचप पररवति्त्तेि ।     

मम ग्ाम े सहस्ं 
जनाः सच्ति ।

मम चवद्ाि्ेय पञिितंि 
छाताः सच्ति ।  

भवतिां मतेिन/चि्तिनेन  
चवश्े कचति जनाः सच्ति ?  

मम कषिा्यां चतंिति ्
छाताः सच्ति । 

एकचसमन ् अरु्तद े कचति िू् ्याचन 
भवच्ति ? एतिां संख्यां भव्तिः 
क्ं िेचिष््यच्ति  ? 

चवश्े 6.6 अरु्तद ंजनाः सच्ति । 

मानव-ससंाधनम्

किं भवन्तः जानकन् ?

भारतिी्य-सव्तकाराधीनः एकः 
मानव-संसाधनम्ताि्यः अचसति । 
1985 तिम ेवषषे म्ताि्यस्य चनमा्तर् ं
जनानां कौििं वध्तच्यतिुं कृतिम ्
आसीति ्। एतेिन प्रदचि्ततंि भवचति ्यति ्
जनाः दिेस्य कृतेि अतिीवमहत्वपरू््त-
संसाधनाचन सच्ति ।



जनसङ्ख्ा-कव्रणम ् 

भ-ूपषेृ् ्ेयन प्रकारेर् जनाः प्रसतृिाः सच्ति तिति ्

जनसङ्ख्या-चवतिरर्स्य प्रचतिरूपम ् इचति कथ्यतेि । 

चवश्स्य जनसङ्ख्या्याः नवचतिप्रचतिितिाति ् अचधकः 

भागः भ-ूपषृ्स्य प्रा्यिः दिप्रचतिितंि भागे चनवासं 

करोचति । चवश्े जनसङ्ख्या्याः चवतिरर्म ् अत्य्तिम ्

असमानं अचसति । काचनिन षिेताचर् सघनावासी्याचन 

ति्ा ि काचनिन षिेताचर् चवरिावासी्याचन सच्ति । 

 दचषिर्-दचषिर्-पवूवी-एचि्या, ्यरूोपः ति्ा ि 

उत्तर-पवूवी-उत्तर-अमेररका सघनावासी्याचन षिेताचर्  
सच्ति । उचिाषिांिी्य-षिेतेष ु उष्र्कचिर्धी्य-

मरुस्िेष ु उचिपव्ततेिष ु ति्ा ि  चवषवुतिी्य-वनानां 

षिेतेष ुरह्वलपाः जनाः चनवसच्ति । 

 चवषवुति-वतृ्तस्य दचषिर्स्य अपेषि्या चवषवुति-

वतृ्तस्य उत्तरे रह्वचधकाः जनाः चनवसच्ति । चवश्स्य 

सकिजनसङ्ख्या्याः प्रा्यिः ¾ जनाः एचि्या ति्ा 

ि अफ्रीका इचति द्व्योः महाद्वीप्योः चनवसच्ति । चवश्स्य 

60 प्रचतिितंि जनाः केविं दिस ुदिेषे ुचनवसच्ति । एतेिष ु

सवषेष ुदिेषे ुदिकोि््यचधकाः जनाः चनवसच्ति ।       

कित्रम ्6.2    चवश्स्य सघनजनसङ्ख्या्यकुाः दिेाः 

चवश्स्य रूपरेिामानचिते एतिान ्दिेान ्चिह्ीकुव्त्ति ु।  

स्ोतिः :  भारतिस्य जनसंख्या, 2011, अस्ाच्यजनसंख्या-चववरर्ाचन , भारति-िङ्ृििा 1, पषंृ् प्र्मम ् 2011

कवश्वे प्रक्श्ं जनवेषु

एचि्या्यां वसच्ति

मध्य-दचषिर्ामरेरका्यां 
वसच्ति 

उत्तरामरेरका्यां 
वसच्ति

ओिचेन्या   (आसटे्रचि्या-
््यजूीिैण््-

प्रिा्तिद्वीपसमहूषे ुवसच्ति)

