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સપંરૂ્ણ અહવેાલ 



 

  

અહવેાલ તૈયાર કરનાર 

કચ્છના વર્કરો સાથ ેકલ્પવકૃ્ષ અન ેખમીર 

અભ્યાસ કરનાર મખુ્ય ટીમ 
દુર્ાણલક્ષમી વેન્કટસ્વામી, ઘટટત લહરુે, જુટહ પાન્ડે, સશુ્મા ઐયરં્ર (ખમીર) 
અશીષ કોઠારી, કંકર્ા ત્રિવેદી, રાત્રિકા મલુે, અત્રપિતા લલુ્લા (કલ્પવકૃ્ષ) 

શામજી ત્રવશ્રામ ત્રસજુ, મેઘજી હરજી વર્કર, મરુજી હત્રમર વર્કર, રામજી મહશે્વરી, નારર્ મદન ત્રસજુ (કચ્છના વર્કર) 

મીરા ર્ોરાટડયા, અરુર્ ટદક્ષક્ષત (કન્સલટન્ટ) 

સરુજ જેકોબ (સલાહકાર) 

સહભાગી રીતે વવડીયો તૈયાર કરનાર 
ચપંા ત્રસજુ વર્કર, બાદલ મહશે્વરી, જીર્ર કરસનભાઈ બકુ્ષચયા, પ્રકાશ ટહરાલાલ બકુ્ષચયા (સમદુાયના યવુા વર્કર) 

દ્રષ્ટટ મીટડયા 
અત્રપિતા લલુ્લા (કલ્પવકૃ્ષ) 

સવે ટીમ 
ખમીર પરના ઇન્ટનણ–પી.ડી.પી.ય.ુ ના ત્રવદ્યાથીઓ 

ખમીરના કમણચારીઓ 

કે-ક્ષલન્ક 

સાત્વવક્સ 

 
 
 
લખાણ: અશીષ કોઠારી, દુર્ાણલક્ષ્મી વેન્કટ્સસ્વામી, ઘટટટ લહરુે, અરુર્ ટદક્ષક્ષત, કંકર્ા ત્રિવેદી, રાત્રિકા મલુે (સરુજ જેકોબ અને મીરા ર્ોરાટડયા તરફથી 
ઇનપટુ સાથે) 

ફોટોગ્રાફઃ અશીષ કોઠારી,અત્રપિતા લલુ્લા, કંકર્ા ત્રિવેદી 
ડડઝાઇન, લે-આઉટ અન ેમદુ્રણ કરનારઃ મદુ્રા, ૩૮૩, નારાયર્ પેઠ, પનુ ે

કવર ફોટોગ્રાફઃ અશીષ કોઠારી 
કવર ડડઝાઇનઃ મરૈલ્લા એવાન્જેક્ષલસ્ટા 
 
 
 
 
પ્રશસ્તઃ અશીષ કોઠારી, દુર્ાણલક્ષ્મી વેન્કટ્સસ્વામી, ઘટટટ લહરુે, અરુર્ ટદક્ષક્ષત, કંકર્ા ત્રિવદેી અન ેરાત્રિકા મલુે (૨૦૧૯) સિંાર્ીીઃ કચ્છી હાથવર્ાટની 
ઉઘડતી ત્રશત્રતજો સપંરૂ્ણ અહવેાલ, કલ્પવકૃ્ષ, પનુે, ખમીર, ભજુ અન ેકચ્છના વર્કરો. 
 
મદુ્રણાવિકારઃ આ કામના કોઈ જ મદુ્રર્ાત્રિકારનો દાવો કરવામા ંઆવેલ નથી. તમે ત્રવષય વસ્તમુા ંફેરફાર કયાણ ત્રવના તનેી નકલ કરવા, અનવુાદ 
અને ત્રવતરર્ કરવા મકુ્ત છો. માિ એક જ ત્રવનતંી છે કે મળૂ સ્ત્રોતનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવે અને તમારા પનુીઃ મટુદ્રત કે અનવુાટદત અહવેાલની 
નકલ અમને મોકલવામા ંઆવે. 

 

પ્રોજેક્ટઃ આ પ્રોજેક્ટ એક વૈત્રશ્વક, િ એકેડત્રમક-એષ્ક્ટત્રવસ્ટ કો-પ્રોડયસુ્ડ નોલેજ ફોર એન્વાયરન્મેન્ટલ જષ્સ્ટસ અથવા ACKnowl-EJ (www.acknowlej.org) 

નો ટહસ્સો છે, કે જે એકશન અન ેસશંોિનમા ંસામેલ ત્રવદ્વાનો અને ચળવળકારીઓનુ ંનેટવકણ છે. આનો લક્ષ્ય પ્રત્રતકારમાથંી જન્મલેા ત્રનટકષણ અન ે

ત્રવકલ્પોને સામદુાત્રયક પ્રત્રતટિયા આપનાર પટરવતણનનુ ં ત્રવશ્લેષર્ છે. આ પ્રોજેક્ટને ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ કાઉન્ન્સલ (https://www.council.science), 

દ્વારા મદદ કરવામા ં આવી હતી, જેના માટેનુ ં ભડંોળ િ સ્વીટડશ ઇન્ટરનેશનલ ડેવેલપમેન્ટ કૉ-ઓપરેશન એજન્સી (એસ.આઇ.ડી.એ.)  

એ આપયુ ંહત ુ.ં 

 



 

  

 શબ્દાથણ  
 ટૂંકાક્ષરીઓની સકૂ્ષચ  
 ટૂંકસાર  

૧. પટરચય ૧ 
૨. પદ્ધત્રતઓ અને મયાણદાઓ ૩ 
૩. પટૃઠભતૂ્રમ ૬ 

 ૩.૧. કચ્છ ત્રવશે ૬ 

 ૩.૨ કચ્છના વર્કરો અને વર્ાટ ત્રવશે ૮ 
  ૩.૩  ત્રવખવાદીઃ વર્ાટમા ંઘટાડો ૧૬ 

૪. પટરવતણન ૧૭ 

 ૪.૧ આત્રથિક પટરવતણનો ૧૭ 

 ૪.૨ સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક પટરવતણનો ૨૮ 

 ૪.૩ જ્ઞાનલક્ષી પટરવતણનો ૪૦ 

 ૪.૪ પયાણવરર્લક્ષી પટરવતણનો ૪૭ 

 ૪.૫ રાજનૈત્રતક પટરવતણનો ૬૦ 
૫. ચાવીરૂપ તારર્ો, બોિ અને મથંન ૬૨ 

 ૫.૧ સામાન્ય તારર્ો ૬૨ 

 ૫.૨ પટરવતણન લાવનાર પટરબળો ૬૫ 

 ૫.૩ પટરવતણનને ખલુ્લુ ંપાડવુ ં ૬૭ 
૬. ભત્રવટય ૭૦ 
૭. સદંભો ૭૨ 
૮. પટરત્રશટટો ૭૩ 

 ૧. કચ્છમા ંવર્કરો હોય તેવા ર્ામ અને અભ્યાસમા ંસામેલ ર્ામ (* વડે ક્ષચહ્નિત) ૭૩ 

 ૨. બેઠકો, ઇન્ટવુણ અને ર્ામ મલુાકાતોનો ઘટના િમ ૭૪ 

 ૩. ભારતમા ંહાથ વર્ાટ ઉદ્યોર્ન ેલર્તી માટહતી ૭૬ 

 ૪. ભજનો ૭૯ 

 ૫. દરેક પ્રટિયાઓ/વસ્તઓુના વેતન અને દરેક પ્રટિયા માટે લાર્તો સમય ૮૧ 

 ૬. હનૅ્ડલમૂ અને વર્ાટના અન્ય પ્રકારો ૮૩ 

 ૭. કચ્છની કોટન હનૅ્ડલમૂ વેલ્ય ુચેઇન ૮૬ 

 ૮. અભ્યાસ દરત્રમયાન પરામશણ કરેલ કપાસના ખેડૂતોનુ ંત્રવર્તવાર વર્ણન ૮૮ 

 
૯. વર્કરો માટે તેમના કાલા અને બી.ટી. આિાટરત ફેક્ષિક બનાવવા અને તેના માકેટટિંર્ના કારર્ે 

થતી કાબણનલક્ષી અસરો ૮૯ 

 
૧૦. કાલા અને બી.ટા ંઆિાટરત ફેક્ષિક બનાવવા અને માકેટટિંર્ કરવા માટે વર્કરોને લાગ ુપડતી 

પાર્ીલક્ષી પયાણવરર્ીય અસરો ૯૦ 

 ૧૧. કારીર્રો માટેની સરકારી યોજનાઓ અને ઇ-કોમસણ (ઇલેક્રોત્રનક વેપાર) ૯૧ 
 

 

 

વવષય વ્ત ુ



 

  

આભાર સહીઃ સૌ પ્રથમ અને સૌથી મહવવપરૂ્ણ, અભ્યાસ હઠેળ આવરી લેવાયેલા ર્ામોમા ંજેમની સાથે વાતચીત 

કરી હતી એ વર્કરો અને અન્ય લોકોનો તેમર્ે ફાળવેલા અમલૂ્ય સમય અને અક્ષભવ્યન્ક્ત બદલ આભાર. આ 

ઉપરાતં, વૈત્રવધ્યપરૂ્ણ યોર્દાન અને સચૂનો માટે વર્કર જૂથના હાદણરૂપ સભ્યો નારર્ મદંન ત્રસજુ, શામજી ત્રવશ્રામ 

વર્કર, મરુજી હત્રમર વર્કર, રામજી ટહરાભાઈ મહશે્વરી, મેઘજી હરજી વર્કર અને ચમન પે્રમજી ત્રસજુ; ટદપેશ જનાદણન 

બચુ, શટુમા ઐયરં્ર, અલ્કા જાની, પ્રીત્રત સોની, અમાડ સામેજા, અટદતી હલ્બ,ે સમગ્ર ખમીર ટીમ અને ખાસ કરીને 

પરેશ મરં્લીયા, હટરશ હુમણડે, હમેલ જોબનપિુ, ત્રનરલ પરમાર, મર્ન મહશે્વરી, રાર્ાબભાઈ વર્કર, ત્જર્ર વાટડયા, 

પ્રતાપ ચાવડા, ક્ષર્ટરશભાઈ ર્ૌશ્વામી, ક્ષબમલ ભાટી, રાજીબેન હટરજન, પ્રકાશ નારર્ભાઈ વર્કર, ટકતેશ ડી. ખારેટ, 

ખેંર્ારભાઈ વર્કર, દુર્ાણ સતુાર, ર્ોત્રવિંદ સીવર્, બરખા અંજાટરયા, ભપેુશ ખિી, કેરોલઇ ડૌર્લાસ, લૈલા તૈયબજી, 

મરૈલા એવાન્જેક્ષલસ્ટા, કમલેશ અગ્રવાલ, પિિારના ભાવજીભાઈ, કચ્છના યવુાઓમાથંી સહભાર્ી થનાર ત્રવટડયો 

ટીમ (ચપંાત્રસજુ વર્કર, બાદલ મહશે્વરી, જીર્ર કરસનભાઈ બકુ્ષચયા, પ્રકાશ ટહરાલાલ બકુ્ષચયા), ટફલ્મ બનાવવામા ં

માર્ણદશણન આપવા બદલ દ્રષ્ટટની ટીમ (દેબારુન દત્તા, ચટંદ્રકા મકવાર્ા, સતુ્જત મકુાન, કરર્ પાલા), અને ડેટા 

ત્રવશ્લેષર્ 4તથા મેત્રપિંર્ માટે કે-ક્ષલિંક ટીમ (મનોજ સોલન્ક્ત અને યશ બારોટ). બજાર જોડાર્ોની અમને માટહતી 

આપવા બદલ અંક્ષબકા રેડરના રાજીવ શાહ. પ્રોજેક્ટ સલાહકાર તરીકે સરુજ જેકોબ કે જેર્ે ઘર્ા મહવવના અને 

અર્વયના સચૂનો કયાણ. 

આભાર સહ 



 

  

આરતી ટહન્દુ િમણમા ંપ્રાથણના 

અવલડ ર્લર્ોટો, એક જાતનો નાનો છોડ કે જેમા ંપીળા ફૂલો હોય, પહલેાના જમાનામા ંતેનો ડાય તરીકે ઉપયોર્ થતો હતો. 

આહીર કચ્છમા ંખેતી કરનાર સમદુાય 

અમાવસ અમાસ (નવા ચદં્રનો ટદવસ) 

બાાંિણી ટાઈ – ડાઈ 

બીજ બી, અમાસ પછીનો ટદવસ 

બેટી દેતી વેપાર – પટરવારો વચ્ચેના સબંિં કે જેમા ંસ્ત્રી લગ્ન કરી શકે 

ભજન િાત્રમિક ર્ીતો 

ભજવનક ભજન ર્ાયક 

ભરવાડ પવૂણ કચ્છમા ંરહતેા પશ ુપાલક 

ચરખો ફરતુ ંપૈડંુ 

છાપ ઓળખ;ત્રપ્રન્ટ 

દલલત 
ભારતીય સમાજમા ંનીચા વર્ણ નો સભ્ય કે જેર્ે ખબૂ જ પ્રમાર્મા ંઅસ્પશૃ્યતા, ભેદભાવ અને જુલમનો સામનો કયો 
હતો/કરે છે. 

દરબાર કચ્છમા ંજમીન િરાવતી જ્ઞાત્રત/સમદુાય 

દારુ આલ્કોહોલ 

ડેરા કેમ્પ 

દેશી સ્થાત્રનક;આર્વુ ં

િાબળો/િાબળા/િાબડા બ્લેન્કેટ 

િણીબાવા ઈશ્વરીય શન્ક્ત/તાકાત કે જેર્ ેિહ્ાડંનુ ંસર્જન કયુું છે, મેઘવાલ સમદુાયના મત ે

િમમગરુુમાતન દેવ મહશે્વરી સમદુાયમા ંમખુ્ય પજૂારી 

િાવમિક િમણને લર્તુ ં

ધરૈુ જાડી કાપેટ 

ડદવાળી ટહન્દુ સસં્કૃત્રતમા ંપ્રકાશનો તહવેાર 

દુપટ્ટા ર્ારમેન્ટ જેવુ ંલાબં ુસ્કાફણ, સામાન્ય રીત ેમટહલાઓ દ્વારા પહરેવામા ંઆવે છે. 

ફણી રાડુ 

ગાાંડા બાવળ ઝાડની એક ત્રવલાયતી જાત્રત કે જે સમગ્ર કચ્છમા ંઅત્રતિમર્ રીતે ફેલાયેલા છે, પ્રોસોત્રપસજુક્ષલફ્લોરા 

ઘોડી લાકડાનુ ંસ્ટેન્ડ કે જે ઉપર પહોંચવા હતે ુઉપયોર્ થાય છે 

ગરુ્જર મેઘવાલ સમદુાયનુ ંપેટા જૂથ 

ગટુકા તમાકુ 

ઇકાત તેલરં્ાના અને ઓટડશામાથંી પ્રત્રતકારક ટાઈ-ડાઈનો પ્રકાર 

જજમાની સરંક્ષર્નો સબંિં 

જલ પાર્ી 

જાળા વિારાના વર્ાટનો દોરો પોરવવા હતે ુએવી વ્યવસ્થા કે જે ટડઝાઈનની જરૂટરયાત મજુબ ત્રવિંટેલતાતંર્ાનેઊંચકે છે 

 

શબ્દાર્મ 



 

  

કચ્છ આ ટકસ્સામા,ં કાદવમાથંી બનાવેલ ઘરો, છાપરંુ, અને/અથવા સ્થાત્રનક સામગ્રીઓ 

કચ્છી કચ્છમાથંી કે કચ્છ જેનુ ંવતન હોય ત ે

કલાકાર આટટિસ્ટ 

કારીગર આટટિત્રશયન 

ખાદી એવુ ંકાપડ કે જે હાથ વર્ાટ કે ચરખા દ્વારા બનાવવામા ંઆવે છે 

ખરદ કાપડ વર્ાટનો પ્રકાર 

ખત્રી કચ્છનો કારીર્ર સમદુાય, રંર્કામ અન ેછાપર્ીના કામના કૌશલ્યો માટે પ્રખ્યાત 

ખેતી ખેતીકામ 

ખતુા કાપડનો એક ટહસ્સો કે જે વર્ાટને આર્ળ જવામા ંમદદ કરે છે, તેન ેર્ર્ેશ પર્ કહ ેછે. 

ડકલ્લોરી 
કદ કરતી વખતે ઉપયોર્મા ંલેવાત ુ ંિશ, વર્ાટ પહલેાની પ્રટિયા કે જ્યારે ત્રવિંટેલા દોરાને મજબતુ કરવા માટે સ્ટાચણ 
ઉમેરવામા ંઆવે છે. 

કુતામ–પાયજામા ભારતમા ંમટહલાઓ પહરેે છે ત ેડ્રેસનો એક પ્રકાર 

લડુડ/લલુણ રબારી મટહલાઓ દ્વારા બાિંીન ેપહરેવામા ંઆવતો એક પડદો/લાજ 

માલ ઊન;ઢોર 

મગજ-શસક્ત એક પ્રકારની ટદમાર્ની તાકાત 

મહાભારત પૌરાક્ષર્ક ભારતનુ ંમહાકાવ્ય, િાત્રમિક ગ્રથં તરીકે પર્ ઉપયોર્મા ંલેવાય છે 

મહાજન એવા ગ્રાહક કે જેઓ તેના/તેર્ીના સમદુાય માટે કે અન્ય કોઈ રીત ેમદદ કરતા નથી 

મહશે્વરી કચ્છમા ંમેઘવાલ સમદુાયનુ ંપેટા જૂથ 

મૈદા પ્રટિયા કરેલ ઘઉંનો લોટ (મેંદો) 

મજૂર/મજદૂર મજૂર; દૈત્રનક મજૂરી 

માંડળ/માંડળી વેતન, કે મજૂરી 

માંડપ મટંદરનુ ંછાપરાવાળં પ્રવેશ દ્વાર 

મારવાડા કચ્છમા ંમેિવાલ સમદુાયનુ ંપેટા જૂથ (મેઘ-મારુ ની જેમ) 

મશરુ વર્ાટની તકત્રનકનો પ્રકાર, આર્વા કાપડ બનાવટ માટે પ્રખ્યાત, ઘર્ા ંપેડલ અને ચમકદાર ટૂંકંુ જાડંુ કાપડ 

મેઘ માયા સતં તરીકે જાર્ીતી ઐત્રતહાત્રસક વ્યન્ક્ત કે જેર્ે વર્કર સમદુાય માટે પોતાના જીવનુ ંબક્ષલદાન આપયુહંત ુ ં

મેઘ – મારુ કચ્છમા ંમેઘવાલ સમદુાયનુ ંપેટા જૂથ (મારવાડની જેમ) 

મેઘવાલ/મેઘવાર સામાન્ય સામદુાત્રયક જૂથ કે જેનો વર્કરો ટહસ્સો છે 

મેહનત સખત પટરશ્રમ 

વમડર કાપડ વર્ાટમા ંટડઝાઇનનો પ્રકાર 

વનજર િમમ સવણવ્યાપી શન્ક્તમા ંમાન્યતા કે જે િહ્ાડંનુ ંસચંાલન કરે છે 

વનગુમણ ત્રનરાકાર ટદવ્ય શન્ક્ત કે જેને સાકેંત્રતક રીતે ટદવાના સ્વરૂપે દશાણવવામા ંઆવે છે 

ઓળખ ઓળખ 

પાતકોડર ત્રનરાકાર શન્ક્તની પ્રાથણના કરવાનો િાત્રમિક ટરવાજ 

પછેડી આહીર સમાજનુ ંપરંપરાર્ત માથા પર બાિંવાનુ ંકપડંુ 

પાઘડી પાઘડી 

 



 

  

પાંચાયત ર્ામડાના આર્ેવાનોની સભા 

પટેલ પેટા જૂથ, પરંપરાર્ત ખેતી કરનાર 

પેટી રેડટયા બોક્ષમા ંરાખલે ચરખા 

ફેરી કાપડ વેચવા માટે ફરવુ ં

પ્રસાદ પ્રાથણના પછી આપવામા ંઆવતી વસ્ત,ુ સામાન્ય રીતે ખોરાકની વસ્ત ુ

પક્કા પાકંુ અને કાયમી ત્રનવાસ 

રબારી કચ્છનો પશપુાલન સાથ ેજોડાયેલ એક સમદુાય 

રાજપતુ કચ્છની એક જ્ઞાત્રત/સમદુાય 

રાજવતલક રાજ્યાક્ષભષેક 

રાખ રાખ 

રામાયણ ભારતનો એક પૌરાક્ષર્ક િાત્રમિક ગ્રથં 

રામદેવવપર મેઘવાલો દ્વારા પજૂવામા ંઆવતા દેવ 

રાાંચ બાર્ 

રેયણ સમયમયાણદા રટહત સવંાદ 

ડરખયા/રાલખયો અન્ય સમદુાયોના ચોક્કસ પટરવારો માટે ચોક્કસ કાયો કરનાર વર્કરોના પરંપરાર્ત સબંિં 

રોટી એક પ્રકારની સપાટ િેડ 

રોટી વ્યાપાર, બેટી 
વ્યાપાર નહીં 

એવા સબંિં કે જેમા ંઆહાર ત્રવત્રનયમની છૂટ છે, પરંત ુઆંતર-લગ્નને નહીં. 

સમાજ સમદુાય 

સાંમેલન કોન્ફરન્સ (મેળાવડો) 

સમહૂ લગ્ન સામદુાત્રયક કે સામટૂહક લગ્ન 

સરપાંચ ર્ામની સભાના વડા 

સેટ્ટી પલાંગ સગં્રહ થઈ શકે તેવી પથારી 

સેવા ભાવના અન્યને સેવા આપવાની ઇચ્છા કે પ્રત્રતબદ્ધતા 

સીતા એક ટહિંદુ દેવી 

તકલી રૂ કે ઊનના યાનણ ન્સ્પનરને હાથા વડે ફેરવનારંુ નાનુ ંયિં 

તાંગલલયા પવૂણ કચ્છમા ંપ્રખ્યાત એવી વર્ાટની એક રીત 

ઉદ્યોગ ઇન્ડસ્રી 

વિા કચ્છમા ંજરં્લમા ંરહનેાર કારીર્રોનો સમદુાય 

વણકર માંડળી વર્ાટ કામ કરનારાઓનીકૉ-ઓપરેટટવ (સહકારી) 

વણાટ વર્ાટ 

વરાર્ 
સ્થાત્રનક સ્તરે ઉપલબ્િ ર્ાઠંાવાળોડંુર્ળીનો એક છોડ (સભંવતીઃ જેનસુટડપકાટડની જાત), પરંપરાર્ત રીતે પહોંચવા કે 
ઊંચાઈ સિુી પહોંચવા ઉપયોર્ થાય છે 

વેણ પરમાર કચ્છમા ંરાજપતુોનુ ંએક પેટા-જૂથ 

વોરા કચ્છનો એક મનુ્સ્લમ સમદુાય 

યવુા/યવુક જુવાન 

 



 

  

એક્નોલેજ (ACKnowl-ej) એકેડત્રમક- એષ્ક્ટત્રવસ્ટ– કો-પ્રોડયસુ્ડ નોલેજ ફોર એન્વાયરન્મેન્ટલ જષ્સ્ટસ 

એ.ટી.એફ. અલટરનેટટવ રાન્સફોરમેશન ફોરમેટ (વૈકલ્લ્પક બદલાવ લાવનાર ઢાચંો) 

એ.ટી.આઇ.આર.એ. અમદાવાદ ટેક્સટાઈલ ઇન્ડસ્રી ટરસચણ ઍસોત્રસયેશન 

બી.એ.એમ.એસ.ઇ.એફ ઑલ ઇષ્ન્ડયા બેકવડણ એન્ડ માઇનોટરટી કોમ્યતુ્રનટટઝ એમ્પલોઇઝ ફેડરેશન 

સી.ઇ.પી. કોટન એન્ડ પ્રોડક્ટ (કપાસ અને વસ્ત)ુ 

ઇ.એફ.એ. ઇકોલોજીકલ ફૂટત્રપ્રન્ટ અસેસમેન્ટ (પયાણવરર્ીય અસરનુઆંકલન) 

જી.એચ.જી. ગ્રીન હાઉસ ર્ેસ 

જી.આઇ. જીયોગ્રાટફકલ ઇષ્ન્ડકેશન 

જી.એસ.એચ. એન્ડ 
એચ.ડી.સી. ગજુરાત સ્ટેટ હષે્ન્ડિાફ્ટ્સસ એન્ડ હનૅ્ડલમૂ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 

જી.એસ.ટી. ગડુ્સ એન્ડ સત્રવિસ ટેક્ષ (સામાન અને સેવા શલુ્ક) 

આઇ.પી.આર. ઇન્ટેલેક્ચયઅુલ પ્રોપટી રાઇટ્સસ 

કે.ડી.સી. કચ્છ ટડષ્સ્રક્ટ કો-ઑપરેટટવ બેંક 

કે.એમ.વી.એસ. કચ્છ મટહલા ત્રવકાસ સરં્ઠન 

કે.આર.વી. કલા રક્ષા ત્રવદ્યાલય 

કે.ડબલ્ય.ુએ. કચ્છ ત્રવવસણ ઍસોત્રસયશેન (કચ્છના વર્કરોનુ ંસરં્ઠન) 

એલ.સી.એ. લાઇફ સાયકલ અસેસમેન્ટ (જીવન ચિ આકલન) 

એસ.કે.વી. સૌત્રમયા કલા ત્રવદ્યા 

ય.ુએન.સી.ટી.એ.ડી. યનુાઇટેડ નેશન્સ કૉન્ફરન્સઑન રેડ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ 

 

ટૂાંકાક્ષરીઓની સલૂચ 



 

  

ભારતના ગજુરાત રાજ્યના કચ્છ પ્રદેશના વર્કર (વર્ાટ કામ કરનાર) સમદુાયના ભરર્પોષર્મા ંઆવનાર 
પટરવતણનના બહુત્રવિ પાસાઓનો આ એક અભ્યાસ છે. આ અભ્યાસ જ્યારે કાપડ વર્ાટની હસ્તકલામા ંખબૂ 
ઝડપી ઘટાડો આવી રહ્યો હતો વયારે એકંદર પનુરુવથાન સાથે જોડાયેલ છે. તેમા ંવૈકલ્લ્પક બદલાવના ફોરમેટ 
તરીકે ઓળખાતા ત્રવશ્લેષાવમક ટલૂનો ઉપયોર્ કરવામા ં આવ્યો છે, ચોક્કસ પ્રટિયાઓ અને પદ્ધત્રતઓનો, 
અથણતિંમા,ં સમાજ, સસં્કૃત્રત, રાજનૈત્રતક અને પયાણવરર્લક્ષી કે્ષિોમા ંસમદુાયમા ંઆવનાર બદલાવો સમજવા 
ઉપયોર્ કરવામા ંઆવ્યો છે. તેમા ંએ બાબત જાર્વામા ંઆવી છે કે શુ ંઆવા બદલાવોને વૈકલ્લ્પક પટરવતણનની 
દોરવર્ી કહી શકાય કે નહીં, એટલે કે, ન્યાય અને ટકાઉપર્ા તરફ સવુ્યવન્સ્થત અને માળખાર્ત બદલાવો. 
 
આ અભ્યાસ િર્ ભાર્ીદારી સસં્થાઓના સકંલન દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો છેીઃ કલ્પવકૃ્ષ, ખમીર અને વર્કર સમદુાય 
કે જેના અમકુ વટરટઠ સભ્યો દ્વારા તેનુ ંપ્રત્રતત્રનત્રિવવ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં કલ્પવકૃ્ષ માટે, આ અમકુ એવા કેસ 
અભ્યાસોમાનંી એક છે કે જે વૈત્રશ્વક પ્રોજેક્ટ ‘એકેડત્રમક- એષ્ક્ટત્રવસ્ટ– કો-પ્રોડયસુ્ડ નોલેજ ફોર એન્વાયરન્મેન્ટલ 
જષ્સ્ટસ’ અંતર્ણત કરવામા ંઆવ્યો છે (www.acknowlej.org). કચ્છના વર્કરો સાથે કામ કરનાર ખમીર આ 
પ્રટિયામા ંસ્થાત્રનક કળા સસં્થા તરીકે જોડાઈ છે. 
 

આ અહવેાલમા ંવર્કર સમદુાયના જીવન સાથે જોડાયેલ ચાર પટરવતણનને લર્તી હકારાવમક ખાત્રસયતો પર 
પ્રકાશ ફેંકવામા ંઆવ્યો છેીઃ 

i. સખુાકારી, ખાસ કરીને આત્રથિક, અને હસ્તકલાના સબંિંમા ંસાતવયપરૂ્ણ ઓળખ તથા પોતાનાપર્ાના 
ભાવમા ંએકંદર વિારો 

ii. ત્રમશ્ર અથણતિં, સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક, અને મનોવૈજ્ઞાત્રનક સવેંદના સાથે વર્ાટ કામમા ંયવુાઓને જાળવી 
રાખવા અને પરત ફરવા. 

iii. સામાત્જક સબંિંોમા ંપટરવતણનો આવેલા છે, જેમા ંજ્ઞાત્રત (જ્ઞાત્રતપર્ામા ંઘટાડો કે જેનો એવા સમદુાયોએ 
સામનો કયો છે કે જેને હલકા માનવામા ંઆવે છે), ક્ષલિંર્ભેદ (મટહલાઓની વ્યાપક ભતૂ્રમકા અને અવાજ), 

અને પેઢીઓ (વડીલોનો આદર કરવાની પરંપરા જાળવી રાખીને યવુાઓમા ંહકારાવમકતા) 

iv.  નાવીન્યકરર્ અને સર્જનશીલતા ખીલવવા અને વ્યવસ્થામા ંકચ્છના વર્ાટની સરુ્િં ગમુાવ્યા ત્રવના 
જ્ઞાન અને શીખમા ંસિુારો થયો છે 

 

ટૂાંકસાર 

http://www.acknowlej.org/


 

  

આ અભ્યાસ એ બાબત તરફ ઈશારો કરે છે કે પટરવતણન એ એક જટટલ સામાત્જક ઘટના હોવા છતા ંપરસ્પર પરૂક 
હોય તે જરૂરી નથી; હકારાવમક બાબતોની સાથે અવરોહી બાબતો પર્ હોઈ શકે. િર્ ચાવીરૂપ સમસ્યાઓ નીચેના 
પર કેષ્ન્દ્રત છેીઃ 

i. વર્કરોના બે વ્યાપક ‘વર્ો’ (ઉદ્યોર્કાર અને જોબ વકણર) વચ્ચે વિતી જતી આત્રથિક અસમાનતા અને 
તે હવે વધ ુદેખીતી પર્ બની છે, અને ફેલાયેલી વસાહટોની સામે ભજુ (ત્જલ્લાનુ ંવડું મથક) થી નજીક 
આવેલ અને મખુ્ય બજારો અન્યોની સરખામર્ીમા ંપટરવતણનલક્ષી પટરબળોનો લાભ વધ ુમેળવે છે. 

ii. સત્રવશેષ પ્રમાર્મા ંસ્થાત્રનક કક્ષા પર કાચી સામગ્રીના અને અંત્રતમ વસ્તનુા ત્રવત્રનમયમાથંી બદલીને વધ ુ
પ્રમાર્મા ંરાટરીય અને વૈત્રશ્વક ત્રવત્રનમયના કારર્ે પયાણવરર્લક્ષી અસરો પર્ વિી રહી છે, તેમ છતા ં
સ્થાત્રનક સ્તરે ઉર્ાડવામા ંઆવતા ઓરે્ત્રનક કપાસ (કાલા) ના ઉપયોર્મા ંથોડો વિારો થયો છે. 

iii. વર્કરોમા ંભરર્પોષર્ સબંતં્રિત સયંકુ્ત ચલત્રનકરર્નો લર્ભર્ અભાવ છે, તેમ છતા,ં અમકુ તાજેતરની 
અમકુ એવી પહલેો છે કે જે ખબૂ જ આશા જનક છે. 

આ અભ્યાસમા ંઆવા પટરવતણનોને લર્તા અમકુ ચાવીરૂપ પટરબળોની પર્ ઓળખ કરવામા ંઆવી છે, જે નીચે 
મજુબ છેીઃ 

i. એજન્સીની ભતૂ્રમકા, જેમ કે, વર્કરોની પોતાની અનકુૂલતા, પ્રત્રતકાર અને રચનાવમકતા, ઉવપાદન અને 
માકેટટિંર્મા ંસસં્થાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવતી મદદ, અને અન્ય 

ii. એવા ચાવીરૂપ પટરબળો (અથણતિં અને સમાજમા)ં કે જે સીિી કે આડકતરી રીતે યોર્દાન આપે છે, 

જેમ કે નવા ગ્રાહકોની પસદં અને બજાર, નવી તકત્રનકો અને ટેકનોલોજી, અને આ ટકસ્સામા ંભયકંર 
િરતીકંપ કે જે આપત્રત્ત હતી કે જેને તકમા ંપરાવત્રતિત કરવામા ંઆવી હતી. 

 
આ અભ્યાસ ત્રવસ્તાર પવૂણક એ બાબત તપાસે છે કે સખુાકારી તરફનુ ંપટરવતણન કેટલુ ંબળવાન કે નાજુક છે, અને 
અંતે ન્યાય અને ટકાઉપર્ા તરફ અમકુ ચાવીરૂપ પાઠ પરૂા પાડે છે. 
 

