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સારસકં્ષેપ– 
 ભારતમા ં નગરીકરણને આવથિક વિકાસ અને પ્રગવતના એક મખુ્ય ઘટક તરીકે ગણીને તેને અવનિાયય ગણિામા ંઆવ્ુ ં છે. 

િતયમાન સમયમા ંઅથયવયિસ્થાના ઉદારીકરણને લીધે ભારતમા ંઆવથિકવદૃ્ધિ થિા લાગી છે અને આ આવથિકવદૃ્ધિમા ં શહરેી વિસ્તારોનુ ં
પ્રદાન 50 ટકા જેટલુ ં છે. આ ઘટના નગરોના ં િધતા જતા ંઆવથિક મહત્િને સચૂચત કરે છે. આજે ભારતની 32 ટકાથી િધ ુ િસ્તી 
નગરોમા ંિસિાટ કરે છે અને તે ભવિષ્યના થોડા દશકામા ં50 ટકાથી િધ ુથિાની સભંાિના રહલેી છે. ભારતમા ંઆજે નગરીકરણના 
પાસા ંતપાસીએ તો મોટાનગરો અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારોમા ંનગરીય િસ્તીના કેન્દ્રીકરણનો પ્રિાહ પ્રબળ બનતો જાય છે. જુદા 
જુદા રાજ્યો અને જુદા જુદા નગરોમા ં નગરીકરણની ઢબોમા ં િૈવિધ્ય જોિા મળે છે. નગરીકરણના કેન્દ્રીકરણનો પ્રબળ પ્રિાહ અને 
નગરીકરણના પ્રસારની અસમાન ઢબે નગરીકરણના નકારાત્મક પાસાની અસર પેદા કરી શકે છે. નગરીકરણ એક એિી પ્રક્રિયા છે જે 
નગરીય પ્રભાિોનો પ્રસાર કરે છે. પરીણામે ભારતીય સમાજમા ંજ્ઞાવત, કુટંુબ, લગ્ન, ગ્રામજીિન, સ્ત્રીના દરજ્જજા મા ંઆિેલ બદલાિ તથા 
નગરિાદ અને સામાજજક સમસ્યાઓનો ઉદ્દભિ-વિકાસ થયો છે. ભારતીય સમાજ પર નગરીકરણની અસરનો પ્રસ્તતુ અભ્યાસ છે 
ચાિીરૂપ શબ્દો – ભારતીય સમાજ, િસ્તી, નગરીકરણ, પરીિતયન, નગર કે શહરે.

પ્રસ્તાિના –  

ભારતમા ં નગરીકરણના પ્રમાણનો 
ખ્યાલ છેલલા ં70 િર્યના ગ્રામીણ અને નગરીય 
િસ્તીના આંકડા તપાસિાથી આિી શકે છે. 
1901 થી 1051 સધુીમા ં 50 િર્યના ગાળામા ં
ગ્રામીણ િસ્તીના પ્રમાણમા ં 6.5 ટકા ઘટાડો 
થયો છે, જ્યારે શહરેીિસ્તીનુ ં પ્રમાણ 6.5 ટકા 
િધ્્ુ ં છે. આ ઘટના ગ્રામીણ િસ્તીનુ ંનગરોમા ં
થતા ં સ્થળાતંરની પ્રક્રિયાનો અથિા 
નગરીકરણનો વનદેશ કરે છે. એ જ રીતે 1951 

થી 2011 ના સમયગાળામા ં પ્રત્યેક દશકામા ં
ગ્રામીણ િસ્તીમા ં ઘટાડો અને શહરેી િસ્તીમા ં
િધારો થયો છે. જો કે, પવિમના દેશોની 
તલુનામા ં ભારતમા ં નગરીકરણની આ પ્રક્રિયા 
એકંદરે ધીમી રહી છે, જેના ં જુદા ં જુદા ં કારણો 
છે. પરંત ુ ંભારતની સમાજવયિસ્થાના સદંભયમા ં
જોતા ંતેમજ છેલલા એક જ દશકામા ંભારતના ં
વિવિધ નગરોના ંકદમા ંથયેલા િધારાનો તેમજ 
નગરોની સખં્યામા ં થયલેી િધઘટનો વિચાર 

કરતા ં જણાય છે કે ભારતમા ં નગરીકરણની 
પ્રક્રિયા ધીમી નથી. જેની ભારતીય 
સમાજજીિન અને સામાજજક સસં્થાઓ ઉપર 
ઊંડી અસર વનપજાિી છે જેનો અત્રે અભ્યાસ 
કરિાનો પ્રયાસ કયો છે. 
ઉદે્દશ્ય - 1. ભારતમા ં નગરીકરણની સ્થીવતનો 
સમજિી 
   2. નગરીકરણની ભારતીય સમાજ 
ઉપર અસરનો અભ્યાસ 

2. સશંોધન પધ્ધવત –  
ઐવતહાસીક પિવત દ્વારા શોધ કાયય ક્ુય 

છે. દ્ધદ્વવતયક માક્રહતીનો ઉપયોગ શોધ કાયયમા ં
કયો છે. જેમા ં પિૂય અભ્યાસો, અહિેાલ, 
સશંોધનલેખ, પ્રકાવશત સાક્રહત્ય, ઈન્દ્ટરનેટ 
તથા િેબસાઈટનો ઉપયોગ કરિામા ં આવયો 
છે. અભ્યાસના પ્રથમ ભાગમા ં વિર્યિસ્ત,ુ 
બીજા ભાગમા ંસશંોધન પિવત, ત્રીજા ભાગમા ં
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વિશ્લેર્ણ અને ચોથા ભાગમા ંસારાશં દશાયિેલ 
છે. 
3.1 ભારતમા ંનગરીકરણ -  