्यरूोपे वसच्ति अफ्रीका्यां वसच्ति ।

कित्रम ्6.1   महाद्वीपानसुारं चवश्-जनसङ्ख्या

गक्कवकधतः

6.1 चितस्य अध्य्यनं कुव्त्ति ु
ति्ा ि अ्वेषर् ंकुव्त्ति ु ---

चवश्स्य समग्जनसङ्ख्यास ु
कचसमन ् महाद्वीपे चनमनानसुारं 
जनसङ्ख्या अचसति ---

(क)  केविं पञिप्रचतिितिम ्

(ि)  केविं त्योदिप्रचतिितिम ्

 (ग)  केविम ्एकप्रचतिितिम ्

 (घ)  केविं द्वादिप्रचतिितिम ्

जापानः
रूसः

ना्यजीरर्या
राङ्गिादिेः
पाचकसतिानः

ब्ाजीिः
इण्ोनेचि्या

्य.ूएस.ए.
भारतिम्

िीनः

दिे
ाः

जनसङ्ख्यािषिे
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जनसङ्ख्ा्ातः घनतवम ्

पथृवी-पषृ्स्य एकचसमन ् एकक-षिेते चनवसतिां जनानां सङ्ख्या “जन-घनतवम”् इचति 
कथ्यतेि । सामा््यतिः एतिद ् प्रचतिवग्त-चकिोमीिरद्वारा व्यकं चरि्यतेि । समपरू््तचवश्स्य 
सामा््ंय जनसङ्ख्या-घनतवं 51 व्यचकः प्रचतिवग्तचकिोमीिरम ् अचसति । सवा्तचधकं 
जनसङ्ख्या-घनतवं दचषिर्-मध्य-एचि्या्याम ् अचसति । एतिदन्तिरं रिमिः पवूवी-
एचि्या्याम ्एवं ि दचषिर्-पवूवी-एचि्या्याम ्अचसति । 

्यदा कषिा्याः सवषे चतंिति ् चवद्ाच ््तनः 
उपचस्तिाः  भवच्ति तिदा असमाकं कषिा 
पररपरू्ा्त दृश्यतेि पर्ति ु ्यदा एतेि एव 
चवद्ाच ््तनः सभाभवने उपचविच्ति तिदा 
सा कषिा ररका प्रचतिभाचति । चकम््तम ्?

्यतिो चह सभाभवनस्य आकारः 
अ्वा षिेतं कषिातिः दीघणं 
भवचति । पर्ति ु्यदा चवद्ाि्यस्य 
सवषे चवद्ाच ््तनः सभा-भवनम ्
आगचछच्ति तिदा सभा-भवनम ्
अचप पररपरू्णं  दृश्यतेि । 

जनसङ्ख्ा-कव्रणस् िृ व्े प्रभाकव-िारिाकण 

भौगोकिि-िारिाकण 

स्थिािृक्तः जनाः सदवै पव्ततिानां प्रवर्भागानां ि अपेषि्या स्िी्य-षिेतेष ुचनवासं    
कतिु्तम ्इचछच्ति ्यतिो चह एतिाचन षिेताचर्  कृषःे चवचनमा्तर्स्य ति्ा ि सेवा-चरि्यार्ां कृतेि 
उप्यकुाचन भवच्ति । गङ्गा्याः षिेताचर् चवश्स्य सवा्तचधकं सा्द्ावासी्य-षिेताचर् सच्ति  
अपरञि एण्ीज ्आलपस ्ति्ा ि चहमाि्यः इचति पव्ततिाः चवरिावासी्याः सच्ति ।

जिवा्ुतः  जनाः सामा््यरूपेर् िरम-जिवा्यौ चनवासं कतिुणं न इचछच्ति ्यतिो चह 
अ्यम ्अत्यचधकोष्र्ः अ्वा अत्यचधकिीतिः भवचति । एतिादृिः जिवा्यःु सहारा-
मरुस्िं रूसस्य ध्वुी्यप्रदिेाः कना्ा ति्ा ि अणिाक्त चिका इत्यत प्राप्यतिे ।

मृदा  उव्तरक-मदृाः कृषःे कृतेि उप्यकु-भचूम ंप्रददचति । भारतेि गङ्गा ति्ा ि ब्ह्मपतुं 
िीने ह्वाङ्ग-ही िाङ्ग-चज्याङ्गनदी ति्ा ि चमश् ेनीि-नदी इचति नदीनाम ्उव्तरक-
षिेताचर् सा्द्ावासी्याचन सच्ति । 