આ અભ્યાસમા ંવર્કરોના નાના નમનૂાના આિારે ત્રવર્તવાર ‘પયાણવરર્ીય અસર આકલન’ પર ચોક્કસ ધ્યાન 
આપવાનો પ્રયવન કરવામા ંઆવ્યો હતો, કે જેમા ંઓરે્ત્રનક (કાલા) કપાસની અને જનીન સિુારેલ (બીટી) કપાસની 
અસરોની સરખામર્ી કરવામા ંઆવી છે. તેમા ંજોવા મળયુ ંકે સિુારેલ કપાસની સરખામર્ીમા ંઓરે્ત્રનકકસપાની 
સ્પટટ રીતે ઓછી પયાણવરર્ીય અસર છે. 
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આ અભ્યાસમા ં કચ્છ, ભારતના વર્કર (વર્ાટ 
કામ કરનારા) સમદુાયના ભરર્પોષર્મા ં
પટરવતણનને લર્તા બહુત્રવિ પટરમાર્ો પર ધ્યાન 
આપવાનો પ્રયવન કરવામા ં આવ્યો છે, કારર્ કે 
જ્યારે એકંદર આ ઉદ્યોર્મા ંખબૂ જ ઘટાડો થઇ રહ્યો 
હતો વયારે કાપડ વર્ાટની હસ્ત કલાનુ ં એકંદર 
પનુરુવથાન થયુ.ં૨ એવી ચકાસર્ી કરવામા ંઆવી કે 
શુ ં થનારા પટરવતણનોને વૈકલ્લ્પક પટરવતણનની 
ટદશામા ંછે તેવુ ંકહી શકાય કે નહીં, એટલે કે, ન્યાય 
અને ટકાઉપર્ા તરફ સવુ્યવન્સ્થત કે માળખાર્ત 
બદલાવ. 

આ અભ્યાસ હસ્તકલામા ં મદદરૂપ થનાર સસં્થા 
ખમીર (www.khamir.org) કે જે કચ્છના 
પરંપરાર્ત હસ્તકલા કારીર્રો સાથે કામ કરે છે, 
કલ્પવકૃ્ષ (www.kalpavriksh.org), પનુા આિાટરત 
પયાણવરર્ પર કામ કરનાર જૂથ અને વર્કર 
સમદુાયોના સકંલન વડે કરવામા ં આવ્યો છે. 
ખમીરની પે્રરર્ા વર્કર સમદુાયોમા ં થયેલ 
પટરવતણન સમજવાની હતી કે જેથી તેમના પોતાના 
કાયણમા ંપ્રકાશ પાડી શકાય. કલ્પવકૃ્ષ માટે, તે એક 
એકેડત્રમક- એષ્ક્ટત્રવસ્ટ– કો-પ્રોડયસુ્ડ નોલેજ ફોર 
એન્વાયરન્મેન્ટલ જષ્સ્ટસ નામના વૈત્રશ્વક પ્રોજેક્ટનો 
ભાર્ હતો (www.acknowlej.org). 
 
આ અહવેાલ ચાવીરૂપ પટરર્ામો દશાણવે છેીઃ જ્ઞાત્રત, 
ક્ષલિંર્ભેદ અને આંતર-પેટઢય સબંિંો સાથે 
સખુાકારીમા ંકેટલો વિારો થયો છે, પરંત ુવર્ો અને 
પયાણવરર્લક્ષી ટકાઉપર્ાને લર્તી સમસ્યાઓમા ં
અમકુ અવરોહી વલર્ો હતા. તેમા ં ન્યાય અને 
ટકાઉપર્ા તરફના પટરવતણનને લર્તા ચાવીરૂપ 

પાઠોનુ ં અને વર્ાટના વતણમાન અને ભાત્રવ 
ટકાઉપર્ાના સદંભણમા ં (આત્રથિક, સામાત્જક, 
પયાણવરર્લક્ષી) ત્રવશ્લેષર્ કરવામા ંઆવેલ છે. 

બહુત્રવિ પટરબળોના લીિે ભારતમા ં પરંપરાર્ત 
ભરર્પોષર્ના તમામ માધ્યમો કટોકટીનો સામનો 

કરી રહ્યા છે. તેનુ ંએક મખુ્ય કારર્ એ છે કે ‘ત્રવકાસ’ 
અને ‘આધતુ્રનકરર્’ માટેનો રાજ્ય પરુુટકૃત પ્રોજેક્ટ 
કે જેમા ંહ્નદ્વતીય અને ક્ષેત્રિય આત્રથિક ક્ષેિને પ્રાથત્રમક 
ક્ષેિના પ્રમાર્મા ંપ્રાથત્રમક્તા આપવામા ંઆવે છે, 
તેમજ હાથ દ્વારા બનાવેલ અને નાના ઉદ્યોર્ોની 
સરખામર્ીમા ંયાતં્રિક તથા મોટા પાયે ઔદ્યોક્ષર્ક 
ઉવપાદનને પ્રાથત્રમક્તા આપવામા ંઆવે છે, શૈક્ષક્ષર્ક 
વ્યવસ્થા કે જે બાળકો અને યવુાઓને તેમના 
પટરવારોના ભરર્પોષર્ ના મળૂથી દૂર કરે છે અને 
વ્યાપક વ્યાપાટરકરર્ કે જેને માિ વ્યાપક ઉવપાદન 
દ્વારા જ પરૂ્ણ કરી શકાય. સઘંકોષી સમયથી ઘર્ી 
હસ્તકલામા ંઘટાડો આવી રહ્યો છે, તે સમયે ક્ષિટટશ 
શાસકો જાર્ી જોઈને ભારતના ઉદ્યોર્ની 
સરખામર્ીમા ંક્ષિટનના ઉદ્યોર્ને પસદંર્ી આપતા 
(તેનુ ં મહવવનુ ં ઉદાહરર્ કપાસ છે, મેનન અને 

ઉઝરામ્મા ૨૦૧૭ જુઓ), અથવા સયંકુ્ત જમીનો 
લઈ લેવી (ખાસ કરીને જરં્લો) કે જેના પર આ 
કળાઓ આિાટરત હતી. પયાણવરર્લક્ષી થયેલ 
ક્ષત્રતઓ બીજુ ંપટરબળ છે કે જેના કારરે્ હસ્તકલા 
માટે જોઇતી ઘર્ી કાચી સામગ્રીઓમા ંઘટાડો થયો 
છે. 

આ એકંદર પટરપેક્ષ સાથે, કચ્છમા ં કાપડ વર્ાટ 
કે્ષિનુ ંથયેલ પનુરુવથાન, રાટરીય વલર્ને ત્રવરોિી 
છે, તે એક રસપ્રદ બાબત છે. આ કેસ અભ્યાસને 
પસદં કરવામા ં અમકુ ચોક્કસ પે્રરર્ાઓ સામેલ 
હતીીઃ 

૧. ખમીરનો શરૂઆતનો રસ કે જેની કચ્છમા ં
વર્ાટના પનુરુવથાનમા ં મહવવની ભતૂ્રમકા 
હતી, પયાણવરર્લક્ષી અસરો સમજવી; આ 
પ્રકારના આકલનનો કાપડ વર્ાટ એ એક 
પયાણવરર્ની રીતે મૈત્રિપરૂ્ણ હોવાના દાવાનુ ં
(ખાસ કરીને પાવરલમૂ અને કાપડના 
ઔદ્યોક્ષર્ક ઉવપાદનની સરખામર્ીમા)ં 
પરીક્ષર્ કરવા માટે ઉપયોર્ કરી શકાય, 
અને/અથવા જો તેના પાસાઓ 
પયાણવરર્ને હાત્રનકારક જર્ાય 

પડરચય ૧. 

૨ કલ્પવકૃ્ષ વતી આ અભ્યાસનુ ંસકંલન અશીષ કોઠારી દ્વારા અને ખમીર વતી તેનુ ંસકંલન દુર્ાણ વેન્કેટાસ્વામી અને તેમની મખુ્ય ટીમના સભ્યો જુહીપાન્ડે તેમા ંસામેલ હતી, અન ે
ખમીરના ઘટટત લહરુે, કલ્પવકૃ્ષના રાત્રિકા મલુે, કકંર્ા ત્રિવેદી અને અત્રપિતા લલુ્લા, બાહ્ય કન્સલટન્ટ મીરા ર્ોરાડીયા અને અરુર્ માની ટદક્ષક્ષત, તથા શામજી ત્રવશ્રામ ત્રસજુ, મઘેજી 
હરજી વર્કર, મરુજી હત્રમર વર્કર, રામજી મહશે્વરી, અને નારર્ મદન ત્રસજુ જેવા વટરટઠ વર્કરો દ્વારા કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં ACKnowl-EJ પ્રોજેક્ટની ભારતીય સલાહકાર ટીમના 
સભ્ય સરુજ જેકોબ દ્વારા મલૂ્યવાન ટટપપર્ીઓ અને સચુનો પરૂા પાડવામા ંઆવ્યા હતા. ભારત અને ભારત બહારના પ્રોજેક્ટના સભ્યો દ્વારા પર્ ટટપપર્ીઓ કરવામા ંઆવી હતી. 

 

http://www.khamir.org/
http://www.kalpvrish.org/
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તો,દરત્રમયાનર્ીરીઓ ધ્યાને લઈ શકાય. 
વયાર પછી, સામાત્જક, આત્રથિક, સાસં્કૃત્રતક, 
પયાણવરર્લક્ષી અને રાજનૈત્રતક દ્રષ્ટટકોર્થી 
ક્ષેિમા ં થનાર સાકલ્યવાદી પટરવતણન 
સમજવામા ંખમીરનો રસ વધ્યો. એ બાબત 
જોવી રસપ્રદ હતી કે મળેલ શીખ તેમના 
પોતાના કાયણ પર કેવી રીતે પ્રકાશ પાડે છે. 

૨. વૈકલ્લ્પક પટરવતણન ફોરમેટનો (એ.ટી.એફ., 
નીચ ે પદ્ધત્રતઓ અને મયાણદાઓ જુઓ) 
ઉપયોર્ કરવામા ં કલ્પ વકૃ્ષનેમાિ 
પયાણવરર્લક્ષી પટરમાર્ોનો જ અભ્યાસ 
કરવામા ં રસ ન હતો પરંત ુ તેઓ 
પટરવતણનલક્ષી અન્ય પટરમાર્ોનો પર્ 
અભ્યાસ કરવામા ં રસ િરાવતા હતા: આ 
ફોરમેટ ACKnowl-EJ ના ભાર્ તરીકે તૈયાર 
કરવામા ં આવ્યુ ં છે પરંત ુ ત્રવકલ્પ સરં્મ 
તરીકેની સમગ્ર ભારતની વૈકલ્લ્પક પહલેના 
દસ્તાવેજીકરર્ અને નેટવટકિંર્ની જુની 
પ્રટિયામાથંી ઉદ્ભવ્યુ ં છે (વૈકલ્લ્પક સરં્મ, 
જુઓ www.vikalpsangam.org). 

૩. અમકુ વડીલો દ્વારા જર્ાવ્યા મજુબ વર્કર 
સમદુાયને તેના ઇત્રતહાસ તેમજ છેલ્લા 
કેટલાક દાયકાઓમા ં આવેલ પટરવતણનોનુ ં
દસ્તાવેજીકરર્ કરવામા ં રસ હતો કે જેથી 
નવી પેઢી ને તે આપવામા ંસરળતા રહ.ે 

૪. અભ્યાસના પટરર્ામોનો વર્કરો અને 
પયાણવરર્ને પર્ લાભ થાય તેવી 

દરત્રમયાનર્ીરીઓ પર તમામ ભાર્ીદારો 
આર્ળ ચચાણ શરૂ કરવા માટે ઉપયોર્ કરે 
તેવી સભંાવનાઓ છે. 

૫. ખમીર અને સામેલ અન્ય પરામશણકોને એ 
બાબત જોવામા ંપર્ રસ હતો કે ભારતના 
અન્ય ટહસ્સાઓમા ં કાપડ ક્ષેિમાઆંવા 
અભ્યાસ સમાન પ્રકારના બહુ-પટરમાર્ીય 
અભ્યાસો કરવા હતે ુઅથવા મહવવનો બોિ 
મેળવવા હતે ુશુ ંતેનો ઉપયોર્ કરી શકાય 
કે નહીં. 

 
 

આ પે્રરર્ાઓ સાથે, આ અભ્યાસના એકંદર હતે ુ
નીચે મજુબ છેીઃ 
૧. વર્ાટના પનુરુવથાન સાથે જોડાયેલ વર્કરોમા ં
આવેલા પટરવતણનોના વ્યાપ અને પટરમાર્ો 
સમજવા. 
2.વર્કરોના જીવન અને ભરર્પોષર્મા ં આ 
પટરવતણનની અને અન્ય સમદુાયો સાથેના સબંિં, 
પયાણવરર્, અને આંતટરક સામાત્જક પે્રરક-શન્ક્ત 
સટહતના તેની સાથે જોડાયેલ પાસાઓની અસરો 
સમજવી. 
3. એ બાબત ચકાસવી કે શુ ંપટરવતણનના ત્રવત્રવિ 
પટરમાર્ો (આત્રથિક, રાજનૈત્રતક, સામાત્જક 
સાસં્કૃત્રતક, પયાણવરર્ીય) સાકલ્યવાદી છે, એટલે કે, 
આત્રથિક ભરર્પોષર્મા ં થયેલ સિુારો જીવનના 
તમામ પાસાઓ માટે (લૈંક્ષર્ક ન્યાય, ટકાઉપણુ ંઅને 
સમાનતા) સાતવયપરૂ્ણ રીતે પ્રર્ત્રતકારક પટરવતણન 
છે કે અમકુ ત્રવકે્ષપકારી વલર્ો પર્ છે. 

 
ખમીર, કલ્પવકૃ્ષ અને મખુ્ય ટીમના વર્કરના સભ્યો સાથે જામથડા ર્ામના વર્કરો સાથ ેર્ામની એક બેઠક 
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વષણ ૨૦૧૭ની મધ્ય થી લઈને વષણ ૨૦૧૯ 
દરત્રમયાન કરવામા ંઆવેલ અભ્યાસમા ંિર્ મખુ્ય 
ભાર્ીદારો છેીઃ કલ્પવકૃ્ષ, ખમીર અને વર્કર 
સમદુાય. સખં્યાબિં સપંરામશણકો (કન્સલટન્ટો) 
પર્ આ અભ્યાસનો ટહસ્સો હતા, જેમા ં ભારતીય 
હસ્તકલા, પયાણવરર્ અને અથણતિંના ત્રનટર્ાતો 
પર્ હતા. 
 
 

૨.૧ વૈચારિક ઢાાંચો (કન્સેપ્ચ્યુઅલ 
ફે્રમવકક ) 

આ અભ્યાસ વૈકલ્લ્પક પટરવતણન ફોરમેટ 
(એ.ટી.એફ.)૩ નો ઉપયોર્ કરવા પર આિાટરત છે. 
એ.ટીએફ. એવી રીતે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે કે 

જેમા ંબદલાવની કોઈ પર્ ક્ષેિમા ંપાચં પાસામા ં
(આત્રથિક, રાજનૈત્રતક, સામાત્જક, સાસં્કૃત્રતક, 
પયાણવરર્લક્ષી, આકૃત્રત ૧ જુઓ) આવેલ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પટરવતણનોનુ ં આકલન કરવામા ં આવે છે. તેમા ં
દશાણવ્યા મજુબીઃ “સમગ્ર ત્રવશ્વમા ંસમદુાયો, નાર્ટરક 
સમાજ સસં્થાઓ, સરકારી એજન્સીઓ અને 
વ્યવસાત્રયકો દ્વારા ક્ષબનટકા ઉપર્ા, અસમાનતા 
અને અન્યાયને લર્તી સમસ્યા દૂર કરવા પહલેો 
કરવામા ંઆવે છે. તેમાથંી ઘર્ા ંઆવા પડકારો માટે 
મળૂભતૂ માળખાર્ત કારર્ો આપે છે, જેમ કે, 
મડૂીવાદ, ત્રપત ૃ પ્રિાન સમાજ, રાજ્યની 
મધ્યમસરની ત્રવચારિારા અથવા જ્ઞાત્રત, વશં કે 

અન્ય સામાત્જક લાક્ષક્ષર્ક્તાઓના પટરર્ામ સ્વરૂપ 

તાકાત પરૂી પાડનાર અન્ય અસમાનતાઓ; આપર્ે 
તેને પટરવતણનકારી અથવા આવશ્યક ત્રવકલ્પો કહી 
શકીએ.” એ.ટી.એફ. એ બાબતની સમજ 
મેળવવામા ં મદદરૂપ બને છે કે શુ ં વૈકલ્લ્પક 
પટરવતણનોની ટદશામા ંઆ બદલાવો થઈ રહ્યા છે, 
એટલે કે, વધ ુસારી સીિી કે મૌક્ષલક લોકશાહી (કે 
જેમા ંજમીન પરના લોકો ત્રનર્ણય કરવાનો મહવવનો 
ટહસ્સો હોય), જનતાનુ ંઅથણતિં પર વધ ુત્રનયિંર્  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
હોય (રાજ્ય 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પદ્ધરિઓ અને મયાકદાઓ ૨. 

૩ http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/alternatives_transformation_framework_revised_20.2.2017.pdf. એ.ટી.એફ.નુઉંદભવ સ્થાન 

ભારતમા ંથતી ત્રવકલ્પ સરં્મ નામની પ્રટિયામા ંછે (વૈકલ્લ્પક સરં્મ), વૈકલ્લ્પક પટરવતણનો પર કામ કરતી સસં્થાઓને એક સાથે લાવવા માટેનો મચં, અને ખાસ કરીને એક 
એવો દસ્તાવેજ કે જે આ પ્રટકયામાથંી તૈયાર થયો છે તેને “ત્રવકલ્પોનીશોિીઃચાવીરૂપ પાસાઓ અને ત્રસદ્ધાતંો” તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 
(http://vikalpsangam.org/about/the-search-for-alternatives-key-aspects-and-principles/). ભારતીય પ્રટિયામાથંી તે તૈયાર થયેલ છે વયારે, એક્નોલેજ-ઇજેપ્રોજેક્ટમા ં
એ બાબત સ્વીકારવામા ંઆવી હતી કે એ.ટી.એફ. વધ ુસસુરં્ત છે, અને સ્વીકાયણતાની બાબતમા ંસાવણત્રિક હોઈ શકે (સ્થાત્રનક પટરપેક્ષ મજુબ જરૂરી સિુારા સાથે)૯ 

આકૃવત ૧: વૈકલ્લ્પક પટરવતણનોના પ્રભાવના ક્ષેિો 
(નોંિીઃ પરસ્પર મળતા ત્રવસ્તારોમા ંદશાણવેલ મદુ્દા માિ સચૂક છે, સપંરૂ્ણ નથી) 
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પદ્ધત્રતઓ અને મયાણદાઓ 

 
 

  
કે નર્ર ત્રનર્મ કરતા) અને સભંાળ તથા સટહયારા 
ઉપયોર્ના સબંિંો ત્રવકસતા હોય, સસં્કૃત્રત જળવાય 
રહતેી હોય કે તેનુ ં પનુીઃત્રસિંચન થત ુ ં હોય અને 
જ્ઞાનલક્ષી ત્રવત્રવિતાઓ તથા સમાન બાબતો, અને 
લૈંક્ષર્કતા, વર્ણ, જ્ઞાત્રત, વશં તેમજ તેના જેવી અન્ય 
બાબતોમા ં વધ ુ સારી સમાનતા અને ન્યાય, આ 
તમામ પયાણવરર્લક્ષી જાળવર્ી સાથે અને 
ટકાઉપણુ ંઅને મનટુયો વચ્ચે પરસ્પર તથા મનટુય 
અને પ્રકૃત્રત વચ્ચે સહ-અન્સ્તવવના મળૂભતૂ મલૂ્યો. 

હસ્તકલાને બહુત્રવિ પટરમાર્ોથી (આત્રથિક, 
સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક, રાજનૈત્રતક, પયાણવરર્ીય, 
નૈત્રતક) રીતે જોનાર ભારતનો આ પ્રથમ અભ્યાસ 
છે, અને એ.ટી.એફ.નો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવતો 
હોય તેવો ત્રવશ્વનો પ્રથમ અભ્યાસ છે. તેને એક સારો 
ઉમેદવાર માનવામા ંઆવતો હતો કારર્ કે પ્રથમ 
દ્રષ્ટટએ વર્કરોના જીવનમા ં પટરવતણન લાવનાર 
ઘર્ા ંપટરમાર્ો જોવા મળે છે, અને ત્રવત્રવિ અભ્યાસ 
કરનાર ભાર્ીદાર ત્રવત્રવિ પટરમાર્ોમા ં રસ 
િરાવતા હતા, પરંત ુતેઓ એ પર્ જોતા હતા કે 
એક ક્ષચિ તરીકે તે કેવુ ંદેખાય છે. 
 
  

૨.૨ ઉપયોગમાાં લીધેલ પદ્ધરિઓ 
અને પ્રરિયાઓ 
અભ્યાસના શરૂઆતના થોડા મટહનાઓ (વષણ 
૨૦૧૭ ના મધ્ય ભાર્ થી અંત સિુી) અભ્યાસ 
કરનારી મખુ્ય ટીમે પોતે અંદરો-અંદર તથા 
વર્કરોની મખુ્ય ટીમ સાથે એ.ટી.એફ. પર ચચાણ 
કરી હતી. તે દરત્રમયાન ખ્યાલ આવ્યો કે આપેલ 
સમય અને સશંાિનોની મયાણદામા ંતેનો વ્યાપકપર્ે 
ઉપયોર્ કરવો સભંવ બનશે નહીં, આ ટીમે અમકુ 
ર્ામડાઓની પ્રાથત્રમક મલુાકાતો અને પ્રારંક્ષભક 
અવલોકનોના આિારે અભ્યાસ કરવાના ઘટકોમા ં
ઘટાડો કરીને એક ડઝન જેટલા કયાણ અને જે 
મહવવના હતા એ જ સમાવેશ કયાણ. પસદં કરેલા 
ઘટકોની ફરીથી વર્કરોની મખુ્ય ટીમ સાથે ચચાણ 
કરવામા ં આવી અને તે તબકે્ક અમકુ ફેરફારો 
કરવામા ંઆવ્યા (દા.ત., ખમીર અને કલ્પવકૃ્ષની 
અભ્યાસ કરનાર ટીમ અમકુ સાસં્કૃત્રતક બાબતો 
જોવા મારં્તી હતી, તેને દૂર કરવામા ંઆવી હતી 
કારર્ કે તેને ખબૂ જ સવેંદનશીલ માનવામા ંઆવી 
હતી અને સભંવતીઃ વર્કરોને ર્ેર માર્ેદોરે તેવુ ં
બનવા જોર્ હત ુ)ં. ર્ામડાઓની મલુાકાતો 
દરત્રમયાન કે કેષ્ન્દ્રત જૂથ ચચાણ દરત્રમયાન 
એ.ટી.એફ. ને ક્યારેય પર્ પ્રશ્નોત્તરી કે ફોરમેટની 

જેમ ચચાણ કરવામા ં આવી ન હતી; તેના બદલે, 
સમસ્યાઓના સ્વરૂપે ચાવીરૂપ પટરબળો રજૂ 
કરવામા ંઆવ્યા હતા, જેમ કે, વર્કરોના અંદરો-
અંદર સબંિંો, અને સમદુાય તથા તેની હસ્તકલામા ં
આવેલ ઐત્રતહાત્રસક ફેરફારો. 
 
ત્રવસ્તતૃ રીતે, અભ્યાસ માટે ઉપયોર્મા ં લીિેલ 
પદ્ધત્રતઓમા ં નીચેનાનો સમાવેશ કરવામા ં આવ્યો 
હતોીઃ 

૧. અભ્યાસ માટે સમય અને સશંાિનોની મયાણદા 
ધ્યાને રાખીને ખમીરની કામર્ીરી અને/અથવા 
અન્ય દમટરયાનર્ીરીઓના પટરર્ામ સ્વરૂપ 
પટરવતણન આવેલુ ં હોય તેવુ ં પ્રથમ દ્રષ્ટટએ 
જોવા મળતુ ંહોય તેવા ૧૫ ર્ામોને (કૂલ ૬૪ 
ર્ામોમાથંી) નમનૂારૂપ પસદં કરવામા ંઆવ્યા 
હતા (સકંક્ષલત અભ્યાસ અને પ્રટિયા દરત્રમયાન 
ડેટાબેઝ સવે પર્ પટરપેક્ષ તરીકે સમગ્ર વર્કર 
સમદુાય ત્રવશે વ્યાપક સમજ મેળવશે) ૪; 

૨. અભ્યાસમા ંસામેલ થવા માટે ખમીરની પોતાની 
જાર્કારીના આિારે વટરટઠ વર્કરોની ટીમની 
પસદંર્ી, તેમજ સમયાતંરે ત્રવચારો અને 
પટરર્ામો પર્ બાઉન્સ-ઓફ થતા (બદલાયા 
કરતા) હતા; 

3. એક ચોક્કસ ર્ામમાથંી અભ્યાસના એક ભાર્ 
તરીકે વર્કર મટહલાઓના એક જૂથને 
સમાત્રવટટ કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ ં કે જ્યા ં તેઓ 
છૂટક રીતે ગ ૂથંર્ કરનાર વર્ાટ જૂથ તરીકે 
સરં્ટઠત થયા છે; 

૪. વર્કરોમાથંી યવુાઓના જૂથને ત્રવટડયો 
દસ્તાવેજીકરર્ માટે તથા ચચાણના ભાર્ તરીકે 
સામેલ કયુું; 

૫. દરેક ૧૫ ર્ામોની જૂથ ચચાણઓ, વ્યન્ક્તર્ત 
સવંાદો તથા અવલોકનો કરવા માટે એક કે વધ ુ
મલુાકાતો, મોટા ભાર્ની વર્કરો સાથે, અને 
ખબૂ નાની સખં્યામા ંઆહીર અને રબારી જેવા 
અન્ય સમદુાયો સાથે (મલુાકાતોની સપંરૂ્ણ યાદી 
જોવા માટે પટરત્રશટટ ૨ જુઓ); 

૬.પયાણવરર્લક્ષી અસરોનુ ં આકલન (ઇ.એફ.એ.) 
કરવા માટે અન્ય સ્થળોની મલુાકાતો, જેમા ં
કાલા કપાસ ઉર્ાડનાર ખેડૂતો, વેપારીઓ, 
ન્સ્પત્રનિંર્ અને ત્જત્રનિંર્મીલો, અને ડાય એકમોનો 
સમાવેશ થાય છે (નીચે ઇ.એફ.એ. પદ્ધત્રતઓ 
ત્રવશે જુઓ). 

૪ ડેટાબેઝ સવમેા ંએષ્ક્ટવ વર્કરો મળેલ હતા તેવા ૬૮ર્ામોની સપંરૂ્ણ સકૂ્ષચ માટે પટરત્રશટટ ૧ જુઓ. પસદં કરેલા ૧૫ ર્ામ આ મજુબ છેીઃ ભજુોડી, અવિનર્ર, કોટાય, 
જમથાડા, ફરાડી, ત્રસરાચ, રામપરવકેરા, ર્ોિરા, અદોહી, સરં્નારા, માથાલ, મોટા વનોરા, ઘત્રનથર, સારલી, ત્રનન્ર્લ. જ્યા ંસિુી સ્પટટતા ના કરેલ હોય વયા ંસિુી જ્યા ં
આ ટરપોટણમા ંવર્કર શબ્દનો સદંભણ આપવામા ંઆવે તેનો અથણ આ ૧૫ ર્ામના વર્કરો એમ થાય છે. 
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૭. મટહલાઓ, યવુાઓ અને વડીલો સાથે કેષ્ન્દ્રત 

જૂથ ચચાણ (ચચાણઓની સપંરૂ્ણ યાદી માટે 
પટરત્રશટટ ૨ જુઓ); 

૮. ખમીર અને કચ્છ મટહલા ત્રવકાસ સરં્ઠન (સમગ્ર 
કચ્છમા ંકામ કરનારી મટહલાઓના સક્ષમીકરર્ 
માટેનુ ં એક જૂથ) પાસે ઉપલબ્િ સેકન્ડરી 
(ઉપલબ્િ) સાટહવય ધ્યાને લેવામા ંઆવ્યુ;ં 

૯. છેલ્લા િર્ દાયકા દરત્રમયાન વર્કરો સાથેની 
દરત્રમયાનર્ીરીઓ કે અભ્યાસોમા ં સામેલ 
ચાવીરૂપ લોકો સાથે ચચાણઓ ૫; 

૧૦. ઉપરોક્ત ઉલ્લેખ કરેલ ત્રવત્રવિ ટીમો સટહત 
વર્કરો સાથે ચાવીરૂપ પટરર્ામો પર ચચાણ, 
અને મટહલાઓ સાથે, યવુાઓ સાથે અને 
ર્ામડાઓના કલ્સ્ટરોમા ંઅલર્થી ચચાણ; 

૧૧. સમગ્ર કચ્છમા ંવર્કર પટરવારોનો બેઝલાઇન 
અભ્યાસ કરવો 

 

એ.ટી.એફ. સાથે અન્ય પાસાઓની સરખામર્ીમા ં
અભ્યાસનુ ં એક પાસુ ં ખબૂ જ વધુ ં ઊંડું અને 
ત્રવર્તવાર ર્યેલ છે, અને તે છે વર્ાટ કામના 
પનુરુવથાનની પયાણવરર્લક્ષી અસરો. તેના માટે, 
આંત્રશક રીતે પયાણવરર્લક્ષી અસરોનુ ં આકલન 
(ઇ.એફ.એ.) કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ,ં હસ્ત કલાની 
અસરો સમજવા માટે તેમા ં જથ્થાવમક અને 
ગરુ્વત્તામવક પદ્ધત્રતઓનો ત્રમશ્ર ઉપયોર્ કરવામા ં
આવ્યો હતો. એવુ ંપર્ એક ટેમ્પલેટ બનાવવામા ં
આવ્યુ ંહત ુ ં કે જે હનૅ્ડલમૂો માટે સભંવતીઃ ઉપયોર્ 
કરી શકાય અને થોડા સિુારા કરીને અન્ય 
હસ્તકલાઓ માટે પર્ ઉપયોર્ કરી શકાય. 
ઇ.એફ.એ. કચ્છમા ંસમગ્ર હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિ માટે  જરૂરી 
પ્રયવન કરવામા ંઆવ્યો ન હતો, પરંત ુતેના બદલે 
જે કપાસનો ઉપયોર્ કરે છે તેના અમકુ ભાર્ોમા ં
કરવામા ં આવ્યો હતો. અહીં મખુ્ય હતે ુ ત્રવત્રવિ 
પ્રકારના કપાસની (કાલા અને બીટીનો કચ્છમા ં
ઉપયોર્ થાય છે) ત્રવત્રવિ પ્રકારની પયાણવરર્લક્ષી 
અસરોની ર્ર્તરી તથા સરખામર્ી કરવાનો હતો. 
ડેટા એકત્રિત કરવા માટેના સાિનોમા ં કેસ 
અભ્યાસો હતા અને તેની સાથે કોટનવૅલ્ય ુચેઇન, 
બિં સવાલોનો ઉપયોર્ કરીને ચાવીરૂપ 
માટહતીદાતાના ઇન્ટરવ્ય;ુ અને ર્ર્તરીઓ માટે, 
કૂલ ફામણ ટલૂટકટનો ઉપયોર્ કરવામા ં આવ્યો 
હતો(https://app.coolfarmtool.org/). 

આ ઉપરાતં, વર્કરોના યવુાઓના જૂથ સાથે 
સહભાર્ી રીતે ત્રવટડયો ડોક્યમેુન્ટેશન કરવામા ં
આવ્યુ ં હત ુ,ં તેમાથંી પટરવતણનના ત્રવત્રવિ પાસા 
દશાણવતી ૬ નાની ટફલ્મો તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
 

૨.૩ મયાકદાઓ 

આ અભ્યાસની અમકુ મયાણદાઓ છે. ‘મયાણદા’ ના 
બદલે તે વધ ુટડઝાઇનનો ટહસ્સો છે, જે એવી એક 
બાબત એ છે કે અમે વર્કરો સિુી પ્રાથત્રમક રીતે 
વયા ંજ પહોંચ્યા કે જ્યા ંખમીરની હાજરી કે સપંકો 
હતા, કે જ્યા ંપ્રથમ દ્રષ્ટટએ પટરવતણન આવી રહ્ુ ં
હત ુ,ં તેમ છતા,ં તેનો અથણ એવો નથી કે અમે માિ 
એવા જ વર્કરો પાસે ર્યા કે જેઓ વાસ્તત્રવક રીતે 
ખમીર સાથે કામ કરે છે. ઉપરોક્ત દશાણવ્યા મજુબ, 
તમામ ૬૪ ર્ામમા ં અભ્યાસ કરવો સભંવ હતો 
નહીં; પરંત ુ અમારી પાસે એ બાબતનો વ્યાપક 
ખ્યાલ ન હતો કે અભ્યાસમા ંસામેલ ૧૫ ર્ામડાઓ 
ત્રસવાય અન્ય ર્ામોમા ંશુ ંચાલી રહ્ુ ંછે, સાથે-સાથે 
ખમીરની ટીમ દ્વારા વર્કરોના મખુ્ય જૂથ સાથે 
કરવામા ંઆવેલ વ્યાપક-ત્રવસ્તારનો સવે કરવામા ં
આવ્યો હતો (કે જેમા ંઆ તમામ ૬૪ ર્ામોને સામેલ 
કરવામા ંઆવ્યા હતા) અને મોબાઇલ એપ તથા 
મેન્યલુ પદ્ધત્રતનો ઉપયોર્ કરીને કચ્છના તમામ 
વર્કર પટરવારોનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો 
હતો. સમદુાયોના આંતટરક અને પરસ્પરના 
રાજનૈત્રતક પટરમાર્ોનો તેમજ અમકુ સાસં્કૃત્રતક 
પાસાઓનો ઊંડાર્ પવૂણક અભ્યાસ કરી ના શકાયો 
કે જેને અભ્યાસ માટે શરૂઆતમા ંસામેલ કરવામા ં
આવ્યા હતા અને પછી સમદુાયની ત્રવનતંી થી છોડી 
દેવામા ં આવ્યા હતા. વર્કરોની મખુ્ય ટીમને 
શરૂઆતથી જ અભ્યાસમા ંસામેલ કરવામા ંઆવી 
હતી, તેમા ંમાિ પરુુષો જ હતા, આ એવા વર્ાટ 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો હતા કે જેઓ ખમીર થી પટરક્ષચત 
હતા (તેમ છતા,ં પાછળથી મટહલાઓ અને 
યવુાઓને પર્ અમકુ પાસામા ં સામેલ કરવામા ં
આવ્યા હતા). જ્યારે સમદુાય સાથે સવંાદ કરનારી 
ટીમોમા ં કચ્છી કે ગજુરાતી બોલનાર વ્યન્ક્ત ના 
હતા વયારે પ્રસરં્ોપાત ભાષા એ એક મયાણદાકારક 
પટરબળ હત ુ.ં અમે જેટલા ક્ષબન-વર્કર સમદુાયો 
સાથે સવંાદ કયો તેના કરતા વધ ુ સાથે સવંાદ 
કરવાનુ ં પસદં કરત જેથી કરીને તેમની અને 
વર્કર સમદુાયો સાથેના સબંિંો અંરે્ની તથા 
વર્કરોના જીવનમા ં પટરવતણનની બાબતે તેમના 
દૃષ્ટટકોર્ વધ ુ સમજ મેળવી શકાય. વષણના ટૂંકા 
સમયમા ંમયાણટદત સમય ફાળવવામા ંઆવ્યો હતો, 
ખાસ કરીને જ્યારે ટીમમા ંએક સભ્ય ત્રસવાય અન્ય 
બિા પાટણ ટાઇમ હતા વયારે. એ પર્ એક મયાણદા 
હતી કે ફૂલ ટાઈમ ટીમના સભ્ય સ્થાત્રનક ભાષા 
જાર્તા ન હતા, અને તે આ ત્રવસ્તાર તથા હસ્તકલા 
માટે પ્રથમ વખત કામ કરતા હતા. 
 