1951 સધુી ભારતમા ં નગરીકરણની 
પ્રક્રિયા ધીમી રહી હતી, પરંત ુ છેલલા ં ત્રીસ 
િર્યમા ં ગ્રામિાસીઓનુ ં નગરોમા ં સ્થળાતંર 
કરિાનુ ં પ્રમાણ િધેલુ ં જણાય છે. સ્િતતં્ર 
ભારતમા ં સામાજજક આયોજનનુ ં એક ધ્યેય 
ઝડપી ઉદ્યોગીકરણ કરિાનુ ં રહ્ુ ં છે. તેથી 
નગરોમા ંજુદા જુદા જાહરે અને ખાનગી ઉદ્યોગો 
સ્થપાતા રહ્ા ં અને ત ે રીતે ઉદ્યોગીકરણની 
પ્રક્રિયા તલુનાત્મક રીતે ઝડપી બનતા ંનગરોની 
વદૃ્ધિનો દર પણ િધતો રહ્ો. આ પ્રક્રિયાની 
અસરરુપે ભારતમા ં વિવિધ સમસ્યાઓ પણ 
સજાયતી રહી છે.  તેથી વિચભન્ન સમાજશાસ્ત્રીઓએ 
આપેલ નગરીકરણનો અથય સમજીએ. 

એમ. એસ. ગોરે જણાિે છે કે નગરમા ં
િસિાટ કરતી વયક્તતઓના િધતા જતા દરન ે
સચૂચત કરિા માટે નગરીકરણ શબ્દ પ્રયોજાય 
છે. 

આવશર્ બોઝ િસ્તીશાસ્ત્રીય રષ્ષ્ટચબિંદુથી 
નગરીકરણનો અથય આપે છે કે અમકુ 
સમયગાળા દરવમયાન સમગ્ર િસ્તીમા ંનગરીય 
િસ્તીના પ્રમાણમા ં થતો િધારો એટલે 
નગરીકરણ. 
ટૂંકમા ં કહી શકાય કે નગરીકરણ ગ્રામીણ 
િસ્તીનુ ં નગરમા ં સ્થળાતંર કરિાની, ગામડાનુ ં
નગરમા ં રુપાતંર થિાની, નરગરના ઉદ્દભિ 
અને વિકાસની પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયામા ં
નગરના કદમા ં થતી વદૃ્ધિ તથા નગરોની 
સખં્યામા ં થતી વદૃ્ધિના પ્રમાણની પ્રક્રિયાઓનો 
સમાિેશ થાય છે.   

 કોષ્ટક - 1 ભારતમા ંનગરીકરણ ( 1901 થી 2011 ) 

સેન્દ્સ. િર્ય નગરોની સખં્યા નગરીયિસ્તી(વમચલયન) ગ્રામીણ િસ્તીના ટકા નગરીય િસ્તીના ટકા 

1901 1916 25.70 89.15 10.85 

1911 1908 25.67 89.70 10.30 

1921 2048 27.82 88.82 11.18 

1931 2220 33.14 88.00 12.00 

1941 2427 43.77 86.14 13.86 

1951 3060 62.00 82.71 17.29 

1961 2700 78.34 82.03 17.97 

1971 3126 108.26 80.09 19.91 

1981 4029 156.42 76.66 23.34 

1991 4689 215.78 74.30 25.70 

2001 5161 286.12 72.19 27.81 

2011 7935 377.10 68.80 31.20 

 

સ્ત્રોત - િોલ્મુ - 2, રૂરલ-અબયન ક્રડસ્રીબ્્શુન ગજુરાત વસરીઝ - 25, સેન્દ્સસ - 2011 

 

1901 થી 1951 ના પ્રત્યેક દશકામા ં
નગરીય િસ્તીમા ં અન ે નગરોની સખં્યામા ં

ઉત્તરોત્તર વદૃ્ધિ થતી રહી હતી. નગરોની 
સખં્યામા ં થયેલો િધારો નિા નગરોના 
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વનમાયણની અને ગામડાનુ ં નગરોમા ં રૂપાતંર 
પામિાની પ્રક્રિયા ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. 
ચિક્રટશ્ગુ દરવમયાન ભારતમા ં થયેલા 
નગરીકરણમા ં ઉદ્યોગીકરણ, િાહન-વયિહાર 
અને સચંારવયિહાર, વશક્ષણ જેિા પક્રરબળોના 
વિકાસે મહત્ત્િનો ભાગ ભજવયો હતો. પરીણામ ે
મધ્યમકદના નગરો ક્ષીણ થતા ંજતા ંહતા અન ે
મોટા કદના નગરોમા ં વદૃ્ધિ થતી હતી. જેમા ં
તાતાનગર, જમશેદપરુ જેિા ં ઔદ્યોચગક નગરો 
અને ઔદ્યોચગક કે્ષતે્ર મુબંઈ, મરાસ, કાનપરુ, 

અમદાિાદ જેિા નગરોએ મહત્િ ધારણ ક્ુય. 
રેલિેના લીધે કલકત્તા, કાનપરુ, વિરમગામ 

જેિા નગરોનો ઉદ્દભિ- વિકાસ થિા લાગ્યો. 
ચિક્રટશ્ગુ દરવમયાન હિાખાિાના સ્થળો તરીકે 
દહરેાદૂન, વસમલા, મસરૂી, નૈનીતાલ, દાજિચલિંગ 
જેિા નગરોનો ઉદ્દભિ - વિકાસ થયો. ચિક્રટશ 
અમલ દરવમયાન ભારતમા ં નગરીકરણની 
પ્રક્રિયા િધ ુ ઝડપી બની, તેમા ં ઉદ્યોગીકરણ ે
મહત્િનો ભાગ ભજવયો છે. 

