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આદદવાસી વવસ્તારમાાં ઔદ્યોગિકીકરણ અને  વસ્તી બાંધારણની તરાહ તથા 

પ્રશ્નો( ઉમરિામ તાલકુાના સરીિામના સાંદર્ભમાાં ) 

કુરાડા જ્યોવતબહને એમ. 

સમાજશાસ્ત્ર 

 ગજુયાતભાાં ઔદ્યોગગકીકયણની પ્રક્રિમાનો લેગ ૧ ભેં ૧૯૬૦ ના ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના 

ફાદ લધ ુઝડી  ફન્મો. ગજુયાત યાજ્મ મુાંફઈ યાજ્મનુાં એક બાગ શતુાં. ગજુયાત યાજ્મ એક અરગ 

યાજ્મ તયીકે અસ્સ્તત્લભાાં આવયુાં એ વભમ દયમભમાન અભદાલાદ, લડોદયા, સયુત, લરવાડ, યાજકોટ, 

જાભનગય, લાી જેલા અનેક ઔદ્યોગગક લવાશતોન ેકાયણે લાી થી અભદાલાદ સધુીના મલસ્તાયને 

“ઔદ્યોગગક મલસ્તાય” તયીકે ઓખલાભાાં આલતો. એ વભમે આ ફધા ઔદ્યોગગક મલસ્તાયોનો મલકાવ 

ઓછેલત્ત ેઅંળ ેથમો શતો. લષ  ૧૯૬૦  ભાાં ઔદ્યોગગક મલકાવભાાં ગજુયાતનો િભ આઠભો આલતો શતો 

જે શલ ેચાય દામકા ફાદ ફીજો આલ ેછે. 

 આક્રદલાવી મલસ્તાયના મલકાવને ધ્માનભાાં યાખી ગજુયાત વયકાયે ગજુયાતના ઘણા 

આક્રદલાવી મલસ્તાયને ઔદ્યોગગક મલસ્તાય તયીકે જાશયે કમાષ છે. જેભાાં દગિણ ગજુયાતના લરવાડ 

જજલ્રાના અતરુ, ગુાંદરાલ, લાી, ઉભયગાભ તથા વયીગાભ લગેયે ઔદ્યોગગક મલસ્તાય તયીકે જાશયે 

થમેર છે. જેભાાં લાી કેમભકરના ઉત્ાદન ભાટે મલશ્વબયભાાં જાણીતુાં છે. આ લાી ઔદ્યોગગક 

મલસ્તાયના નજીકના વયીગાભભાાં ૧૯૮૧ ભાાં નાના ામા ઉય ઉદ્યોગોની સ્થાના થઇ. ળરૂઆતભાાં 

અશી ૧૧ જેટરા ઉદ્યોગો સ્થામા. ઔદ્યોગીકયણ શરેા આ ગાભ ત્રણ-ચાય શજાય લસ્તીલાળાં 

આક્રદલાવી ગાભડુાં શતુાં. તેભજ અશીની પ્રાથમભક આમથિક પ્રવમૃત્ત ખેતી શતી. યાંત ુજેભ જેભ ઔદ્યોગગક 

મલકાવ થતો ગમો તેભ તેભ અશી ક્રયલતષનો આલતા ગમા, જેભ કે સ્થાાંતક્રયતોના કાયણે લસ્તી વદૃ્ધિ, 

જભીન પ્રદુણ, ખેતીના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો, વાભાજજક, આમથિક, વાાંસ્કૃમતક, લસ્તીકીમ ફાંધાયણભાાં 

ક્રયલતષનની વાથો-વાથ ઘણી વભસ્મા ઉદબલી. ફીજી ફાજુ યોજગાયીની તકો લધી, જીલન ધોયણ 

ઉચુાં આવયુાં,  ખેતી યનુાં બાયણ ઓછુ થયુાં લગેયે પામદાઓ જોલા ભળ્મા.  

સ્થાાંતક્રયતોના કાયણે વાયીગાભભાાં લસ્તી લધાયાની વભસ્મા ઉદ્ભબલી યશી છે. 