 

૫ લાયલાતયબજી, ભારતીય હસ્તકલાના ત્રનટર્ાત, દસ્તકરના એક સસં્થાપક; અને કેરોલડૌર્લ, ઔટરેક્ષલયાનાટડઝાઈનર કે જેર્ે કચ્છમા ંખબૂ જ કામ કરેલ છે. 

 

https://app.coolfarmtool.org/
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૩.૧ ક્છ રવશે 
 
કચ્છ ગજુરાત રાજ્યના પત્રિમ ભાર્મા ંઆવેલુ ંછે 
અને તે દેશનો સૌથી મોટો ત્જલ્લો છે, તેમા ં
૪૫,૬૫૨ ટક.મી.૨ ત્રવસ્તાર આવેલ છે. આ જીલ્લાનો 
કૂલ ત્રવસ્તાર સમગ્ર રાજ્યના કૂલ કે્ષત્રિય ત્રવસ્તારનો 
૨૪% ટહસ્સો આવરે છે, અને તે ઐત્રતહાત્રસક, 
સાસં્કૃત્રતક અને હસ્ત કલાની પરંપરાની રીતે ખબૂ 
જાર્ીત ુ ંસ્થળ બની ર્યુ ંછે. આઝાદી પહલેા, કચ્છ 
એ બોમ્બે કાયણ પ્રદેશના ઉત્તરીય ટડત્રવઝનના ૩૭૦ 
રજવાડામાનુ ંએક હત ુ.ં આઝાદી પછી, તેને ભારત 
સરકાર દ્વારા ત્રનયકુ્ત મખુ્ય કત્રમશનર હઠેળ કેન્દ્ર 
શાત્રસત પ્રદેશ તરીકે રાખવામા ંઆવ્યો હતો. જ્યારે 
ગજુરાતી મખુ્ય ભતૂ્રમના અન્ય રજવાડાઓને બોમ્બે 
રાજ્ય સાથે સકંક્ષલત કરવામા ંઆવ્યા હતા, કચ્છને 
રાજ્યનો ‘પાટણ સી’ કહવેામા ં આવતો હતા. ૧લી 
નવેમ્બર ૧૯૫૬ ના રોજ રાજ્ય પનુર્ણઠન કાયદો 
૧૯૫૬ અંતર્ણત કચ્છને બોમ્બે રાજ્યમા ં
ભેળવવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં ૧લી મે ૧૯૬૦ ના રોજ, 
બોમ્બે પનુર્ણઠન કાયદો, ૧૯૬૦ હઠેળ બોમ્બે 
રાજ્યમાથંી વતણમાન રાજ્ય ગજુરાતને અલર્ 
પાડીને અલર્ રાજ્ય બનાવવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંઅને 
કચ્છને ગજુરાતમા ંભેળવવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં હાલ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
૧૦ તાલકુા દ્વારા જીલ્લાનો વહીવટ કરવામા ંઆવે 
છે (ભજુ, અંજાર, માડંવી, મનુ્દ્રા, અબડાસા-નલીયા, 
લખપત, રાપર, બચાઉ, નખિાર્ા અને 
ર્ાિંીિામ). કૂલ ૨૧ લાખ (૨.૧ ત્રમક્ષલયન, ૨૦૧૧ 
વસ્તી ર્ર્તરી) વસ્તી સાથે ૯૬૬ ર્ામડાઓ તેને 
ભારતનો સૌથી વધ ુ ફેલાયેલી વસ્તી િરાવતો 
ત્જલ્લો બનાવે છે. ભજુ, ર્ાિંીિામ, રાપર, 
આટદપરુ, ભચાઉ, અંજાર, માડંવી અને મનુ્દ્રા એ 
તેમના મખુ્ય નર્રો છે. 
 
 
૩.૧.૧ કે્ષવત્રય ખાવસયતો 

કચ્છની કૂલ જમીનમાથંી ૫૦% ગે્રટ રન ઑફ કચ્છ 
(જી.આર.કે, ૧૭,૫૦૦ ટક.મી.૨) અને લીટલ રર્ 
ઑફ કચ્છનો (એલ.આર.કે, ૫,૧૮૦ ટક.મી.૨) ખારો 
રર્ ત્રવસ્તાર છે, તે જીલ્લાનો િમશીઃ ઉત્તરીય અને 
પતૂ્રવિય ટહસ્સો છે (ઉપરનો નકશો જુઓ). જીલ્લાની 
દક્ષક્ષર્ અને દક્ષક્ષર્-પતૂ્રવિય સીમા પર અરબી સમદુ્ર 
અને કચ્છનો અખાત આવેલ છે. જીલ્લાની ઉત્તર-
પતૂ્રવિય ટહસ્સાની સીમા રાજસ્થાન સાથે (રર્ સટહત) 

પૃષ્ઠભરૂમ ૩. 

 
અભ્યાસ માટે પસદં થયેલ 15 ર્ામોના નમનૂા સાથે કચ્છનો નકશો પ્રકાત્રશત થયો 
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જોડાયેલ છે. આ જીલ્લાની બાકીની સીમા સૌરાટર 
સટહત બનાસકાઠંા, પાટર્, સરેુન્દ્રનર્ર અને 
રાજકોટ સાથે જોડાયેલ છે. કચ્છની ઉત્તર અને 
પત્રિમ (સમદુ્રી) બાજુઓ પર તે પાટકસ્તાન સાથે 
આંતરરાટરીય સીમા પર્ ઘરાવે છે. 

કચ્છની મોટા ભાર્ની મખુ્ય જમીન અને લર્ભર્ 
જીલ્લાનો ૩૦% ત્રવસ્તાર ડુંર્રો હઠેળ છે અને 
અસમતલ જમીન િરાવે છે, જેમા ંસામાન્ય રીતે 
‘મધ્ય ભજુની ટોચ’ તરીકે ઓળખાતી 
ડૂંર્રોનીશ્ ૃખંલાઓનો પર્ સમાવેશ થાય છે કે જે 
પવૂણ-પત્રિમ ટદશામા ંફેલાયેલા છે. કાળો ડુંર્ર (૪૫૮ 
એમ.એસ.એલ) અને ત્રિનોદર (૩૮૮ 
એમ.એસ.એલ) એ બે સૌથી ઊંચા પવણતો છે. 
દટરયા કાઠંો મખુ્યવવે દક્ષક્ષર્ કચ્છની મખુ્ય ભતૂ્રમ 
સાથે જોડાયેલ છે કે જેનો મખુ્યવવે ખેતી કરવા માટે 
ઉપયોર્ થાય છે. કચ્છની મખુ્ય જમીન દટરયા કાઠેં 
અરબી સમદુ્ર અને કચ્છના અખાત સાથે જોડાયેલ 
છે. ઇન્ડુસ અને સરસ્વતી નદી દ્વારા લાવવામા ં
આવતો કાપં પત્રિમ કચ્છની મખુ્ય જમીનમા ંએકિ 
થાય છે. ઊંચા કાદવના થર ખાસ કરીને ઉત્તર 
કચ્છની મખુ્ય ભતૂ્રમ પર આવેલ છે અને તેમા ં
પ્રખ્યાત ‘બની’ ઘાસંનો પ્રદેશ આવેલ છે. આવા 
ઊંચા કાદવના થર રર્મા ં પર્ ત્રવસ્તરેલા છે. 
જી.આર.કે. અને એલ.આર.કે. એ અરબી સમદુ્રની 
ત્રવસ્તરેલી બાજુઓ છે. એવી માન્યતા છે કે 
ઐત્રતહાત્રસક સમય પવેૂ, તે અરબી સમદુ્રમા ં હતી 
અને કચ્છની મખુ્ય જમીન એ એક ટાપ ુહતો કે જે 
અરબી સમદુ્ર દ્વારા ઘેરાયેલ હતો, કચ્છનો અખાત 
અને ગ્રેટ અને ક્ષલટલ રન ઑફ કચ્છ કાચબાનો 
(ટહન્દીમા ંકચ્ુઆ અને કચ્છીમા ંકાચબો; અને તેના 
પરથી કે્ષિનુ ંનામ પડયુ)ં આકાર બનાવે છે. આ 
ટાપ ુકચ્છહ્નદ્વપ કે કચ્છબેટ તરીકે જાર્ીતો હતો, બને્ન 
નામ તેના વતણમાન નામ સાથે મળતા આવે છે. 

ભૌત્રતક, સામાત્જક અને સાસં્કૃત્રતક પાસાઓની તેમની 
જાર્કારીના આિારે સ્થાત્રનક લોકો પરંપરાર્ત રીતે 
જમીનના અલર્ એકમો બનાવે કે નહીં તે રીતે તેના 
ભેદ કરે છે. પરંપરાર્ત રીતે આવા ઓળખ કરેલ 
જમીનના ભાર્ોમા ંપચ્છમ અને ખાટદર બેટ (ટાપ)ુ, 
બેલા, વાર્ડ, પ્રાનથંલ, પાવરપટ્સતી, ર્ડાણ, આહીર 
પટ્ટી નો સમાવેશ થાય છે. 

કચ્છ દેશના સકૂા પ્રદેશમા ંઆવે છે, કે જેની સાથે 
સકુૂં દટરયાકાઠંાનુ ં વાતાવરર્ જોડાયેલ છે. તે 
વાતાવરર્ની પરાકાટઠાની ન્સ્થત્રતઓ અનભુવે છે, 
જેમા ં ત્રશયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસ ુ જેવી િર્ 
ૠતઓુનો સમાવેશ થાય છે. ત્રશયાળાની ઋતનુી 

શરૂઆત સામાન્ય રીતે નવેમ્બર ની મધ્ય થી થાય 
છે અને ફેબઆૃરીમા ંઅંત થાય છે, જેમા ંજાન્યઆુરી 
મટહનો સૌથી વધ ુ ઠંડો મટહનો હોય છે કે જેમા ં
સરેરાશ તાપમાન ૪.૬૦સે. હોય છે. તેમ છતા,ં 
ભાગ્યે જ પારો બરફ જામી જવાના પોઇન્ટ કરતા 
નીચે જાય છે. ઉનાળાની શરૂઆત માચણ મટહનાથી 
થાય છે અને જૂન મટહનાના અંત સિુી રહ ેછે, આ 
દરત્રમયાન મહત્તમ તાપમાન ૩૦ થી ૪૫૦સે. જેટલુ ં
રહ ેછે. ચોમાસુ ંજુલાઈ અને સપટેમ્બર વચ્ચે હોય 
છે. સરેરાશ વાત્રષિક વરસાદનુ ંપ્રમાર્ ૩૬૬ ત્રમ.મી. 
છે કે જે સરેરાશ ૧૩ વરસાદી ટદવસો દરત્રમયાન 
પડે છે. સમય અને જથ્થામા ંત્રવત્રવિતા ખબૂ વધ ુછે 
અને તે પત્રિમ થી પવૂણ તરફ જતા વિતી જાય છે. 
પવનોની ર્ત્રત સામાન્યતીઃ મધ્યમ થી લઈને વધ ુ
હોય છે, પવનની વાત્રષિક સરેરાશ ર્ત્રત ૧૧.૩ 
કી.મી./કલાક છે. ઊંચા તાપમાન અને પવનની 
ર્ત્રતના કારર્ે: બાટપીભવનનુ ં પ્રમાર્ ખબૂ જ 
વિારે છે, એટલે કે લર્ભર્ ૨.૨૫ મીટર પાર્ી દર 
વષણ બાટપીભવન થઈ જાય છે. સસુ્કતાના થ્રોનવ્હૈટ 

સચૂકાકં મજુબ, ત્જલ્લો સકૂી થી આંત્રશક-સકૂી ન્સ્થત્રત 
િરાવતા ત્રવસ્તારમા ં આવે છે કે જે ખબૂ જ 
સટુકતાની લાક્ષક્ષર્કતા િરાવે છે (૪૦% ઉપર), તે 
દશાણવે છે કે માટીમા ં ભેજના પ્રમાર્નો ખબૂ જ 
અભાવ છે.  
 
ભારતના જીવ ભરૂ્ોળ વર્ીકરર્મા,ં કચ્છનુ ંરર્ એ 
એક જૈત્રવક પ્રદેશ છે (ભારતના રર્ ત્રવસ્તારના 
મોટા જીવ ભરૂ્ોળ ૩એ (રોજસણ અને પાનવર; 
૧૯૮૮). તેમામંખુ્ય િર્ પ્રાકૃત્રતક ભરૂ્ોળની 
મૉઝેઇક આવેલ છે, (એ) રર્ અને બનીનાખારા 
પ્રદેશ (બી) દટરયાકાઠંાના પ્રદેશો અને કચ્છની 
મખુ્ય ભતૂ્રમ. કે્ષત્રિય પટરન્સ્થત્રતના કારર્ે અને 
વતણમાન ભૌત્રતક-વાતાવરર્ને લર્તી 
પટરન્સ્થત્રતઓને લીિે, કચ્છમા ંનીચે મજુબની િર્ 
મખુ્ય વસાહતો દશાણવી શકાય છેીઃ 

• ખારી ભેજ વાળી જમીન – મખુ્યવવે ગે્રટ 
અને ક્ષલટલ રન ઑફ કચ્છમા ંઆવેલી છે. 

• ઘાસંના પ્રદેશ અને સવરં્ા– મખુ્યવવે બને્ન 
અને અબડાસા તથા લખપત તાલકુાના 
ભાર્મા ંઆવેલ છે 

• ઝાડ-ઝાખંરીવાળા જરં્લ – મખુ્યવવે 
નખિાર્ામા ં આવેલ છે અને લખપત 

તાલકુામા ંનારાયર્ સરોવર પાસે છે. 
• ઋત ુ ર્ત વેટલેન્ડ– મખુ્યવવે બન્ની અને 

રર્ના ભાર્. 
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પટૃઠભતૂ્રમ 

 

  
• ચેર – મખુ્યવવે કોરી ખાડી અને જખૌ નજીક 

આવેલ છે 

• સમદુ્રી ત્રસસ્ટમ – કચ્છના અખાત અને તેની 
ફરતે ના ભાર્નો મખુ્યવવે સમાવેશ થાય 
છે. 

 
ઉપરોક્ત વસાહતોમાથંી, કચ્છના બે રર્ એ 
સભંવતીઃ ત્રવશ્વના સૌથી વધ ુખારા અને નીચાર્ની 
ભેજ વાળા પ્રદેશ િરાવે છે. સપાટ ભરૂ્ોળના 
સદંભણમા ં તેઓ પાસે આર્વી ભતૂ્રમ છે, વાત્રષિક 
પાર્ીનો ભરાવો થવાની રીત, વધ ુ પ્રમાર્મા ં
ખારાશ, ક્ષબન ફળદ્રપુતા અને ઘર્ા ં બિા બેટ કે 
થોડી બહાર નીકળેલ જમીનોવાળા ટાપઓુ કે જ્યા ં
ઓછી ખારાશ અમકુ ઝેરોફાઇટટક વેજીટેશનને મદદ 
કરે છે.જી.આર.કે. ત્રવશ્વની સૌથી વધ ુ પ્રમાર્મા ં
ફ્લેત્રમિંર્ોના સવંિણન માટે એકિ થતા હોય તેવી 
જગ્યા છે (સામાન્યપર્ે તેને ફ્લેત્રમિંર્ો ત્રસટી તરીકે 
ઓળખાય છે), કે જ્યા ં લર્ભર્ ૧૦૦,૦૦૦-
૨,૦૦,૦૦૦ પક્ષીઓ તેમના ઈંડા મકેૂ છે, 
એલ.આર.કે. મા ં ખબૂ બહોળા પ્રમાર્મા ં જૈવ 
ત્રવત્રવિતાઓ જોવા મળે છે અને એત્રશયાના જરં્લી 
ર્િેડાની બચેલી પ્રજાત્રત માટે પ્રખ્યાત છે. 
 
 
૩.૧.૨ સાા્ં કૃવતક અને ભાષાકીય 
ખાવસયતો 

કચ્છી એ જીલ્લાની મળૂ ભાષા છે, તેની સાથે મોટા 
ભાર્ના લોકો ગજુરાતી તથા ત્રસિંિીમા ંવાત કરે છે. 
કચ્છી ભાષાની ક્ષલત્રપ (નથી, એવી સામાન્યપર્ે 
રે્રસમજ છે, ગજુરાતીની બોલી, અને 
હકીકતેત્રસિંિીની ખબૂ જ નજીક છે), દૈત્રનક જીવનમા ં
લર્ભર્ જતી રહી છે (ભજુમા ં આવેલા કચ્છી 
મ્યકુ્ષઝયમમા ંતેના અમકુ નમનૂા છે), મોટા ભારે્ આ 
ભાષા ગજુરાતી ક્ષલત્રપમા ંલખવામા ંઆવે છે. મોટા 
ભાર્ની શાળાઓમા ંઅભ્યાસનુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી 
હોવાથી ગજુરાતીનો વિતો ઉપયોર્ ટાળી શકાય 
તેમ નથી. 

કચ્છનુ ં કે્ષિ ખબૂ નજીકથી કચ્છ, ત્રસિંિ અને 
રાજસ્થાનના બામેરના ત્રિકોર્ સાથે જોડાયેલ છે. 
આ ક્ષેિમા ંઘર્ી સામ્યતાઓ છે, ભતૂકાળમા ંઘર્ા ં
વષો પહલેા મધ્ય ભારતમાથંી વસ્તી આવી છે અને 
ઘર્ા સમદુાયોની સસં્કૃત્રતઓનુ ંપરસ્પર ત્રમશ્રર્ થયુ ં
છે. વરસાદ આિાટરત ત્રસિંચાઇ િરાવતી ખેતી અને 
પશપુાલન ભરર્પોષર્નુ ંમખુ્ય સાિન છે, ન્યાય 
સરં્ત રીતે ક્ષેિના સકૂા અને ઘાસંના પ્રદેશનો 

ઉપયોર્ કરે છે. મજબતુ પશપુાલકોની સસં્કૃત્રત અને 
પયાણવરર્લક્ષી લાક્ષક્ષર્કતાઓ, તેની સાથે મધ્ય 
એત્રશયામાથંી લાવેલ વારસાએ પર્ ઘર્ી 
હસ્તકલાના ત્રવકાસ માટેનુ ંવાતાવરર્ ત્રનમાણર્ કયુું 
છે, જેમા ંકાપડ થી લઈને પર્રખા ંથી લઈને માટી 
કળા અને ફત્રનિચરનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ સખં્યા 
બિં અન્ય કૌશલ્યોને આર્વો સ્પશણ આપે છે, જેમ 
કે ત્રશલ્પ, લહુારીકામ ચાદંી કામ, વરે્રે. કચ્છના 
ત્રવત્રવિ સમદુાયોમા ંકપડા એ ખાસ કરીને તેમની 
ખબૂ જ ઓળખ છે, તેમના દરેકના કપડાની શૈલી 
જુદી છે, જેમા ંસ્થાત્રનક કાચી સામગ્રીનો સ્ત્રોત તરીકે 
ઉપયોર્ કરે છે, દરેકની ઘર્ી બિી શે્રર્ીઓ છે અને 
નવીનતા પર્ જોવા મળે છે. જ્યારે તેઓને યોગ્ય 
પ્રકારનુ ંઉતે્તજન મળયુ ંવયારે કારીર્રી અને કૌશલ્યો 
ખબૂ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે. 

હાલ, કચ્છ, ત્રસિંિ અને રાજસ્થાનના અન્ય ભાર્ોના 
કારીર્રો વચ્ચે થોડો સવંાદ છે. વષણ ૨૦૦૧ના 
ઘાતક િરતીકંપ પહલેા, લર્ભર્ ૩૦% વસ્તી હાથ 
વર્ાટ અને હાથ કળા પર આિાટરત હતી; 
િરતીકંપ પછીના ઝડપી ઔદ્યોક્ષર્કરર્ના લીિે 
તેમા ંપટરવતણન આવ્યુ,ં હજુ પર્ મોટા પ્રમાર્મા ં
એવી વસ્તી છે કે જેઓ તેમના ભરર્પોષર્ માટે 
પરંપરાર્ત હસ્તકલા પર આિાટરત છે. અમકુ 
હસ્તકલાઓ દ્વારા હજુ પર્ ઘર્ી વસ્ત ુ તેમનુ ં
ભરર્પોષર્ મેળવે છે. દા.ત. ૩૫૦ ટાઈ-ડાઈ 
એકમો ૨૫,૦૦૦ મટહલાઓને કામ આપે છે. બીજી 
તરફ, હસ્તકલામા ં ખબૂ જ ઘટાડો જોવા મળે છે 
અથવા ન્સ્થરતા જોવા મળે છે, જેમ કે, નામડા અને 
ખરાડ, કે જેના પનુરુવથાન અને ઉતે્તજન માટે ર્ભંીર 
પ્રયવનો જરૂરી છે. 
 
૩.૨ ક્છના વણકિો અને વણાટ 
રવશે 
 
૩.૨.૧ વણકરો અને વણાટ બાબતે 

વર્ાટની કળાના પૌરાક્ષર્ક ભારતમા ંઊંડા મળૂ છે, 
મોહેંજોદરો કે જે ૩૦૦૦ ઇ.સ. પવેૂની તારીખના છે 
તેમા ં ઊની કપડા ના અવશેષ મળયા છે (તેની 
વતણમાન ન્સ્થત્રત જાર્વા માટે, પટરત્રશટટ ૩ જુઓ). 
પરુાવા પર્ દશાણવે છે કે ત્રસિંિ અને બલકૂ્ષચસ્તાન 
ત્રવસ્તારના ત્રનવાસીઓઇ.સ. પવેૂ ૫૦૦૦ વષણ પવેૂ 
વર્ાટ કૌશલ્યો િરાવતા હતા કે જે આ પ્રદેશની 
કપડાની સૌથી જૂની નોંિ છે. કચ્છ કે્ષત્રિય રીતે 
ત્રસિંિ સાથે જોડાયેલ છે અને તેનો સમાન ઇત્રતહાસ 
હતો કે જે હજુ પર્ સ્થાત્રનક કૌશલ્યો, વસ્તઓુ અને 
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તેના સમદુાયની સસં્કૃત્રતમા ં ઝલકે છે. હમેંશા 
હનૅ્ડલમૂોને ત્રવકસાવવા આવ્યા હતા અને ભારતની 
સારી રીતે સશંોત્રિત હસ્તકલા કે જેનુ ં દરેક કે્ષિ 
કપડાના માળખા, તકત્રનકો, શૈલી અને કાચી 
સામગ્રીના ઉપયોર્ બાબતે આર્વી ત્રનપરુ્તા 
િરાવે છે. જ્યારે લર્ભર્ ૬૦૦ વષણ પવેૂ, 
રાજસ્થાનનો મેઘવાલ સમદુાય કચ્છમા ં
સ્થળાતંરીત થયો હતો વયારે તેઓ રબારીઓ દ્વારા 
પરૂા પાડવામા ંઆવતા હાથ વડે ફેરવવાના યાનણનો 
ઉપયોર્ કરીને કરવાના કાપડ વર્ાટની કળા સાથે 
લઈને આવ્યા, રબારીઓ એ પશપુાલકોની ત્રવચરતો 
સમદુાય છે.૬ 

વર્ાટ એ એક સ્થાત્રનક કળા હતી કે જેર્ે કચ્છી 
સમદુાયોને તેમના પરંપરાર્ત કપડા, િાબળા અને 
ફેક્ષિક પરૂા પાડયા હતા અને તેરે્ સમદુાયને ઓળખ 
પરૂી પાડી. બે પ્રખ્યાત વાતાણઓ એવી છે જે આ 
વર્કરોના સ્થળાતંર અને તેમની હસ્તકલાના 
ઉદ્ભવનુ ં વર્ણન કરે છે. તેમાની એક વાતાણ મજુબ 
રાજસ્થાનના એક િનાઢય રબારી પટરવારની 
દીકરીના કચ્છના વરરાજા સાથે લગ્ન થયા હતા. 
દહજેના ભાર્રૂપે, છોકરી સાથે વર્કરોને પર્ 
મોકલવામા ંઆવ્યા હતા કે જેથી છોકરીને જરૂર હોય 
તેવા બિા જ કપડા તેઓ વર્ી શકે. વર્કરોના 
પટરવારની વહૃ્નદ્ધ થઈ અને સમયાતંરે મોટો સમદુાય 
બન્યો કે જે કચ્છની ત્રવત્રવિ વસાહતોમા ં સ્થાયી 
થયો અને તેરે્ જ આ કે્ષિને સમદૃ્ધ વર્કર સમદુાય 
આપયો છે. 

બીજી વાતાણ મજુબ ખબૂ જ પજૂાતા શ્રી રામદેવ પીર 
કે જે રાજસ્થાનના તીથણયાિી હતા, તેર્ે એક વખત 
પત્રિમ કચ્છમા ંનારાયર્ સરોવરની (કોરી ટિક પર) 
મલુાકાત કરી હતી. ફરાડી, માડંવીના અમકુ 
અનયુાયીઓએ તેના માનમા ંમટંદર બનાવ્યુ ંઅને 
તેને ત્રવનતં્રત કરી કે મટંદરની જાળવર્ી માટે 
રાજસ્થાનના મારવાડમાથંી તેના કુટંુબને લેતા 
આવે. શ્રી રામદેવ પીર માની ર્યા અને મારવાડ 
થી કચ્છમા ં મેઘવાલ સમદુાયની પ્રથમ વસાહત 
વસાવવા માટે આદેશ કયો. વયાર પછી એ ટરવાજ 
બની ર્યો કે જ્યા ં પર્ નવુ ં ર્ામ બનાવવામા ં

આવતુ ં વયા ં મેઘવાલ વર્કરોના સમદુાયના એક 
પટરવારને વસવા માટે આમતં્રિત કરવામા ંઆવતો 
કે જેથી કરીને સમદુાયની અન્ય સેવાઓની 
જરૂટરયાતોની જેમ વર્ાટની સેવાઓની જરૂટરયાત 
તેઓ પરૂી કરી શકે. આમ, કચ્છના લર્ભર્ તમામ 
તાલકુાઓમા ં વર્કર સમદુાય છૂટો છવાયો 
ફેલાયેલા છે. આ મેઘવાલ સમદુાયને અનસુકૂ્ષચત 
જાત્રત, હટરજન, કે અત્રિકૃત રીતે દક્ષલત કે નાર્ટરક 
સમાજના વત ુણળો૭ માનવામા ંઆવે છે, તેમા,ં ચાર 
પેટા-જાત્રતઓ આવે છે, મહશે્વરી, મારવાડ, ગરુ્જર 
અને ચારર્. આ પેટા જ્ઞાત્રતઓમા,ં મહશે્વરી અને 
મારવાડોએ વર્ાટ અને ચામડાના કામમા ં
ત્રનપરુ્તા હાસંલ કરી અને કચ્છમા ંકાપડ વર્ાટના 
યરુ્મા ંખબૂ મદદ કરી; હવે વર્ાટ એ માિ ને માિ 
મારવાડો દ્વારા જ કરવામા ંઆવે છે, ખબૂ ઓછા 
મહશે્વરી પટરવારો પર્ હજુ તે કરે છે. કચ્છમા ં
લર્ભર્ ૨,૨૫,૦૦૦ જેટલા મેિવાલો છે; તેમાથંી 
૭૦,૦૦૦ મારવાડ છે. 
 
કચ્છી વર્ાટ તેમના ઊન અને ખબૂ પાતળાકોટન 
જેવા ભારે કાપડમા ંઇલેષ્ક્રક પરંપરાર્ત ભાત અને 
રંર્ોના સમન્વય, અને તેના આર્વા વર્ાટ (નીચે 
બોક્સ ૧ જુઓ) માટે જાર્ીતા છે. અવયારે કચ્છના 
લર્ભર્ ૬૨ ર્ામડાઓમા ં૧૦૦૦ વર્કરો કામ કરે 
છે; તેમાથંી ૯૮૭ ફૂલ ટાઇમ ભરર્પોષર્ માટે 
હસ્તકલાનો ઉપયોર્ કરે. આ કુલ સખં્યામાથંી ૬૦૦ 
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ર્ામોમા ં છે. નાના સમદુાય તરીકે શરૂઆત કયાણ 
પછી, તેઓએ અવયારે તેમની પાખંો સમગ્ર ત્જલ્લામા ં
ફેલાવી છે, પછી ભલે તે નાનુ ં કલ્સ્ટર હોય કે 
અંતટરયાળ પોકેટ હોય. 
 
 
૩.૨.૨ િાવમિક માન્યતાઓ, િાવમિક 
ડરવાજો અને મલૂ્યો 

“હસ્તકલા એ માિ ભરર્પોષર્ નથી. તે એક 
સાસં્કૃત્રતક વારસો છે; તે એક જીવનની શૈલી છે.” – 

અસલમ (ફે્રટર એન્ડ મોન્ડલ, ૨૦૧૬) 

 

૬ મળૂ રીતે રબારીઓ ભરર્પોષર્ માટે માિ ઊંટ પર આિાટરત હોવા છતા,ં તેઓ તાજેતરમા ંબકરીઓ, ઘેટા,ં ર્ાય અને ભેંસનુ ંપર્ પાલન કરતા થયા છે. 
૭ દક્ષલત કે અનસુકૂ્ષચત જાત્રતઓની લર્ભર્ ૩૦૦ ત્રમક્ષલયન સખં્યા છે અને તમેા ંમહવવપરૂ્ણ આંતટરક ત્રવત્રવિતા અને વારસો છે, ઐત્રતહાત્રસક રીતે તેઓ ભારતની સૌથી વધ ુ
દમન થયેલ અને વકં્ષચત જાત્રત છે. વચણસ્વ િરાવનાર ટહિંદુ સમાજ તેમને ‘અપત્રવિ’ માનતો, તનેે એટલા અછૂત માનવામા ંઆવતા કે તેઓ મખુ્ય ચાર વર્ણમા ંપર્ ન હતા 
આવતા કે મખુ્ય જ્ઞાત્રતમા ંપર્ નહીં (આથી ‘જ્ઞાત્રત બહાર’), તેમજ તનેે અસ્પશૃ્ય માનવામા ંઆવતા હતા કારર્ કે કોઈ પ્રકારનો સ્પશણ કે સ્પશણનુ ંક્ષચિ પર્ અન્ય જ્ઞાત્રતઓ 
માટે ‘અપત્રવિ’ માનવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં પરંપરાર્ત વ્યવસાયો, સૌથી ર્દંા કે અપત્રવિ માનવામા ંઆવતા, તેમા ંમતૃ પ્રાર્ીઓની ચામડી ઉતારવાનો અને ચમણ કામ, હાથે 
માનવીય કચરા સટહત મળ સફાઈ, કચરો વાળવો અને ર્ટરોની સફાઈ, વર્રેેનો સમાવશે થાય છે. રાજ્ય દ્વારા ભરવામા ંઆવેલ મહવવપરૂ્ણ હકારાવમક પર્લાં, નોકરી અને 
શૈક્ષક્ષર્ક સસં્થાઓમા ંઆરક્ષર્, સરકાર અને નાર્ટરક સમાજ દ્વારા સામાત્જક અક્ષભયાનો, ટહિંદુની કડીમાથંી છૂટી જવાના સામાત્જક સવંાદો, અને પરંપરાર્ત પટરન્સ્થત્રતઓ 

માથંી બહાર આવવાદક્ષલતો દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કડક ચક્ષલત્રનકરર્, વર્ેરે દ્વારા અસ્પશૃ્યતા જેવા પાસામા ંમહવવપરૂ્ણ ઘટાડો થયો છે. પરંત ,ુ મોટા ભાર્ના માટે વકં્ષચતપર્ાના 
દેક્ષખતા અને અદશ્યઅવશેષ જોવા મળે છે અને કચ્છના વર્કરોમા ંશરૂ રહલે દમન તેમને દક્ષલત કહવેાતા હોય તેવુ ંજરૂરી નથી; અમકુ વડીલોએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે તેમને લાર્ ે
છે કે આ દબાયેલા હોવાનુ ંદશાણવે છે, અને તેઓ મખેવાલ કે વર્કર કહડેાવવાનુ ંપસદં કરે છે.૧૬ 
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પટૃઠભતૂ્રમ 

 

  

વર્કરો વર્ાટને માિ એક આવકના સાિન તરીકે 
જ નહીં પરંત ુજીવન શૈલી તરીકે જોડે છે. વર્ાટની 
સામ્યતા ભજન અને કીતણનો દ્વારા દૈત્રનક ટફલસફૂીમા ં
અને વર્કરોના જીવનમા ં જોડાયેલ છે. કત્રવ 
રત્રવરામ તેના ભજન ‘ચરખો’ મા ંજર્ાવે છે કે શ્વાસ 
અને ઉચ્્શ્વાસનુ ંચિ કેવી રીતે માર્સના શરીરના 
ચરખાના સમાન છે. આ એ ચરખો છે કે જે મટંદરને 
પ્રકાત્રશત કરે છે, તેને માનવ શરીર કહવેાય છે. આ 
ચરખા પર ધ્યાન લર્ાવવુ ંજરૂરી છે અને જે તે કરી 
શકે તે જ પછી ઉજાસવાળા િાત્રમિક માર્ે ચાલી 
શકશે. (પટરત્રશટટ ૪) અહમત નામના બીજા કત્રવએ 
તેના ભજન ‘કપાસ ત્જના તર’ મા ંમાનવ જીવનની 
કપાસ સાથે સરખામર્ી કરી છે. કપાસ પહલેા 
પાતળા તાતંર્ામા ંફેરવાય છે અને પછી કપડામા ંકે 
જે ઘર્ા ંલોકો માટે ઉપયોર્ી છે અને આપણુ ંજીવન 
પર્ કપાસ જેવુ ંહોવુ ંજોઇએ. આપર્ા દરેક કાયણ તે 
નાના તાતંર્ા જેવા હોવા જોઇએ કે જે અંતે તમામને 
ફાયદો પહોંચાડે છે. માિ તો જ આપણુ ં જીવન 
મલૂ્યવાન બનશે (પટરત્રશટટ ૪). આવી રીતે, વર્ાટ 
એ માિ આવકનુ ંસાિન નથી રહ્ુ ંપરંત ુવર્કરોના 
જીવન થી દૂર ના કરી શકાય તેવી રીતે તેમના 
જીવનને સ્પશી ર્યુ ંછે અને તેમને માર્ણદત્રશિત કરે 
છે. સોમ વર્કરો વર્ાટને િાત્રમિક પ્રવતૃ્રત્ત તરીકે, એક 
ધ્યાનાવમક પ્રથા૮ તરીકે વર્ણવે છે. 