1951 થી 2011 ના સમયગાળાના 
પ્રત્યેક દશકામા ં ગ્રામીણ િસ્તીમા ં ઘટાડો અન ે
નગરીય િસ્તીવદૃ્ધિ થતી જાય છે. આ ઘટના 
ગ્રામીણ િસ્તીનુ ં જુદા જુદા નગરોમા ં થયેલા ં
સ્થળાતંરને દશાયિે છે.  

 

કોષ્ટક - 2 ભારતમા ંજુદી જુદી શે્રણીના નગરો 
 

સેન્દ્સસ 
િર્ય 

1,00,000  

અને 
િધ ુિસ્તી 
1 શ્રેણી 

50,000 થી 
99,999 

િસ્તી 
2 શ્રેણી 

20,000 

થી 
49,999 

િસ્તી 
3 શ્રેણી 

10,000 

થી 
19,999 

િસ્તી 
4 શ્રેણી 

5,000 

થી 
9,999  

િસ્તી 
5 શ્રેણી 

5,000 થી 
ઓછી િસ્તી 
6 શ્રેણી 

તમામ શ્રેણી 
ના નગર 

1901 24 44 143 427 771 503 1915 

1911 25 38 157 388 744 509 1864 

1921 28 49 171 395 767 605 2018 

1931 30 59 217 477 846 556 2188 

1941 48 87 273 551 976 454 2392 

1951 75 110 374 672 1118 616 3035 

1961 105 139 517 816 842 238 2657 

1971 149 219 649 985 803 276 3081 

1981 224 325 878 1240 900 324 3891 

1991 322 421 1161 1451 971 289 4615 

2001 441 496 1387 1564 1042 231 5161 

2011 - - - - - - 7935 

 

સ્ત્રોત - જનરલ પોપ્્લેુશન ટેબલ, પાટય - 2, સેન્દ્સસ ઓફ ઈષ્ન્દ્ડયા - 2001 

ભારતમા ં જુદા જુદા કદના નગરોની 
સખં્યા ઉત્તરોત્તર િધતી રહી છે. 1961 મા ં

નગરોની સખં્યા 2657 હતી તે 2011 મા ં7935 

થઈ છે. ભારતની શહરેી િસ્તીનો વદૃ્ધિના દર 
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કરતા ંભારતના મહાનગરોની િસ્તીવદૃ્ધિનો દર 
અત્યતં ઊંચો છે. આ ઘટના ભારતનુ ં ઝડપી 
નગરીકરણ સચૂિે છે. િસ્તીના પ્રમાણના 
સદંભયમા ં નગરોની સખં્યાની વદૃ્ધિનો વિચાર 
કરીએ તો 1951 મા ં 10 લાખથી િધ ુ
િસ્તીિાળા ંશહરેો (મેગાવસટી) ની સખં્યા 5 હતી 
તે 2011મા ં 53 થિા પામી છે. આમ, અન્દ્ય 
દેશોની તલુનામા ં ગ્રામીણ અને શહરેીિસ્તીના 
પ્રમાણના આધારે ભારતમા ં નગરીકરણ ધીમુ ં
દેખાત ુ ં હોિા છતા ં ભારતમા ં નગરોમા ં
િસ્તીવદૃ્ધિનો જે દર છે તે વિદેશોના ં નગરોની 
િસ્તીવદૃ્ધિ દર કરતા ંઊંચો છે. ભારતમા ંચિક્રટશ 
શાસન દરવમયાન નિા ં નગરોનો ઉદ્દભિ-
વિકાસ થતો ગયો. ગામડામાથંી નગરોમા ંથતા ં
સ્થળાતંરનુ ં પ્રમાણ પણ ઉત્તરોત્તર િધતુ ં ગ્ુ ં
અને તે રીતે નગરોમા ંિસ્તીનુ ં કેન્દ્રીકરણ થતુ ં
ગ્ુ.ં આ રીતે જોતા ં ભારતમા ં નગરીકરણની 
પ્રક્રિયા ઝડપી બની છે. 
 