કોઈણ દેળની લસ્તીવદૃ્ધિ ભાટેના ત્રણ ક્રયફો મનણાષમક જોલા ભે છે: જન્ભદય, મતૃ્યદુય 

અન ેસ્થાાંતય. વાયીગભના લસ્તી ફાંધાયણભાાં પેયપાય રાલનાય મનણાષમક ક્રયફ સ્થાાંતય 
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છે. વાયીગાભ ઔદ્યોગગક મલસ્તાય શોલાના કાયણે અશી અન્મ ગાભડા, તાલકુા, જજલ્રાઓ તથા 

અન્મ યાજ્મો ભાાંથી રોકો યોજગાયીની ળોધભાાં સ્થાાંતય કયીને આલે છે. જેની સ્થામનક લસ્તી 

ફાંધાયણ ય ભોટી અવય ઉજે છે. આલી અવય તાવતા અનેક અભ્માવો થમા છે. જેની 

વભીિા દ્વાયા પ્રસ્તતુ ળોધ લધ ુ અવયકાયક ફનાલલાનો પ્રમત્ન કયેર છે. ઔદ્યોગગક 
મલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય તેભજ અવય કયતાાં ક્રયફોને ધ્માનભાાં યાખી અનેક અભ્માવો થમા છે, 

જેભ કે, 

દેવાઇ (૨૦૦૨) તેભના અભ્માવભાાં નોધ ેછે કે લાી ઔદ્યોગગક મલસ્તાયભાાં ઉત્તયપ્રદેળ 

તેભજ ગફશાય જેલા યાજ્મોભાાંથી લધ ુરોકો યોજગાયીની ળોધભાાં સ્થાાંતય કયીને આલ ેછે. આ 

લધ ુલસ્તી ધયાલતા યાજ્મો શોલાથી ત્માાં યોજગાયીની તકો ઓછી છે. તેથી યોજગાયીની તકો 

ધયાલતા મલસ્તાયભાાં સ્થાાંતયનુાં પ્રભાણ લધ ુજોલા ભે છે. જેના ક્રયણાભ ેલસ્તી લધાયો, 

ગાંદા લવલાટ જેલી વભસ્મા ઉદબલે છે. વયીગાભ ણ  મલસ્તાય ઔદ્યોગગક શોલાથી યોજગાયી 

ભેલલા ઉત્તયપ્રદેળ તેભજ ગફશાય, ભશાયાષ્ટ્ર લગેયે યાજ્મોભાાંથી સ્થાાંતય કયી આલે છે. 

વમાવ(૧૯૭૯), રાર(૧૯૯૨) મજુફ  ઔદ્યોગગકીકયણ મલકાવના ક્રયણાભે રોકોન ેયોજગાયીની તકો 

પ્રાપ્ત થામ છે. જેના કાયણે રોકો આજીમલકા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ઔદ્યોગગક મલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. 

દેવાઈ(૨૦૦૨), મલદ્યાથી(૧૯૭૦) ઔદ્યોગીકીકયણન ેરીધ ેલસ્તીનુાં આંતક્રયક અન ેઆંતયયાષ્ટ્રીમ એભ 

ફન્ન ે પ્રકાયનુાં સ્થાાંતય થતુાં શોમ છે. જે મલસ્તાયભાાં ઝડી ઔદ્યોગગક મલકાવ થઇ યહ્યો શોમ ત્માાં 

ગાભડાભાાંથી તથા અન્મ મલસ્તાયભાાંથી લેાય-યોજગાય ભાટે લસ્તીનુાં સ્થાાંતય થલા ાભે છે. 

ઔદ્યોગગકીકયણના મલકાવના કાયણે વભાજ ઉય વાયી અન ે  નયવી ફન્ન ેપ્રકાયની અવય જન્ભી છે. 

ટેર(૨૦૦૧), લશુાય(૨૦૦૫) ઔદ્યોગગક મલકાવના ક્રયણાભ ે રોકો યોજગાયી પ્રાપ્ત કયલા, ઉચુાં 

આમથિક જીલનધોયણ પ્રાપ્ત કયલા સ્થાાંતય કયી ઔદ્યોગગક મલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. 