जिम ्  जनाः तेिभ्यः षिेतेभ्यः चनवासा ण्ं प्रा्चमकतिां प्रददचति ्ेयष ुषिेतेष ुअिवर्ी्य-
जिं सारल्ेयन उपिबध ंभवचति । चवश्स्य नद्ः उपत्यकाः ि सा्द्ावासी्य-षिेताचर् 
सच्ति अपरञि मरुस्िाचन चवरि-जनसङ्ख्यावच्ति षिेताचर् सच्ति । 

खकनजम ्  िचनज-चनषिेप्यकुाचन षिेताचर् सा्द्ावासी्य-षिेताचर् सच्ति । दचषिर्-
अफ्रीका्याः हीरकस्य िचनचभः ति्ा ि मध्य-पवू्तचसमन ्तैििस्य अ्वेषर्ने जनाः  एतेिष ु
षिेतेष ुचनवासा ण्ं पे्रररतिाः कृतिाः सच्ति । 

किं भवन्तः जानकन् ?

भारतिस्य जनसङ्ख्या्याः 
सामा््ंय घनतवं 382 जनाः 
प्रचतिवग्तचकिोमीिरम ्अचसति ।

गक्कवकधतः

6.2 इचति चितं पश्य्ति ु एवं ि 
अचभजान्ति ु्यति ्एतेिष ुकचति दिेाः 
एचि्या-महाद्वीपे सच्ति ? चवश्-
मानचिते तिान ् चवचभ्न-रङ्गैः 
चिह्ीकुव्त्ति ु। 
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सामाकजि-सांसिृक्ि-आक्थथिि-िारिाकण 

आक्थथिि-िारिाकण औद्ोचगक-षिेताचर् आजीचवका्याः कृतेि अवसरान ् प्रददचति । 
जनाः अचधकसङ्ख्या्याम ्एतिाचन षिेताचर् प्रचति आकचष्ततिाः भवच्ति । जापाने ओसाका 
ति्ा ि भारतेि ममुरई द्व ेसा्द्ावासी्ेय षिेते सतिः । 

सांसिृक्ि-िारिाकण धाचम्तक-सांसकृचतिकमहत्ता्यकुाचन स्ानाचन प्रचति जनाः 
आकचष्ततिाः भवच्ति । वारार्ासी ्ेयरूसिं ति्ा ि वेचिकन-चसिी अस्य उदाहरर्ाचन सच्ति । 

सामाकजि-िारिाकण  सु् दरावासः चिषिा ति्ा ि सवासथ्यम ्इचति सौचवध्ैयः ्यकुाचन 
षिेताचर् अत्यचधकाचन सा्द्ावासी्य-षिेताचर् सच्ति  ्य्ा  परु् े।

जनसङ्ख्ा-पररव थ्िनम ् 

 जनसङ्ख्या-पररवति्तनस्य अचभप्रा्यः एकचसमन ् चनचचितिावधौ जनानां सङ्ख्या्यां 
पररवति्तनेन अचसति । चवश्स्य जनसङ्ख्या चस्रा न अचसति । इ्यम ्अनेकगचुर्तंि वचध्ततिा 
अचसति ्य्ा 6.3 चिते दचि्ततिम ्अचसति । चकम ््तम ्? एतिद ्वसतितुिः ज्म-मरर््योः सङ्ख्या्यां 
पररवति्तनकारर्ाति ्अभवति ्। मानवेचतिहासस्य दीघा्तवधौ 1800 ख्ीसतिाबद ं्यावति ्चवश्स्य 
जनसङ्ख्या िनैः िनैः वचध्ततिा अचसति । चविािसङ्ख्या्यां चििवः जा्य्तेि सम पर्ति ु
िीघ्रमवे तेि मतृ्यमु ्अचप प्रापनवुच्ति सम । एतिद ्अनेन कारर्ने आसीति ्तित उचितिाचन 
सवासथ्य-सौचवध्याचन न आसन ् । सवषेषां जनानां कृतेि प्या्तप्त-भोजनम ् उपिबध ं न  
आसीति ् । कृषकाः सवषेषां जनानां भोजनस्य आवश्यकतिाः परूच्यतिुं प्या्तप्तोतपादने 
असषिमाः आसन ्। पररर्ामसवरूपं जनसङ्ख्या्यां वचृ्धः रहु््यनूा आसीति ्।  