િાત્રમિક માન્યતાઓ અને/અથવા િાત્રમિક ટરવાજો 
મોટા ભારે્ સમાજ, સમદુાયના પોતાનાપર્ાના 
ભાવને બનાવી રાખે છે. સમદુાયની એક અલર્ 
પાડતી ઓળખ એ છે કે પાટકોરી સમદુાયના િાત્રમિક 
ટરવાજો જુદા છે (ત્રનરાકાર ટદવ્ય શન્ક્તની પજૂા કરે 
છે, પાટકોરીમા ં આ ત્રનરાકાર શન્ક્તને િાત્રમિક 
ત્રવત્રિઓ દ્વારા સાકેંત્રતક કરવામા ં આવે છે), તે 
લોકોનો સમદુાય જ્ઞાત્રતને હાતં્રસયામા ં િકેલવાના 
કારર્ે અને મટંદરમા ંપ્રવેશ ત્રનષેિના જવાબ તરીકે 
બન્યો છે. મારવાડ સમદુાય દ્વારા સમગ્ર કે્ષિમા ંતે 
પાળવામા ંઆવે છે અને મહશે્વરી અને ગરુ્જરો દ્વારા 
પર્ તે અનસુરવામા ં આવે છે. તે સમદુાયને 
જોડવામા ં મહવવની ભતૂ્રમકા અદા કરે છે, સમગ્ર 
ર્ામ સહભાર્ી થત ુ ંહોવાથી સામદુાત્રયક ભોજન હોય 
છે અને આખી રાત ભજન કરવામા ંઆવે છે કે જેમા ં
અન્ય ર્ામના વડીલો પર્ સહભાર્ી થાય છે. 
પાટકોરી આજે પર્ સમદુાયને એક જૂથ રાખવામા ં
મહવવની સામાત્જક ભતૂ્રમકા ત્રનભાવે છે, અને એવા 
યવુાઓ કે જેઓ િાત્રમિક ટરવાજો જાર્તા નથી તેઓ 
પર્ તેમા ંસહભાર્ી થાય છે. ભજુોડી અને જમથાડા 
ર્ામમા ં યોજાયેલરે યાનમા,ં યવુા વર્કરોએ કહ્ુ ં
હત ુ ં કે તેઓ પાટકોરી સમજતા નથી વયારે, તેઓ 
બિા રસોઈ બનાવવામા,ં પીરસવામા ં અને 
સામદુાત્રયક મેળાવડાના ભાર્રૂપે સહભાર્ી થાય છે. 

બોક્સ ૧ 

કચ્છી વણાટની આગવી બાબત 

કચ્છી કાપડને તેના વિારાના વાર્ાની કળી કે્ષિના અન્ય કાપડ કરતા જુદો તારવે છે. વિારાનો વાળો, 
શબ્દ સચૂવે છે તે મજુબ, જ્યારે વર્ાટ દરત્રમયાન ટડઝાઈન તૈયાર કરવા માટે વિારાનો વાર્ો યાનણ દ્વારા 
ઉમેરવામા ંઆવે છે. કચ્છી વિારાના વાર્ાવાળી ટડઝાઈન બાહ્ય સાિનો ત્રવના વર્વામા ંઆવે છે, વર્કરો 
ટડઝાઈનની પટરકલ્પના કરે છે અને તેને વર્ાટમા ંઓપ આપે છે. ક્ષેિની અંદર સમાન ટડઝાઈન જોવા મળે 
છે વયારે વર્કરો ફાઇબર, ભાત, રંર્ અને લેઆઉટ વડે નવીનતા લાવે છે અને જેથી કરીને વ્યન્ક્તર્ત 
આર્વાપણુ ંજાળવી શકાય. પહલેા લેઆઉટ સરળ હતા, હવે તેઓ વધ ુજટટલ અને ભાતવાળા છે, પરંત ુ
તેની પરંપરાર્ત ટડઝાઈનો જાળવી રાખે છે. કાપડ પર અંત્રતમ વસ્ત ુમાટેની આર્વી કળા અને ટડઝાઈન 

લેઆઉટમા ંજટટલ પલેસમેન્ટોનો સમાવેશ થાય છે કે જે ક્ષચિના સ્વરૂપે હોય છે, તેમા ંવર્કરો એ સપંરૂ્ણપર્ે 
ટડઝાઈનમા ંસામેલ થવુ ંઅને ર્ર્તરી કરવી પડી ત્રવિંટેલા દોરાને હાથ વડે ઊંચકવો પડે, અને બને્ન બાજુઓ 
પર ત્રમરર ઇમેજ તૈયાર કરવી પડે (કાપડના ખરૂ્ાઓ પર). ચારમખુ, ડુંર્ળી, પોપટી, વાટકયા અને સટખાર્ી 
આ આર્વી ભાતો છે. 

અહીંના વર્કરોએ તેમના વર્ાટ સામથ્યણને ખબૂ જ ઝીર્ી ટડઝાઈનો તૈયાર કરનાર તરીકે અલર્ તારવેલ 
છે (વિારાના વાર્ાનો ઉપયોર્ કરીને). સતં કબીર એવોડણ ત્રવજેતા એવા પે્રમજીભાઈ ત્રસજુનામતે હનૅ્ડલમૂના 
અન્ય ક્લસ્ટરોથી આ જ બાબત કચ્છને અલર્ પાડે છે. 

૮ નારર્ભાઈ મદન ત્રસજુ, ભજુોડી સાથે સપટેમ્બર ૨૦૧૮ના રોજનુ ંઇન્ટવ્યુણ;રમેશભાઈ એમ. સઘંવી ઈન્ટવ્યુણ, ૨૦૧૭ 
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પાટકોરી એ એક બળવાન િાત્રમિક૯ ટરવાજ છે કે જે 
વર્કરોનાત્રનજર િમણ કે ત્રનગુણર્ પ્રથાને દશાણવે છે કે 
જેમા ં ટદવા દ્વારા સાકેંત્રતક ત્રનરાકાર, ત્રનગુણર્ ટદવ્ય 
શન્ક્તની અચણના કરવામા ંઆવે છે –‘ઘર્ીબાવા’ એ 
એક ઊજાણ કે શન્ક્ત છે કે જે િહ્ાડંને માર્ણદત્રશિત કરે 
છે૧૦. 

રામદેવ પીર (ટહિંદુ ભર્વાન રામ તરીકે ભલૂ થી 
ના સમજવુ)ં, એક ઐત્રતહાત્રસક વ્યન્ક્તવવને માન 
આપવામા ંઆવે છે અને ઘર્ા ંસમદુાયો દ્વારા તેની 
પજૂા કરવામા ંઆવે છે. એવી માન્યતા છે કે રામદેવે 
અસ્પશૃ્યતા ત્રવરુદ્ધ લડાઈ કરી હતી અને શાતં્રત અને 
સખુાકારીના પાઠ ભર્ાવીને સમદુાયના ઉવકષણ માટે 

કામ કયુું હત ુ.ં તેરે્ ત્રનજર િમણ ફેલાવ્યો અને તેને 
સમજવો સરળ બને તે માટે તથા સામાન્ય લોકો 
તેના સિુી પહોંચી શકે તેવો બનાવવા તરફ કામ 
કયુું. આજે સમગ્ર કચ્છ ત્જલ્લામા ંરામેદેવ પીરના 
મટંદર છે કે જ્યા ંતેની સમદુાયના મખુ્ય દેવ તરીકે 
પજૂાય છે. 

સમયાતંરે, મખુ્યિારાના ટહિંદુ િમણના આદશો અને 
દૈવી સ્વરૂપે તેમની માન્યતા અને ટરવાજોને 
આવમસાત ્ કરી લીિા. નીચેના અલકંારો વર્ાટ 
સાથે િમણના મહવવને ભાર પવૂણક દશાણવે છે. ખટુા, 
લમૂનો સૌથી મહવવનો ટહસ્સો કે જે તાતંર્ાની 
આર્ળ તરફની હલન-ચલનમા ંમદદરૂપ બને છે 

૯ ત્રનજર િમણ એવી શન્ક્તમા ંમાને છે કે જેનો કોઈ ચોક્કસ આકાર નથી. તનેે સવણવ્યાપી તાકાત માનવામા ંઆવે છે કે જે સમગ્ર િહ્ાડંનુ ંસચંાલન કરે છે. 
૧૦ નારર્ભાઈ મદન ત્રસજુ, ભજુોડી સાથે સપટેમ્બર ૨૦૧૮ના રોજનુ ંઇન્ટવ્યુણ;રમેશભાઈ એમ. સઘંવી ઈન્ટવ્યુણ, ૨૦૧૭ 

 
અભ્યાસ માટે પસદં થયેલ 15 ર્ામોના નમનૂા સાથે કચ્છનો નકશો પ્રકાત્રશત થયો 

વર્કર એક લમૂ પર કામ કરે છે 

 

સ્વદેશી અન ેસજીવ કાલા સતુરાઉ વાવેતર 

 

પશપુાલન માલિારીઓ જેમની સાથે વાકંરે આજીત્રવકા માટે પરસ્પર ત્રનભણરતાનો સબંિં શેર કયો 
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પટૃઠભતૂ્રમ 

 

  

તેને ‘ર્રે્શ’ કહવેામા ંઆવે છે, એ ભર્વાન કે જે 
વહૃ્નદ્ધ અને સમહૃ્નદ્ધનુ ંમહવવ દશાણવે છે. વર્કરો દૈત્રનક 
વર્ાટ પ્રટિયા શરૂ કરતા પહલેા લમૂના આ ઘટકની 
પજૂા કરે છે (કત્રસિંર્ અને ત્રશિંઘ, તારીખ 
નથી;શચલોસ અને અર્સ્ટે, ૨૦૦૮). જ્યારે 
જમીનમા ં નવુ ં લમૂ દાખલ કરવાનુ ં હોય વયારે, 
આરતી (િાત્રમિક ત્રવત્રિ કે જે નમસ્કાર કે પજૂ્ય ભાવ 
દશાણવે છે) કરવામા ં આવે છે. લાકડા પર રાખ 
લર્ાવવામા ંઆવે છે અને પજૂા કરવામા ંઆવે છે. 

ખેતી જેવા અન્ય ભરર્પોષર્ના સાિનોની જેમ 
વર્ાટનુ ં કૅલેન્ડર િાત્રમિક તહવેારો અને પ્રસરં્ોને 
પર્ અનસુરે છે. વર્કરો ટદવાળી આર્ળના એક 
ટદવસ પહલેા લમૂમા ંકામ કરવાનુ ંબિં કરી દે છે 
અને ટદવાળીની રાિે ‘મેટરયા’નો ટરવાજ 
અનસુરવામા ંઆવે છે. બે શાલ વચ્ચે વરે્લ કપડું 
લેવામા ંઆવે છે અને તેને લાકડી સાથે બાિંવામા ં
આવે છે. તેઓ ટદવાળીની રાિે આ બત્તી‘મેટરયા’ 
પ્રર્ટાવે છે અને તેમના ખેતરમા ંલર્ાવે છે. એક 
દંતકથા મજુબ, જ્યારે ટહિંદુ ભર્વાન રામ દુશ્મન 
રાવર્ને હરાવીને અને સીતાને (રામના પવની) 
જ્યારે અયોઘ્યા પરત ફરી રહ્યા હતા વયારે તેમનુ ં
પ્રર્ટાવેલ બત્તીઓથી ભરેલા ખેતરો દ્વારા સ્વાર્ત 
કરવામા ંઆવ્યુ ં હત ુ.ં આજે પર્ વર્કર સમદુાય 
સધં્યા પછી આ ખાસ ‘મેટરયા’ બત્તી પ્રર્ટાવે છે 
અને તેમના ખેતરોમા ંલર્ાવે છે (કત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંર્, 
તારીખ નથી). 

દર મટહને કૃટર્પક્ષ બીજ (અંિાટરયાનો બીજો 
ટદવસ) ના રોજ તેઓ તેમના લમૂમા ંકામ કરતા 

નથી, પરંત ુતેને સાફ કરે છે અને વયાર પછી પજુા 
કરે છે. જે લોકો રામદેવજી પીરમા ંમાને છે તેઓ 
સાજંે મટંદરમા ંજાય છે, દરેકને મળે છે, પ્રસાદ કે 
મીઠાઈ બનાવે છે અને સમદુાયમા ંવહેંચે છે. તેઓ 
રામાયર્ અને મહાભારત જેવા તેમના િાત્રમિક 
પસુ્તકોનુ ંવાચંન કરે છે (કત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંર્, તારીખ 
નથી). 
 
 
૩.૨.૩ આંતર સમદુાય આવર્િક સાંબાંિોની 
ઉત્ક્ાાંવત 

મેઘવાલસમદુાય રાજસ્થાનથી સ્થળાતંટરત થઈને 
આવ્યા તે સમયથી સામદુાત્રયક જોડાર્ોની 
ઉવિાતં્રતની માટહતી મેળવી શકાય છે. અર્ાઉ 
જર્ાવ્યા મજુબ, મેઘવાલોમા,ં મહશે્વરી અને 
મારવાડ નામની પેટા-જ્ઞાત્રતઓએ વર્ાટ અને 

ચામડાના કામમા ં ત્રનપરુ્તા મેળવી અને કચ્છમા ં
હનૅ્ડલમૂ વર્ાટની શરૂઆત કરી. મહશે્વરી િીમે-િીમે 
અન્ય વ્યવસાયોમા ંવળી ર્યા હોવા છતા,ં મારવાડ 
વર્કરોએ તેમના પરંપરાર્ત વર્ાટ કૌશલ્યો 
અનસુરવાનુ ંશરૂ રાખ્યુ.ં 

સમય જતા, જમીન ત્રવનાનામારવાડાઓએ આહીર, 
રાજપતુ અને રબારી જેવા સમદુાયો સાથે સરં્ઠનો 
બનાવ્યા. મારવાડ ઘેટાનાઉતારેલ ઊન માટે 
રબારીઓ પર આિાટરત છે, આ ઊનને હાથેથી 
વર્ીનેયાનણમા ંભરવામા ંઆવે છે અને પછી વર્ેલ 
કાપડમા ંરૂપાતંટરત કરવામા ંઆવે છે. દરેક વર્કર 

ઊંટના ટોળા અન ેપશપુાલકો સાથ ેકચ્છ લેન્ડસ્કેપ 

 



13 
 

સાાંિણી  |  કચ્છી હાથવર્ાટની ઉઘડતી ત્રશત્રતજો |  સાંપણૂમ અહવેાલ  

 
 

  
રબારી પટરવારોના જૂથ સાથે જોડાયેલ હતા અને 
તેઓ એ બાબતની ખાતરી કરી હતી કે વર્કરોના 
સમગ્ર ઉવપાદનની સભંાળ કરવામા ંઆવે. વર્કરો 
તે પટરવારના ચોક્કસ જૂથને રાક્ષખયો પર્ કહતેા 
અને તે સરં્ીતના સાિનો વર્ાડવા, પાટરવાટરક 
પ્રસરં્ો પર ભજન ર્ાવા, વર્ેરે જેવા અન્ય કાયણ 
પર્ કરવા બિંાયેલ હતા. વર્કરો આવા જ 
પ્રકારનુ ંજોડાર્ આહીર, પટેલ, લોહાર્ા, જૈન, વર્ેરે 
જેવા અન્ય સમદુાય સાથે િરાવતા હતા. 

આહીર સમદુાય તેમને કપાસની આર્વી ત્રવત્રવિતા 
(કાલા, કે જેની વાત વારંવાર આ અહવેાલમા ં
કરવામા ંઆવશે) પરૂી પાડતો હતો કે જે તેમના 
ખેતરમા ં ઊર્ાડતા હતા. વર્કરો આ 
કપાસનેવર્ીને કપડા બનાવતા અને પાઘડી તથા 
મફલર જેવા માથાના પહરેવેશ બનાવતા હતા. 
સમય જતા, વર્કર સમદુાયને મહવવ આપતી 
અલર્-અલર્ ભાતો અને વર્ાટ શૈલી ત્રવકસી.  

ભારતમા ંઆધતુ્રનકરર્ ભખૂ જાર્ી તેમ આ સમદુાયો 
વચ્ચેનુ ં પરસ્પરનુ ં પરાવલબંન ઘટત ુ ં ર્યુ ં અને 
સસ્ત ુ ં ઔદ્યોક્ષર્ક કાપડ ઉપલબ્િ થયુ.ં સ્થાત્રનક 
બજાર નબળં પડતા, વર્કરો વધ ુશહરેી ગ્રાહકોને 
સેવા આપવા મજબરૂ થયા અને ત્રવત્રવિ કાચી 
સામગ્રીઓ અને તકત્રનકોનો અખતરો કરવાનુ ંશરૂ 
કયુું. બીજી તરફ, સુદંર ભાત, ભરતકામ, ડાઈ-ડાઈ 
ટડઝાઈન, વરે્રેની આધતુ્રનક સમકાલીન વસ્તઓુમા ં
મારેં્ ત્રવત્રવિ સમદુાયો વચ્ચે વષો જુના સબંિંો 
ટકાવી રાખવામા ંમદદ કરી. જોકે, ઉવપાદનનુ ંમોટા 
ભાર્નુ ંધ્યાન બાહ્ય મારં્ પરૂી કરવા તરફ જત ુ ંરહ્ુ ં
છે. 

વર્કરોના જીવનમા ં અને હસ્તકલામા ં આવનારા 
પટરવતણનો દશાણવતી ત્રવસ્તતૃ ટાઇમલાઇનને બોક્સ 
૨ મા ંનીચે દશાણવેલ છે. 
 

બોક્સ ૨ 

કચ્છના વણકરોમાાં આવેલ પડરવતમનની ટાઇમ લાઇન 

વર્કરો સાથે (ખાસ કરીને વડીલો) થયેલ ચચાણ અને ઉપલબ્િ ચાવીરૂપરેકોડણ ના આિારે વર્કરો કચ્છ 
સ્થળાતંરીત થઈને આવ્યા વયારથી લઇને અવયાર સિુી તેનામા ં આવેલ ચાવીરૂપ બદલાવો અને 
પટરવતણનોનો ટૂંક સાર નીચે આપેલ છેીઃ 

૫૦૦-૬૦૦ વષમ પહલેાઃ રાજસ્થાનનો મેઘવાલ સમદુાય કચ્છમા ંસ્થળાતંટરત થયો. કચ્છના વર્કરો મોટા 
ભારે્ મેઘવાલસમદુાયમાથંી આવતા મારવાડ છે (અને અમકુ મહશે્વરી અને ગરુ્જરો છે), પરંપરાર્ત રીતે 
શોત્રષત સમદુાય કે જેને ભતૂકાળમા ં‘અસ્પશૃ્ય’ માનવામા ંઆવતો હતો. આ જમીન ત્રવનાનામારવાડો સ્થાત્રનક 
પશપુાલક સમદુાય રબારીઓ અને આહીર, દરબાર તથા પટેલ સમદુાયો સાથે રહતેા હતા, જેમા ંવારસાર્ત 
આત્રથિક ત્રવત્રનમયના સબંિં િરાવતા હતા (કત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંઘ, તારીખ નથી). 

૧૯મી સદી ર્ી આઝાદી પછી ના સમય સિુીઃ આ એ સમય હતો કે જ્યારે કાપડ મીલો શરૂ થવાને કારર્ે 
વર્કરો સૌથી વધ ુઅસરગ્રસ્ત થયા હતા. હાથ વર્ાટવાળા કપડા અને રોજર્ારીની તકો ઘટી ર્ઈ હતી, તે 
સિુારા તરફ વિી રહી હતી. ઉપરોક્ત દશાણવ્યા મજુબનુ ં -સમદુાયોમા ં પરસ્પર પરાવલબંન દેશના 
આધતુ્રનકરર્ થવાના કારરે્ ઘટી ર્યુ.ં સ્થાત્રનક બજાર નબળં પડતા, વર્કરો વધ ુશહરેી ગ્રાહકોને સેવા 
આપવા મજબરૂ થયા અને ત્રવત્રવિ કાચી સામગ્રીઓ તથા તકત્રનકોના અખતરા કરવાનુ ંશરૂ કયુું. 

૧૯૩૫- પછી ર્ીઃ ખાદીની શરૂઆત થઈ (૧૯૨૫ની મલુાકાતમા ંમહાવમાર્ાિંીએ પહલેાથી જ તેની વકાલત 
કરી હતી (િોળકીયા ૨૦૧૬); આ સહકારી મડંળીઓનો અથવા વર્કર મડંળીઓનો પર્ સમય હતો, કે જે 
સમદુાયના અથણતિં, સામાત્જક અને સાસં્કૃત્રતક રસને જાળવી રાખવાનો લક્ષ્ય રાખતા હતા. ૧૯૪૦ની 
આસપાસ પ્રથમ ખાદી સસં્થા ચરખામઢીની ર્ઢત્રશશામા ંશરૂઆત થઈ હતી. 

૧૯૪૭: ર્ાિંીયન ત્રવચારિારા િરાવતા શ્રી રત્રવશકંર મહારાજની હાજરીમા ંલર્ભર્ ૫૦૦૦-૫૫૦૦ વર્કરો 
એકિ થયા અને વર્કરોનુ ંસમેંલન ર્ોઠવવામા ંઆવ્યુ.ં આ સમેંલનમા ંવર્કરોને લર્તી સમસ્યાઓ, ખાસ 
કરીને યાનણની અછત ત્રવશે ચચાણ કરવામા ંઆવી હતી. 
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૧૯૫૯: ફ્લાયશટલની શરૂઆત થવાથી વર્ાટ કાપડનુ ંકાયણકે્ષિ વધ્યુ ંઅને તેની પહોળાઈ વિવાથી તેનુ ં
ઉવપાદન વધ્યુ ં

૧૯૬૦ પહલેા અને પછીઃ અર્ાઉ મારવાડ અને મહશે્વરી વર્કરો સ્થાત્રનક સમદુાયો માટે વર્ાટ કામ કરતા. 
૧૯૬૦મા,ં મોટા ભાર્ના મહશે્વરી સમદુાયો અન્ય વ્યવસાયોમા ંઅને અન્ય ર્ામોમા ંજતા રહ્યા. કંડલા સેઝ, 
મહવવપરૂ્ણ માળખાર્ત સતુ્રવિા, તૈયાર કરવામા ંઆવી. 

૧૯૬૧-૬૨: જ્યારે પાતળાકાઉન્ટવાળા નરમ મૅટરનો ઊનની શરૂઆત કરવામા ંઆવે વયારે બ્લેષ્ન્ડિંર્યાનણનો 
ઉપયોર્ કરવાની શરૂઆત થઈ. રાજસ્થાન ખાદી બોડણ દ્વારા તેની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી કે જે તે 
સમયે મૅટરનો ઊન તે સમયે આયાત કરાત ુ ંહત ુ.ં તેના કારરે્ વર્ાટનીતકત્રનકોમા ંબદલાવ આવ્યા કે જે 
પહલેા માિસામાન્ય ઊનનો જ ઉપયોર્ કરતા હતા. 

૧૯૬૫: સોહન સહકારી મડંળી દ્વારા શહરેી બજાર તરફ માર્ણ પકડવામા ંઆવ્યો. સોહન સહકારી મડંળીના 
પ્રભાબેન શાહ ે નવી વસ્તઓુ અને ટડઝાઈનો વર્કરો સમક્ષ રજૂ કરી. પરંપરાર્ત િાબળામાથંી શાલો 
બનાવવામા ંઆવી કે જે શહરેી બજારોને વધ ુયોગ્ય હતી. 

૧૯૭૦: ત્રવત્રવિ રાટરીય એવોડણ દ્વારા કચ્છના વર્કરોની કળાને ક્ષબરદાવવામા ંઆવી. 

૧૯૭૫ પછી ર્ી: ગજુરાત સ્ટેટ હષે્ન્ડિાફ્ટ એન્ડ હનૅ્ડલમૂ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(જી.એસ.એચ.એન્ડએચ.ડી.સી.) કે જે સામાન્ય રીતે ‘ત્રનર્મ’ કે ‘ર્રવી ગરુ્જરી’ તરીકે ઓળખાય છે, તેના 
દ્વારા રાજ્યના વર્કરોને ટેકો આપવામા ંઆવ્યો, તેનાથી ર્ામડાઓમા ંહસ્ત કલાનુ ંઉવપાદન વધ્યુ.ં 

૧૯૭૬: હાજાસજુાવર્કરને ટદલ્હીમા ંએિેક્ષલક, ત્રસન્થેટીક, ઔદ્યોક્ષર્ક યાનણ મળયુ.ં તેમા ં પસદં કરવા માટે 
અર્ાઉથી ડાય કરેલ રંર્ોવાળી મોટી શે્રર્ી મળી રહતેી હતી અને તે સસ્ત ુ ંહત ુ.ં તે ઝડપી ફેલાયુ ંઅને કચ્છની 
શાલોને પ્રખ્યાત કરી. વયાર પછી થી, કચ્છ અને ભારતના બાકીના ટહસ્સાઓમા ંએિેક્ષલક યાનણમા ંગલુાબનો 
ઘર્ા પ્રમાર્મા ંઉપયોર્ થવા લાગ્યો. 

૧૯૮૦: જે મેઘવાલો પહલેા પાટણ -ટાઇમ વર્ાટ કામ કરતા હતા તેઓએ હવે વર્ાટ કામ ફૂલ ટાઇમ કરવાનુ ં
શરૂ કયુું, તેનાથી તેઓએ ઘર્ા ંલોકો માટે પરવડે તેવુ ંભરર્-પોષર્નુ ંમાધ્યમ બનાવ્યુ,ં મોટા ભારે્ મૅટરનો 
ઊન અને એિેક્ષલકનો ઉપયોર્ કરીને બાહ્ય બજારોમા ંનવી વસ્તઓુની ત્રવત્રવિતાઓ લાવી, સાથે-સાથે થોડા 
પ્રમાર્મા ંઊન (ચાદરો અને ઘરના કપડા માટે) નો ઉપયોર્ કરતા હતા. સ્થાત્રનક (દેશી) ઊન અને દેશી 
કપાસે ઓછી મારં્ અને ટકિંમત ના કારરે્ પસદંર્ી ગમુાવી દીિી. 

૧૯૯૧-૯૨: ર્રવી ગરુ્જરીમાથંી શાલોના સારા પ્રમાર્મા ંઓડણર મળતા હતા. આત્રથિક ઉદારીકરર્ની નીત્રત 
અમલમા ંલાવવામા ંઆવી હતી, તેની હસ્તકલા પર અલર્ પ્રકારની અસર પડી. આત્રથિક ઉદારીકરર્ના 
લીિે ત્રનકાસમા ંતેજી આવી – એિેક્ષલક યાનણની શાલો મોટા ભાર્ે મધ્ય પવૂણમા ંત્રનયાણત કરવામા ંઆવતી કે 
જ્યા ંતેને ર્ારમેન્ટમા ંપરાવત્રતિત કરવામા ંઆવતી. 

૧૯૯૫: શાલની ટડઝાઈનમારેંયનનો આંત્રશક ઉપયોર્ થતો હતો પરંત ુમશરૂ વર્ાટમા ંત્રસલ્કનુ ંસ્થાન લઈ 
લીધુ ંહત ુ ંકે જે કચ્છના વર્ાટ કામનો નાનો ત્રવભાર્ છે. 
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૧૯૯૦ નો દાયકો: લતુ્રિયાર્ા પાવરલમૂ એકમોએ કચ્છની શાલમા ંએિેક્ષલકમા ંઇત્રમટેશન ઉવપાદન કરવાનુ ં
શરૂ કયુું, અને તેને સ્થાત્રનક અને દૂરના બજારોમા ંહનૅ્ડલમૂ કરતા સસ્તામા ંવેચવા લાગ્યા. 

૨૦૦૦નો પ્રારાંભઃ ભજુોડી અને સારલી જેવા ર્ામોમા ંવર્ાટની પ્રવતૃ્રત્તઓ કેષ્ન્દ્રત બની. સારલીનુ ંવધ ુધ્યાન 
જથ્થાબિં વેચાર્ અને ત્રનયાત પર હત ુ ંજ્યારે ભજુોડી ભજુથી નજીક હોવાને કારરે્ પ્રવાસીઓ અને છૂટક 
બજાર સિુી પહોંચ બનાવી. 

૨૦૦૧નો િરતીકાંપઃ એ ઘાતક િરતીકંપેકચ્છને ત્રવખેરી નાખ્યો; લમૂ, ઘર કે અન્ય સતુ્રવિાઓ ગમુાવવાના 
કારર્ે વર્કરોએ હસ્તકલામા ંઅત્રત ઘટાડાનો સામનો કરવો પડયો;અમકુ વર્કરો નવા ખલેુલા ઉદ્યોર્મા ં
કામે લાર્ી ર્યા. 

૨૦૦૫: કલા રક્ષા ત્રવદ્યાલય (કે.આર.વી.), ગ્રામીર્ કલાકારો માટેની ટડઝાઈન ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ, ત્રનમાણર્ કરવામા ં
આવી. 

૨૦૦૭-પછીઃ ખમીરેદસ્તકર, ટદલ્હીની મદદથી વર્કરોની વાતાણ જર્ાવત ુ ંપ્રદશણન ર્ોઠવ્યુ,ં કે જેરે્ ૩ વષણમા ં
વર્કરોના ત્રવત્રવિ ત્રવભાર્ોને સાથે લાવ્યા, ટડઝાઈન અને વસ્ત ુવૈત્રવધ્યતા પર ધ્યાન આપવામા ંઆવ્યુ.ં 
આ પ્રદશણનોએ ર્ર્ર્ર્ાટ પેદા કયો, વધ ુખરીદારો લાવ્યા અને ફેબઇષ્ન્ડયા જેવી સસં્થાઓ માટે વર્કરોનો 
વ્યાપ વિાયો. 

ખમીરે કાલા કપાસ (આર્વી ત્રવત્રવિતા, વરસાદ આિાટરત) લર્ર્ી થી લઈને ફેક્ષિક ઉવપાદન સિુી 
વૅલ્યચેુઈનની શરૂઆત કરી કે જેરે્ પાછળથી જાહરે કલ્પના બનાવી અને હનૅ્ડલમૂપનુરુવથાનનુ ંકેન્દ્ર બની. 
વર્ાટ માટે પલાષ્સ્ટક કચારાનુ ંઅપસાઈકક્ષલિંર્ કરવાનુ ંશરૂ કયુું અને ગ્રામીર્ મટહલાઓના ભરર્-પોષર્નુ ં
કેન્દ્ર બન્યુ.ં 

૨૦૦૯:લતુ્રિયાર્ા પાવર લમૂ કેજે કચ્છીભાતનુ ંપનુીઃઉવપાદન કરતા હતા, તેની શાલોની અસર ઘટાડવા 
માટે અને તેમની ઓળખને રક્ષક્ષત કરવા, ખમીરની મદદથી વર્કરોએ કચ્છના વર્કરોના સરં્ઠન 
(કે.ડબલ્ય.ુએ.) ને ઉતે્તજન આપવામા ંઆવ્યુ ંકે જેથી કચ્છની શાલને કે્ષત્રિય સચૂક માકણ આપવા માટે લાગ ુ
કરવામા ંઆવી. 

૨૦૧૪: સોત્રમયા કાલા ત્રવદ્યા (એસ.કે.વી.), હસ્ત કલાની વ્યન્ક્તઓ માટેની અન્ય ટડઝાઈન શાળાએ 
કે.આર.વી. માટે સમાન જ અભ્યાસિમ શરૂ રાખ્યો. આ અભ્યાસિમોમા ંવ્યવસાય અને સચંાલન અભ્યાસોનો 
સમાવેશ થયો હતો. 