વમાવ(૧૯૭૯), રાર(૧૯૯૨) મજુફ  જે મલસ્તાયભાાં ઉદ્યોગો સ્થામા શોમ અ મલસ્તાયભાાં રોકો 

યોજગાયી પ્રાપ્ત કયલા સ્થાાંતય કયે છે. ઔદ્યોગીકીકયણ મલકાવના ક્રયણાભ ે રોકોન ે યોજગાયીની 

તકો પ્રાપ્ત થામ છે. જેના કાયણે રોકો આજીમલકા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ઔદ્યોગગક મલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય 

કયે છે. દેવાઈ એચ(૨૦૦૫), લશુાય(૨૦૦૫), વયકાય(૧૯૯૪)  જણાલે છે કે ઉદ્યોગોભા યોજગાયી પ્રાપ્ત 

કયી ોતાનુાં જીલનધોયણ ઉચુાં રાલલાની અેિા વમસ્તતન ે સ્થાાંતય કયલા પે્રયે છે. ઔદ્યોગગક 

મલકાવના ક્રયણાભે રોકોન ેયોજગાયી પ્રાપ્ત થામ છે અને તેના ક્રયણાભે રોકોનુાં જીલનધોયણ ઉચુાં 

આવયુાં છે યાંયાગત જીલનળૈરીભાાં ક્રયલતષનો આવમા છે. આધમુનક મલચાયવયણી અન ેઆધમુનક 

મલમલધ ઉકયણનો ઉમોગ લતષભાન ઔદ્યોગગક વભાજભાાં વાભાન્મ ફન્મો છે. આભ જ્માાં ઔદ્યોગગક 

મલકાવ થમો શોમ ત્માાં રોકો સ્થાાંતય કયે છે.  શાડર(૨૦૧૫) મજુફ ઔદ્યોગગક મલકાવ દયેક સ્થોએ 
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થલાના કાયણે સ્થામનક રોકોનુાં અન્મ સ્થોએ સ્થાાંતય ઘટે છે. સ્થામનક મલસ્તાયભાાં યોજગાયીની તકો 

ભલાના કાયણે સ્થાાંતયનુાં પ્રભાણ ઘટે છે અન ેજે સ્થાાંતય દ્વાયા વભસ્માઓ ઉદબલે છે એનાથી 

ફચી ળકામ છે. ાાંડ,ે દાવ, ઓઝા, ટેર (૧૯૯૯) ઔદ્યોગગકયણના મલકાવન ેરીધ ેશલ ે મળિણ એ 

નોકયીની લૂષળયત ફની ગયુાં છે. મળિણએ આજે જરૂક્રયમાતના વાંદબષભાાં ખફુ જ ભશત્લ ધયાલે છે. 

યોજગાયરિી મળિણ તેભજ ટેકનીકર મળિણની ભાાંગ ણ ઔદ્યોગગકીકયણની જ ેદાળ છે. આ યીતે 

ઔદ્યોગગકીકયણની પ્રક્રિમાએ ણ મળિણના પ્રચાય અન ે પ્રવાયભાાં ભશત્લની ભમૂભકા બજલી છે. 

ઉદ્યોગો સ્થાલાથી ખેતી ય જનતાનો બય ઓછો થઇ જામ છે. ઉદ્યોગોના અબાલભાાં જનવાંખ્મા ાવ ે

જીલનમનલાષશનો કોઈ ફીજો ભાગષ ન શતો. કૃમની ઉત્ાદકતા ઓછી થલાથી રોકો એટરાભાાં જ 

જીલનમનલાષશ કયલા ફાધ્મ યેશતા યાંત ુઉદ્યોગોના મલકાવ થલાથી કૃમને છોડી ઉદ્યોગોભાાં કાભ કયલા 

રાગ્મા જેનાથી ખેતીભાાં ઉત્ાદન લધ્યુાં અન ે યેશણી-કયણીનો સ્તય ઉંચો આવમો.  દેલદાવ તથા 

કાક્રડમા(૧૯૭૨) મજુફ ઔદ્યોગગકીકયણ થલાથી વામદુામમક બાલના ઘટી છે. વમશૂના વભ્મોભાાં અભ ે