 1804 तिम ेख्ीसतिाबद ेचवश्स्य जनसङ्ख्या एकम ्अरु्तदम ्अभवति ्। 150 वषा्तन्तिरं 
1959 तिम ेवषषे चवश्स्य जनसङ्ख्या त््यरु्तदम ्अभवति।्  एतिति ्प्रा्यः जनसङ्ख्या-चवस्ोिः 
कथ्यतेि । 1999 तिम ेवषषे चतंिद्वषा्तर्ाम ्अवधौ जनसङ्ख्या चद्वगरु्ीभ्ूय ष्रु्तदम ्अभवति।् 
एतिस्याः व्ेृधः मखु्ंय कारर् ंिाद्ापचूति्तः ति्ा ि औषधम ्इचति कारर्ाति ्मतृ्य-ुपररमार् े
््यनूतिा अचसति । अपरञि ज्म-पररमार्म ्अधनुा अचप अचधकम ्अचसति । 

 ज्माचन साधारर्तिः ज्म-पररमार्द्वारा आकल्य्तेि । ज्म पररमार्म ् अ्ा्तति ्
प्रचतिसहस्जनं जीचवति-ज्मनां सङ्ख्य्या मी्यतेि । मतृ्य-ुपररमार् ंप्रचतिसहस्जनं  मतृिकानां 
सङ्ख्य्या मी्यतेि । कचसमचंचिति ् चविषे-षिेते जनानां गमनागमनं प्रवासः  कथ्यतेि । 

 ज्म मतृ्यःु ि जनसङ्ख्या-
पररवति्तनस्य प्राकृचतिकं कारर्म ्
अचसति । कस्यचिद ् दिेस्य ज्म-
पररमार् ं ति्ा ि मतृ्य-ुपररमार्म ्
अ्तिरा चवद्मानम ् अ्तिरं 
प्राकृचतिक-वचृ्ध-पररमार् ं इचति 
कथ्यतेि । चवश्े जनसङ्ख्या-व्ेृधः 
मखु्ंय कारर् ं प्राकृचतिक-वचृ्ध-
पररमार्स्य तवर्या वध्तनम ्अचसति । 

शबदाविी

जीवन-प्रत्यािा                        
एषा तेिषां वषा्तर्ां सङ्ख्या अचसति 
्यस्यां सामा््य-व्यकेः जीवनस्य 
आिा  कतिुणं  िक्यतिे । 

कित्रम ्6.3   चवश्-जनसङ्ख्या-वचृ्धः 

८५२५
िषिम्

६०००
िषिम्

४०००
िषिम्

२५००
िषिम्

१६२५
िषिम्

९००
िषिम्

४२५
िषिम्

२६५
िषिम्

१७०
िषिम्

१००
िषिम्

५०० ई.पू ० १००० १५०० १८०० १९०० १९५० १९७४ १९९९ २०२५
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मतृ्य-ुअघ्तस्य अपेषि्या ज्माघ्तः 
अचधकः

ज्म-मरर्पररमार््योः  साम्यम ्–
जनसङ्ख्या समाना वति्ततेि । 

कित्रम ्6.4  जनसङ्ख्या-स्तिोिनम ्

ज्मपररमार्तिः मतृ्य-ुपररमार्स्य 
आचधक्यम–् जनसङ्ख्या्यां ््यनूतिा ।

प्रवासः एकम ्अ््यति ्कारर्म ्अचसति ्ेयन जनसङ्ख्या्याः आकारे पररवति्तनं भवचति। 

जनाः एकचसमन ् दिे े अ्वा दिेानां मध्ेय एकसमाति ् स्ानाति ् अपरं स्ानं ग्तिुं  
िकनवुच्ति । ्ेय दिे ं पररत्यजच्ति तेि जनाः उतप्रवाचस-जनाः भवच्ति । ्ेय दिेम ् 
आगचछच्ति तेि आप्रवाचस-जनाः भवच्ति । 

सं्यकुराज्य-अमरेरका ति्ा ि आसटे्रचि्या दिे्योः अ्तिःप्रवासद्वारा अ्वा 

आप्रवासद्वारा सङ्ख्या वचध्ततिा अचसति । सू् ानदिेः एकम ् एतिादृिम ् उदाहरर्म ्

अचसति ्यचसमन ् उतप्रवासस्य कारर्ाति ् जनसङ्ख्या्यां ््यनूतिा्याः अनभुवः कृतिः 

अचसति । जनाः समचुिति आच ््तकावसरार्ाम ् अ्वेषर्ा ््तम ् अलपचवकचसतिराष्टे्रभ्यः 

अचधकचवकचसतिराष्ट्राचर् प्र्याच्ति इचति अ्तिाराचष्ट्र्य-प्रवासस्य सामा््या प्रवचृत्तः 