વતમમાન સ્ર્વતઃ હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ અમકુ ર્ામોમા ંઆબાદ છે. બજારની પ્રોફાઇલો, રાટરીય અને આંતર-રાટરીય 
પ્રદશણનો, રાટરીય અને ત્રવદેશી પ્રવાસનો, ફેશન ટડઝાઈનરો અને સોત્રશયલ મીટડયાએમારં્મા ંવિારો કયો છે, 
અને તેરે્ આ કે્ષિને ખડતલ બનાવ્યુ ંછે. નવા સમદુાય આિાટરત સબંિંોત્રવકસ્યા કે જેથી બાહ્ય બજારોની 
મારં્ પરૂ્ણ કરી શકાય, જેમા ં સીિા સપંકણ અને/અથવા સર્જનાવમક સકંલનનો સમાવેશ થાય છે. ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકતાનુ ંપ્રમાર્ ખબૂ જ ઊંચુ ંછે. વષણ ૨૦૦૦ના પ્રારંભમા,ં માિ ૧૦-૧૨ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો હતા કે જેઓ 
ઉવપાદનમા ંરોકાર્ કરતા હતા અને તેઓએ સ્થાત્રનક અને દૂરની બજારો સિુી પહોંચ બનાવી હતી;હાલ ૫૦ 
કરતા વધ ુઉદ્યોર્ સાહત્રસકો છે. 
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૩.૩ રવખવાદઃ વણાટમાાં ઘટાડો 
 
ત્રવખવાદ૧૧ કે જે આ અભ્યાસનુ ંધ્યાન સમગ્ર રીતે 
જે આત્રથિક અને સામાત્જક અસમાનતા તથા 
ભેદભાવોનો સામનો કરતા હતા, તેની સાથે સબંિં 
રાખે છે, ખાસ કરીને ૨૧મી સદીની શરૂઆતમા.ં 
વ્યાપક અથણતિં અને પયાણવરર્મા ં શ્ ૃખંલા બિં 
બદલાવો આવ્યા કે જેનો કચ્છ ટહસ્સો હત ુ,ં જેમા ં
ઔદ્યોક્ષર્ક કપડાના ઉવપાદન દ્વારા બજારમા ંસસ્તી 
વસ્તઓુનો ભરાવો થવાનો (દા.ત. લતુ્રિયાર્ાના 
પાવરલમૂો દ્વારા બનાવવામા ં આવતી શાલો, 
કચ્છની ટડઝાઈનોનુ ં ઇત્રમટેશન કરવુ)ં, વર્કર જે 
સમદુાયો માટે કપડા બનાવતા હતા તેની આદતો 
અને પસદંર્ીઓમા ંબદલાવ (અને વર્કરો દ્વારા 
બનાવવામા ં આવતી વધ ુ ખચાણળ વસ્તઓુ 
ખરીદવામા ં તેમનાઅસમાથ્યણપર્ાનેં લીિે તેઓ 
બાહ્ય બજાર તરફ વળયા), પરંપરાર્ત યાનણની 
ઉપલબ્િતામા ંઘટાડો (ખાસ કરીને ઘેટાના ઊન), 
અને સરકારી તથા નાર્ટરક સમાજની 
એજન્સીઓની દરત્રમયાનર્ીરી કે જેર્ે વર્ાટને 
બાહ્ય બજારો સાથે જોડવાનો પ્રયવન કયો, તે 
પહલેાથી જ વખરો જે રીતે (અને જેના માટે) ૨૦મી 
સદીના છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી તેમની કળાનો 
ઉપયોર્ કરતા હતા તે બદલ્યો. વષણ ૨૦૦૧ના 
ત્રવનાશકારી ભકૂંપે અમકુ લોકોની ઉવપાદન ક્ષમતા 
છીનવી લીિી (હજારો પટરવારોના લમૂને કાયદેસર 
નકુસાની પહોંચાડી) અને બજાર પર્ છીનવી 
લીિા. તે જ સમયે, નોકરીની નવી તકો ખલુી, 
ઉદાહરર્ તરીકે જે સરકાર કે ખાનર્ી ક્ષેિ દ્વારા 
ઉદ્યોર્ો લર્ાવવામા ં આવતા હતા, તેમા ં અથવા 
મધ્ય પવૂણમા ં મજૂરી. તેઓ પોતાની મેળે પર્, 
પહલેાથી જ થોડા સમાજના આત્રથિક હાતં્રસયામા ં
હતા, કારર્ કે તેમને દક્ષલતો૧૨તરીકે હાતં્રસયામા ં
રાખવામા ંઆવતા હતા, તે બિાના કારર્ે વર્કર 
સમદુાયને બેઠા થવુ ં મશુ્કેલ લાગ્યુ.ં ૨૦૦૫-૦૬ 
દરત્રમયાન સખં્યાબિં પટરબળો એ પાસુપંલટવાનુ ં
શરૂ કયુું. તેમા ં ખમીરની દરત્રમયાનર્ીરીનો પર્ 
સમાવેશ થાય છે, ખમીરની રચના પનુરુવથાનમા ં
મદદરૂપ થવા માટે અને કચ્છની હસ્તકલાને 
ગજુરાન પરંુુ પાડનાર બનાવવા માટે અને સસુરં્ત 
આત્રથિક વૅલ્ય ુચેઇન બનાવવાનો પ્રયવન કરવા માટે 

કરવામા ં આવી હતી. તેમા ં હનૅ્ડલમૂકપડામા ં
ગ્રાહકોના ફરી જાર્ેલ રસનો અને કચ્છના 
રર્ોવસવમા ંમાકેટટિંર્ની તકો, ભારતના મોટા શહરેો 
અને યરુોપના બજારોમા ંપ્રદશણનો, યવુા વર્કરોને 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતા કે ટડઝાઈન નવીનીકરર્મા ં
તાલીમ મેળવવામા ં મદદરૂપ બનવા માટે 
આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓ (કલા રક્ષા ત્રવદ્યાલય 
અને સોમૈયા કલા ત્રવદ્યાલય કચ્છ એન્ડ િ હનૅ્ડલમૂ 
સ્કૂલ એટ મહશે્વર, મધ્યપ્રદેશ)૧૩ દ્વારા 
દરત્રમયાનર્ીરીઓ, લમૂ્સનુ ં ત્રવતરર્ અને ભકૂંપ 
પછી સરકાર દ્વારા કરવામા ંઆવેલ વવટરત મદદ 
(વર્કરો દ્વારા તેને પ્રમાર્સર નાનુ ં પટરબળ 
કહવેામા ં આવ્યુ)ં, અને અન્ય આવા સહાયક 
પટરબળોનો સમાવેશ થતો. હનૅ્ડલમૂ વર્ાટમા ં
છેલ્લા દાયકામા ં મહવવપરૂ્ણ પનુરુવથાન થયુ,ં 
ઓછામા ંઓું અમકુ વર્કર સમદુાયના જીવનમા ં
પટરવતણન આવ્યુ.ં 
 
ઉપરોક્ત વર્ણવેલ ‘ત્રવખવાદ’ ની પટરન્સ્થત્રતનો 
પાયો નાખનાર મળૂભતૂ માળખામા ં આત્રથિક 
વ્યવસ્થા છે કે જેર્ે વર્કરોને ઉવપાદક તરીકે 
હાતં્રસયામા ંઘકેલી દીિા છે (તેમના કૌશલ્યો, જ્ઞાન 
અને વસ્તઓુ સટહત), અને સમાજ વ્યવસ્થા 
(જ્ઞાત્રતવાદ) કે જે લાબંા સમયથી તેઓને s’Yinના 
િમમા ં સૌથી નીચે રાખેલા છે. વર્કરોમા ં પર્ 
અંદરો-અંદર, ત્રપત ૃ વાદ અને મદાણનર્ી જેવી 
માળખાર્ત સમસ્યાઓ છે કે જેર્ે મટહલાઓને 
હાતં્રસયામા ં િકેલી દીિી છે, અને પેઢીર્ત 
અસમાનતા પર્ છે કે જેમા ંસામદુાત્રયક બાબતોમા ં
યવુાઓનો અવાજ ખબૂ ઓછો છે. અંતે, વર્ાટ અને 
કુદરત વચ્ચેની સમસ્યા છે. કદાચ તે ક્યારેય પર્ 
ખબૂ સીિો સબંિં ન હતો (જેમ કે, પશપુાલકોનો 
ટકસ્સો હોઈ શકે), પરંત ુ ઘર્ા ં દાયકાઓ પહલેા 
જ્યારે સ્થાત્રનક ઘેટા ં અને ઊંટમાથંી ઊન 
મેળવવામા ં આવતુ ં વયારે તેઓ સ્થાત્રનક 
પયાણવરર્ીય વ્યવસ્થા પર આિાટરત હતા, તે 
તેમના મખુ્ય યાનણ હતા, અને કદાચ વયારે અમકુ 
પ્રમાર્મા ં સ્થાત્રનક છોડમાથંી કુદરતી ડાયોનો 
ઉપયોર્ કરવામા ંઆવતો, આ સબંિં વધ ુમજબતુ 
થવાની સભંાવના છે. 
 
 

૧૧ અમે ‘ત્રવખવાદ’ શબ્દની વ્યાપક પટરભાષાનો અહીં ઉપયોર્ કયો છે કે જેથી જીવન રક્ષર્ અને ભરર્પોષર્ને ટકાવી રાખનાર પ્રોજેક્ટો અને પ્રટિયાઓનો સદંભણ 
આપનાર ચોક્કસ કેસ જ નહીં (ઇ.જે. નકશામાથંી બહાર નીકળેલ એક્નોલેજપ્રોજેક્ટમા ંસામાન્યપર્ે જોવા મળે છે www.ejatlas.org), પરંત ુદટરદ્રતા, ભેદભાવ, દમન અન ે
વકં્ષચતપર્ાની માળખાર્ત પ્રટિયાઓની પટૃઠભતૂ્રમ પર્ છે. 
૧૨ એ બાબતની ફરીથી નોંિ કરવી કે કચ્છના વર્કરો તેમને દક્ષલત કહડેાવવાનુ ંપસદં કરે તેવુ ંજરૂરી નથી; અમકુ વડીલોએ અમને કહ્ુ ંહત ુ ંકે તેઓ તે કચડાયેલ હોવાનુ ં
સચૂવે છે, અને તેઓ મેઘવાલ કે વર્કર કહડેાવાવાનુ ંપસદં કરે છે, ફૂટ નોટ ૬ જુઓ 
૧૩ http://Kala-raksha-vidhyalaya.org; http://somaiya-Kalavidya.org; http://thehandloomschool.org; અહીં અમે તેનો ‘આટટિશનલ િાફ્ટ શાળા’ તરીકે સકંક્ષલતપર્ ે
સદંભણ મેળવેલ છે 
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૪.૧ આરથકક પરિવિકનો 

વર્ાટેવર્કરોના જીવનના ત્રવત્રવિ પાસામા ં
ત્રવભાર્ીકરર્ કયુું છે. થઈ રહલેા પટરવતણનને સરળ 
રીતે નીચે આકૃત્રત ૨મા ં દશાણવેલ છે;તેને દરેકને 
નીચેના ત્રવભાર્મા ંસમજાવેલ છે. 
 

૪.૧.૧: વ્યાપક આવર્િક ઇવતહાસ 

હનૅ્ડલમૂ કે્ષિ એ ભારતમા ં સૌથી મોટંુ ક્ષબન-
ઔપચાટરક કે (મોટા ભાર્ે) અસરં્ટઠત આત્રથિક 
પ્રવતૃ્રત્ત છે, હસ્તકલાના કે્ષિનો ઘર્ો ટહસ્સો ખેતી૧૪ 
પછી બીજા િમે આવે છે. તેમા ં ન્યનૂતમ મડૂીની 
જરૂર પડે છે, ઓછી પયાણવરર્ીય અસર થાય છે, 
તે નાના પ્રમાર્મા ંઉવપાદન કરી શકાય છે અને તે 
લોકોના નાવીન્યકરર્ ને અનકુૂળ છે. વર્ાટ અને 
સાથે જોડાયેલ પ્રવતૃ્રત્તઓ સમગ્ર દેશમા ં૪૩ લાખ 
કરતા વધ ુ વર્કરોને પરંપરાર્ત ભરર્-પોષર્ 
માટે રોજર્ારી પરૂી પાડે છે૧૫, તેમા ંઆંતર-પેઢીય 
કૌશલ્યો શીખવવામા ંઆવે છે. 

છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓ દરત્રમયાન આ ક્ષેિમા ં
ઘટાડો જોવા મળયો છે૧૬. પાવરલમૂ અને ત્રમલ ક્ષેિ 
દ્વારા હરીફાઈ, લોન મેળવવામા ં આડે આવતા 
અવરોિો અને બદલાતા બજારો ઘટાડા માટેના 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મખુ્ય પટરબળો છે, જેના પટરર્ામે વર્કરોની 
આવનારી પેઢી શહરેી નોકરીઓની અપેક્ષા રાખે છે 
અને હનૅ્ડલમૂ ને ના પરવડે તેવો અને ફેશનને 
અનરુૂપ ના હોય તેવા વ્યવસાય તરીકે જુએ છે. આ 
ઘટાડાએ હનૅ્ડલમૂક્ષબન ટકાઉ હોવાની અને સયૂાણસ્ત 
થતો હોય તેવા ઉદ્યોર્ની માન્યતામા ંઉમેરો કયો 
છે. પરંપરાર્ત હસ્ત કલાની રીતોને જ્ઞાન, કૌશલ્યો 
કે પરવડે તેવા અને ટકાઉ ભરર્ પોષર્ના ત્રવકલ્પ 
તરીકે જોવામા ં નથી આવતી. ઉપરોક્ત જર્ાવ્યા 
મજુબ, આ સામાન્ય ઘટાડાએ કચ્છમા ંતેનુ ંપોતાનુ ં
પ્રત્રતક્ષબિંબ અને અસર છોડયા છે, કે જેર્ે હજારો 
પટરવારોને અસર પહોંચાડી છે. 

છેલ્લા ૧૫ જેટલા વષોમા,ં ત્રવત્રવિ પહલેો અને 
દરત્રમયાનર્ીરીઓના કારર્ે ચોક્કસ ર્ામડાઓમા ં
હસ્ત કલાની રીતોને ખબૂ જ મજબતુ કરવામા ં
આવી છે, ખાસ કરીને આ અભ્યાસ માટે પસદં 
કરવામા ં આવેલા ૧૫ ર્ામોએ કારીર્રોની વહૃ્નદ્ધ 

કરવામા ંઅને આવક વિારવામા ંહકારાવમક ફાળો 
આપયો છે. જો આમ તેમની રીતો, વસ્તઓુ, પહોંચ 
કરેલ બજારો અને યવુા વર્કરો દ્વારા ભરર્ પોષર્ 
માટે પરંપરાર્ત કૌશલ્યો ચાલ ુરાખવા પર જોવા 
મળે છે. બદલાતી બજારોએ કાચી સામગ્રીમા ંઅને 
વસ્તઓુમા ં પટરવતણન લાવ્યુ ં છે, સ્થાત્રનક ઊન 
આિાટરત પરંપરાર્ત વસ્તઓુના બદલે અન્ય 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પરિવિકન ૪. 

૧૪ http://handlooms.nic.in/writereaddata/2486.pdf  

૧૫ http://handlooms.nic.in/writereaddata/2486.pdf  

૧૬૨જીહનૅ્ડલમૂ ર્ર્તરીમા ં(૧૯૯૫-૬) ૬૫.૫લાખ વર્કરો અને સકંળાયેલા કામદાર નોંિાયા હતા - ૧૫http://handlooms.nic.in/writereaddata/2486.pdf 

આકૃવત ૨: વર્ાટના પનુરુવથાનના પટરર્ામ સ્વરૂપ વર્કરોના જીવનમા ંબહુ-પટરમાક્ષર્ય પટરવતણનો (તીર અસરની ટદશા રજૂ કરે છે) 
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પટરવતણન 

  
ફાઇબર, ખાસ કરીને કપાસ સાથે કામ કરવામા ં
આવે છે અને શહરેી અને આંતરરાટરીય બજારોને 
ધ્યાને રાખીને ઉવપાદન કરવા ંઆવે છે. મહવવની 
બાબત એ છે કે જીલ્લાના અન્ય ર્ામોમા ંકે દેશના 
મોટા ભાર્ના ક્લસ્ટરોમા ં તે જોવા મળે તે જરૂરી 
નથી. 

 

૪.૧.૨: વતમમાન આવર્િક સ્ર્વત 

વર્ાટના પનુરુવથાન અને ત્રવત્રવિ આત્રથિક અસરોમા ં
ઘર્ી સામ્યતા જોવા મળે છે, તે ન્યાય, સમાનતા 
અને ટકાઉપર્ાની દ્રષ્ટટથી હકારાવમક અને 
નકારાવમક બને્ન છે. તાજેતરમા ં ૨૦૦૫-૦૬ 
દરત્રમયાન માિ છ થી સાત વર્ાટ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો 
ત્જલ્લામા ં હતા અને તેની સાથે આઠ વેપારીઓ 
હતા. આ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો અને વેપારીઓએ 
ઉવપાદનમા ંરોકાર્ કયુું અને કામ પરંુૂ પાડયુ ંઅને 
બજાર સીધુ ં જ મેળવ્યુ.ં એિેક્ષલક મૅટરનો વસ્તઓુ 
માિ ત્રશયાળામા ંજ વેચવામા ંઆવતી અને તેથી 
સ્ટૉક સગં્રહ કરવા માટેની ક્ષમતા જરૂરી હતી. 
કપાસની શરૂઆત થવાથી, તેની સમગ્ર વષણ 
દરત્રમયાન બજારમા ંજરૂટરયાત રહવેા લાર્ી. તેના 
લીિા આત્રથિક ન્સ્થરતા આવી અને ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકતા માટે યોગ્ય અથણવ્યવસ્થા બનાવી. કવર 
પાછળ કરવામા ં આવતી ર્ર્તરીઓના અંદાજ 
મજુબ વતણમાન સમયમા ં ત્જલ્લાનુ ં વર્ાટ કે્ષિનુ ં
કૂલ ટનણઓવર ૪૦ કરોડ (૪૦૦ ત્રમક્ષલયન) રૂત્રપયા 
જેટલુ ં છે. વર્ાટ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો સાથે ચાર 
તબક્કાની ઔદ્યોક્ષર્ક વ્યવસ્થા છે, સ્વતિં વર્કરો, 
જોબ વકણરો અને એવા વર્કરો કે જે જોબ વકણ અને 
સ્વતિંપર્ે બજાર મેળવવા વચ્ચે બદલ્યા કરે છે. 
આઠ વેપારીઓએ આજે પર્ એિેક્ષલક શાલો 
વેચવાનુ ં શરૂ રાખ્યુ ં છે. આ વેપારીઓ દ્વારા 
ચકૂવવામા ં આવતા મહનેતાર્ા વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો દ્વારા ચકૂવવામા ં આવતા મહનેતાર્ા 
કરતા ઓછા છે. ખમીરે જ્યારે કાલા કોટનની 
વૅલ્યચેુઇનની શરૂઆત કરી વયારે આ ૧૫ ર્ામોના 
વર્કરો સાથે કામ કરતા હતા, તે દરત્રમયાન 
કાલાના વર્ાટનુ ં કામ લેવા માટે હાતં્રસયામા ં
ઘકેલાયેલા પટરવારોની ઓળખ કરવામા ંઆવતી. 

આવકની કક્ષાઓ 

બાકીના કચ્છ કરતા આ ૧૫ ર્ામોની આવકની 
કક્ષા ખબૂ જ ઊંચી છે. તેનુ ંકારર્ ટડઝાઈન, ફાઇબર 

અને વસ્ત ુ છે. શામજીવર્કરનુ ંમાત્રસક ટનણઓવર 
રૂત્રપયા ૭૦-૮૦૦૦૦ જેટલુ ંછે, કે જેમા ંઅંદાજે ૩૫-
૪૦૦૦૦ જેટલો નફો છે. યવુા વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો ૨૫-૩૦૦૦૦ વચ્ચે કમાર્ી કરે છે જ્યારે 
જોબ વકણરો ૧૦-૧૨૦૦૦ જેટલી માત્રસક આવક 
મેળવે છે. ત્રસરાચ ર્ામમા ં કે જ્યા ંવર્કરો િીમે-
િીમે વર્ાટ તરફ પરત ફરી રહ્યા છે, ભકૂંપ પહલેા, 
એિેક્ષલક શાલોના વર્ાટ કરવાથી તેમને રૂત્રપયા ૩૫ 
શાલ દીઠ મળતા કે જે મટહને રૂત્રપયા ૧૩૦૦૦ 
જેટલા થતા. જામથાડા ર્ામમા,ં ખમીર માટે કાલા 
કપાસ પર કામ કરનારા વર્કરોએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે તેઓ 
રૂત્રપયા ૩૦૦ થી રૂત્રપયા ૩૫૦ માત્રસક કમાર્ી કરે 
છે. ખમીર સમગ્ર કચ્છના ૨૨ ર્ામડાઓમા ં ૬૫ 
વર્કરો ફરતે કામ કરે છે૧૭. ખમીરનાકત્રમશનોમા ં
ટદવસ દરત્રમયાન સરેરાશ ૭ થી ૮ કલાક કામ 
કરવાથી, માત્રસક રૂત્રપયા ૯૦૦૦ જેવા મળે છે, જો 
કે તે રૂત્રપયા ૧૮૦૦૦ સિુી પહોંચી શકે જો વર્કરો 
પરૂતા પ્રમાર્મા ંકામના કલાકો વિારે૧૮.. ખમીર 
વર્ાટના દર એવી રીતે ર્ર્તરી કરે છે કે જે 
પટરવાર દીઠ દૈત્રનક રૂત્રપયા ૫૦૦ના વેતનની 
ખાતરી કરે (રૂત્રપયા ૩૦૦ વર્ાટ માટે અને રૂત્રપયા 
૨૦૦ લમૂ પહલેાની કામર્ીરી માટે). તેની ક્ષેિ પર 
અસર થઈ, અન્ય લોકોએ (ખરીદનાર, વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો, અન્ય સ્થાત્રનક પહલેો) તેને 
મળતી કક્ષાના વેતન ચકૂવવા પડે છે. 

ફાઇબર અને વસ્તમુા ંબદલાવ થવાની સાથે લમૂ 
પહલેાની પ્રટિયામા ંપસાર થતો સમય વિી ર્યો 
છે. લમૂ પહલેા બાિંવાની પ્રટિયા મટહલાઓ દ્વારા 
કરવામા ં આવે છે, તેના માટેનુ ં વેતન અલર્ 
આપવામા ંઆવતુ ંનથી પર્ વર્ાટના ચાર્જમા ંજ 
તે આવી જાય છે. પટરત્રશટટ ૫ પરનુ ંકોટટકત્રવત્રવિ 
પ્રટિયાઓ/વસ્તઓુ માટેનુ ંવેતન અને દરેક પ્રટિયા 
માટે લાર્તો સમય સચૂવે છે. લમૂ પવેૂની અને 

વર્ાટની ઉવપાદનતા એિેક્ષલક/મૅટરનોમા ં ખબૂ જ 

વિારે છે વયારે, મીટર દીઠ વેતનમા ંકાલા કપાસ 

સાથે ૭૦% જેટલો વિારો થયો છે. ૨૦૦૦ની 
શરૂઆતમા ં એિેક્ષલક શાલો વર્નારા વર્કરોની 
સરેરાશ માત્રસક આવક લર્ભર્ પટરવાર દીઠ 
રૂત્રપયા ૬૦૦૦ હતી. આ વસ્ત ુ માટેની વતણમાન 
આવક રૂત્રપયા ૧૦,૦૦૦ થી ૧૨,૦૦૦ જેટલી છે. 
કાલા કપાસનુ ંવર્ાટ કામ કરનારા વર્કરો માત્રસક 
સરેરાશ રૂત્રપયા ૧૨,૦૦૦ થી ૧૫,૦૦૦ કમાર્ી કરે 
છે, જો તેઓ ૧૦ કલાક કામ કરે તો. વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો માટે વર્ાટ કરનારા જોબ વકણરો માત્રસક 

૧૭આ આંકડા ૨૦૧૯ના છે 

૧૮રામજીભાઈ કે જેઓ૬૫ વષણની વયના કુકમા ર્ામના વતની છે, તે ૫૦મીટર/માસ ખમીર માટે વર્ાટ કરે છે અને સરેરાશ માત્રસક રૂત્રપયા૬૦૦૦, કમાર્ી કરે છે.તનેે 
લમૂ-પવૂેની કામર્ીરીમા ંમદદ કરવા કોઈ નથી. ખમીર સાથે કામ કરનારા વર્કરોમા ંતે સૌથી ઓછી કમાર્ી કરનાર છે. 



19 
 

સાાંિણી  |  કચ્છી હાથવર્ાટની ઉઘડતી ત્રશત્રતજો |  સાંપણૂમ અહવેાલ  

 
  

રૂત્રપયા ૯૦૦૦ થી ૧૧,૦૦૦ વચ્ચે કમાર્ી કરે છે. 
એવો અંદાજ છે કે સ્વતિં વર્કરોની સરેરાશ 
માત્રસક આવક રૂત્રપયા ૩૦,૦૦૦ જેટલી છે;  

ખબૂ થોડા ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો ખબૂ જ વધ ુકમાર્ી કરે 
છે, જે લર્ભર્ રૂત્રપયા ૫૦ લાખ જેટલી છે, અને ૬-
૭ કરોડ (૧૦ ત્રમક્ષલયન) જેટલી કમાર્ી કરે છે, 
તેમાથંી એક વાત્રષિક ૭ કરોડની આવક કરે છે.૧૯ 

ઉપરોક્તને આ ક્ષેિના અન્ય ભરર્ પોષર્ના 
ત્રવકલ્પો સાથે સરખાવી શકાય (કોટટક ૧) 

ખમીરની દરત્રમયાનર્ીરીની મખુ્ય અસર એ રહી કે 
આ ૧૫ ર્ામોમા ં વર્ાટના મહનેતાર્ાની કક્ષામા ં
એકંદર વિારો થયો. તેમ છતા,ં જે વર્કરો એિેક્ષલક 
કે મૅટરનોશાલનુ ંવર્ાટ કરે છે તેમના પર કોઈ જ 
અસર નથી અને સીિા કે વેપારીઓ દ્વારા બજાર 
સિુી પહોંચ કરે છે. 

આ ૧૫ ર્ામોમા,ં મોટા ભાર્ના વર્કરો વર્ાટને 
પરવડે તેવા ભરર્પોષર્ તરીકે જુએ છે. વધ ુ
મસુાફરી કરનાર વર્કરોને પર્ એ બાબતની જાર્ 
છે કે ભારતના અન્ય ક્ષેિના અન્ય વર્કરોની 
સરખામર્ીમા ંતેમની આવક ખબૂ જ વધ ુછે. યવુા 
વર્કરોએ આ બાબત વ્યક્ત કરી અને તેના માટે 
ત્રવત્રવિ કારર્ો આપયા. અમકુ લોકોએ કહ્ુ ંકેીઃ “અહીં 
(કચ્છ) માિ વર્કરો વર્ાટ કરે છે – હુ ં જ્યારે 
મહશે્વર ર્યો વયારે ઘર્ા સમદુાયો વર્ાટ કામ 
કરતા હતા (ટહિંદુ, મનુ્સ્લમ, વરે્રે)... અહીં (કચ્છ) 
કડક છે અને માિ એક જ સમદુાય છે તેથી ઓછી 
વસ્તી છે ... તેટલા માટે કચ્છ અન્ય સ્થળો કરતા 
સારંુ છે”૨૧. દેશના ત્રવત્રવિ ભાર્ોના વર્કરોની 
આત્રથિક ન્સ્થત્રત અહીં કરતા ખબૂ જ ખરાબ છે. અહીં, 
અમે વધ ુ (અને સીિા) સારી રીતે બજાર સાથે 

જોડાયેલ છે.. અમે વધ ુજાગતૃ છીએ.. અમારે વયા ં
વધ ુપ્રવાસીઓ પર્ આવે છે”.૨૨ 

વર્ાટને પરવડે તેવા ભરર્પોષર્ તરીકે અને 
વિેલીઆવકની કક્ષા સાથે જોવામા ંઆવે છે. આ 
વિેલી ‘સમહૃ્નદ્ધ’ ની કક્ષા િીમે દેખાઈ રહી છે, પરંત ુ
ચોક્સપર્ે ઘર્ા ંર્ામોમા ંલમૂોની પનુીઃસ્થાપન કરી, 
યવુાઓને વર્ાટ તરફ ફરી વાળયા, અને 
જીવનશૈલીને પસદંર્ીઓ અને જીવનની 
અવસ્થાઓ (વધ ુઅને મોટા ભારે્ ત્રસમેન્ટ-કોંટિટના 
ઘરો, રે્જેટો, અને ઘરમા ંસતુ્રવિાઓ, જે વર્કરોના 
જીવનમા ં પટરવતણન નથી આવ્યુ ં તેની 
સરખામર્ીમા)ં. અિોઇમા ં વિેલી આવકની કક્ષા 
પરુાવારૂપ છે. વયા ંતમામ ઘર પાકા હતા, તેમાથંી 
અમકુ આધતુ્રનક પર્ હતા. લર્ભર્ તમામ યહુવા 
વર્કરો પાસે સ્માટણફોન હતા, તેમાથંી મોટા ભાર્ના 
એ તેમના દેવા ચકૂતે કરી દીિા હતા, કામ કરવા 
માટેનો યોગ્ય શેડ હતો, બાઇક હતી, વર્ેરે. અિોઈ 
ના વર્કર પ્રકાશ ક્ષબજલે જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે તે ‘સેટી 
પલરં્’, સ્માટણ ફોન લાવ્યા હતા અને તેની અંત્રતમ 
ઇચ્છા કાર ખરીદવાની હતી. તેર્ે તેના દીકરાને 
અંગે્રજી માધ્યમની શાળામા ંમકૂ્યો હતો કે જેને તેર્ે 
પ્રર્ત્રતના ક્ષચિ તરીકે બતાવ્યુ૨ં૩. તેમ છતા,ં 
ઘત્રનથાર જેવા અમકુ ટકસ્સામા,ં કોઈ સમહૃ્નદ્ધના 
પરુાવા નથી કે જ્યા ંમાિ એક જ વ્યન્ક્ત પાસે સ્માટણ  
ફોન હતો, ઘર અને લમૂના શેડ હજુ પર્ કાચા 
હતા૨૪. 

જ્યા ંવર્ાટને ખબૂ જ બળવાન માનવામા ંઆવે છે 
તેવા ર્ામોમા ંપર્, આત્રથિક વલનરેક્ષબક્ષલટીના ક્ષચિો 
હતા કે જ્યા ંઅમકુ વર્કરો વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો 
માટે કામ કરે છે. 
 

૧૯ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે થયેલ ચચાણઓ, ૧૪મી સપટેમ્બર, ૨૦૧૮. 
૨૦ મટહલાઓ સાથેની બેઠક, જમથાડા ર્ામ, માચણ ૧૯, ૨૦૧૮ 

૨૧ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, ત્રવનોદ ભાર્જી વર્કર, કોટાય ર્ામ 

૨૨ ખમીર પર યવુા બેઠક જૂન ૧૮, ૨૦૧૮; મનસખુ કાનજીકરસન, કોટાય ર્ામ, સાથે વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, કોટાયર્ામ, માચણ ૧૫, ૨૦૧૮ 

૨૩ પ્રકાશ ક્ષબજલ વર્કર, અદોહી, ર્ામ સાથે થયેલ વ્યન્ક્તર્ત સવંાદ,ફેબઆૃરી ૨૫,૨૦૧૮ 

૨૪ ઘત્રનથર ર્ામે થયેલ જથૂ બેઠક, ઓર્સ્ટ ૭, ૨૦૧૭ 

 

દૈત્રનક આવક/મહનેતાર્ાની કક્ષા  

જોબ વકણમાથંી આવક (ખમીર ત્રસવાય)/ એિેક્ષલક વર્ાટ (પીસરેટ) રૂત્રપયા ૨૦૦-૨૫૦ 

ખમીર સાથે જોબ વકણ કરવાની આવક (પીસરેટ) 
રૂત્રપયા ૩૦૦ – 
૩૫૦/ટદવસ 

બાિંકામ માટે સરેરાશ દૈત્રનક આવક રૂત્રપયા ૨૨૫ 

ખેતી કામ કરવાથી મળતુ ંસરેરાશ દૈત્રનક મહનેતાણુ ં(ઋત ુર્ત) રૂત્રપયા ૨૦૦-૨૫૦ 

ઉદ્યોર્મા ંસરેરાશ દૈત્રનક આવક (ટદવસના ૧૨ કલાક કામ કરવાનુ)ં રૂત્રપયા ૩૫૦ 

 

કોષ્ટક ૧: ત્રવત્રવિ ભરર્ પોષર્ના ત્રવકલ્પોની દૈત્રનક આવકની વતણમાન કક્ષાઓ (૨૦૧૮-૧૯)૨૦ 
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પટરવતણન 

  
આવર્િક ્ર્ળાાંતર વણાટમાાં અને વણાટમાાંર્ી 

“ભકૂંપ પછી, વર્કરના તમામ ૪૩ પટરવારોને 
રાજ્ય સરકાર તરફથી લમૂ આપવામા ંઆવ્યા હતા. 
બજારમા ં સસ્તી લતુ્રિયાર્ાનીશાલો આવ્યા પછી, 
અમારી શાલોની મારં્ ઘટી ર્ઈ હતી. લોકો 
વર્ાટમા ંપાછા તો જ ફરશે જો તેમની પાસે અહીં 
કામ હશે”૨૫ 

વર્ાટમાથંી દૂર થવાની એકંદર પટરન્સ્થત્રતમા,ં ખાસ 
કરીને યવુા પેઢીઓ, એવા પર્ સખં્યાબિં લોકો છે 
કે જે એવી વાતો કહ ેછે કે જેઓ તેમા ંટકી રહ્યા છે 
અથવા બાિંકામ, ફેકટરી કામ અને અન્ય મજૂરી 
જેવા વ્યવસાયોનો અખતરો કરીને તેમા ંપરત ફયાણ 
છે. એક નવા વલર્ મજુબ યવુતીઓ સટહત 
મટહલાઓ વર્ાટ કામ હાથ િરી રહી છે. આથી, 
વર્કરોને વર્ાટમા ં કઈ બાબત બનાવી રાખે છે 

અને કઈ બાબત વર્કરોને આ પરંપરાર્ત ભરર્ 
પોષર્ પાુ ંઆપે છે? 