ની બાલનાની સ્થાન ેહુાં ની બાલના આલી ગઈ છે. નગયોના આકાય લધલાના વાથો-વાથ વમસ્તતક 

વાભાજજક વાંફાંધ િીણ થમ ગમા છે. જેટરા ભોટા નગયો શોમ છે તેટરા જ વમસ્તતઓના ાયસ્ક્રયક 

ઘમનષ્ટ્ઠા તથા વામદુામમક બાલના ઓછી થઇ જામ છે. શલે વમસ્તત શભેળા ોતાના અંગત 

વભસ્માઓથી જ ઘયેામેરો યશ ેછે. દેલદાવ અન ેકાક્રડમા(૧૯૭૨), વયકાય (૧૯૯૪), દેવાઈ(૨૦૦૨) 

નોધ ે છે કે, ઔદ્યોગગકીકયણ ે  કુટુાંફવમલસ્થાને મલઘક્રટત કયી નાખી છે. રોકોના ખચાષઓ તથા 

આલશ્મકતાઓ લધી ગઈ છે. જેની મૂતિ એક વમસ્તત ના આલકથી થઇ ળકતી નથી કુટુાંફના અન્મ 

વભ્મો ત્ની તથા ફાકો ણ કાભ કયલા તથા ધન અજિત કયલા ફાધ્મ ફાંન ેછે. ઔદ્યોગીકીકયણ 

દ્વાયા કુટુાંફ તટુલા રાગ્મા છે. વાંયતુતકુટુાંફની જગ્માએ મલબતતકુટુાંફનુાં મનભાષણ લધલા રાગ્યુાં છે. 
પ્રત્મેક વમસ્તત ોતાની ત્ની અન ે ફાકો વાથ ે અરગ યશી સ્લતાંત્રરૂથી યેશલાનુાં વાંદ કયે છે. 

દેવાઈ(૨૦૦૨), નુારેકય(૧૯૮૦) જણાલે છે કે, ઔદ્યોગગકીકયણના ક્રયણાભ ેઔદ્યોગગક મલસ્તાયભાાં 

લસ્તીનુાં સ્થાાંતય લધ ુ થતુાં શોલાથી આ મલસ્તાયભાાં લસ્તીવાંખ્માભાાં લધાયો થામ છે જેનાક્રયણાભ ે

યેશઠાણની વભસ્મા ઉદબલ ેછે. અન ેક્રયણાભે નાની નાની ઝુડટ્ટી મલકળ ેછે. અન ેજેના કાયણે ગાંદા 

લવલાટની વભસ્મા ઉદબલ ેછે. લસ્તીનુાં વભતોરન ખોયલામ છે. લસ્તીનુાં સ્થાાંતય કોઈ એક જ સ્થે 

થતુાં શોલાથી લસ્તી ફાંધાયણભાાં અવભતોરતા ઉદબલ ેછે. ક્રયણાભ ેઅનેક વભસ્માઓ ઉબી થામ છે.  

ઉયોતત અભ્માવોભાાં જોલા ભેર વાયી નયવી ફાફતો વયીગાભ ઔધોગગક 

મલસ્તાયભાાં ણ જોલા ભી છે. જેના અભ્માવ દ્વાયા વાચી ભાક્રશતી ભેલી ળકાળે. 
સાંશોધન ેરનો હતે:ુ પ્રસ્તતુ ળોધેયનો શતે ુ આક્રદલાવી મલસ્તાયભાાં ઔદ્યોગગક મલકાવના 

ક્રયણાભ ે વયીગાભભાાં સ્થાાંતયીતોના કાયણે લસ્તી ફાંધાયણભાાં ક્રયલતષનો આવમા જેભ કે લસ્તી 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1260  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

લધાયો,  જામત પ્રભાણભાાં અવભતરુા  અને જેના કાયણે  આક્રદલાવી વભાજ ઉય વાભાજજક-વાાંસ્કૃમતક,  

આમથિક તેભજ ગાંદા લવલાટની વભસ્મા, પ્રદુણની વભસ્મા, ગનુાખોયીની વભસ્મા લગેયે વભસ્માઓ 

ઉદબલી છે તે જાણલાનો છે.  