अचसति । दिेषे ुचविािसङ्ख्या्यां जनाः वचृत्त-चिषिा-सवासथ्यादीनां सौचवध्यानां प्राप्त्ेय 

ग्ामीर्-षिेतेभ्यः नगरी्य-षिेताचर् प्रचति गचछच्ति ।                                                                

जनसङ्ख्ा-पररव थ्िन-प्रक्रूपाकण-

जनसङ्ख्या-वचृ्ध-पररमार्ं चवश्े पृ् क् पृ् क् वति्ततेि (चितम ्6.5) । ्यद्चप चवश्स्य 

समग्-जनसङ्ख्या तवर्या वध्तमाना अचसति ति्ाचप सवषेष ु देिेष ु इ्ंय वचृ्धः न 

अनुभ्ूयमाना अचसति । केषचुिति् देिेष ु्य्ा के््यादेिे जनसङ्ख्या-वचृ्ध-पररमार्म ्

उचिम ् अचसति । देिेष ु ज्मपररमार्ं मतृ्यु-पररमार्ं ि उभे उचिे सतिः । सद् एव 

सवासथ्य-सेवासु संसकरर्ेन सह मतृ्यु-पररमार्ं ््यूनं जातिम ्  अचसति । पर्तिु ज्म-

पररमार्म ्अधनुा अचप अचधकम ्अचसति । ्येन वचृ्ध-पररमार्ं वध्तमानम ्अचसति ।

अ््ेयष ुदेिेष ु्य्ा सं्युकराज्ेय चनमनज्ममतृ्यु -अघ्त्योः कारर्ेन जनसङ्ख्या-वचृ्धः 

म्दं भवचति ।

 

शबदाविी 

आप्रवासतः 

्यदा व्यचकः नवीन-दिे ंगचछचति । 

उतप्रवासतः  

्यदा व्यचकः एकं दिे ंत्यजचति ।

जनसङ्ख्यावचृ्धः

ज्मदरः

ज्मदरः ज्मदरः

जनसङ्ख्याचस्रः जनसङ्ख्या््ूयनतिा

मतृ्यदुरः मतृ्यदुरः
मतृ्यदुरः
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कित्रम ्6.5    चवश्े जनसङ्ख्या-व्ेृधः पृ् क् पृ् क् पररमार्म ्

जनसङ्ख्ा-सङ्घटनम ्

कस्याचप दिेस्य जनसङ्ख्या  चक्यतिी अचप अचधका भवति ुनाम तिस्याः तिस्य दिेस्य 

आच ््तक-चवकासस्य सतिरेर् कचचिद ्अचप भदेः न जा्यतेि । उदाहरर्ा ््तम ्– जापानदिेः 

ति्ा ि राङ्गिादिेः अचतिसा्द्ावासी्यौ दिेौ

सतिः । पर्ति ु जापानदिेः राङ्गिादिेाति ्

आच ््तकरूपेर् अचधकः चवकचसतिः अचसति । 

एकसंसाधनरूपेर् जनानां भचूमकाम ्

अवग्तिुं तेिषां गरु्ानां चवष्ेय ज्ानम ्

आवश्यकं अचसति । आ्यःु चिङ्गं साषिरतिा 

प्रसतिरः सवासथ्य-दिाः उपजीचवका 

ति्ा ि आ्यस्य प्रसतिरः इचति एतेिष ु जनाः 

परसपरं चभ्नाः भवच्ति । जनानाम ्एतिासां 

चविषेतिानां चवष्ेय ज्ानम ् आवश्यकम ्

अचसति । जनसङ्ख्या-सङ्घिनं 

जनसङ्ख्या्याः संरिनां दि्त्यचति । 
चि्ति्य्ति ु--- प्रत्ेयकं व्यचकः समाजस्य कृतेि एकं समभाव्य-संसाधनम ्अचसति । 
मानव-संसाधनरूपेर् भवतिां चकं ्योगदानं भचवष््यचति  ? 