3.2 નગરીકરણની ભારતીય સમાજ ઉપર અસર 
-  

ભારતમા ં સ્િતતં્રતા બાદ આયોજજત 
વિકાસ કાયયિમો અન ે ખાનગી તેમજ જાહરે 
ક્ષેત્રમા ં થયેલા ઔદ્યોચગક વિકાસને લીધ ે
નગરીકરણની પ્રક્રિયા અગાઉના બધા ્ગુો 
કરતા ં િધ ુ ઝડપી બની રહી છે. સામાજજક-
સાસં્કૃવતક બહુવિધતા, િસ્તી ગીચતા, 
વયિસાયોની વિપલુતા, ચબનઅંગત સામાજજક 
સબંધંો, સામાજજક ગવતશીલતા, ઔપચાક્રરક 
સામાજજક વનયતં્રણ, ચબનસાપં્રદાવયકતા અન ે
વયક્તતિાદી િલણો િગેરેનુ ં નગરીય 
સમદુાયમા ં પ્રાધાન્દ્ય હોય છે. સચંાર માધ્યમો, 
શાળા-કોલેજો, પસુ્તકાલયો, પક્રરસિંાદો િગેરે 
મારફત નગર સમદુાયમા ં એવુ ં એક ઉદાર, 

સક્રહષ્ણ ુઅને બૌદ્ધિક િાતાિરણ સજાયય છે, જેમા ં
રૂક્રઢગત અને પ્રણાચલગત ધમયનો પ્રભાિ ઘટી 
જાય છે. જુદા જુદા ક્રહતોના સતંોર્ અથે નગર 
સમદુાયમા ં વયક્તત જુદા જુદા જૂથોનુ ં સભ્યપદ 

ધરાિ ે છે અને આિા ં જૂથો વયિસાવયક કે 
આવથિક ક્રહતોને કેન્દ્રમા ં રાખીને ઉદ્દભિતા ં હોય 
છે. આ પ્રકારની નગરીય જીિનપિવતએ 
ભારતીય સમાજજીિન અને સામાજજક સસં્થાઓ 
ઉપર ઊંડી એસર વનપજાિી છે. નગરીય 
િાતાિરણમા ં પરંપરાગત જીિનપિવતન ે
ટકાિી રાખિાનુ ં મશુ્કેલ બને છે. પક્રરણામે 
સામાજજક વનયતં્રણ નબળં પડે છે અન ે
સામાજજક સસં્થાઓમા ં પરંપરાઓમાથંી 
આધવુનકતા તરફના ં પક્રરિતયનો આિે છે, જે 
નીચે મજુબ દશાયિી શકાય. 
1. કુટંુબ વયિસ્થા –  

કુટંુબ માનિસમાજની પાયાગત સસં્થા 
છે. સં્ તુત કુટંુબો ભારતની પરંપરા રહી છે. 
પરંત ુ નગરીકરણ, ઉદ્યોગીકરણ, વશક્ષણ, 

આધવુનકીકરણ િગેરે અનેકવિધ નિા ંપક્રરબળો 
વિકસતા ં સં્ તુત માથંી વિભતત કુટંુબ 
વયિસ્થાનો વિકાસ થયો. શહરેી િલણો અન ે
મલૂયોએ સં્ તુત કુટંુબના કદમા ં અને 
સં્ તુતતાના પરંપરાગત સ્િરૂપમા ં પક્રરિતયન 
લાિિામા ં મહત્િનો ભાગ ભજવયો છે. આઈ. 
પી. દેસાઈ, કાપક્રડયા, ઈરાિતી કિે, ગોરે જેિા 
વિદ્વાનો ના અભ્યાસોમા ં દશાયિા્ ુછે કે સં્ તુત 
કુટંુબ ન ુ સ્થાન ધીરે ધીરે બદલાઈ રહ્ુ ં છે. 
આઈ. પી. દેસાઈએ મહુઆ નગરના અભ્યાસમા ં
જણાવ્ુ ંછે કે માત્ર 5 ટકા જ વિભતત કુટંુબો છે, 

જ્યારે 95 ટકા કુટંુબો એક યા બીજા સ્િરૂપે 
સં્ તુતતા ધરાિે છે. માત્ર તેમની સં્ તુતતાની 
માત્રામા ં જ તફાિત છે. કાપક્રડયાના નિસારી 
નગરના ંઅભ્યાસમા ંલખે છે કે રૂક્રઢગત કુટંુબના 
પ્રમાણમા ં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો નથી, આિા ં
કુટંુબોનુ ં પ્રમાણ 40 ટકા માલમૂ પડ્ુ ં છે. 
કાપક્રડયાના અભ્યાસમા ં 58 ટકા આિા ં કુટંુબો 
જોિા મળયા ં છે અને દેસાઈના અભ્યાસમા ં50 

ટકા જેટલા ં કુટંુબો જણાયા ં છે, જે વિભતતતાની 
સમજ આપે છે.  આર.કે.મખુજી (1973) એ 
પવિમ બગંાળમા ં (1960-61) મા ં 4,120 
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પક્રરિારો ના અભ્યાસમા ં જણાિે છે કે સં્ તુત 
કુટંુબનુ ં વિભતત કુટંુબ દ્વારા ફેરબદલી એક 
અવનિાયય પ્રક્રિયા છે. 