સાંશોધન દ્ધવત:પ્રસ્તતુ ળોધ ેયભાાં પ્રસ્તતુ કતાષએ ભાક્રશતી પ્રાપ્ત કયલા ક્રિમતમ સ્ત્રોત તયીકે 

ગજુયાતની  ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ ની ગજુયાતની લસ્તીગણતયી અન ેસ્થાાંતયના આંકડા ભાટે બાયતની 

લસ્તીગણતયી, ગ્રાભાંચામતની આંકડાકીમ ભાક્રશતી, જજલ્રાની આંકડાકીમ રૂ યેખાનો ઉમોગ કમો 

છે. તેભજ  મનયીિણ તેભજ મરુાકાત ધ્ધમતથીનો ઉમોગ કયલાભાાં આલરે છે.         

સરીિામના વસ્તીના બાંધારણમાાં ઉદર્વતી તરાહો :-વયીગાભના લસ્તી ફાંધાયણભાાં ક્રયલતષન 

રાલનારુાં ભશત્લનુાં ક્રયફ સ્થાાંતય છે. જે ઉદ્યોગીક્રકકયણ ને આબાયી છે. વયીગાભ લરવાડ 

જીલ્રાના ઉંભયગાભ તાલકુભાાં આલેર નાનકડુાં ગાભ શતુાં. આ ગાભભાાં ૯૯ ટકા રોકો આક્રદલાવી શતા. 

રોકોનો મખુ્મ વમલવામ ખેતી શતો. ગાભની લસ્તી વાભાન્મ શતી. યાંત ુ ૧૯૮૧ના ઉદ્યોગો 

સ્થાલાના ભાંડાણથી ગાભભાાં સ્થાાંતક્રયતોની વાંખ્મા ધીયે ધીયે લધલા ભાાંડી. અન ેલસ્તી ફાંધાયણભાાં 

ક્રયલતષન આલલા ભાાંડ્ ુાં.   
સરીિામની વસ્તીવદૃ્ધી    

વષભ કુ વસ્તી કુ સ્ત્રી સાંખ્યા કુ પરુષ 

સાંખ્યા 

અનસુગુિત જન 

જાવત 

જાવત પ્રમાણ 

૧૯૯૧  ૧૦૫૦૪  ૫૨૦૧  ૫૩૦૩  ૪૫૩૦  ૧૦૦૪  

૨૦૦૧  ૧૨૭૬૩  ૫૩૮૨  ૭૩૮૧  ૫૫૩૧  ૯૧૦  

૨૦૧૧  ૧૯૯૦૩  ૮૯૬૦  ૧૦૯૪૩  ૭૧૦૩  ૮૧૯  

(બાયતની લસ્તી ગણતયી : ૧૯૯૧,૨૦૦૧,૨૦૧૧ ) 

 વયીગાભની ૧૯૯૧ભાાં કુર લસ્તી ૧૦૫૦૪ શતી. જેભાાં રુુોની કુર વાંખ્મા ૫૩૦૩, અન ે

સ્ત્રીઓની ૫૨૦૧, અનસુગુચત જનજામતન લસ્તી વાંખ્મા ૪૫૩૦ શતી, તેભજ વયીગાભનુાં જામત પ્રભાણ 

૧૦૦૪ જેટલુાં શતુાં. ૨૦૦૧ની લસ્તીગણતયી અનવુાય કુર વાંખ્મા ૧૨૭૬૩ શતી. જેભાાં રુુોની કુર 

વાંખ્મા ૭૩૮૧ અન ેસ્ત્રીઓની કુર વાંખ્મા ૫૩૮૨ શતી. અનસુગુચત જનજામતની લસ્તી વાંખ્મા ૫૫૩૭ 

જેટરી શતી. જામત પ્રભાણ ૯૧૦ શતુાં. લતષભાન વભમ દયમભમાન ૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય 

જોઈએ તો વયીગાભની કુર વાંખ્મા ૧૯૯૦૩ છે. જેભાાં રુુોની કુર વાંખ્મા ૧૦૯૪૩ અન ેસ્ત્રીઓની કુર 

વાંખ્મા ૮૯૬૦ જેટરી છે. અનસુગુચત જનજામતની કુર વાંખ્મા ૭૧૦૩ અન ેજામત પ્રભાણ ૮૧૯ જેટલુાં 