अह ंसव-पौत-पौतीः 
क्ाः श्ाव्याचम

अह ंचववाहसमारोह े
गा्याचम

अह ंकक्त िरोगोपिारस्य 
औषधानां कृतेि िोध ं

कुव्ततिी अचसम ।

अह ं सेति-ुचनमा्तर् ं                          
करोचम । 

अह ंगहृस्य                          
प्य्तवेषिर् ंकरोचम ।

अह ंकृषकः 
अचसम । 

आक्त चिकमहासागरः

चह्दमहासागरः

कक्त रेिा

मकररेिा

उत्तरी-अििाचणिक 
महासागरः

द च षि र् ी म ह ा स ा ग र ः

अ ण ि ा क्त च ि क ा

दचषिर्ी-अििाचणिक 
महासागरः

प्रिा्ति 
महासागरःप्रिा्ति 

महासागरः

अचति-उचिः (3 प्रचतिितिम ्अचधकं वा)
उचिः (2-2.9प्रचतिितिम)्
आदि्तः (1-1.9प्रचतिितिम)्
चनमनः (0.9 प्रचतिितिम ्अ्वा ््यनूः)
0 अ्वा ह्ासः

प्राकृचतिकव्ेृधः वाचष्तकदरः
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 जनसङ्ख्या-सङ्घिनम ्असमाकम ्एतिचसमन ् चवष्ेय साहाय्ंय करोचति ्यति ्कचति 
परुुषाः सच्ति कचति मचहिाः सच्ति तेि कचसमन ्आ्यवु्तगषे सच्ति चक्य्तिः चिचषितिाः 
सच्ति कं व्यवसा्ंय कुव्तच्ति तेिषाम ्आ्यसतिरः कः अचसति ति्ा ि सवासथ्य-सेवाः 
करीदृश्यः सच्ति ? कस्यचिद ् दिेस्य जनसङ्ख्या-सङ्घिनस्य अध्य्यनं कतिु्तम ्
एकः रुचिकरचवचधः “जनसङ्ख्या-चपराचम््” इचति अचसति । एषः आ्यचुि्तङ्ग-
सचू्यग्सतिमभः इचति अचप कथ्यतिे । 

एकं जनसङ्ख्या-सचू्यग्सतिमभः दि्त्यचति ्यति-् - - - 

 y समग्-जनसङ्ख्या चवचभ्नेष ु आ्यवु्तगषेष ु चवभाचजतिा अचसति, उदाहरर्ा ््तम ् 
 5 तिः 9 वषवी्यः, 10 तिः 14 वषवी्यः

 y समग्जनसङ्ख्या्याः प्रचतिितिम ्एतेिष ुवगषेष ुप्रत्ेयकचसमन ्वगषे परुुषाः मचहिाः ि  
 उपचवभाचजतिाः सच्ति ।

 जनसङ्ख्या-सचू्यग्सतिमभस्य आकारः तिचसमन ् चवचिष-दिे े चनवसतिां 
जनानां क्ां वदचति । रािकानां सङ्ख्या (पञिदिवषषेभ्यः ््यनूा ) अधोभागे 
दचि्ततिा अचसति अचप ि एषा ज्मसतिरं दि्त्यचति । उपररतिनः आकारः व्ृधजनानां 
(पञिषचषवषा्तचधकानाम)् ति्ा ि मतृिकानां सङ्ख्यां दि्त्यचति । 

अ्ंय चतभजुाकारेर् दृश्यमानः  
आरेिः कः ?

एतिति ्जनसङ्ख्या-
चपराचम्् चकम ्?

कित्रम ्6.6   एकं जनसङ्ख्या-सचू्यग्सतिमभः 

तिति ्चकम ्अचसति ? 

एतिाचन कचसमन ्अचप दिे े
परुुष-स्तीर्ां वति्तमान-
जनसङ्ख्यां तेिषाम ्
आ्यवु्तगषे दि्त्यच्ति । 

चकम ् अह ं गपु्तिरः भचवतिुं 
िकनोचम ति्ा ि कस्यचिद ्
दिेस्य जनसङ्ख्यां ज्ातिुं 
िकनोचम?  