નગરનુ ંવયક્તતિાદી િલણ કુટંુબિાદના 
રૂક્રઢગત આદશયને ગૌણ બનાિે છે. આથી 
સં્ તુત કુટંુબના રૂક્રઢગત સત્તાના માળખામા ં
રૂપાતંર થાય છે.  વશચક્ષત ્િુાનો નિા મલૂયોનો 
ક્સ્િકાર કરતા થયા છે. સ્િતતં્ર્ય, સમાનતા, 
ન્દ્યાય, ચબનસાપં્રદાવયકતા જેિા નિા 
મ ૂૂ ૂૂૂલયોનો ્િુકો અને ્િુતીઓ આગ્રહ 
સેિિા લાગે છે. તેઓ તેમના ં મા-બાપના 
વનયતં્રણ અને વનરીક્ષણની બહાર ઘણો સમય 
વયતીત કરે છે. પક્રરણામે તેમના પરથી મા-
બાપનુ ં વનયતં્રણ ઘટી જાય છે. મા-બાપ પણ 
નિા ં મલૂયોનો ક્સ્િકાર કરતા જાય છે. તેઓ 
પોતાના ં ્િુાન સતંાનો અને કુટંુબના સભ્યોને 
સ્િાતતં્ર્ય આપિામા ં િધ ુઉદાર તેમજ સક્રહષ્ણ ુ
બને છે. નગરની ચબનસાપં્રદાવયકતા 
કુટંુબજીિનમા ં ધમય અને ધાવમિક વિવધવિધાનનુ ં
મહત્િ ઘટાડે છે. આમ, નગરીકરણની કુટંુબની 
રચના અને કાયય ઉપર ઊંડી અસર પડે છે. 
2. જ્ઞાવતવયિસ્થા –  
 નગરીકરણની જ્ઞાવતવયિસ્થા પર 
થયેલી અસરના સદંભયમા ં શહરેોમા ં જ્ઞાવતના 
પરંપરાગત ખ્યાલો છોડિા પડે છે. ખાનપાન 
ના ં સબંધંો, લગ્નના સબંધંો, સામાજજક સબંધો 
અને વયિસાવયક સબંધંો મા ંપક્રરિતયન થ્ુ ંછે. 
નગરીકરણ, વશક્ષણ, વયક્તતગત ઉપલબ્બ્ધ અન ે
આધવુનક દરજેજા તરફ અચભમખુીકરણનો 
વિકાસ જ્ઞાવતની ઓળખને ઘટાડે છે. નગરના 
માણસો એિા સબંધંોના જૂથમા ંભાગ લે છે જે 
વિવિધ જ્ઞાવતઓના વયક્તતઓનુ ંબનેલ ુહોય છે. 
રજની કોઠારી જણાિેછે કે વયક્તતઓ પ્રત્યે 
િફાદારીનુ ં સ્થાન એક-બીજા ને કાપિાિાળી 
િફાદારીઓ એ લીધ ુ છે. કેટલીક જ્ઞાવતઓના 
વશચક્ષત સભ્યો, જે આધવુનક વયિસાયોમા ંછે, જે 
ક્યારેક દબાિજૂથના રૂપમા ંસગંક્રઠત થઈ જાય 

છે. આ પ્રકારે એક જ્ઞાવત બીજા દબાિજૂથ ની 
સાથે રાજનીવતક અને આવથિક સસંાધનો માટે 
એક સામકુ્રહકજૂથ ની જેમ પ્રવતસ્પધાય કરે છે. આ 
પ્રકારના સગંઠન એક નિા પ્રકારની 
એકાત્મતતા દશાયિે છે. આ પ્રવતસ્પધાય 
કરિાિાળા જૂથ જ્ઞાવતની પરંપરા કરતા ં
સામાજજક િગોની જેમ કામ કરે છે. નગરોની 
હોટલ, રેસ્ટોરા,ં વસનેમાગહૃો, બાગ-બગીચા, 
શાળા-કૉલેજો, જાહરે િાહનો િગેરે સ્થળોએ 
વિવિધ જ્ઞાવતના લોકો એકબીજાના સપંકયમા ં
આિે છે. આથી તેમની િચ્ચેના 
આંતરસબંધંોના ંપરંપરાગત ધોરણો નબળા પડે 
છે. કુપ્પસુ્િામી લખે છે કે જ્યા ં સધુી દેશમા ં
મોટા ં નગરોનો અભાિ હતો અને લોકો નાના 
ગામડામા રહતેા હતા ત્યા ંસધુી જ્ઞાવતના ંધોરણો 
મજુબનુ ં પરંપરાગત જીિન જીિવુ ં શક્ય હત ુ.ં 
પણ વિશાળ નગર સમદુાયમા ં ઉપર જણાિેલ 
પક્રરક્સ્થવતના કારણે જ્ઞાવતના ં બધંનો ઢીલા ં
પડ્ા ંછે. 
3. લગ્નવચિસ્થા –  