જોલા ભે છે. 
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 ઉયોતત ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ સધુીની લસ્તી વાંખ્માનુાં અભ્માવ કયતા જોઈ ળકામ છે કે એક 

નાનકડુાં આક્રદલાવી ગાભ  ઔદ્યોગગક મલકાવના કાયણે કેવુાં મલળારૂ ધાયણ કયી યહ્ુાં છે એ ભાત્ર 

સ્થાાંતક્રયતોને આબાયી છે. અશી જોમ ળકામ છે કે આક્રદલાવી લસ્તી વાંખ્માભાાં કોઈ લધ ુડતો લધાયો 

થમો નથી. યાંત ુઉદ્યોગગક મલકાવના વાથો વાથ લસ્તી વાંખ્માભાાં ઝડી લધોયો થમો છે. ઉદ્યોગગક 

મલકાવના પ્રથભ ચયણભાાં સ્ત્રી- રુુ લસ્તી વાંખ્માભાાં સ્ત્રીઓની લસ્તી રુુો કયતા લધ ુશતી. યાંત ુ

જેભ- જેભ ઔદ્યોગગક મલકાવ લધતો ગમો તેભ તેભ સ્ત્રી-રુુો લચ્ચેની અવાભનતા લધી ગઈ એ જોઈ 

ળકામ છે. જેના કાયણે જામત પ્રભાણભાાં અવભતરુા ઉબી થઇ છે. એનુાં એક મખુ્મ કાયણ તયીકે અન્મ 

યાજ્મો ભાાંથી આલેરા સ્થાાંતક્રયત ઉદ્યોગગક રુુ કાભદાયો જેના કાયણે આ મલસ્તાયનુાં લસ્તી ફાંધાયણ 

અવાંતગુરત ફન્યુાં છે. આક્રદલાવી વમદુામભાાં સ્ત્રી-રુુ લચ્ચે બેદબાલ જોલા ભતો નથી, તેથી સ્ત્રી 

વાંખ્માભાાં ઘટાડા ભાટે સ્ત્રીભ્રણુશત્મા જેલા કાયણો જલાફદાય નથી યાંત ુ અન્મ યાજ્મોભાાંથી 

સ્થાાંતક્રયત યુ કાભદાયોના કાયણે છે. આભ ઔદ્યોગગકીકયણે લસ્તી ફાંધાયણભાાં ક્રયલતષનના  વાથ ે

અનેક અન્મ વભસ્માઓ ઉબી કયી છે.  

 સરીિામનો ઔદ્યોગિકવવકાસ  

વષભ ઉદ્યોિોની સાંખ્યા 

૧૯૮૧ ૧૧ 

૧૯૯૧ ૧૦૬ 

૨૦૦૧ ૪૦૨ 

૨૦૧૧ ૪૬૯ 

  (ગ્રાભાંચામત આંકડાકીમ ભાક્રશતી ૨૦૧૧. ) 

 ઉયોતત વયીગાભના ઔદ્યોગગક મલકાવના કોષ્ટ્ટક અનવુાય વયીગાભભાાં લષ ૧૯૮૧ભાાં 

ઉદ્યોગો સ્થાલાની ળરૂઆત થઇ શતી. એ વભમ દયમભમાન વયીગાભભાાં ૧૧ જેટરા ઉદ્યોગો સ્થામા. 

લડીરો ાવેથી ભેલેર ભાક્રશતી અનવુાય આ ઉદ્યોગો લેયાન જગ્માએ ગાભના છેલાડાની જભીનભાાં 

સ્થામા શતા. ઉદ્યોગો સ્થાનાય ઉદ્યોગમતઓ મુાંફઈના શતા. લષ ૧૯૯૧ભાાં ઉદ્યોગોભાાં ૯૫ જેટરા 

ઉદ્યોગોની વિૃી થઇ. એલીજ  યીતે લષ ૨૦૦૧ભાાં કુર ઉદ્યોગોની વખ્મા ૪૦૨ અન ે ૨૦૧૧ભાાં કુર 

ઉદ્યોગોની વાંખ્મા ૪૬૯ જેટરી છે. આભ ઉદ્યોગોનો વતત મલકાવ થતો ગમો છે. અશી કેમભકર, 

પાભાષસ્યકુ્રટકર, યવામણો, યફય લગેયે ના ઉદ્યોગો લધ ુજોલા ભે છે.     