વર્કરોના પટરવારના ત્રનયમો મજુબ સાસં્કૃત્રતક 
રીતે, સાથે રહવેુ ં એ એક મહવવનુ ં પટરબળ છે. 
આથી, જે કામ પરુુષને ર્ામ થી દૂર લઈ જાય છે 
તે ભાગ્યે જ અપનાવવામા ંઆવે છે (તેમ છતા,ં 
બિા યવુાનોને તે લાગ ુપડે તે જરૂરી નથી). ર્ામ 
અને પટરવારથી અંતર એ એક ત્રનર્ણય કરવા માટેનુ ં
મહવવનુ ંપટરબળ છે. ત્રસરચામા ંવર્કર પટરવારની 
પરુુષો અને મટહલાઓ વષણ ૨૦૦૫ થી નજીકના 
કારખાનાઓમા ંકામ કરતા હતા, તેઓ ૨૦૧૭/૧૮ 
દરત્રમયાન વર્ાટ કામમા ં પરત ફયાણ;જે સમયે 
કારખાનાઓમા ંકામ ઘટી રહ્ુ ંહત ુ,ં અથવા અમકુ 
કારખાનાઓમા ંબિંક જેવી પટરન્સ્થત્રતઓથી યવુાનો 
કંટાળી ર્યા હતા, વર્ાટ કામ એ તેમને વધ ુ
પરવડે તેવુ ંભરર્પોષર્ લાગ્યુ૨ં૬. 

અિોટહમા,ં ત્રવત્રવિ ભરર્પોષર્ના માધ્યમોના 
અખતરા કરવામા ં આવ્યા હતા, જેમા ં પાવરલમૂ 
લાવવાનો પર્ સમાવેશ થાય છે. એક યવુા વર્કર 
અમકુ ત્રવકલ્પો અજમાવીને પછી વર્ાટ કામમા ં
પરત ફયો હતો, જેમ કે રૅક્ટર ચલાવવુ,ં 
ત્રવટડયોગ્રાફર તરીકે કામ કરવુ,ં અને શહરેમા ંનાના-
મોટા કામ લેવા. વર્ાટ કામ ફરી શરૂ કરવાનુ ંઅને 
તેમા ંરહવેા માટેનુ ંતેનુ ંકારર્ એવુ ંહત ુ ંકે તે તેમને 

સર્જનશીલ બનવા માટેની વધ ુ તક આપે છે. 
અિોટહના ૧૨૦ પટરવારોમાથંી, ૫૦-૬૦ વર્કરો 
પરંપરાર્ત ભરર્પોષર્ અપનાવે છે૨૭. 

ફરાડી ગામમાાં હાલ ૧૧ વણકરો હસ્ત કલાન ાં કામ 
કર ેછે. આ પરરવારોએ પહેલા ખતેી કામ શરૂ કર્ ું 
હત ાં; ખેતી કામમાાં અપૂરતી આવક સાથે, તેઓએ 
ચણતર કામ પણ શરૂ કર્ ું. તાજતેરમાાં, તેઓ વણાટ 
કામમાાં પરત ફર્ાા. વણકરોન ેવણાટ કામ શીખવા 
માટે રવરવધ સ્થળો પર મોકલવામાાં આવ્ર્ા કારણ 
કે એવ ાં જોવા મળર્ ાં હત ાં કે અન્ર્ કામ કરવા કરતા 
તે વધ  પરવડે તેવ ાં છે૨૮. કોટાર્ ગામમાાં, 
રવજર્ાબેનકોટકે હસ્તકલા રનગમમાાં (સરકારી 
સાંસ્થા) ૧૯૭૦માાં કામ કરવાન ાં શરૂ કર્ ું પછી ૫ થી 
૬ વર્ા પછી વણકરોએ વણાટ કામ શરૂ કર્ ું હત ાં. 
તેમન ે સતતપણે એકે્રરલક અને મૅરરનો શાલના 
ઓડાર આપવામાાં આવ્ર્ા હતા. ભકૂાંપ પછી, કૂલ ૪૨ 
લૂમ હતા, જ ેહવે વધીને ૫૦ થર્ા છે. લગભગ ૧૦-
૧૨ વણકરો સ્વતાંત્ર રીત ેબજાર મેળવી રહ્યા છે૨૯. 
મોટા વનોરા ગામમાાં, અમ ક ર્ વા વણકરો ચણતર 
કામ અને બાાંધકામ કરવા માટે મધ્ર્ પૂવા ભાગમાાં 
સ્થળાાંતર થર્ા હતા. તાજતેરમાાં, તઓે પરત ફર્ાા છે 
અને વણાટ કામ કરવાન ાં શરૂ કર્ ું છે. વણાટ કામ 
એ ઘર ેકરવામાાં આવત ાં કામ છે, અને તેમાાં શારીરરક 
શ્રમ ઓછો થાર્ છે૱. જામથાદામાાં, ૨૦ કરતાાં વધ  
એવી મરહલાઓ વધી છે કે જઓેએ વણાટ કામ 
શરૂ કર્ ું હોર્. મરહલાઓ પર હજ  પણ સામારજક 
પ્રરતબાંધો લાગ  હોવાથી, પરરણીત મરહલાઓ લૂમમાાં 
પડદા પાછળ રહીને કામ કર ેછે.૩૧ 

ભુુજોડીમા,ં અમકુ યવુકો નજીકના કારખાનાઓમા ં
કામ કરવાનો અખતરો કયાણ પછી વર્ાટ કામમા ં
પરત ફયાણ હતા. આશાપરુા ફેકટરીભજુોડીની 
બાજુમા ં આવેલી છે, તે મટહને રૂત્રપયા ૧૦,૦૦૦ 
ચકૂવે છે, પરંત ુ કામના કલાકો લાબંા છે તેમજ 
સમય પર્ યોગ્ય નથી (સાજંે ૪ થી મધ્ય રાિી 
સિુી). લર્ભર્ ૩૦ થી ૪૦ વર્કરો ફેક્ટરીમા ંકામ 
કરે છે અને નવરાશના સમયે વર્ાટ કામ કરે છે. 
તેઓ કારખાનાના રોજર્ાર સામે પરૂો સમય વર્ાટ 
કામ કરવાનુ ં ત્રવચારી રહ્યા છે૩૨. પરુુષોતમત્રસજુએ 
સ્થાત્રનક ઉવપાદન એકમમા ંલર્ભર્ એક વષણ સિુી 
કામ કયુું હત ુ,ં તે જોબ વકણર તરીકે વર્ાટ કામમા ં

૨૫ જૂથ બેઠક, ભડલી ર્ામ, ઓક્ટોબર ૯, ૨૦૧૭ 

૨૬ જૂથ બેઠક,ત્રસરાચ ર્ામ માચણ ૧૬ ૨૦૧૮ 

૨૭ જૂથ બેઠક,અદોહી ર્ામ, ફેબઆૃરી ૨૫, ૨૦૧૮ 

૨૮ જૂથ બેઠક,ફરાડી ર્ામ, માચણ ૨૦૧૮ 

૨૯ જૂથ બેઠક,કોટાયર્ામ, માચણ૨૦૧૮ 

૱ જૂથ બેઠક,મોટા વનોરા ર્ામ, જુલાઈ ૨૦૧૮ 

3૧ મટહલાઓની બેઠક જમથાડામાચણ  ૨૫,૨૦૧૮ 

3૨ જુન ૧૩, ૨૦૧૮, ખમીર પર યવુા વર્કરો સાથે બેઠક 
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પરત ફયાણ અનેઅવયારે વર્ાટ કામના ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસક છે. ર્ોિરામા,ં અમકુ મહશે્વરી વર્કરોએ 
વર્ાટ કામમા ંપરત આવવાનુ ંશરૂ કયુું૩૩; તેમના 
મતે આ ત્રવપરીત સ્થળાતંર તેમને ‘સન્માન જનક’ 
ભરર્પોષર્ પરંુૂ પાડે છે. ત્રસરાચમા,ં અદાર્ી 
ઉદ્યોર્મા ં સખં્યાબિં કામદારો રાખવામા ં આવ્યા 
હતા;તેઓ હવે વર્ાટ કામમા ંપરત ફયાણ છે અને 
વધ ુખશુ છે. તેઓ કહ ેછે કેીઃ “કારખાનામા ંકામ વયા ં
જ સિુી મળશે જ્યા ંસિુી તમારા શરીરમા ંતાકાત 
છે”. 
 

રોજગારલક્ષી સ્ર્રતા 

રોજર્ારલક્ષી ન્સ્થરતા સાથે, આવક પર્ ન્સ્થર 
બની. દેવા ચકૂવાઈ ર્યા, ઘર બિંાઈ ર્યા અથવા 
સમારકામ થઇ ર્યુ ં અને આવા પ્રકારની 
ન્સ્થરતાથી, યવુા વર્કરો પોતાની જાતે બજાર સિુી 
પહોંચવાના પર્ અખતરા કરી રહ્યા છે. 

તેમ છતા,ં સ્થાત્રનક બદલાવમાથંી એવા બજાર 
તરફ વળવાના કારરે્ કે જે વર્કરોની વસ્તનુા 
વેચાર્ માટે બાહ્ય (રાટરીય અને વૈત્રશ્વક) બજાર પર 
ત્રનભણર છે, અમકુ અત્રનત્રિતતા કે અસલામતીનો 
ભાવ પ્રવતે છે. સ્થાત્રનક બજારો અને ત્રવત્રનમય હજુ 
પર્ ચાલે છે (દા.ત. ઘત્રનથાર ર્ામ) પરંત ુ બહુ 
ઓછા પ્રમાર્મા.ં રાટરીય અને આંતરરાટરીય 
પ્રવાસીઓ મોટા ભાર્ે ત્રશયાળામા ં ખબૂ જ છૂટક 
ખરીદી કરે છે, આ સમયે પ્રવાસન શરૂ થાય છે. 
તેમ છતા,ં ત્રવત્રવિ મોટા શહરેોમા ંક્યા ંતે સીિા જ 
અથવા પ્રદશણન, ટરસેલર, જથ્થાબિં વેપારીઓ અને 
ટડઝાઈનરો મારફત જથ્થાબિં ઉવપાદન વેચવામા ં
આવે છે. 

 
વણાટકામ અને ખેતી 

કચ્છમા ં એંકદરે, ઘર્ા વર્કર પટરવારો પાસે 
ભરર્પોષર્ના અન્ય માધ્યમો પર્ છે (ખેતી, 
ઉદ્યોર્મા ં નોકરી, બાિંકામ મજૂરી, વરે્રે), તેમા ં
ત્રવત્રવિતાના કારરે્ એક મખુ્ય છે. તેમ છતા,ં 
અભ્યાસ કરવામા ંઆવેલા ૧૫ ર્ામોમા,ં માિ બે જ 
ર્ામોમા ં (ઘત્રનથર અને કોટાય), અન્ય 
ભરર્પોષર્ના ત્રવકલ્પ પરૂી રીતે વર્ાટ કામના 
પરૂક બને છે (અથવા પરૂક બની ર્યા છે). 
ઘત્રનથરમા,ં વર્કરોએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે તેઓ વર્ાટ કામ 
કરતા ખબૂ વધ ુખેતી દ્વારા કમાર્ી કરે છે. ખેતીથી 
થનારી વાત્રષિક આવક અંદાજે રૂત્રપયા ૭૦,૦૦૦ 

જેટલી છે૩૪. ખેત પેદાશનો અમકુ ટહસ્સો વ્યન્ક્તર્ત 
ઉપયોર્ માટે રાખ્યા પછી, બાકીનો વેંચીનાખંવામા ં
આવે છે. 

કોટાય ર્ામમા ં કે જ્યા ંવર્કરો ખેતર િરાવે છે, 
જ્યારે વરસાદ ઓછો હોય વયારે ખેતીમાથંી થનારી 
આવક અંદાજે રૂત્રપયા ૬૦૦૦૦ થી ૭૦૦૦૦ છે અને 
સારંુ ચોમાસુ ંહોય વયારે વાત્રષિક આવક રૂત્રપયા ૧.૫ 
લાખ (૧૫૦,૦૦૦) જેટલી હોય છે. જ્યારે પછૂવામા ં
આવ્યુ ં વયારે કોટાયના વર્કરોએ કહ્ુ ં કે વર્ાટ 
કામમાથંી થતી આવકનો તેઓ ચાલ ુમડૂી તરીકે 
ઉપયોર્ કરે છે અને ભજુ જવાની મસુાફરી માટે 
રાખે છે. બાકીના ર્ામોમા,ં વર્કરોએ વર્ાટ કામના 
પરૂક તરીકે ખેતી કામ કયુું ન હત ુ.ં 
 

ઉત્કપાદનની માલલકી (ઉત્કપાદનના સાિનો સડહત) 

મોટા ભાર્ના વર્કર પટરવારો લમૂ પહલેા 
ત્રવિંટાળવાના સ્ટેન્ડ અને લમૂના માક્ષલક છે, કે જેને 
તેમના પોતાના ઘરમા ંજ રાખવામા ંઆવે છે. ૧% 
કરતા ઓછા વર્કરો વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકની 
માક્ષલકીવાળા લમૂોમા ંકામ કરવા જાય છે, દા.ત. 
ભજુોડીમા ંકામ કરનાર શ્યામજી ત્રવશ્રામ ત્રસજુ પાસે 
૪ લમૂ છે, અને અિોઇમા ં આ વ્યવસ્થા વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસક સાથે ચાલે છે કે જે સ્થાત્રનક 
વેપારીઓને પરંપરાર્ત વસ્તઓુ પરૂી પાડે છે. 

એિેક્ષલક સાથે વર્ાટના રસપ્રદ પટરર્ામો છે – 
જ્યારે તેર્ે વર્કરોમા ંઉવપાદનની માક્ષલકી પરત 
લાવી વયારે ઉવપાદન ઓછા બજાર સિુી જ પહોંચ 
િરાવે છે, તેની પાવરલમૂની વસ્તઓુ સાથે ખબૂ જ 
હરીફાઈ છે (પજંાબના પાવરલમૂોમા ં વર્વામા ં
આવતી એિેક્ષલક શાલોને સ્થાત્રનક વેપારીઓ દ્વારા 
કચ્છમા ં વેચવામા ં આવે છે૩૫). તેનાથી વેચાર્નુ ં
પ્રમાર્ ઘટયુ,ં વસ્ત ુ અને વર્કર બને્નનો ગ્રાફ 
સપાણકાર રીતેનીચે આવી રહ્યો છે. ઊન અને 
સબંતં્રિત ફાઇબરોને મોસમી મારં્ને ધ્યાને રાખીને, 
જે વર્કરો પાસે મડૂી હોય તેઓ રોકાર્ કરશે, તેનો 
જથ્થો ભેર્ો કરીને સ્ટૉક સાચવી રાખશે, પછી 
ત્રશયાળામા ં સ્થાત્રનક અને બાહ્ય બને્ન બજારોમા ં
વેચાર્ કરશે. ૨૦૦૦ની મધ્યમા ં કપાસના 
આવવાથી સમગ્ર વષણ વેચાર્ની સભંાવનાઓ 
ખલૂી. 

કાલા કપાસ, આવકની ન્સ્થરતાએ અસમાનતાનો 
અન્ય એક સ્ત્રોત બનાવ્યો. એિેક્ષલક સાથે, વર્કરોનુ ં

3૩જૂથ બેઠક, ર્ોિરા ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૭ 

3૪જૂથ બેઠક ઘર્ીથર ર્ામ, એત્રપ્રલ૧૧, ૨૦૧૮ 

3૫ લતુ્રિયાર્ામા ંએિેક્ષલક શાલોની અસર એ પટરવતણનનુ ંમખુ્ય ક્ષબિંદુ હત ુ.ંજૂથ બેઠક,  ભડલી ર્ામ, ઓક્ટોબર૯, ૨૦૧૭, 
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પટરવતણન 

  
ઉવપાદન પર ત્રનયિંર્ હત ુ;ં કાલા કપાસ કે જેને 
હનૅ્ડલ કરવુ ંકટઠન છે અને તેની ખરીદી/ યાનણ સ્ટૉક 
કરવુ ંખચાણળ છે, મોટા ભાર્ના વર્કરો જોબ વકણર 
બની ર્યા. કાલા કપાસ ઉવપાદનની માક્ષલકી મોટા 
ભાર્ે વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસક પાસે અથવા નવી 
પહલેો અને ખમીર કચ્છ જી છાપ, વર્ેરે જેવી 
સસં્થાઓ પાસે રહ ે છે૩૬. અમકુ વર્કરોનામતે, 
“કાલા કપાસના વિવાથી અને એિેક્ષલકની મારં્ 
ઘટવાથી, જે વર્કરો ત્રસલાઈ નથી કરી શકતા/ 
કાલા કપાસ નથી મેળવી શકતા તેમના માટે બજાર 
ઘટી રહ્ુ ંછે.... તેઓ પાસે કાલા કપાસનુ ંઉવપાદન 
કરવા માટે ચાલ ુમડૂી નથી કારર્ કે તે એિેક્ષલકની 
સરખામર્ીમા ંવધ ુખચાણળ છે..”૩૭ 

કાચી સામગ્રીના બદલાતા ઉપયોરે્ ચાલ ુમડૂીની 
જરૂટરયાત વિારી દીિી છે. પરંપરાર્ત રીત મજુબ 
રબારીઓ દ્વારા આપવામા ંઆવતા હને્ડસ્પનુયાનોનુ ં
વર્ાટ કરવામા ં આવતુ ં હત ુ.ં ફાઇબરમાથંી 
મૅટરનો/એિેક્ષલકનો બદલાવ આવતા અને હવે 
કાલા કપાસના આવવાથી તેમજ દૂરના બજારોમા ં
સપલાય કરવાથી, ચાલ ુ મડૂીની જરૂટરયાત બહુ 
મોટા પ્રમાર્મા ંવિી છે. 
 

નવા અને પરંપરાર્ત કૌશલ્યો, તકત્રનકો તેમજ 
વધ ુવળતર માટેની ટેકનોલોજીનો ઉપયોર્ કરવો 

તાજેતરના સમયમા ં હાથ વર્ાટમા ં પનુરુવથાન 
જોવા મળયુ ં છે, ખાસ કરીને ઘેટાના ઊનમા.ં આ 
વિારે બજાર આિાટરત છે અને તે તકત્રનક અને 
ભરર્પોષર્ આિાટરત ઓુ ંછે. 

તકત્રનક તરીકે ડાઈંર્ એ કચ્છના વર્કરોના 
પરંપરાર્ત કૌશલ્યોનો ટહસ્સો નથી. પરંપરાર્ત 
રીતે, રંર્ો સ્થાત્રનક કક્ષા પર ઉપલબ્િ પ્રાર્ીજન્ય 
ફાઇબર ફરતે હત ુ ં– સફેદ, ગે્ર રંર્ના પટ્ટા, ભરૂા 
અને કાળા નાવીન્યપર્ા માટે ઉમેરવામા ંઆવતા 
હતા. સમદુાયની ઓળખ અને શાખ રંર્, ટડઝાઈન 
અને ફેક્ષિક પરની ભાત દ્વારા થતી હતી.  

સ્થાત્રનક સમદુાયો વર્કરો પાસેથી તેમના વાડાનુ ં
ભાડુ ં મેળવતા અને પછી સપાટીની સજાવટ માટે 
સ્થાત્રનક ખિીઓનો સપંકણ કરતા.હવે, ગ્રાહકો 
બદલાતા અને ઓડણર પહલેાનુ ંઉવપાદન આવતા, 
રંર્ો મહવવની ભતૂ્રમકા ત્રનભાવે છે. પરંપરાર્ત 
ટડઝાઈનો હજુ પર્ અમકુ ખત્રિઓ દ્વાર ટાઇ-ડાઈ 
કરવામા ંઆવે છે વયારે તેઓ વ્યાપક પેલેટ પર 
રંર્ો કરવા માટે સજ્જ નથી કે તેઓ તે કામ લેતા 

નથી. આથી, વર્કરોએ તેનો અખતરો કયો, શીખ્યા 
અને ડાત્રયિંર્નો અભ્યાસ કયો. અવયારે તમામ 
વસ્તઓુમા ં રાસાયક્ષર્કડાય અને કુદરતી ડાયનો 
ઉપયોર્ કરવામા ં આવે છે. ખમીરે કુદરતી ડાય 
માટે સ્થાત્રનક ક્ષમતા વિારી, તેના માટે તેર્ે ડાત્રયિંર્ 

કાયણશાળાઓ પર્ ર્ોઠવી અને વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો સાથે રહીને ડાય એકમો પર્ ત્રવકસાવ્યા. 
સ્થાત્રનક ટડઝાઈન શાળાઓ પર્ કુદરતીડાયો 
માટેની તાલીમ આપે છે. અમકુ વર્કરો 
અમદાવાદના ડાય એકમો પાસેથી ચોક્કસ રંર્ો 
અને ગરુ્વત્તાની ખાતરી માટે કામ કરાવે છે, જ્યારે 
અન્ય વર્કરો સ્થાત્રનક બજારમાથંી મળતા ડાય 
યાનણ વાળા કપડા બનાવે છે. 

ત્રવિંટવામા ંઅને માપમા ંનવીનતા લાવવામા ંઆવી 
છે. ર્ોિરામા,ં મારં્ અને ઉવપાદન વિતા, 
સેક્સનલક્ષબમરેત્રપિંર્ કરવામા ં આવે છે. માપમા ં
નવીનતા (કોટાય અને ત્રસરાચ) વિી છે અને 
પટરવારના સભ્યો પરની ત્રનભણરતા તથા સમય 
ઘટયો છે. શકું આકારમા ં યાનણના પરૂવઠાએ આ 
માપમા ંનવીનીકરર્ને ઝડપી આર્ળ વિાયુું છે. 

વિારાના વાર્ાની જટટલ તકત્રનકો અને ભાતને 
ટડઝાઇનનો અત્રવભાજ્ય ટહસ્સો બનાવી, જે રીતની 
ટડઝાઈન બનવાની હોય તે રીતનુ ંસતત ત્રવચારીને 
આર્ળ વિવુ ંપડે છે, વિારાના વાર્ાનો ઉપયોર્ 
કરવાની વ્યહૂરચના કે જે આ ર્ામોમા ંસારી કામ 
કરી રહી છે તેનાથી ઉવપાદન ઘટયુ ંછે, ખાસ કરીને 
વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોનુ.ં પરંપરાર્ત જાળ કે વધ ુ
અસરકારક જેક્વાડણનો ઉપયોર્ કયાણ ત્રવના 
વિારાનો વાર્ો ઉપયોર્ કરવાથી, નાના પાયે 
જથ્થાબિં ઉવપાદન કરવાની અને ટડઝાઈન તથા 
વસ્તમુા ં બાિંછોડ રાખવાની તક મળે છે કે જે 
વ્યન્ક્તર્ત ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતાને અનકુૂળ છે. 
ચોક્કસ બજારની ત્રવત્રશટટતાઓ સમજવી અને 
હાસંલ કરવી કે જે જેની કદર થાય છે અને તેના 
માટે અસરકારક વળતર પર્ મળે છે. ત્રવત્રવિ 
ફાઇબરો વચ્ચે ફેર બદલ કરવુ ંએ બજારના ત્રવત્રવિ 
ત્રવભાર્ો સિુી પહોંચવાનો મખુ્ય માર્ણ છે. 

વેચાર્ની પરંપરાર્ત રીતમા ં કલેકશન એકિ 
કરીને રાખવામા ં આવતુ ં અને ચોક્સ ઋતમુા ં
વેચાર્ની રાહ જોવામા ંઆવતી, તે હવે ફરીથી યવુા 
વર્કરો અપનાવવા લાગ્યા છે અને તેઓ વેચાર્ 
કરીને ઉવપાદનનુ ં રોકડું કરતા નથી. દા.ત., 
કોટાયના મનસખુ કાનજીકરસન પ્રદશણનમા ં લઈ 

3૬ ત્રસરાચના વર્કરોએ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે લમૂ પવૂે એિેક્ષલક વર્ાટ સરળ હત ુ ં(આથી, મટહલાઓ માટે ખબૂ સભંવ હત ુ)ં અને કાલા કપાસ સાથે બજારો સિુી પહોંચવુ ંમશુ્કેલ 
બની શકે છે કારર્ કે તેના માટે જરૂરી ઇનપટુ ખબૂ વધ ુહોય છે.જથૂ બેઠક, ત્રસરાચ ર્ામ, માચણ ૧૬, ૨૦૧૮ 

3૭ જૂથ બેઠક, કોટાય ર્ામ, – નવમે્બર૭, ૨૦૧૭ 
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જતા પહલેા કલેક્શન એકિ કરે છે. જે વર્કરો 
તેમના ઉવપાદનના વવટરત નાર્ા ંમેળવવા ઇચ્છે છે 
તેમા ં જોબ વકણરોનો સમાવેશ થાય છે, કે જેઓ 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરો પાસે વસ્તઓુ લઈ જાય 
છે; આવા વર્કરોનુ ં પ્રમાર્ ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
વર્કરો કરતા ઘણુ ંવધ ુછે. 

વર્કરો, ખાસ કરીને યવુા વર્કરો, ઇન્ટરનેટ અને 
ફેસબકુ તથા વ્હોટ્સસએપ જેવા સોત્રશયલ મીટડયાનો 
બજાર મેળવવા તથા લાભાથીઓના સપંકણમા ંરહવેા 
માટે ઉપયોર્ કરે છે. કોટાયના વર્કર 
શામજીરામજી કે જે ઓનલાઇન વેચાર્ કરે છે તે 
જર્ાવે છે કે સીિા જ બજાર સિુી પહોંચવુ ં વધ ુ
નફાકારક છે કારર્ કે તેમા ં કોઈ વચેટયા નટી. 
“અમકુ યવુા વર્કરો સીિા જ બજારમા ંવેચાર્ કરે 
છે, જેમા ં ટડઝાઈનરો પર્ આવી જાય છે – તેઓ 
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર યરુોપથી પર્ ઓડણર મેળવે છે અને 
પેપલનો ઉપયોર્ કરીને ચકુવણુ ંમેળવે છે – નવી 
ટેકનોલોજી ઉપયોર્ી છે”૩૮. 
 

વવવવિ કે્ષવત્રય પહોંચ 

ર્ામડાઓમા ંજે રીતે પટરવતણન આવે છે અથવા કે 
જે ઝડપથી પ્રર્ત્રત કરે છે તેનો ઘર્ો આિાર 
બજારના કેન્દ્રોથી તેમના અંતર૩૯ પર રહ ેછે. અિોઇ 
અને ઘત્રનથારના અપવાદ સાથે, અન્ય આવુ ં
પટરવતણન પ્રદત્રશિત કરનારા ર્ામડા ભજુથી ૪૦ થી 
૫૦ કી.મી.ના અંતરે આવેલા છે, કે જ્યા ંખમીર જેવી 
સસં્થાઓ પર્ ટિયાવતં છે. પટરસર એ એવુ ંકે્ષત્રિય 
સ્થાન છે કે જે મજબતૂાઈ આપે છે. જે ર્ામો દૂર છે, 
કે જ્યા ંપહોંચવુ ંખબૂ જ મશુ્કેલ છે, વર્ાટ એ બીજા 
તબક્કાનુ ંભરર્પોષર્નુ ંમાધ્યમ છે અથવા જો તે 
પ્રાથત્રમક હોય તો, વર્કરો જોબ વકણ આિાટરત કામ 
કરે છે. (દા.ત. માથલ, જામથાડા) 

ઉપર સદંક્ષભિત ત્રસવાયનો સામાન્ય સવે (અભ્યાસ 
માટે પસદં કરાયેલા ૧૫ ર્ામ ત્રસવાયનો) ભાર 
પવૂણક એવુ ંદશાણવે છે કે જે ર્ામના વર્કરો પાસે 
આ લાભ નથી વયા ંતકલીફો વેઠવાનુ ંહજુ પર્ શરૂ 
છે. વર્કર વડીલ સાથે વાત દરત્રમયાન, આ 
અસમાનતા મહવવને સ્પટટ રીતે સ્વીકારવામા ં
આવ્યુ ં હત ુ;ં એક એવુ ંસચૂન બહાર આવ્યુ ં હત ુ ં કે 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોએ કાલા કપાસ પર વધ ુ ધ્યાન 
અને આવા અંતટરયાળ ત્રવસ્તારોમા ં કામ કરનારા 
અન્ય વર્કરો પર વધ ુધ્યાન આપવુ ંજોઇએ, અને 
કે્ષત્રિય અસમાનતા મહદ્ અંશે દૂર કરવા માટે 

એિેક્ષલકમા ં વધ ુ નવીનીકરર્ અને ત્રવત્રવિતાને 
સમથણ કરવી જોઇએ. તેઓએ એ તથ્ય તરફ પર્ 
ઈશારો કયો હતો કે ભજુોડી જેવી વસાહતો પાસે 
વર્કરો પરૂતા પ્રમાર્મા ંહોવાથી નાની સખં્યામા ં
વર્કરોના પટરવારો હતા તેવા ર્ામોની 
સરખામર્ીએ તેઓ જ્ઞાત્રત વાદ તથા આત્રથિક 
વકં્ષચતપર્ા ત્રવરુદ્ધ ઊભા થવા સમથણ હતા. 

અભ્યાસ કરેલ ર્ામાડાઓમા ં એકંદર પનુરુવથાન 
થયેલ હોવા છતા,ં પહલેા થયેલ નકુસાની અને 
ગમુાવેલ ભરર્પોષર્ની હજી ભરપાઈ થઈ શકી 
નથી. ઉદાહરર્ તરીકે, સારલીમા,ં ભકૂંપ પહલેાના 
સમયમા ં૭૦ લમૂ હતા તે ભકૂંપ પછી ઘટીને ૨૫-
૩૦ રહી ર્યા, હવે તે ૪૫ જેટલા થયા છે;અદોહીમા,ં 
ભકૂંપ પહલેા ૧૨૦ હતા જે પછી ઘટીને ૫૦-૬૦ 
રહી ર્યા અને હવે તે ૧૦૦ જેટલા છે. જે વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો સ્થાત્રનક સમદુાયો તથા બજારોને 
સપલાય કરતા હતા તે ઓછા થઈ ર્યા છે. ત્રવશ ુ

ભાઈ લખમર્ભાઈ વર્કર, અદોહીના વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસક છે, ભકૂંપ પહલેા જે ૨૫ લમૂ હતા 
તે ઘટાડી દીિા અને અવયારે તે ૬ રહી ર્યા છે. 
અંજારની બજારમા ં સસ્તા ં ઊનના ફેક્ષિક મશીન 
સાથે, અિોહીના સ્થાત્રનક બજારોમા ં વર્ાટ કામ 
ઘટી ર્યુ ંછે. 

પસદં કરેલા ર્ામડાઓમાથંી, અદોહી, ઘત્રનથર, 
ત્રસરાચ, ફરાડી અને જમથાડાની કચ્છ બહાર 
ઓળખ નથી. ર્ામડાઓના આ જૂથોની અંદર, 
અદોહીપતૂ્રવિય કચ્છના સમદુાય માટે કેષ્ન્દ્રત બજાર 
હત ુ.ં વિતી સ્થાત્રનક મારં્ને પરૂ્ણ કરવા માટે 
પાવરલમૂની અહ ં શરૂઆત કરવામા ં આવી હતી. 
તેમ છતા,ં તરત જ મીલ દ્વારા બનાવેલ પોક્ષલસ્ટર 
એ પહલેી પસદં હતી, અને તે અંજારના વેપારીઓ 
પાસેથી ખરીદવામા ં આવતા. અંજારમા ં બજાર 
જવાથી, ઘટાડો થયો હતો. અદોટહમાખંમીરની 
દરત્રમયાનર્ીરીથી ભરર્પોષર્ તરીકે વર્ાટ કામ 
હાલમા ંવધ ુમજબતુ બન્ય ુ છે, ખાસ કરીને કાલા 
કપાસની શરૂઆત કરવાથી, તેનાથી વર્કરોની 
આવક વિી છે અને ત્રનયત્રમત વેતન ન્સ્થર બન્યા 
છે. હવે, વર્કરો સીિા જ બજારમા ંવેચાર્ કરવાનુ ં
પર્ આયોજન કરી રહ્યા છે. 