 િતયમાન ભારતીય સમાજમા ં
લગ્ન માટેના પરંપરાગત મલૂયો, વિચારો કે 
પરંપરામા ં કેટલાક પક્રરિતયનો જોિા મળે છે. 
કેમકે નગરીકરણ અને નિા ં મલુયો, નિા 
વિચારોને કારણે લગ્નસસં્થાના ંસદંભયમા ંકેટલાક 
નિા પાસા ં વિકસતા જોિા મળે છે. વિવિધ 
જ્ઞાવત કે સમાજમા ંલગ્નની અગત્યતા, વિવધઓ 
અને તેના ંમલૂયોમા ંતફાિત હોય છે. નગરમા ં
સાથે નોકરી કે વયિસાય કરતા ં ્િુક-્િુતી 
પોતાની મરજીથી પ્રેમલગ્ન કરે છે. જેમા ંક્યારેક 
પરણેલો ્િુક, ્િુતી સાથે ફરી પરણિાની 
લાલચ આપે અને ્િુતી બળાત્કારની પોલીસ 
ફરીયાદ કરે તેિા ક્રકસ્સા જોિા મળે છે. િધ ુ
વશક્ષણ મેળિી, નોકરીયાત મક્રહલાઓ કંુિારા 
રહિેાનુ ંિધ ુપસદં કરે છે. લગ્નિય ઊંચી જતી 
જોિા મળે છે કેમ કે ્િુાનો પોતાના પગભર 
થયા પછી લગ્ન કરિાનુ ં વિચારે છે. કેટલાકં 
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્િુાનોમા ં વસિંગલ રહિેાનો, લગ્ન કરીને પણ 
સતંાન પ્રાપ્તી ન કરિાિાળા- નો ચાઈલડ 
મેરેજ, લગ્ન િગર લીિ ઈન ક્રરલેશનવશપમા ં
રહિેાિાળા, ન ગમે તો છુટાછેડા લેિાનુ ં અને 
પસદંગી િાળી વયક્તત સાથે કોટયમેરેજ કરિા 
જેિી ઘટનાઓ િધતી જાય છે. િતયમાન 
સમયમા ં પ્રાદેશીક તમેજ રાષ્રીય સ્તરના 
અખબારોમા ંજાહરેાત આપિામા ંઆિે છે. ઓન 
લાઇન મેરેજબ્્રુો કાયયરત થયા છે. ઇન્દ્ટરનેટ 
દ્વારા ચેટીંગ-સેટીંગ કરીને પક્રરચય મેળિી 
લગ્નો થિા લાગ્યા છે. જેના દ્વારા પસદંગી ના 
ક્ષેત્રને વિશાળ બનાિિામા ં આિી રહ્ા ં છે. 
તેમજ ચભન્ન-ચભન્ન જ્ઞાવત, ધમય, ભાર્ા, બોલી કે 
સસં્કૃતી ધરાિતી વયક્તતઓ િચ્ચે લગ્નો િધી 
રહ્ા છે. ગજુરાત રાજ્યના અમદાિાદ શહરેના 
પાલડીમા ં આિેલા મહેંદી નિાબગજં હોલમા ં
“ચલિ ઈન ક્રરલેશનવશપ ” સમેંલનનુ ંઆયોજન 
થ્ુ ંહત ુ.ં જેનુ ંટાઇટલ હત ુ ં “ પાનખરમા ંખીલી 
િસતં ”જેમા ં વસવનયર વસક્રટઝન માટે આ ચલિ 
ઈન ક્રરલેશનવશપનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલુ,ં 
તેમા ં 300 જેટલા પરુૂર્ો અને 70 જેટલી 
મક્રહલાઓ સહભાગી થયા હતા.ં ( ગજુરાત 
સમાચાર,રવિપવૂતિ,તા-11/12/11 ). મોટા 
નગરોમા ંઆધવુનકતા તેમજ પબ્રશ્રમી સસં્કૃવતની 
અસરના કારણે ભારતમા ં લગ્ન પહલેા ં અન ે
લગ્ન બહારના જાતીય સબંધંોમા ં તીવ્રતાથી 
િધારો થઇ રહ્ો છે. સમાચાર પત્રોમા ંઆિા 
પ્રણય વત્રકોણના ક્રકસ્સા િારંિાર િાચંિા મળે 
છે જેમા ં“ લિ કમ સેતસ જયાદા ” જેિી ક્સ્થવત 
જોઇ શકાય છે. જેને છુટાછેડાના જિાબદાર 
પક્રરબળ ગણી શકાય. કલપેશ જોર્ી ક્રડસેમ્બર 
2014 ના સખી સામયીક મા ં જણાિ ે છે કે 
પરદેશમા ં િસતા ગજુરાતી કુટંુબના ક્રદકરાના 
લગ્ન, ભારતીય વિવધથી કરાિતા ંઅંગ્રેજી ભાર્ા 
અને લેપટોપમા ં લગ્નવિવધ બતાિી તથા 
મોબાઇલનો ઉપયોગ કરિો પડ્ો. નરવસિંહ 
પટેલના પસુ્તક લગ્ન પ્રપચંમા ં એિા રષ્ટાતંો 