આક્રદલાવી મલસ્તાય વયીગાભભાાં ઔદ્યોગગક મલકાવના વાથો-વાથ લસ્તી લધાયાનુાં પ્રભાણ 

લધ્યુાં. સ્થાાંતક્રયતોના કાયણે લસ્તીભાાં અમનચ્છનીમ લધાયો થમો છે. વયીગાભભાાં ઔદ્યોગગક 

લવાશતોની સ્થાના થઇ ત્માયે ૧૧ જેટરા ઉદ્યોગો શતાાં. ૧૯૮૧ની લસ્તીગણતયી અનવુાય 
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વયીગાભની લસ્તી ઔદ્યોગગક મલકાવના પ્રથભ ચયણભાાં રગબગ ૪ થી ૫ શજાય જેટરી શતી. એ વભમ 

દયીમભમન વયીગાભ ખેતીપ્રધાન ગાભ શતુાં. ડાાંગયનુાં ષુ્ટ્ક પ્રભાણભાાં ઉત્ાદન થતુાં. એક સુાંદય 

શક્રયમાળાં કશી ળકામ એવુાં ગાભ શતુાં. ૭૦ % લસ્તી આક્રદલાવીઓની શતી. ઔદ્યોગગક મલકાવની વાથો-

વાથ સ્થાાંતક્રયત ઉદ્યોગગક કાભદાયોની વાંખ્મા યોફયોજ લધલા ભાાંડી અન ે ગફન-આક્રદલાવી પ્રજાની 

વાંખ્માભાાં લધાયો થતો યહ્યો છે. 

િામમાાં ઔદ્યોગિકીકરણની પ્રદિયાથી વસ્તી બાંધારણમાાં આવેા દરવતભનના દરણામે ઉર્ી 

થયે સમસ્યા :- વયીગાભભાાં લસ્તી ફાંધાયણભાાં આલેરા ક્રયલતષનના કાયણે અન્મ ઘણી વભસ્માઓ 

મનયીિણ દ્વાયા જોઈ ળકાઈ છે, જેભકે જામત પ્રભાણભાાં અવભતરુા, યેશઠાણની વભસ્મા, ગાંદા 

લવલાટની વભસ્મા તેભજ  આક્રદલાવી વભાજ  ઉય વાભાજજક,  વાાંસ્કૃમતક, આમથિક અવય ડી છે. 

યાંયાગત આક્રદલાવી વમદુામ નષ્ટ્ટ થલાન ેઆયે છે તેઓ ોતાની આગલી વાંસ્કૃમત ખોઈ યહ્યાછે. 

ગફન-આક્રદલાવી વભાજ વાથનેા વાંકષના કાયણે ોતાનુાં વાચુાં અસ્સ્તત્લ જાલી ળક્યા નથી. 

મળિણના અબાલના કાયણે ઉદ્યોગોભાાં મોગ્મ સ્થાન ભેલી ળક્યા નથી, ઉદ્યોગો મલકાવભાાં ોતાની 

જભીન ખોઈ ચકુ્યા છે. તેથી ખેતી કયી વકતા નથી. ઉદ્યોગોભાાં ગફનકુળ કાયીગય તયીકે કાભ કયે છે. 

તથા ભોટા બાગે કયાય આધાક્રયત ભજુય તયીકે કાભ કયે છે. લસ્તી લધાયાના કાયણે શલ ેગનુાખોયીનુાં 

પ્રભાણ ણ લધ્યુાં છે ફાત્કાય, અશયણ જેલા ગનુા લધ્મા છે. આક્રદલાવી મલસ્તાયભાાં મલકાવના નાભ ે

ઉદ્યોગો સ્થામા છે અ ભાત્ર નાભ યૂતા છે આક્રદલાવી રોકોના મલકાવના નાભ ેતેભનુાં ળોણ થઇ યહ્ુાં 

શોમ એવુાં રાગ ેછે. જે વભસ્માના નાભ ણ જેભણ ેવાાંબળ્મા ન શતાાં એલી વભસ્માના તઓે બોગ ફની 

યહ્યા છે. ઔદ્યોગગક મલકાવના રાબ અન ેગેયરાબ ફન્ન ેછે યાંત ુઅશી રાબ ઓછા અન ેગેયરાબ લધ ુ

જોમ ળકામ છે.  