अवश्यम,् व्ंय त्यार्ां 
दिेानाम ्अध्य्यनं कुम्तः।

परुुषः

प्रचतिितिम्

आ
्यःु

वग
्तवष

्तम ्

स्ती
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 जनसङ्ख्या-चपराचम्् एकचसमन ् दिे े आचश्ति-जनानां सङ्ख्याम ् अचप 
वदचति । ्यवुाचश्तिजनाः (पञिदिवषषेभ्यः ््यनूा्यषु्म्तिः) ति्ा ि व्ृधाचश्तिजनाः 
(पञिषचषवषषेभ्यः अचधका्यषु्म्तिः) आचश्तिा्य-ुजनसङ्ख्या्याः अ्तिग्ततिाः 
भवच्ति । का्य्तरतिा्यवु्तग्तस्य  (15 तिः65 ्यावति)् जनाः आच ््तकरूपेर् सचरि्य-वगषे  
स्ाचपतिाः सच्ति । 

 कस्यचिद ्दिेस्य जनसङ्ख्या-चपराचम्् इचति ्यचसमन ्ज्म-पररमार् ंति्ा ि 
मतृ्यपुररमार्म ् उभ े एव उचि े सतिः आधारे चवसतितृिः अचसति ति्ा ि उपररषाति ्
तिीव्रति्या सङ्कुचितिः भवचति । एवम ् एतिद ््तमचसति ्यति ् रहवः चििवः ज्म 
प्रापनवुच्ति पर्ति ुतेिष ुअचधकानां मतृ्यःु ििैवकािे एव भवचति ति्ा ि केिन एव 
व्यसकाः भवच्ति । अतिः एव तित व्ृधाः रहु््यनूाः सच्ति । अस्याः चस्तेिः प्रदि्तनं 
के््या्याः सचू्यग्सतिमभ-द्वारा कृतिमचसति (चितम ्६.७) ।

्ेयष ु दिेषे ु मतृ्यपुररमार् ं
(चविषेरूपेर् िघतुिमषे ुरािकेष)ु  
््यनंू जा्यमानम ् अचसति, 
्यवुव्यवग्तस्य सचू्यग्सतिमभः 
चवसतितंृि अचसति ्यतिो चह चििवः 
प्रौढावस्ा प्य्त्तंि जीवच्ति । 
एतिति ् भारतिस्य चपराचम्मध्ेय 
दृचषगोिरं भवचति । (चितम ्
६.८) । एतिादृश्यां जनसङ्ख्या्यां 
्यवुानः सापेषितिः अचधकाः सच्ति 
एतिस्य अ ््तः दृढः अचसति ।

््यनूज्म-पररमार््यकेुष ु जापानप्रभचृतिष ु दिेषे ु आधारे सचू्यग्सतिमभः 

सङ्कुचितिः अचसति (चितम ् ६.९) । व्याकचिति-मतृ्य-ुपररमार्स्य कारर्ने 

अचधकाः जनाः वाध्तक्ंय प्रापनवुच्ति ।                                                                                                                                     

कुिचिनः, उतसाचहनः, आिावाचदनः ति्ा ि सकारातमक-चि्तिकाः ्यवुानः 

कस्यचिति ्राष्ट्रस्य भचवष््याः भवच्ति । व्ंय भारतिवाचसनः भाग्यिाचिनः समः 

्यति ्असमाकं पाश्षे एतिादृि ंसंसाधनं अचसति । तेि ्यवुानः चनचि्ेयन सचुिषिर्ी्याः 

ति्ा ि तेिभ्यः अवसराः प्रदातिव्याः  ्ेयन  तेि ्योग्याः, उतपादकाः, कुििाः 

भचवतिुं िकन्ुयःु ।        

कित्रम ्6.7   के््यादिेस्य चपराचम्् 

कित्रम ्6.8   भारतिस्य चपराचम््

कित्रम ्6.9  जापानस्य सचू्यग्सतिमभः 

परुुषः

परुुषः

परुुषः

आ्यःु

आ्यःु

आ्यःु

प्रचतिितिम्

प्रचतिितिम्

प्रचतिितिम्

स्ती

स्ती

स्ती
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अभ्ासतः 

1. कनमन-किकख्प्रश्ानाम ्उत्तराकण दद्ु --- 

 (i)  जनाः एकसंसाधनरूपेर् चकम ््तम ्पररगचर्तिाः ?

 (ii) चवश्े जनसङ्ख्या्याः असमानचवतिरर्स्य काचन कारर्ाचन सच्ति ?

 (iii) चवश्स्य जनसङ्ख्या अत्य्तंि तिीव्रगत्या वध्तमाना अचसति । चकम््तम ्?