ફરાદીમા,ં વર્ાટ કામમા ં પરત ફરવા ત્રવશે વાત 
કરતા વર્કરોએ ટકાઉ બજાર મેળવવા પર કહ્ુ.ં 
“એિેક્ષલક બજાર ઘટી ર્યુ ં છે અને અમારી પાસે 
કોઈ આવક નથી. અમે અમકુ સમય સિુી વર્ાટ 

3૮ જૂથ બેઠક, કોટાય ર્ામ, નવમે્બર ૭,૨૦૧૭, કોટાય ર્ામ 

3૯ ૧૯૯૦ ના દાયકામા,ં નખિાર્ામા ંવડવા કન્યા ર્ામ મજબતુ વર્ાટ કામ કરનાર ર્ામ હત ુ ંકે જેમા ં૮૦-૧૦૦ લમૂ હતી. ભકૂંપના સમયની આસપાસ ત ેઘટીને ૨૦ થઇ ર્ઈ. 
તે વર્ાટ કામ ઘટવા પાછળનુ ંકારર્ ભજુથી તેનુ ંઅંતર હત ુ,ં લાડા રામભાઈ જર્ાવે છે, બજાર, ર્ામ અને કામનુ ંસ્થળ સકંોચન પામવાથી, પરવડે તેવી નાર્ાકીય સસં્થાઓ 
સિુી પહોંચ ન હોવી, સરકારી મદદ ના મળવી, અને કાચી સામગ્રી/ ત્રવકસાવવા પર થતો વિતો જતો ખચણ... હાલ ૧૫-૨૦ પટરવારો ખેત મજૂર તરીકે કામ કરે છે.   
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પટરવતણન 

  
કામ બિં કરી દીધુ ંઅને ફરીથી જોબ વકણર તરીકે 
કામ કરવાનુ ંશરૂ કયુું. વયાર પછી, અમે કાલા કપાસ 
શરૂ કયાણ પરંત ુઅમને જે યાનણ મળયા તે ખરાબ હતા 
તેથી અમે તેને પર્ છોડી દીધુ.ં આ ઉપરાતં, કાલા 
કપાસમા ંવધ ુમજૂર અને માર્સોની જરૂર પડે છે. 
એિેક્ષલક મટહલાઓ માટે પર્ સરળ હત ુ.ં સ્વતિં 
રહવેા માટે પર્ નાર્ાનંી જરૂર રહ ેછે. ર્રવી ગરુ્જરી 
માિ મોટા વર્કરોને ઓડણર આપે છે.”૪૦ 

જમથાડાક્યા ંતોસરાલી કે ભજુોડીના વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો માટે મોટા ભારે્ જોબ વકણરોનુ ંર્ામડું રહ્ુ ં
છે. ભજુોડી અને સરાલી ત્જલ્લાની અંદર અને બહાર 
વર્ાટ માટે ખબૂ જ જાર્ીતા છે. તાજેતરના વષોમા,ં 
અદોટહ અને કોટેય પર્ સપાટી પર આવ્યા છે. 
કોટેય ર્ામમા,ં વર્કરોએ વ્યક્ત કયુું હત ુ ં કે 
બજારથી અંતરનો નફાના ર્ાળા સાથે સીિો સબંિં 
છે; અહીં અમકુ વર્કરોએ ઇન્ટરનેટ અને સોત્રશયલ 
મીટડયા દ્વારા અંતરની સમસ્યા દૂર કરી છે, તેમા ં
છતા ંનેટવકણ કનેષ્ક્ટત્રવટી ઓછી છે૪૧. 

ઘત્રનથર જેવા અમકુ ર્ામોમા,ં વર્કરો તેમના બે 
પરંપરાર્ત વ્યવસાય, વર્ાટ અને ખેતી કામ 
વચ્ચે સમતોલન ત્રવકસાવતા જોવા મળયા૪૨. 
ખેતીમાથંી થનારી આવક ત્રનયત્રમત છે અને વર્ાટ 
કરતા ઘર્ી વધ ુછે. વર્ાટ કામ એ માિ પ્રાસકં્ષર્ક 
છે કેમ કે તે ઓડણર આિાટરત છે. જૂની પેઢી માટે, 
ખેતી કરતા વર્ાટ કામ સરળ હત ુ,ં વર્ાટ કામ 
તેમને વધ ુ સ્વતિંતા આપતુ.ં અમકુ વર્કરોએ 
બજારના અભાવે પર્ વર્ાટકામ છોડી દીધુ,ં દા.ત., 
રમેશ બચ ુભરુાવર્કર કૌશલ્યવાન વર્કર હોવા 
છતા ંતે કામ છોડી દીધુ.ં 
 

આવર્િક સાંબાંિો અને સહકારી કામકાજ માટેના 
પ્રયત્કનો 

વષણ ૧૯૪૫મા ં ભજુમા ં મહશે્વરી અને મારવાડા 
સમદુાયના લર્ભર્ ૫૦૦૦ વર્કરો સમેંલન માટે 
એકિ થયા હતા. તે ભારતની આઝાદીની ચળવળ 
સાથે જોડાયેલ હત ુ.ં તે સમયે તાજેતરમા ંશરૂ કરેલી 
મશીન વર્ાટવાળી મીલોની સરખામર્ીમા ં કાચી 
સામગ્રી તરીકે વર્કરોને પરૂા પ્રમાર્મા ં યાનણ 
મળતા ન હતા૪૩. 

વષણ ૧૯૫૪મા ંશ્રી ભજુોડી સતુાર ઊન હાથ વર્ાટ 
સહકારી મડંળી લી. નામની સહકારી મડંળીની 

રચના કરવામા ં આવી હતી, તેનો હતે ુ નાના 
કારીર્રોને મદદ કરવાનો હતો “તેમના પોતાના 
વ્યવસાયો ઊભા કરવા અને તેમના પોતાના 
ઉવપાદન એકમ ઊભા કરવા”.૪૪ કચ્છના વર્ાટના 
ઇત્રતહાસમા ંઆ સહકારી મડંળીએ ખબૂ જ મહવવની 
ભતૂ્રમકા ત્રનભાવી, ભજૂોડીના ઘર્ા ં સામદુાત્રયક 
વડીલો ટિયાશીલ રીતે આ સસં્થાને ઊભી કરવામા ં
સટિયપર્ે જોડાયા હતા. સરકાર તરફથી 
ભરર્પોષર્ અને કલ્યાર્કારી ટેકો મળયો હતો. 
વર્કરો માટે કોલોની સ્થાપવા માટે ભતૂ્રમ 
ફાળવવામા ંઆવી હતી. વષણ ૧૯૯૦ની આસપાસ 
આ સસં્થાએ પોતાનુ ં મહવવ ગમુાવ્યુ,ં મોટા ભારે્ 
ખાનર્ી ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો ઊભા થવાના કારર્ે. વષણ 
૨૦૦૧ ના ભકૂંપ પછી કે.ડી.સી. (કચ્છ ટડષ્સ્રક્ટ કો-
ઑપરેટટવ બેંક) દ્વારા આ સહકારી મડંળીના 
કામકાજ બિં કરી દેવામા ંઆવ્યા કારર્ કે તે લોન 
ચકુવણુ ંકરી શક્યા ન હતા. તાજેતરમા,ં આ સસં્થાને 
(મડંળીને) બેઠી કરવાનો પ્રયવન અમકુ વર્કરો દ્વાર 
ભજુોડીમા ં કરવામા ં આવ્યો હતો, તેઓએ બેંકના 
બાકી નીકળતા નાર્ા ંચકૂવ્યા જેથી તેને ફરી શરૂ 
કરી શકાય. ફેબઆૃરી ૨૦૧૮મા,ં તેઓ ફરી સરં્ટઠત 
થયા જેથી હસ્તકલા વ્યવસાય ત્રવકાસ કેન્દ્ર માટે 
અરજી કરી શકાય૪૫. 

સહકારીઓનો હતે ુનાના (મોટા ભારે્ વ્યન્ક્તર્ત) 
ઉદ્યોર્ને મદદ કરવાનો છે, નહીં કે ભારતની અન્ય 
સહકારીઓ અને ઉવપાદક કંપનીઓની સયંકુ્ત વૅલ્ય ુ
ચેઇન કામર્ીરી (કાચી સામગ્રીઓની ખરીદી, 
ઉવપાદન, બજાર, રેવેન્ય ુની વહેંચર્ી)ની જેમ નહીં, 
તે કચ્છની વારસાર્ત ઔદ્યોક્ષર્ક ભાવનાનુ ંસચૂક 
(કે પટરર્ામ) છે કે જે સહકારી કામના બદલે 
વ્યન્ક્તર્ત વધ ુછે. 

કચ્છના પવૂીય ભાર્મા,ં મારવાડા અને મહશે્વરી 
સમદુાય દ્વારા સયંકુ્ત મડંળી રચવામા ંઆવી, કે જે 
ત્જલ્લામા ંખબૂ જ આર્વી છે. આ બે સમદુાયો વચ્ચે 
બેટી-દેતી વ્યાપાર (આંતર-લગ્ન) પર્ થતા હતા 
કે જે અવયારે અન્ય ક્ષેિોમા ં જોવા મળતો નથી. 
રબારીઓ અને ભરવાડો સાથેના સામાત્જક સબંિંો 
હજુ પર્ શરૂ છે૪૬. 

 

 

 

૪૦ જૂથ બેઠક, ફરાડીર્ામ, માચણ૧૬, ૨૦૧૮ 

૪૧ જૂથ બેઠક,કોટાય ર્ામ, માચણ૧૬, ૨૦૧૮ 

૪૨ જૂથ બેઠક,ઘનીથર ર્ામ, ફેબઆૃરી૨૪, ૨૦૧૮ 

૪3 મખુ્ય ટીમ સાથે બેઠક, ખમીર, ઓર્સ્ટ ૧૭,૨૦૧૭,  

૪૪ હસ્તકલા વ્યવસાય ત્રવકાસ કેન્દ્ર  - પ્રોજેક્ટ ટરપોટણ (ફેબઆૃરી ૨૦૧૮) શ્રી ભજુોડી સતુાર ઊન હાથવર્ાટ સહકારી મડંળીની પ્રસ્તાવના 
૪૫ ઘત્રતતલહરુેનુઇંમેઇલ પ્રવયાયન એત્રપ્રલ ૩૦, ૨૦૧૮ 

૪૬ જૂથ બેઠક,અદોહી ર્ામ , ફેબઆૃરી ૨૫,૨૦૧૮ 
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તેમ છતા,ં પાવરલમૂની પ્રત્રતકૃત્રતઓના ઘસારા દ્વારા 
માકેટમા ં ભરાવો થવો, જી.એસ.ટી., વર્ેરે જેવા 
તાજેતરના પડકારોના કારર્ે દેશના અન્ય ભાર્ોની 
જેમ તેઓ એકસાથે આવવામા ં ત્રનટફળ રહ્યા. 
આપરે્ તેના ત્રવશે પછી વાત કરીશુ ંજ્યારે આપરે્ 
‘રાજનૈત્રતક પટરવતણનો’ ત્રવશે વાત કરીશુ ં(ત્રવભાર્ 
૪.૫). 

સમદુાયમા ં આશરો આપવાની એક મજબતુ 
પરંપરા છે, એટલે કે આશ્રય દાતા કે જે રક્ષર્ કરે 
છે અને સમદુાયના નબળા સભ્યોની સલામતીની 
ખાતરી કરે છે. આ ત્રવચારિારા માસ્ટર િાફ્ટ્સસ્પસણન 

ત્રસસ્ટમમા ં જોડાયેલ છે કે જેમા ં ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
વર્કર કાચી સામગ્રી, ટડઝાઈન અને બજારને 
ત્રનયતં્રિત કરે છે જ્યારે વર્કરો વેતન માટે વર્ાટ 
કરે છે. ૨૦૦૦ના પ્રારંક્ષભક સમય સિુી તે ખબૂ જ 
પ્રમાર્મા ં અન્સ્તવવમા ં હત ુ,ં વયાર પછી થયેલ 
આત્રથિક ફેરફારોએ હવે ખબૂ જ વધ ુ જટટલતાઓ 
લાવી દીિી છે. પહલેા, વર્ાટમા ં ચાર મખુ્ય 
પ્રકારના લોકો હતા, તેમાના મોટા ભાર્ના પાટણ -
ટાઇમ હતા કારર્ કે વર્ાટ તેમનો મખુ્ય વ્યવસાય 
ન હતોીઃ 

a. માસ્ટર આટટિત્રશયન૪૭ કે જે સ્થાત્રનક અને 
બાહ્ય બને્ન બજારોમા ંસપલાય કરે 

b. મયાણટદત ક્ષમતામા ં સપલાય કરવાની 
ક્ષમતાવાળા ઉદ્યોર્ સાહત્રસક, મખુ્યવવે 
સ્થાત્રનક બજારોમા ં અને માસ્ટર 
આટટિત્રશયનોને. 

c. જોબ વકણર વર્કર. 
d. લમૂ પહલેાની તૈયારીઓના કામ કરનાર 

કામદારો, મોટા ભાર્ે મટહલાઓ. 

હવે વધ ુજટટલ માળખુ ંછે, જોબ વકણર અને ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો બને્ન પાટણ-ટાઇમ અને ફૂલ ટાઇમમા,ં 
આંત્રશક-કૌશલ્યવાન અને કૌશલ્યવાન; માિ 
એિેક્ષલકનો ઉપયોર્ કરનાર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો અને 
અન્ય સામગ્રીઓ સાથે ક્યારેક કાલાનો ઉપયોર્ 
કરનાર; વર્કરો કે જે માિ બાહ્ય બજારોમા ંસપલાય 
કરે છે અને અન્યો કે જે સ્થાત્રનક બજારમા ંજ (ઘટતા 
જતા) સામાન આપવાનુ ંશરૂ રાખે છેીઃ અને આ નવા 
યવુા વર્કરોમા ંઅને મટહલાઓમા ંઅમકુના તેમના 
પોતાના બજાર જોડાર્ો છે. 
 

વણકરો અને અન્ય જૂર્ો વચ્ચે આવર્િક સાંબાંિો 

સામાત્જક મલૂ્યો સાથે જોડાયેલ આત્રથિક વ્યવહારોએ 
સદીઓ સિુી ભરર્પોષર્ પરંુૂ પાડયુ ં છે. આ 
વ્યવહારોમા‘ંઆશરો આપવાના’ પટરબળનો 
સમાવેશ થાય છે.૪૮ તાજેતરમા,ં ફાઇબર આવવાથી 
અને ઉવપાદનના માધ્યમો વિવાથી, સસ્તા ંમશીન 
દ્વારા વર્ાટ થતા ત્રસન્થેટીક ફેક્ષિકની શોિ થવાથી 
પરંપરાર્ત જોડાર્ો અને આશ્રય આપવાના 
સબંિંોમા ંબદલાવ આવ્યો. મોટા ભાર્ના ર્ામોમા,ં 
ખાસ કરીને જ્યા ંમહવવપરૂ્ણ આત્રથિક પ્રર્ત્રત થઈ છે 
વયા ંઅન્ય સમદુાયો સાથેના આત્રથિક સબંિંો બઘં 
થઈ ર્યા છે અથવા ખબૂ જ નબળા પડી ર્યા છે. 
બને્ન સમદુાયોએ તેને તેમની ફાળમા ં લીધુ ં હોવા 
છતા ં ભતૂકાળની ઝખંના કે અર્ાઉના સબંિંોના 
અમકુ પ્રકાર પનુીઃ જીવતં કરવાની ઇચ્છા હોવાના 
ઇશારા જોવા મળયા છે (દા.ત. બડાલી ર્ામમા,ં 
નીચે જુઓ).  

પરંપરાર્ત બજારના બદલે બાહ્ય બજાર માટે 
ઉવપાદન થાય છે, તેમ છતા ંપરંપરાર્ત બજારો 
સપંરૂ્ણપર્ે બિં નથી કયાણ (ઘત્રનથર ર્ામની જેમ, 
નીચે જુઓ). 

જ્યારે સસ્તા,ં હળવા ફેક્ષિકની પસદંર્ી આપવામા ં
આવે વયારે જે સ્થાત્રનક સમદુાયો માટે વર્કરો 
ઉવપાદન કરતા હતા તેમર્ે ગ્રામ્ય પહરેવેશ અને 
ભારે સ્થાત્રનક હાથ વર્ાટવાળાફેક્ષિકો પહરેવાનુ ં
બિં કરી દીધુ ંછે અને પાવરલમૂ અને મીલ દ્વારા 
બનાવવામા ં આવતા હળવા ત્રસન્થેટી કફેક્ષિકનો 
ઉપયોર્ કરવાનુ ં શરૂ કરી દીધુ ં છે. તેના કારરે્ 
વર્કરો દૂરના બજારો માટે ઉવપાદન કરવા મજબરૂ 
બન્યા છે. પરંપરાર્ત રીતે, રબારીઓ, ખેડૂતો અને 
અન્ય સ્થાત્રનક સમદુાયો સાથેના આત્રથિક સબંિંો 
ખબૂ જ વધ ુપ્રમાર્મા ંઘટી ર્યા છે. પરંપરાર્ત 
રીતે ‘માસ્ટર’ એવા રબારીઓને લાગ્યુ ંકે વર્કરો 
આત્રથિક સમહૃ્નદ્ધ મેળવી રહ્યા છે અને પરાવલબંનની 
રીતો તટૂી ર્ઈ છે. પહલેાની સામાત્જક 
અસમાનતાઓ િીમે-િીમે ભારં્ી રહી છે (નીચે 
ત્રવભાર્૪.૨ જુઓ)૪૯. 

તેમના િાત્રમિક કપડા માટે, ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસરં્ો 
માટે, રબારીઓ વર્કર પાસેથી કાપડની ખરીદી 
કરશે અને ભાડી ર્ામના ખિીઓ પાસે ટાઈ-ડાઈ 
કરાવશે. રબારી પટરવાર સાથેના સવંાદમા ંતેઓએ 

૪૭ એવો શબ્દ કે જે બાહ્ય બહારો અને હસ્તકલા ના કારીર્રોને સરકારી એવોડણ મળતાનીસાયે આવ્યો અને તેર્ે વર્કરોમા ંઅંદરો-અંદર પોતાના સત્તાનાડાયનાત્રમક ઊભા 
કયાણ (એવુ ંપાસુ ંકે જે અહીં અભ્યાસ કરવામા ંઆવલે નથી). 
૪૮ સટુમાઅયરં્ર, ખમીર સાથે થયેલ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન ઓર્સ્ટ, ૧૭, ૨૦૧૭: તેર્ીએ કચ્છ માલિારીઓ અને એરાખત્રપ્રન્ટરો વચ્ચેના સબંિંોનુ ંઉદાહરર્ આપેલ હત ુ.ં 
૪૯ મખુ્ય ટીમ સાથે બેઠક, નવેમ્બર૬, ૨૦૧૭ 
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પટરવતણન 

  
સમજ આપી હતી કે દરેક રબારીના ઘર કે ઘરના 
જૂથ સાથે એક વર્કર જોડાયેલ હતો. તે એક 
બદલા પદ્ધત્રત હતી. છેલ્લા ૨ થી ૩ દાયકામા,ં મીલ 
દ્વારા બનાવેલ પોક્ષલસ્ટર કાપડ સસ્તા ં થયા અને 
તેનો ઉપયોર્ વધ ુઆરામ-દાયક થયો, તેમ છતા,ં 
એવા રબારીઓ છે કે જેઓ તેમના ભરવાડોના 
પહરેવેશ એવી ખાદીનો ઉપયોર્ કરે છે. અર્ાઉ 
રબારીઓ પાસે વધ ુ‘માલ’ (ઊન) હત ુ ંપરંત ુહવે 
તેઓ પર્ મજૂરી કરતા હોવાથી, તેમને યાનણ 
બજારમાથંી ખરીદવા પડે છે. તેથી, વર્કરો સાથેના 
જૂના સબંિંો સભંવ નથી. અમકુ રબારીઓએ એવુ ં
વ્યક્ત કયુું હત ુ ં કે જો સભંવ હોય તો, તેઓ તેને 
પનુીઃજીવતં કરવા ઇચ્છે છે; અને અમકુ વર્કર 
વડીલોએ પર્ એવી નોંિ કરી કે અમકુ સ્થાત્રનક 
ત્રવત્રનમય પનુીઃ શરૂ થાય તે અપેક્ષક્ષત છે૫૦. 

માથક ર્ામના વર્કરોને આહીરો અને રબારીઓ 
સાથે આત્રથિક સબંિં હતા. આહીરો ખેતી કરતા હતા 
અને વર્ાટ કામની બજાર મારં્ મયાણટદત હોવાના 
કારર્ે, વર્કરોને લગ્ન અને અન્ય સામાત્જક 
પ્રસરં્ોમા ં ઢોલ વર્ાડવા, વર્ેરે જેવી અન્ય 
પ્રવતૃ્રત્તઓમા ં સામેલ કરવામા ં આવતા. આહીરોએ 
અમકુ જમીન ભેટ તરીકે આપી હતી, તેમા ં
વર્કરોએ ખેતી કરવાનુ ંશરૂ કયુું૫૧. 

કચ્છની અંદર સમદુાયો વચ્ચેના સામાત્જક સબંિંો 
અને નેટવકો તટૂી ર્યા છે પરંત ુબીજી કોઈ જગ્યાએ 
અન્ય પ્રકારના સબંિંો ત્રનમાણર્ પામ્યા. આ અન્ય 
સબંિંો બજાર આિાટરત છે. વડીલો સમદુાય અને 
વતણમાન પટરવતણનો૫૨ બાબતે ક્ષચિંત્રતત લાગ્યા, જેમા ં
જે રીતે વેપારનુ ંઊંચા નફાના ર્ાળાથી આયોજન 
કરવામા ં આવે છે કે જે નીચો ર્ાળો રાખવાના 
અર્ાઉના િોરર્ોનો આદર કરતા નથી કે જેથી 
વર્કરોમા ંઅસમાનતા વિતી નથી. 

તેના અપવાદરૂપ ેઘત્રનથર ર્ામમા ંકે જ્યા ંવર્કરો 
અને સ્થાત્રનક ભરવાડ અને રબારી સમદુાયોએ 
આત્રથિક વહવેારો શરૂ રાખ્યા છે. અહીંના વર્કરો 
માને છે કે સબંિંના અમકુ પાસા (ખાસ કરીને 
િાત્રમિક પ્રસરં્ોમા ં કાપડના વેપાર બાબતે) શરૂ 
રહશેે૫૩. તેઓએ પરંપરાર્ત ટંર્ક્ષલયા (પવૂી 
કચ્છનુ ંખાસ વર્ાટ) વર્વાનુ ંશરૂ રાખ્યુ ંછે, તેમ 
છતા ંઓડણરના પ્રમાર્મા ંઘટાડો થયો છે; તે યવુા 
પેઢીના ‘આધતુ્રનક’ પોશાકના કારર્ે છે. 

અદોહીમા,ં ખિીઓ૫૪ ના અંજાર સ્થળાતંર સાથે, 
વર્કરો હવે એવા વેપારીઓને સપલાય કરે છે કે 
જેઓ મલૂ્ય વહૃ્નદ્ધ કરે છે. પહલેા તેઓ રબારી, 
ભરવાડ, પટેલ અને જૈન સમદુાય માટે વર્ાટ 
કરતા. ‘ફેરી’ (ફેરી કરીને વેપાર કરવો) દ્વારા 
વેચાર્ અમકુ વષોથી બિં થઈ ર્યુ ં છે કારર્ કે 
તેઓ હવે સ્થાત્રનક ગ્રાહકો નથી. 

અથણતિંએ અમકુ વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો સાથે 
અમકુ સબંિંો પાછા વાળયા, હવે તેઓ અન્ય 
સમદુાયની મટહલાઓને કામ આપે છે, ખાસ કરીને 
રબારીઓને૫૫. પહલેા ખિીઓ (ડાય કરનાર) અને 
વર્કરો વચ્ચે કોઈ જ સબંિં ન હતા. રબારી 
મટહલાઓ ઊનનુ ંફેક્ષિક ખિીઓને આપશે. ભડલી 
ર્ામનો અરબરટહમ ખિી (મેટરટ એવોડણ ત્રવજેતા – 
૧૯૭૧) વર્કરો સાથે સીધુ ંકામ કરવાની શરૂઆત 
કરનાર પ્રથમ ખિી હતો. વર્કરોએ ૧૯૭૦ની 
આસપાસ ખિીઓ સાથે સીિા કામ કરવાની 
શરૂઆત કરી અને બજાર સાથે ટિયા કરવાની 
શરૂઆત કરી. ભડલી અને મોટી ત્રવરાર્ી મખુ્ય 
બાિંર્ી કેન્દ્રો તરીકે ઊભરી આવ્યા. ટાઈ ડાઈ શાલ 
ઘર્ા ંવષોથી કચ્છના વર્ાટની મખુ્ય વસ્ત ુબની 
રહી છે. 

 

વર્કરોમા ંઅંદરોઅંદર આવક અને સપંત્રત્ત ત્રવતરર્ 

સ્વતિં વર્કર અને જોબ વકણરો વચ્ચે દેક્ષખતી 
અસમાનતા છે. દા.ત., ઉદ્યોર્ સાહત્રસક માત્રસક 
રૂત્રપયા ૩૫૦૦૦ થી રૂત્રપયા ૪૦૦૦૦ જેટલી કમાર્ી 
કરે છે વયારે ખમીર માટે જોબ વકણ લેનારા વર્કરો 
સરેરાશ માત્રસક રૂત્રપયા ૧૨૦૦૦ થી રૂત્રપયા ૧૫૦૦૦ 
ની કમાર્ી કરે છે જ્યારે અન્યો માત્રસક રૂત્રપયા 
૧૦,૦૦૦ થી ૧૨,૦૦૦ જેટલી કમાર્ી કરે છે૫૬. 
વ્યન્ક્તર્ત વર્કરો દ્વારા અમકુ દાન કે લોન તરીકે 
‘પનુીઃત્રવતરર્’ થત ુ ં હોવાનુ ં જોવા મળે છે, પરંત,ુ 
અસમાનતાનુ ં ત્રનવારર્ લાવવાના સકંક્ષલત નકોર 
પ્રયવનો થતા નથી. 
હવે, મોટાભાર્ના જોબ વકણ લેનાર વર્કરો વર્ાટ 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતા, સસં્થા અને બાહ્ય ખરીદદારો 
વચ્ચે પસદંર્ી કરી શકે છે. વર્કરો કે જેઓ હજુ 
પર્ જોબ વકણરો તરીકે કામ કરે છે તેઓ ત્રવત્રવિ 
સ્ટેકહોલ્ડરો બદલવાનો ત્રવકલ્પ ખલૂો રાખે છે. 
આવક ન્સ્થરતા પછી પર્, તેમાનંા અમકુ વર્કરો 

૫૦ જૂથ બેઠક, રબારી પટરવાર સાથે મોટા વનોરા ર્ામમા,ંજુલાઈ ૧૦,૧૦૧૮; ખમીર સાથે બેઠક, જાન્યઆુરી ૮,૨૦૧૯ 

૫૧ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે બેઠક, ઓક્ટોબર૨૧, ૨૦૧૭,  

૫૨ જૂથ બેઠક, ભજુોડી ર્ામ, નવેમ્બર ૨, ૨૦૧૭ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, ત્રવશ્રામ વાલજી વર્કર, ભજુોડી ર્ામ, નવેમ્બર ૨, ૨૦૧૭ 

૫3 જૂથ બેઠક,િત્રનથર ર્ામ, ફેબઆૃરી૨૪, ૨૦૧૮ 

૫૪ સમદુાયો માટે ખિીઓ ટાઈ-ડાઈ કામ કરતા હતા. 
૫૫ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે બેઠક, નવેમ્બર૬, ૨૦૧૭ 

૫૬ જૂથ બેઠક, કોટાય ર્ામ, માચણ ૧૫, ૨૦૧૮; ત્રવભાર્મા ંઅન્ય આવકની કક્ષાઓ ત્રવભાર્ ૪.૧૨ પર ઉપર. 
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જોબ વકણર રહ ેછે કારર્ કે તેઓ ફેરફાર કરવા સાથે 
જોખમ પર્ આવતુ ંહોવાનુ ંમાને છે. 
વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો બાહ્ય ફંડીંર્ કે લોન તરફ 
જોતા નથી, અને તેમની સગં્રહ ક્ષમતા મજુબ કામ 
કરે છે. 
“અમે ભજુોડી જેવા નથી, કે જે ભજુની નજીક છે, 
પરંત ુઅમારી પાસે સારા ‘કાલા’ છે. વયા ંતેઓ માિ 
શાલ અને િાબડા બનાવતા હતા, પછી સ્રજુન વયા ં
આવ્યુ.ં હરીફાઈ વિવાના કારરે્ ટકિંમત ઘટે છે”૫૭ 
મોટા ભાર્ની સ્થાત્રનક ભાતો બાહ્ય બજારોમા ં
મોકલવામા ંઆવે છે વયારે ક્લસ્ટર માટેની ચોક્કસ 
કોઈ ઓળખ નથી. નવા ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો સીિા જ 
બજાર સિુી પહોંચતા હોવાથી, એવી એક િારર્ા 
હોઈ શકે કે સારી રીતે ત્રવકસેલા ર્ામડાઓની 
સરખામર્ીમા ંટૂંકો બદલાવ આવ્યો. ખમીર સાથેના 
ક્ષબન-ઔપચાટરક સવંાદમા ંઆ જર્ાવવામા ંઆવ્યુ ં
હત ુ,ં કે જે તટસ્થ સ્થળ તરીકે જોવામા ંઆવે છે. 
તેમ છતા,ં જોબ વકણરો અને ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
વર્કરોના સબંિંમા ંખમીર દ્વારા કરવામા ંઆવતી 
કાલા કપાસની દરત્રમયાનર્ીરીના કારર્ે 
તાજેતરમા ંબદલાવ આવ્યો છે. 
અદોહી અને ઘત્રનથરને હમેંશા ખબૂ જ અંતટરયાળ 
તરીકે જોવામા ં આવે છે અને તેથી ભજુોડીની 
સરખામર્ીમા ં તેને પાછળ છોડી દેવામા ં આવ્યુ.ં 
ઘત્રનથરમા,ં લાલજી દ્વારા કહવેામા ંઆવ્યુ ં કે તેઓ 
જ્યારે ભજુોડી જાય છે વયારે અને પત્રિમના અન્ય 
વર્કરોને મળે છે વયારે તેમને તેઓ સાસં્કૃત્રતક રીતે 
થોડા બહાર હોય તેવુ ં તેમને લારે્ છે. અદોહીમા,ં 

યવુા વર્કરોમા ંનવા આવમત્રવશ્વાસનો સચંાર થયો 
છે અને તેનાથી તેમને ઉદ્યોર્ સાહત્રસકની જેમ 
ત્રવચારવાનો આવમ ત્રવશ્વાસ વધ્યો છે. ભકૂંપ પછી 
આ એક મહવવનો બદલાવ છે, વર્ાટ કામમા ં
ઘટાડો આવ્યો અને તેઓએ સ્થાત્રનક ઘટતા જતા 
બજારના સદંભણમા ંલર્ભર્ આશા છોડી દીિી હતી. 
અહીં વર્ાટ કામને લીિે અસમાનતા નથી પરંત ુ
રીયલ એસ્ટેટ, મોટી દુકાનો, વરે્રે જેવા અન્ય 
વ્યવસાયોના કારર્ે છે અને મહદ્અંશે પાવરલમૂના 
કારર્ે પર્ છે, તેમ છતા,ં તેમના ઉવપાદનની બહુ 
વિારે મારં્ નથી. 
અમકુ જોબ વકણરો જોબ વકણ અને સીિા બજાર સિુી 
પહોંચવા વચ્ચે બદલ્યા કરે છે. કાલા કપાસ 
આવવાથી, એિેક્ષલક કરતા ત્રવપરીત રીતે કાચી 
સામગ્રી વધ ુપ્રમાર્મા ંજોઈએ છે અને ઉવપાદનની 
રોકડી કરવામા ંખબૂ જ સમય લાર્ે છે. કદાચ કાલા 
કપાસે અસમાનતાનો વધ ુ એક સ્ત્રોત પેદા કયો. 
એિેક્ષલક ઉવપાદનમા ં તેની સરખામર્ીએ ઓછી 
મડૂીની જરૂર પડે છે કે જે વર્કરોને તેમના પોતાના 
ઉવપાદનના ત્રનયિંર્મા ં રહવેા સમથણ બનાવે છે. 
ત્જલ્લામા ંઘર્ા ં સ્ટેકહોલ્ડરો પર્ છે, નવી પેઢીના 
વેપારીઓ અને ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોમા ં પરાવલબંન 
પર્ાની રેખા છે. એ બાબત પર્ રસપ્રદ છે કે મોટા 
ભાર્ના વર્કરો, ખાસ કરીને જોબ વકણરો, તેઓ જે 
વર્ાટ કરે છે તે વસ્તઓુ પહરેતા નથી, ખાસ કરીને 
જો તે કાલા કપાસની હોય તો, કારર્ કે તેઓને તે 
પરવડતી નથી! અમકુ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોએ કાલા 
પહરેવાનો મદુ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને અન્યોમા ંતે કેવી 
રીતે વિારી શકાય (ખાસ કરીને યવુાઓમા)ં તેની 
ચચાણ ચાલી રહી છે, કદાચ જોબ વકણ કરનારા 

જોબ વકમ , ઉદ્યોગ સાહવસકતા અને સખુાકારી 
એવુ ંઅવલોકન કરવામા ંઆવ્યુ ં હત ુ ં કે ઘર્ા ં સ્થળોએ કે જ્યા ંવર્કરો જોબ વકણરો તરીકે વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો કે વેપારીઓ માટે કામ કરતા હતા, કે જેઓ હજુ પર્ ઓછી ટકિંમતની એિેક્ષલક શાલો બનાવતા હતા, 
વર્કરો તેને સરળતાથી કામના જ એક વિારાના પ્રકાર તરીકે જોવા ટેવાયેલા હતા, તેમા ંકોઈ દેખીતો ર્વણ 
ન હતો. એવુ ંસભંવ છે કે અહીં સ્વમાન નીચુ ંહોય, વલનરેક્ષબલીટી વધ ુહોય અને કારીર્રોમા ંપોતાનામા ં
આવમત્રવશ્વાસનો અભાવ હોય. તેના કરતા, તેઓ તેને એક બીજા પ્રકારની શારીટરક મજૂરી તરીકે જુએ છે. 
સઘંનારામા,ં એક જોબ વકણરે કહ્ુ ંહત ુ ંકે વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસક કોઈ પ્રકારનુ ંએડવાન્સ આપતા નથી. તેનુ ં
કારર્ એવુ ંહત ુ ંકે જો તેઓ પાસે કોઈ નાર્ાકીય ત્રમલકતો હશે તો, તેઓ રોકાર્ કરી શકે અને ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
બની શકે, કે જે વતણમાન ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો ન હતા ઇચ્છતા. 
 