 ઉત્તયપ્રદેળ, ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન, ગફશાય, ભશાયાષ્ટ્ર, કેય જેલા યાજ્મોભાાંથી જે ઔદ્યોગગક 

કાભદાયો આલે છે ભોટા બાગ ેરુુો છે. જેના કાયણે ગાભભાાં જામત પ્રભાણ અવાંતગુરત ફન્યુાં 

છે. જેભ કે ૧૯૯૧ની બાયતની લસ્તી ગણતયી મજુફ વયીગાભભાાં જામત પ્રભાણ ૧૦૦૪ શતી 

જમાયે ૨૦૧૧ મજુફ ૮૧૯ છે.   

 લસ્તીવદૃ્ધિના કાયણે યશઠેાણ અને ગાંદાલવલાટની વભસ્મા વજાષઈ છે. વયીગાભભાાં  ગણેળ 

નગય, ઇભયાન નગય, યામવાગય, યભઝાનનગયી, યોક્રશતલાવ, વયદાય નગય, 

ગામત્રીનગય, વરીના શાઉવ લગેયે સ્થોએ ગાંદા લવલાટજોલા ભે છે. 

 લસ્તીવદૃ્ધિના કાયણે ગનુાખોયીની વભસ્મા લધી છે. સ્ત્રીપ્રભાણ અવાંતગુરત થલાથી ફાત્કાય 

જેલી વભસ્મા લધલા ભાાંડી છે. પ્રદુણની વભસ્મા, ગાંદા, યવામણયતુત ાણીના ક્રયણાભ ે

ખેતીભાાં ાક ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થમો છે. 
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 ગફન-આક્રદલાવી રુુો આક્રદલાવી સ્ત્રીઓ વાથ ે રગ્નગ્રાંથીથી જોડામ છે જેના કાયણ ે

આક્રદલાવીઓનુાં ગફનઆક્રદલાવીકયણ થઇ યહ્ુાં છે. તેભજ અન્મ યાજ્મના રુુો આક્રદલાવી 

સ્ત્રી વાથે રગ્ન કમાષ ફાદ અમકુ લો છી એ સ્ત્રીને અન ેફાકોને છોડીને ોતાના યાજ્મભાાં 

જતા યેશતા શોલાથી ત્મજામેર ક્રયલાયને ભોટો વાભનો કયલો ડ ે છે આ ણ એક ભોટી 

વભસ્મા ફની છે.  

ઔદ્યોગગકીકયણે આક્રદલાવી વમદુામ ઉય વાયી નયવી ફાંન ેપ્રકાયની અવયો નીજાલી છે. ઉયોતત 

ભાક્રશતી અનવુાય વયીગાભભાાં ઔદ્યોગગકીકયણે લસ્તી ફાંધાયણની વભતરુા ખોયલી દીધી છે. જેના 

કાયણે ગાભભાાં ઘણી અન્મ વભસ્માઓ ઉદબલી છે જે એક વાંળોધનનો મદુ્દો ફન્મો છે. બમલષ્ટ્મભાાં આ 

મલસ્તાયન ેકેન્િભાાં યાખી આક્રદલાવી વમદુામ ઉય ઔદ્યોગગકીકયણની અવય મલળે વાંળોધનકામષ થઇ 

ળકે. આભ, આક્રદલાવી વમદુામ ઔદ્યોગગકીકયણના ક્રયણાભે મલમલધ વભસ્માનો વાભનો કયી યહ્યો છે. 

ફીજી ફાજુ ઔદ્યોગગકીકયણના રાબો ણ ખયા યાંત ુવભસ્માના વયખાભણીભાાં ઓછા જોલા ભે છે 

આ એક વાંળોધનનો મલમ છે. 
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