અને રીતક્રરિાજો દશાયવયા ં છે કે સમાજ પ્રત્ય ે
વતરસ્કાર અને ધણૃા જન્દ્મે, જે પક્રરિતયન ઝખંે 
છે. ભરિાડ જ્ઞાવતમા ંલગ્નવયિસ્થાનો અભ્યાસ 
કરતા ં સલીમ ડાકોરા જણાિે છે કે બાળલગ્ન 
ઘટયા છે, સમહૂલગ્ન િધ્યા છે, સાટાલગ્નપ્રથા 
છે, લગ્ન અને પનુલયગ્ન માતા-વપતાની પસદંગી 
મજૂબ થાય છે પરંત ુતેમા ંપરણનાર વયક્તતની 
પસદંગીનુ ં મહત્િ િધ્્ુ ં છે. નગરીકરણથી 
િતયમાન સમયમા ં લગ્નસસં્થામા ં આિતા 
પક્રરિતયનો એ 21મી સદીનો એક મોટો પડકાર 
બન્દ્યા ંછે.  
4. મક્રહલાનો દરજ્જજો –  
 નગરીકરણની મક્રહલાઓના ંપરંપરાગત 
સ્થાન પર પણ વયાપક અસર પડી છે. 
ભારતમા ં 2011 મા ં ગ્રામીણ ક્ષેત્રો( 57.93) 
કરતા ં નગરમા(ં79.11) સ્ત્રી વશક્ષણ િધ ુ છે. 
નગરોમા ં મક્રહલાઓને વયિસાય અને 
વશક્ષણકે્ષતે્ર વિકાસની િધ ુ તકો મળે છે. તેઓ 
માત્ર પોતાના આવથિક, સામાજજક અન ેરાજકીય 
અવધકારોને થી પરીચચત છે તેમ નથી પણ 
તેઓ તે અવધકારોનો ઉપયોગ પોતાના 
અપમાન અન ે શોર્ણથી બચિા માટે કરે છે, 
તેથી તેઓ નિા અવધકારો માગંે છે. નોકરીયાત 
મક્રહલાઓ બેિડી ભવૂમકા વનભાિે છે. મક્રહલાઓ 
નિા અિસર ઈચ્છે છે અને સાથે સાથે જૂની 
સરુક્ષાઓની માગણી પણ કરે છે. તે પોતાની 
િતયમાન સ્િતતં્રતા પસદં કરે છે, પરંત ુ ં જૂના ં
મલૂયોના જતનને પણ ઈચ્છે છે. નગરીકરણે 
મક્રહલાઓને વયિસાય અને વશક્ષણની તક પરૂી 
પાડી છે. તેઓમા ં વયક્તતિાદ, સમાનતા, 
સ્િમાન અને ગૌરિની લાગણી વિકસતી જાય 
છે.  
5. ગ્રામીણ જીિન –  
 પરીિહન અને સચંાર સાધનો િધતા ં
ગ્રામીણ લોકોનો શહરેો સાથેનો સપંકય િધ્યો, 
તેથી શહરેી સસં્કૃવતના ંવયક્તતિાદી િલણો અને 
મલૂયો ગામડામા ં પ્રસરિા લાગ્યા ં છે. પક્રરણામે 
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ગ્રામીણ લોકોની રહણેી કરણી, કુટંુબજીિન, 
ધમય, રીતક્રરિાજો, પરંપરા, જ્ઞાવતસબંધંો, 
આંતરસબંધંો િગેરેમા ં બદલાિ આવયો છે. 
ગામડાનો દૂધિેચનારો અને શહરેોમા ં િસતા 
લોકો પ્રસગંોપાત ગામડામા ં આિતા-ંજતા ં
લોકો, અન્દ્ય જેઓ શહરેોના સપંકયમા ં આિતા ં
તેઓ પણ તેમની સાથે શહરેી સસં્કૃવતના ંવિચભન્ન 
તત્ત્િો ગામડામા ંફેલાિે છે. જજમાની વયિસ્થા 
કમજોર બની રહી છે અને અન્દ્તજ્ઞાયવતય તથા 
અન્દ્તિયગીય સબંધંોમા ં પક્રરિતયન આિી રહ્ા ં
છે. લગ્ન, કુટંુબ અને જ્ઞાવત પચંાયતોની 
સસં્થાઓમા ંપણ પક્રરિતયન થ્ુ ંછે.  
6. સામાજજક સમસ્યાઓનો ઉદ્દભિ – વિકાસ- 
 ભારતમા ં નગરીકરણને આવથિક વિકાસ 
અને પ્રગવતના એક મખુ્ય ધટક તરીકે ગણીને 
અવનિાયય ગણિામા ં આવ્ુ ં છે. પરંત ુ ઝડપી 
નગરીકરણની પ્રક્રિયામા ં રહલેી કેટલીક 
વિસગંતતાઓએ વિવિધ સમસ્યાઓનુ ં સિન 
ક્ુય છે. આધવુનક શહરેીજન િધનેુ િધ ુ
ઉપભોતતાિાદી જીિનશૈલીને પક્રરણામ ે
અનેકવિધ સમસ્યાઓનો ઉદ્દભિ-વિકાસ થયો 
છે. આિી સમસ્યાઓમા ં પ્રદુર્ણ, રાક્રફક, 
ગદંાિસિાટ, ગરીબી, બેકારી, રહઠેાણ, 
અપરાધ, ચભક્ષા, ગેરકાનનૂી પ્રવવૃત્તઓ, અપરૂતી 
નાગક્રરક સવુિધાઓ, િગેરે ની સમસ્યાઓ 
જણાય છે. આ સમસ્યાઓ દૂર કરિા તથા તેનુ ં
વનયતં્રણ કરિા માટે નગર આયોજન જરૂરી 
બન્દ્્ુ ં છે. ચડંીગઢ અને ગાધંીનગર જેિા 
આયોજજત નગરોના વનમાયણની અને સ્માટય સીટી 
યોજના ની અવનિાયયતા ઊભી થઈ છે. 
7. નગરિાદિો ઉદ્દભિ – વિકાસ –  
 નગરિાદ એ નગરીકરણની પ્રક્રિયા 
માથંી ઉદ્દભિતી પક્રરક્સ્થવત અને જીિનશૈલી છે. 
નગરિાદ અને નગરીકરણ બનંે પરસ્પર 
સબંવંધત છે. બનંે િચ્ચે કાયય-કારણ જેિો સબંધં 
છે. નગરીકરણ નગરિાદના કારણરૂપ પ્રક્રિયા 
છે અને નગરિાદ નગરીકરણના પક્રરણામરૂપ 