 (iv) जनसङ्ख्या-पररवति्तन-प्रभाचवनोः क्योचचिति ्द्व्योः कारक्योः भचूमका्याः वर््तनं कुव्त्ति ु। 

 (v)  जनसङ्ख्या-संघिनेन चकं तिातप्य्तम ्अचसति ?

  (vi) जनसङ्ख्या-सचू्यग्सतिमभाः नाम चकम ् ? एतिाचन कस्यचिति ् दिेस्य जनसङ्ख्यावगमने क्ं  
   साहाय्ंय कुव्तच्ति ?    

2. समीिीनम ्उत्तरं किह्ीिुवथिन्ु --- 

      (i) जनसङ्ख्याचवतिरर्-िबदने चकं तिातप्य्तम ्अचसति ?

  (क) कचसमचंचिति ्चवचिष ेषिेते सम्ेयन सह जनसङ्ख्या्यां केन प्रकारेर् पररवति्तनं भवचति ।

  (ि) कचसमचंचिति ्चवचिष ेषिेते ज्मवतिां जनानां सङ्ख्या्याः स्दभषे चरि्यमार्ानां जनानां सङ्ख्या।

  (ग) कचसमचंचिति ्दत्त ेषिेते जनाः कचसमन ्रूपे चवतिररतिाः सच्ति ।

      (ii) तिाचन तीचर् काचन  कारकाचर् सच्ति ्यैः जनसङ्ख्या्यां पररवति्तनं  जा्यतेि ?

  (क) ज्म मतृ्यःु ति्ा ि चववाहः

  (ि) ज्म मतृ्यःु ति्ा ि प्रवासः

  (ग) ज्म मतृ्यःु ति्ा ि जीवनप्रत्यािा

 (iii) १९९९ तिम ेवषषे चवश्स्य जनसङ्ख्या अभवति-्

         (क) १ अरु्तदम्

         (ि) ३ अरु्तदम्

         (ग) ६ अरु्तदम्

      (iv) जनसङ्ख्या-चपराचम्् इचति चकम ्अचसति ?   

             (क) जनसङ्ख्या्याः आ्यचुि्तङ्ग-सङ्घिनानाम ्आिेिी्ंय चनरूपर्म ्।

             (ि) ्यदा कस्यचिति ्षितेस्य जनसघनतवम ्एतिावति ्वचध्ततंि भवचति ्यति ्जनाः उ्नतिभवनेष ुचनवसच्ति ।

             (ग) रहृ्नगरी्य-षिेतेष ुजनसङ्ख्याचवतिरर्स्य प्रचतिरूपम ्।
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3. अधोदत्तानां शबदानाम ्उप्ोगं िृतवा वाक्ाकन पूर्न्ु ---  

 चवरिः, अनकूुिम,् वचि्यकुम,् कृचतमम,् उव्तरा, प्राकृचतिकम ्,िरमम,् सघनम ्।

 ्यदा जनाः चकमचप षिेतं प्रचति आकचष्ततिाः भवच्ति तिदा इद ं--------------उचषतंि भवचति । एतिस्य कृतेि  
 प्रभाचवकारकार्ाम ्अ्तिग्ततंि ---------- जिवा्यःु ------- संसाधनानाम ्आपचूति्तः ति्ा ि --------- 
 भचूमः आगचछचति ।

4. गक्कवकधतः 

 ्यचसमन ्समाजे १५ वषषेभ्यः ््यनूा्यषु्म्तिः रहवः जनाः सच्ति ति्ा ि १५ वषषेभ्यः ््यनूा्यषु्म्तिः  
 रहु््यनूाः जनाः सच्ति तिस्य समाजस्य चविषेतिानां वर््तनं कुव्त्ति-ु

 सङ्केतिम ्:- चवद्ाि्यस्य आवश्यकतिाः , पवू्तसेवावचृत्त-्योजना (पेंिन-सकरीम), चिषिकः, रिरी्नकाः,  
 िरि्यकुा आसच्दका, श्मापचूति्तः, चिचकतसाि्यः ।

अकधिसिूना्ै अन्जाथििवे िाकनिन महत्वपूणाथिकन स्ो्ाकन 

www.ndmindia.nic.in
www.environmentdefense.org
www.freefoto.com
www.worldgame.org/worldmeters
www.cseindia.org
www.mnes.nic.in
www.undp.org/popin
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