પક્રરક્સ્થવત છે. ભારતમા ંનગરીકરણની પ્રક્રિયાએ 
એક જીિનશૈલી તરીકે નગરોમા ં કુટંુબ, જ્ઞાવત 
અને સમદુાયના ંબધંનો તથા ધોરણોને નબળા ં
પાડ્ા ં છે. નગરજનોમા ં યતં્રિત જીિન અન ે
િૈયતતીકરણ વિકસતા જાય છે. નગરજનો હિે 
સામાજજક સબંધંોને ધ્યેયપ્રાબ્પ્તના સાધન તરીકે 
ગણિા લાગ્યા ં છે. નગરોમા ં સમાજજીિનના 
પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ં વિશેર્ીકરણ અને પરાિલબંન 
િધતુ ં જાય છે. સામાજજક દરજ્જજાના ં પ્રતીકો 
જેિા ં કે ગાડી, બગંલો, મોબાઈલ, પોશ 
એક્રરયામા ં િસિાટ િગેરેનુ ં પ્રાધાન્દ્ય િધતુ ં
જાય છે. નગરીકરણને લીધે આવથિક સ્પધાયની 
સાથોસાથ સમાજજીિનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ંસ્પધાય 
અને ઉચ્ચ જીિન ની મહત્િકાકં્ષા એક મલૂય 
તરીકે વિકાસ પામી રહ્ા ં છે. ગવતશીલતા અને 
સ્થળાતંરને પ્રોત્સાહન મળ્ુ ં છે. સ્િાતતં્ર્ય, 
સમાનતા, ચબનસાપં્રદાવયકતા, ઉપયોચગતાિાદ, 
વયક્તતિાદ, પક્રરણામલક્ષી અચભગમ જેિા ં
મલૂયોનુ ંપ્રાઘાન્દ્ય િધતુ ંજાય છે. એન્દ્ડરસન એ 
કામ કરિાની રીતો, સામાજજક ગવતશીલતા, 
ટૂંકજીિી સબંધંો, અિૈયક્તતક આંતરક્રિયા, સમય 
અને ઝડપના દબાણ હઠેળ જીિાત ુ ં જીિન 
અથાયત યતં્રિત જીિન તેમજ માનિસજિત 
િાતાિરણને નગરિાદના ંલક્ષણો તરીકે િણયિે 
છે. મોટા નગરોમા ં આ લાક્ષચણકતાઓ જોિા 
મળે છે. તેમજ ગ્રામીણ ક્ષેત્રો મા ં પણ તેની 
અસર િતાયય છે. 
4. સારાશં –  
  નગરીકરણની પ્રક્રિયાએ ભારતીય 
સમાજ પર વિવિધલક્ષી અસરો ઉપજાિીને એક 
બાજુ આધવુનક સ્િરૂપના ંપક્રરિતયનો લાિિામા ં
ફાળો આપ્યો છે, તો બીજી તરફ અનેકવિધ 
સમસ્યાઓ પેદા કરીને માનિજીિન પર 
વિઘાતક અસરો ઉપજાિી છે. એક રીતે જોતા ં
નગરીકરણની પ્રક્રિયાએ પરંપરાગત ભારતીય 
સમાજરચના અને સસં્થાઓ તથા મલૂયો અન ે
જીિન પક્રરક્સ્થવત પર જુદી જુદી અસરો કરી છે 
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તથા તેમા ં ઘેરા ં પક્રરિતયનો વનપજાવયા છે. 
ભારતના ંનગરોનો વિકાસ, તે નગરોની આવથિક, 
ઔદ્યોચગક અને જરૂરી સેિાઓની ક્ષમતા જીરિી 
શકે અને નાગક્રરકોને સગિડ આપી શકે એિી 
સામગ્રો પરૂી પાડી શકે તેના કરતા ં િસ્તીની 
સખં્યાની રષ્ષ્ટએ ઘણી િધારે ઝડપથી આગેકૂચ 
કરી રહ્ા ં છે. સ્થાવનક સમદુાય તરીકે જરૂરી 
સાધનો કરતા ંિસ્તીની રષ્ષ્ટએ જ્યારે નગરોનો 
િધ ુ વિકાસ થાય ત્યારે અવતનગરીકરણ ની 
સમસ્યા ઉદ્દભિે છે. આમ જણાિી ડૉ 
અક્ષયકુમાર અને નીરા દેસાઈ શહરેીજીિનનો 
ઝડપી વિકાસ કેિી કેિી સામાજજક સમસ્યાઓ 
ઊભી કરે છે તે દશાયિે છે. 25 જૂન 2015મા ં
પ્રધાનમાત્રી શ્રીનરેન્દ્ર મોદીએ સ્માટય વસટીના 
કન્દ્સેપ્ટને પક્રરભાવર્ત કરતા ંકહ્ુ ંકે – એવુ ંશહરે 
જે નાગક્રરકની જરૂરીયાતથી બે ડગલા ંઆગળ 
હોય. પરંત ુ દરેકના મનમા ં એક સિયસામાન્દ્ય 
સિાલ થઈ રહ્ો છે કે આપણે સ્માટય જીિન 
(ગણુિત્તા ્તુત જીિન) કેિી રીતે જીિી 
શકીએ. નગરીકરણનુ ં સ્માટય ઉપાયો સાથે 
બહતેર આયોજન કરિાની જરૂર છે, તેની 
સાથોસાથ સ્માટય વિલેજની આિશ્યકતા પણ 
એટલી જ અવનિાયય છે. 
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