તેમ છતા,ં આ બાબત બિે જ લાગ ુપડતી ન હતી, અન્ય સ્થળોએ જોબ વકણરો પર્ તેમના વર્ાટ કામમા ં
ર્વણ, સ્વમાન, અને સલામતીનો અનભુવ કરતા હતા. તેમ છતા,ં સ્પટટ પટરવતણન એ છે કે જ્યા ંતેઓ ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસક બનવા લાગ્યા, દા.ત. ર્ોિરા ર્ામીઃ 

• દેવજીરવજીમહશે્વરી જર્ાવે છે કે જોબ વકણમાથંી ઉદ્યોર્ સાહત્રસક બનવાથી વધ ુસ્વ-માન મળયુ,ં તેમના 
પોતાના સમય અને ઉવપાદન પર વધ ુત્રનયિંર્ મળયુ,ં વધ ુસતંષુ્ટટ પ્રાપત થઈ. અન્યોની આંખમા ંપર્ 
કલાકાર તરીકે વધ ુમાન જોવા મળયુ,ં નહીં કે માિ મજૂર (શારીટરક શ્રમ કરનાર). 

• કરસનદેવજીમહશે્વરીીઃ સથુાર તરીકે કામ કરતા હતા, અને ચાર વષણ અદાર્ી બદંરમા ંસવેનુ ંકામ કરતા 
હતા; તેનાથી ખશુ ન હતા. શાલ બનાવતા શીખ્યા, વર્ાટમા ંપરત ફયાણ, મશરુ પર્ શીખ્યા, અને તેમની 
પહલેાની નોકરીઓ કરતા તેમા ંવધ ુઆનદં મેળવે છે, હવે તે તેમા ં૫-૬ વષોથી છે. 

૫૭ જૂથ બેઠક,અદોહીર્ામ, ફેબઆૃરી૨૫, ૨૦૧૮ 
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પટરવતણન 

  
વર્કરો એ બધ ુ વહેંચી નાખવાના બદલે અમકુ 
વિારાના કાપડ રાખી મકુવાનુ ં સમથણ બનાવીને 
આવુ ંકરી શકાય. 

 

કામ, સામદુાવયક સમય, “નવરાશ” ના સમય વચ્ચે 
સમતોલન 

પરંપરાર્ત કૌશલ્યો િરાવતા સમદુાયો તેમની 
પોતાની ર્ત્રતથી કામ કરે છે, ઘરે થી, તેમા ંતેઓ 
ભરર્પોષર્ની આવશ્યકતાઓ સાથે સામાત્જક 
અને પાટરવાટરક જવાબદારીઓ પર્ સમતકુ્ષલત 
કરી શકે છે. દૂરના બજારો મેળવવાના ઘર્ા 
નકારાવમક પાસામાથંી એક એ છે કે જેમા ં ત્રનયત 
મયાણદામા ં પરુવઠો પરૂો પાડવો પડે છે. 
સમયમયાણદા જાળવવાનુ ંઆ દબાર્ યવુા પેઢીઓને 
અસર પહોંચાડત ુ ંહોય તેમ લારે્ છે, કે જેઓ હવે 
સામાત્જક સવંાદો અને જવાબદારીઓ પાછળ 
વપરાતા સમયને સવાલ કરતા થયા છેીઃ 

“જો અમે ૮ કલાક કામ કરીએ તો સારંુ કામ થાય 
છે, પરંત ુ અવયારે અમે પરંપરાર્ત સામાત્જક 
જવાબદારીઓ પર વધ ુ સમય પસાર કરીએ છે, 
એટલે અમને માિ ૪ કલાક જ મળે છે.. અમારા 
ઘર અને પટરવારના સભ્યો સપંરૂ્ણપર્ે કામમા ં
સામેલ છે.. સ્વય-ંત્રશસ્ત અને સ્વય ં વ્યવસ્થાપન 
ખબૂ મહવવના છે...” 

“પરંપરાર્ત વ્યવસ્થાઓમા,ં અમે કામમા ં ઓછો 
સમય ત્રવતાવતા... ઘર્ી વખત, અમારો અડિો 
ટદવસ સામાત્જક પ્રસરં્ોમા ં જતો રહ ે છે. આથી, 
અથણતિં ભારં્ી પડે છે... યવુાઓ તેના પર સવાલ 
ઉઠાવી રહ્યા છે.” 

તેમ છતા,ં તેના ત્રવપરીત મજબતૂ નકારાવમક 
વર્ણનો પર્ છે, ખાસ કરીને એવા યવુા વર્કરો કે 
જેઓ વર્ાટમા ંજ રહ્યા છે અથવા તેમા ંપરત ફયાણ 
છે. હનૅ્ડલમૂ વર્ાટનુ ં પનુરુવથાન જ્યારે બજારના 
(સ્થાત્રનક કે રાટરીય/આંતરરાટરીય) અન્સ્તવવ પર 
આિાર રાખે છે વયારે, આત્રથિક, સામાત્જક, 
સાસં્કૃત્રતક, ભાવાવમક, બૌહ્નદ્ધક પટરબળો અને 
આશયો પરસ્પર જોડાયેલ છે. તે માિ એક નોકરી 
નથી. આ અભ્યાસમા ંવારંવાર એ તથ્ય નોંિવામા ં
આવ્યુ ંકે વર્કરો તેમા ંમાિ આવક માટે ન હતા, 
પરંત ુએટલે પર્ હતા કે તેને સ્વાયતતા (આના 
મહવવના પટરબળ તરીકે ઉવપાદનના સાિનો પર 
ત્રનયિંર્), સ્વતિંતા (ક્યારે અને ક્યા ંકરવુ ં તેના 
સદંભણમા)ં, પાટરવાટરક અને સામાત્જક જોડાર્ બની 

રહવેા કારર્ કે ઉવપાદન ઘરે થત ુ ંઅને તેમા ંસમગ્ર 
પટરવાર સામેલ થતો, નવીનીકરર્ માટેનો 
અવકાશ અને સર્જનશૈલીની અક્ષભવ્યન્ક્ત (પ્રકાશ 
નારર્ભાઈ વર્કરના ‘લમૂ મારા કોમ્પયટુર છે’, 
નીચે બોલેલ છે, લક્ષર્વાળં રહવેુ)ં, ઓળખ (એક 
સમદુાય તરીકે, કચ્છની આર્વી ટડઝાઈનો દ્વારા 
અલર્ હસ્તકલા ઓળખવામા ંઆવી છે), તેઓને જે 
અન્ય વ્યવસાયો મળે છે (દા.ત. ખેતી અને 
ઔદ્યોક્ષર્ક મજૂરી) તેના કરતા વધ ુ
આરામદાયકપણુ,ં િાત્રમિક જવાબદારી વ્યક્ત 
કરવાની તક (વર્ાટ કૌશલ્યો ભર્વાનની ભેટ 
હોવાથી), અને તેના જેવા અન્ય ક્ષબન-આત્રથિક પાસા 
તેમા ં છે. યવુા વર્કરો ખાસ કરીને આ પાસાઓ 
બાબતે અવાજ કરતા થયા હતા. 

આ લખાર્ ભરર્પોષર્નુ ં વેપારીકરર્ કે 
બજારીકરર્ કારીર્રોને તેના/તેર્ીના કામની 
વસ્તઓુ અને ઉવપાદનના સાિનોથી અળર્ા કરી દે 
તેવી પરંપરાર્ત સમજ અપવાદ હોવાનુ ંસચૂવે છે. 
અમે ટૂંક સાર સમયે તેના ત્રવશે ફરી વાત કરીશુ ં

અદોહીમા ં સ્થાત્રનક બજારો ત્રવશે નશીબને લર્તી 
લાર્ર્ી વ્યાપક પ્રવતણમાન હતી. અમકુ લોકોએ 
જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે અર્ાઉ તે જે હત ુ ંતેના હવે તે ૨૦% 
જ છે જ્યારે અમકુને લાગ્યુ ંકે હવે તે માિ ૫% જ 
છે અને થોડા સમયમા ંતેનો અંત આવી જશે. કાલા 
કપાસને લર્તી આશા હતી વયારે, અને તેને સ્પટટ 
પરે્ પનુરુવથાન તરીકે જોવામા ંઆવતી હતી, જ્યારે 
તેના કાલ્પત્રનક અંત ત્રવશે સવાલ પછૂવામા ંઆવ્યા 
(“કાલા પછી શુ?ં”), કોઈ જ પ્રત્રતટિયા મળી ન હતી 
– તે બાબત સચૂવે છે કે તેઓએ તેના ત્રવશે હજી 
ત્રવચાર જ કયો નથી. જ્યારે પર્ પટરન્સ્થત્રત ત્રનમાણર્ 
થશે વયારે તેઓ તેના પર પર્લા ંભરશે.૫૮ 

 
૪.૨ સામારિક-સાાંસ્કૃરિક 
પરિવિકનો 
ભારતીય સમાજ સામાન્યપરે્ સમદુાયો વચ્ચે 
મધ્યમસર થી અત્રતશય અસમાનતાની લાક્ષક્ષર્કતા 
િરાવે છે. તે જ્ઞાત્રતવાદ (ખાસ કરીને તે ટહિંદુ 
સમાજમા ં પ્રવતે છે પરંત ુ અન્ય મખુ્ય િમો 
અનસુરનાર સમદુાયોમા ંપર્ જોવા મળે છે, પરંત ુ
આટદવાસીમા ંકે આર્વા/આટદજાત્રત ના લોકોમા ંતે 
ખબૂ ઓું જોવા મળે છે), પરુુષ પ્રિાન અને 
મદાણનર્ી (તે લર્ભર્ સાવણત્રિક છે, તેમ છતા ં
આટદવાસી સમદુાયમા ં તે ઓું જોવા મળે છે), 

૫૮ જૂથ બેઠક, અદોહી ર્ામ,,ફેબઆૃરી૨૦૧૮ 
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ભકં વર્કર સમદુાયની સસં્કૃત્રતનો અક્ષભન્ન ભાર્ રહ્યા છે, જેમા ંવર્કર સમદુાયન ેસમજાવવા માટે વર્ાટની સમાનતાનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે 
છે, જેમા ંત ેસમજાવતા વર્ાટના સાદ્રશ્યનો ઉપયોર્ કરે છે 

the philosophy of life. This mandali is from Bhujodi. 

કચ્છી પ્રિાનતવવવ અને દાખલાઓ, કોટે દ્વારા વર્કર દ્વારા 
વર્ાયેલા સટરસ 

 

બાહ્ય બજારો માટે વેંકર દ્વારા વર્ાયેલા સ્ટોલ અને સ્કાફણ સટહતના 
હને્ડલમૂ ઉવપાદનોની ત્રવત્રવિ શ્રેર્ી 
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પટરવતણન 

  
વશંવાદ (આટદવાસી અને ક્ષબન-આટદવાસી વચ્ચે 
અથવા ત્રવત્રવિ િાત્રમિક જૂથો વચ્ચે), ‘સામથ્યણ’ 
(ત્રવકલારં્ લોકો સાથે ભેદભાવ કરવામા ંઆવે છે), 
વય (વડીલોનાવચણસ્વને ન્યાયી ના માની શકાય 
તેવા આદર કરતા વિી જાય છે અને યવુા લોકોને 
તેમની અક્ષભવ્યન્ક્ત માટેના અવકાશની ર્ભંીર 
ખામી છે) અને અન્યો સાથે જોડાયેલ છે. આ 
અભ્યાસમા ંએ જાર્વાનો પ્રયવન કરવામા ંઆવ્યો 
હતો કે આમાના ંકેટલાક પાસામા ંપટરવતણન આવ્યુ ં
હોય તો, તે આત્રથિક પટરપેક્ષ ના પટરર્ામ સ્વરૂપ 
કેવી રીતે આવ્યુ ંછે કે તેની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલ 
છે. 

આ અભ્યાસમા ં વર્ાટના પનુરુવથાન અને 
વર્કરોના જીવનના ચાવીરૂપ સામાત્જક પાસા, 
ખાસ કરીને જ્ઞાત્રતવાદ, લૈંક્ષર્ક સબંિંો, અને યવુાની 
ભતૂ્રમકા તથા ન્સ્થત્રત વચ્ચેના સબંિંનુ ં આકલન 
(મોટા ભારે્, ગરુ્વત્તાવમક) કરવામા ંઆવ્યુ ં હત ુ.ં 
તેમા ં વર્કરોના જીવનમા ં આવેલ વર્ાટના 
સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક પટરવતણનો મહવવના પટરપેક્ષ 
કરતા નીચે જોવામા ંઆવ્યા. 
 

૪.૨.૧ વણાટ એક ઓળખ તરીકે 

વર્કરો વર્ાટને તેમના ભરર્ પોષર્નો સ્ત્રોત 
તેમજ ર્વણ માને છે. તેઓ તેમની પે્રષ્ક્ટશને અન્ય 
કામો અને વ્યવસાયોના સમાન અથવા તેનાથી 
ચટડયાતી માને છે. ઘત્રનથરના વર્કરોએ જર્ાવ્યુ ં
હત ુ ં કે પરંપરાર્ત વ્યવસ્થામા ં અભ્યાસ કરવા 
કરતા વધ ુચાતયુણની વર્ાટમા ંજરૂર પડે છે. તેમા ં
‘મર્જ-શન્ક્ત-’ની જરૂર પડે છે, એક પ્રકારનુ ં
માનત્રસક બળ કારર્ કે વર્ાટ કામ માટે બહુત્રવિ 
પ્રટિયાઓ જાર્તા હોવા જોઈએ અને એકી સાથે 
કરતા હોવા જોઈએ, તેની દરેકની ર્ર્તરીઓ 
અને તકત્રનકો જુદી હોય છે અને તેમ છતા ંતેઓ 
એકીસાથે પરસ્પર જોડાયેલ છે૫૯. આ એક અલર્ 
પ્રકારનુ ંચાતયુણ છે, કદાચ એવુ ંકે જે પરંપરાર્ત 
જ્ઞાનની વ્યવસ્થાને સદીઓથી સાચવી રાખે છે. 
ભજુોડીના વર્કર પ્રકાશ નારર્ભાઈએ તેમના 
લમૂને કોમ્પયટુર સાથે દશાણવ્યા કે વર્ાટ હવે કોઈ 
શહરેની નોકરી કરતા કોઈ જ રીતે નબળી શાખ 
િરાવત ુ ંનથી૬૦. 
 

“મહનેત દરેક કામમા ંહોય છે, કોમ્પયટુરને લર્તા 
કામમા ંપર્, કે જ્યા ંમાનત્રસક મહનેત કરવી પડે 
છે... પરંત ુ વર્ાટ કામમા ં શારીટરક શ્રમ અને 
ચાતયુણપર્ાનુ ં સમતોલન જરૂરી છે, કે જે અમારા 
માટે સારંુ છે” 

- યવુા બેઠક, ખમીર, જુન ૨૦૧૮ 

વર્ાટ કામે વર્કરોને સમાજમા ં તેનુસં્થાન ઊંચો 
કરવાની તક આપી, અને ખબૂ મોટા પ્રમાર્મા ંસ્વ-
માનનો ભાવ જન્માવ્યો. ઘર્ા ંવર્કરો એ જર્ાવ્યુ ં
હત ુ ંકે વર્ાટ કામ કરવાથી બહારની દુત્રનયા સાથે 
તેમનો સવંાદ કેવી રીતે વધ્યો, આમ, સામાત્જક 
અસર આવી કે જે મહવવની હતી. વર્ાટ કામને ફૂલ 
ટાઇમ વ્યવસાય તરીકે અપનાવવાથી, આત્રથિક 
સમહૃ્નદ્ધ અને સખુાકારીના ભાવમા ંખબૂ વિારો થયો. 
અન્યો પરનુ ં પરાવલબંન ઓુ ં થયુ,ં ઘરે રહીને 
કામ કરવાથી કામની ખબૂ જ સતંષુ્ટટ પ્રાપત થાય 
છે અને કારખાનાની મજૂરીના કટઠન જીવનની 
સરખામર્ીમા ંનવીનતા લાવવાની સ્વતિંતા વધ ુ
હોય છે૬૧. કારીર્રોની હસ્તકલા શાળાઓમા ંતાલીમ 
અને ફેશન ટડઝાઈનરો સાથેના સવંાદે તેમનામા ં
કારીર્રો હોવાના સ્વમાનને જન્મ આપયો, નહીં કે 
માિ મજૂર. ૬૨ આ ઉપરાતં, તેઓએ અખતરો કરેલા 
અન્ય વ્યવસાયો, દા.ત. બાિંકામ મજૂર, 
કારખાનાના કામદાર અને અન્યો, કરતા 
ત્રવપરીતપર્ે વર્કરો ૬૦-૭૦ વષણની વય સિુી 
કામ કરવાનુ ં શરૂ રાખી શકે, આમ, આવક અને 
રોજર્ારીનો ટકાઉ સ્ત્રોત પરૂો પાડે છે૬૩.  
અલર્ પ્રટિયામા ંસહભાર્ી થઈ શકે છે, વર્ાટ કામ 
એ માિ આત્રથિક પ્રવતૃ્રત્ત નથી પરંત ુ તે સામાત્જક 

અને સાસં્કૃત્રતક સબંિંો સાથે જોડાયેલ છે અને આમ, 
તે સામાત્જક ઓળખ બને છે અને માિ વ્યન્ક્તર્ત 
વ્યવસાય બની રહતેો નથી૬૪. 
આમ, વર્ાટ કામે સમદુાયના આવમ-સન્માન અને 
સ્વ-મલૂ્યમા ંવિારો કયો છે તેમજ વધ ુપ્રમાક્ષર્ત 
સખુાકારીની તેમજ સમદુાયની વારસાર્ત 
સર્જનશૈલીની અક્ષભવ્યન્ક્તની પટરન્સ્થત્રતઓ ત્રનમાણર્ 
કરી છે. આમ, તેમા ં ક્ષબન-દેક્ષખતી ગરુ્વત્તા છે કે 

જેરે્ સમદુાયની માનવતાને ટકાવી રાખી છે અને 
તેમને ઓળખ આપી છે. 
“વર્ાટ એ અમારી ઓળખ છે, હુ ંજ્યા ંપર્ જાઉં, હુ ં
મારી જાતને વર્કર તરીકે ઓળખાવુ ં ુ,ં નાર્ા ં
પછી આવે” – અરુર્ મેઘજી વર્કર૬૫ 

૫૯ જૂથ બેઠક, ઘનીથર ર્ામ,ફેબઆૃરી૨૪, ૨૦૧૮ 

૬૦ પ્રકાશ નારર્ભાઈ વર્કર, ભજુોડી સાથે વ્યન્ક્તર્ત સવંાદ, જુલાઈ ૧૧,૨૦૧૮ 

૬૧ જૂથ બેઠક, માથલ ર્ામ, માચણ૧૨, ૨૦૧૮;  જૂથ બેઠક, કોટાય ર્ામ, નવેમ્બર ૭, ૨૦૧૭ 

૬૨ જૂથ બેઠક, જમથાડાર્ામ, ટડસેમ્બર૨૦, ૨૦૧૭ 

૬૩ જૂથ બેઠક, સરં્નારા ર્ામ, માચણ૧૨, ૨૦૧૮ 

૬૪ મખુ્ય ટીમ સાથેની બેઠક, ખમીર, સપટેમ્બર૧૨, ૨૦૧૮ 

૬૫ યવુા બેઠક, ખમીર,જુન૧૩, ૨૦૧૮ 
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ત્રમત્રશ્રત પટરબળોને લીિે અમને જે જોવા મળયુ ંતે 
સમદુાય પોતે પર્ દોહરાવતો હતો. અન્ય 
હકારાવમક નીત્રતઓ અને કાયણિમો સાથે બિંારર્ 
દ્વારા ખાતરી આપવામા ં આવેલ અત્રિકારોએ 
જ્ઞાત્રતના વકં્ષચતપર્ાનો અમકુ અંશે ત્રવરોિ કયો છે. 
આંતરરાટરીય સ્વીકૃત્રત અને સખં્યાબિં સખં્યામા ં
સમદુાયના સભ્યો કે જેઓ આજે પર્ વર્ાટ કામ 
કરે છે, તેની સમહૃ્નદ્ધના સ્વરૂપે આ કામ વધ ુસરળ 
બન્યુ ંછે. 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

તેમ છતા,ં અમકુ વર્કરોમા ંએવી લાર્ર્ી છે કે 
વર્ાટ કામ એવા લોકો માટે ભરર્પોષર્નુ ં શે્રટઠ 
માધ્યમ છે કે જેઓ ક્યા ંતો અભર્ છે કે ઓુ ંભરે્લ 
છે. મોટા ભાર્ના દ્વારા તેને પરવડે તેવા 
રોજર્ારીના ત્રવકલ્પ તરીકે જોવામા ંનથી આવતો 
પરંત ુ વતણમાન સામથ્યણ સાથે આપમેળે મળતા 
ત્રવકલ્પ તરીકે જોવામા ં આવે છે. અમારા રેયન 

દરત્રમયાન અમને અદોહીમા ં યવુા વર્કરો 
િત્રનથરના વર્કરો પાસેથી જે આંતરસઝૂ મળી તે 
એ હતી કે જો બજાર સારંુ હોય તો, મયાણટદત 
ભર્તર િરાવતા લોકો માટે વર્ાટ કામ ખબૂ જ 
સારો ત્રવકલ્પ હોઈ શકે. તે સ્વ-પરુાવા તરીકે જોવા 
મળયુ ં કે એક વખત જો કોઈ અમકુ કક્ષા સિુી 
અભ્યાસ કરી લે પછી, તેઓ વર્ાટ કામમા ંપરત 
ફરશે નહીં. 

આ ત્રવપરીત દૃષ્ટટકોર્ હોવા છતા,ં સામાન્યપરે્ 
વર્કરો વર્ાટ કામ સાથે જોડાયેલ વર્કરમા ં
સમદુાય સાથે જોડાયેલ હોવાની લાર્ર્ી બનાવી 
રાખે છે. તેનુ ંપ્રમાર્ કે્ષિ મજુબ બદલાય છે વયારે 
એક જ સમાજ સાથે જોડાયેલ હોવાની એકંદર 
લાર્ર્ી પ્રવતે છે. 

મહવવની બાબત એ છે કે, વર્ાટ કામને માિ િિંા 
કે આવકના સાિન તરીકે જોવામા ંઆવતુ ં નથી, 
પરંત ુતેને િાત્રમિક જોડાર્ તરીકે પર્ જોવામા ંઆવે 
છે. તે કાયણ સસં્કૃત્રત કે વશંમા ં દ્રશ્યમાન છે. 
વર્કરોએ એ બાબત દશાણવી હતી કે લમૂ કેવી રીતે 
સાફ કરવા, તેની જાળવર્ી કેવી રીતે કરવી તે 

(ઉપર) નારાયર્ભાઇ વર્કર અન ેતેમના પિુો, પ્રકાશ અને પ્રશાતં જે વર્ાટ, ભજુોડીની પરંપરાર્ત આજીત્રવકા આર્ળ િપાવી રહ્યા છે. 

(નીચે) યવુાન વર્કર વનાટને યાતં્રિક માનતા નથી, પરંત ુસર્જનાવમકતા અને નવીનતાને મતૂ્રતિમતં કરે છે, “આ લમૂ મારંુ કમ્પયટુર છે; મારે સતત ત્રવચારવુ ં
પડશે, નવીનતા કરવી પડશે, તે ફક્ત યાતં્રિક જ નથી ” 
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પટરવતણન 

  
બાબત પર ભાર મકુવામા ંઆવે છે કારર્ કે તે માિ 
મશીન જ નહીં પર્ તેના કરતા ઘણુ ંવિારે છે. તે 
માિ એક આત્રથિક ઉપાર્જનનુ ં સાિન નથી, પરંત ુ
િાત્રમિક ટરવાજ પર્ છે અને આથી તેને આદર 
આપવો જ જોઈએ અને તેનુ ંમલૂ્ય કરવુ ંજોઇએ. 
“લમૂની ન્સ્થત્રત જોઈને કોઈ પર્ વર્કરોની 
મનન્સ્થત્રત સમજી શકે છે”૬૬. 

આ પટરવતણનના સમય માથંી પસાર થતી વેળાએ, 
અમકુ માન્યતાઓ, મલૂ્યો અને ત્રસદ્ધાતંોમા ંઆવેલ 
બદલાવો તરફ નજર કરવી જરૂરી છે. અર્ાઉ, મોટા 
ભાર્ે બજાર સ્થાત્રનક અને ગ્રાહકો જાર્ીતા હોવાથી, 
ખબૂ જ ઓછી હરીફાઈ હતી, તેમ છતા ંતે સાવ ના 
હોય તેવુ ં ન હત ુ.ં હરીફાઈ એ કોઈ નવી બાબત 
નથી, પરંત ુઆ હરીફાઈના િિંામા ંકામ કરવાના 
ત્રસદ્ધાતંો બદલાઈ ર્યા છે. દેખીતી રીતે, વડીલો 
વર્કરોને તેઓ નફાનો જે ર્ાળો નક્કી કરે છે તેમા ં
મયાણદા રાખવાની સલાહ આપે છે કે જેનાથી 
વર્કરોમા ંપોતાનામા ંઅસમાનતાનુ ંઅંતર વિતા 
રોકી શકાય.  

તેમ છતા,ં બદલાતા બજારના વલર્ો અને 
વ્યાપાટરકરર્ના કારર્ે, નફાનાર્ાળોનુ ં મલૂ્ય બહુ 
મહવવનુ ંરહ્ુ ંનથી. 

તેમ છતા,ં એ બાબત નોંિવી રસપ્રદ છે કે 
વ્યવસાયના આત્રથિક િોરર્ોમા ંઆવેલ આ બદલાવ 
તેમના સામાત્જક સબંિંોમા ંજોવા મળયો નથી. તેનુ ં
એક મહવવનુ ં સચૂક એ તથ્ય છે કે સામાત્જક 
પ્રસરં્ોમા,ં જેમ કે લગ્ન, સમદુાય દ્વારા ખચાણળ 
ખચાણઓ અને મોટા ભભકા વાળા લગ્નોને હજુ પર્ 
સમદુાય દ્વારા નકારવામા ં આવે છે, કારર્ કે તે 
ભવ્ય દેખાવોનેનબળા માને છે અને સરળતાના 
મલૂ્યને માન આપે છે. સમદુાયનુ ંમલૂ્ય, ત્રનગુણર્ કે 
ત્રનજરની િાત્રમિક ઓળખ મારફત સામાત્જક મલૂ્ય 
પરાવત્રતિત થાય છે કે જે સમદુાયને બાિંી રાખે છે. 
તેમ છતા ંઅહીં એ બાબત સમજવી જરૂરી છે કે આ 
અવલોકન માિ તે લોકો માટે મહવવનુ ંછે કે જેઓ 
હજુ પર્ વર્ાટ કામ કરે છે પરંત ુજે લોકો વર્ાટ 
કામમાથંી બહાર નીકળી ર્યા તેઓએ તેમની 
જીવન શૈલી બદલી નાખી છે. પરંત,ુ અહીં આત્રથિક 
સમહૃ્નદ્ધની બાબતને સાવચેતી થી નોંિવાની જરૂર છે 
અને આથી, અસમાનતા એ તાજેતરનો સામાત્જક 
િમ છે, સમયાતંરે આ સામાત્જક મલૂ્ય બદલાઈ 
શકે, જેમ કે, અમકુ વર્કરોમા ં વિતા જતા 
ઉપભોર્તાવાદની જીવનશૈલીમા ંજોવા મળે છે તેમ 

અથવા અમકુ ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરો જેમ નફાનો 
ર્ાળો વધ ુરાખે છે તેમ. 
 

૪.૨.૨ સખુાકારીમાાં વિારો 

નવા અને બદલાતા બજારોનીજટટલતાના 
જવાબરૂપે વધ ુપ્રવાહી માળખા લાવ્યા છે કે જ્યા ં
જોબ વકણરો માટે વર્ાટ કામમાથંી ક્યા ંતો અન્ય 
તકોમા ં સ્થળાતંટરત થવાની અથવા આંત્રશક-
કૌશલ્યો િરાવનાર કારીર્રો જો ઇચ્છે તો ખબૂ જ 
ઊંચા કૌશલ્યવાન બનવાની તક છે, તેઓ શે્રટઠ 
વર્ાટમા ંજઈ શકે અને તેમનો પોતાનો વ્યવસાય 
ખોલી શકે અને વર્કર ઉદ્યોર્ સાટહકોને સતત નવા 
હરીફનો ભય સતાવે છે, આમ તેઓ જોબ વકણર 
વર્કરોને ઓછામા ંઓછા સમદુાયના અમકુ લોકોને 
વાજબી વેતન ચકૂવે છે. દેવજી રવજી મહશે્વરીએ 
કહ્ુ ં હત ુ ં કે, “જોબ વકણમાથંી ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
બનવાથી વધ ુઆવમસન્માન મળયુ,ં પોતાના સમય 
અને ઉવપાદન પર વધ ુત્રનયિંર્ મળયુ,ં વધ ુસતંષુ્ટટ 
મળી. અન્યોની આંખમા ંકામદાર તરીકે નહીં પર્ 
કલાકાર તરીકે વધ ુમાન મળયુ”ં૬૭. મટહલાઓ પાસે 
માિ ક્ષબન-ચકૂવર્ાપંાિ કાયો કરવાને બદલે 
વર્ાટ કામ કરવાનો ત્રવકલ્પ છે, કે જે તેમના 
પત્રતઓ માટે સહાયકારી ભતૂ્રમકા ત્રનભાવે છે. યવુા 
અને આશાવાન વર્કરો ર્વણની નવી લાર્ર્ી 
અનભુવે છે તેમજ કારખાનામા ં કામ અને અન્ય 
પ્રકારની રોજર્ારીના બદલે તેમના પરંપરાર્ત 
વ્યવસાયમા ં વધ ુ માન મેળવે છે. દા.ત., 
કરશનદેવજી મહશે્વરી, ર્ોિરાના યવુા વર્કર 
સથુાર તરીકે કામ કરતા હતા, અને અદાર્ી પોટણમા ં
સવે માટે પર્ કામ કરતા હતા પરંત ુતેઓ તેના 
કામથી ખશુ ન હતા. વષણ ૨૦૧૦-૧૧મા,ં તેર્ે શાલ 
વર્તાશીખ્યુ ંઅને મશરૂ વર્ાટ શીખ્યુ,ં તેમા ંતેને 
આનદં મળવા લાગ્યો અને વયાર પછી થી તેર્ે 
વર્ાટ કામને ફૂલ ટાઇમ અપનાવી લીધુ૬ં૮. 

ઘર્ા યવુાઓ સટહત અમકુ વર્કરો માટે, વર્ાટ 
કામ એ એક શે્રટઠ ત્રવકલ્પ છે. તેમા,ં અમકુ એવા 
લોકોનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓએ શહરેોમા ંઅન્ય 
વ્યવસાયોના (અખાતમા ંકામ કરવા સટહત કે જેમા ં
પ્રમાર્સર સારંુ વળતર મળે છે) અખતરા કયાણ, 
અથવા ટડત્જટલ માધ્યમોનો ઉપયોર્ કરીને જેઓ 
સીિા બજારનો સપંકણ મેળવીને સારંુ કરી રહ્યા છે. 
ગ્રામીર્ જીવનની હકારાવમક બાબતો ભાર પવૂણક 
કહવેામા ંઆવી હતી, અમકુ વર્કરોએ શહરેી અને 

૬૬ મખુ્ય ટીમ સાથેની બેઠક, જાન્યઆુરી ૪, ૨૦૧૯ 

૬૭ જૂથ બેઠક,ર્ોિરા ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧,૨૦૧૭ 

૬૮ જૂથ બેઠક,ર્ોિરા ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧,૨૦૧૭ 
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ગ્રામ્ય જીવનના અંતર તરફ ઈશારો કયો હતો, 
એટલે કે, ઓળખ ત્રવ. સ્વાયતતા, પરસ્પર હૂફં અને 
માનવીય ચહરેો અને મહમેાનો, વર્ેરે. “અમે અહીં 
ખશુ છીએ, શહરેનુ ંજીવન ભાર્દોડવાળં છે. અહીં, 
જો કોઈ ક્ષબમાર હોય તો, સમગ્ર સમદુાય મદદ 
કરવા આવે છે પરંત ુશહરેમા ંકોઈ જ નથી આવતુ”ં 
– (વડીલો સાથેની બેઠક, ભજુોડી, જુલાઈ ૨૦૧૮, 
જામથાડા, ટડસેમ્બર, ૨૦૧૭). વર્ાટ કામને 
પસદંર્ી અપાવનાર અન્ય પટરબળ તરીકે અન્ય 
કામની સરખામર્ીમા ંપટરવારથી અંતર દશણવવામા ં
આવ્યુ ંહત ુ.ં 

ભજુોડી, અદોહી, કોટાય જેવા આત્રથિક સમદૃ્ધ 
ર્ામોમા,ં શહરેી જીવનની ખબૂ જ અસર થઈ છે. 
તેમની જીવનશૈલીમા ં બદલાવ છે – પહરેવેશ, 
જીવવાની ન્સ્થત્રતઓ, આરોગ્ય અને ત્રશક્ષર્ની 
પ્રાપયતામા ંબદલાવ છે. 

ટેકનોલોજીના કારરે્ બજાર સિુી વધ ુસારી પહોંચ 
બની છે, ભજુોડીમા ંઅમકુ વર્કરોએ એ તથ્ય તરફ 
ઈશારો કયો હતો કે મોબાઇલના કારર્ે અંગ્રેજી 
સિુયુું છે૬૯. આ બિા ફાયદા સાથે, શહરેી જીવનની 
અસર તેની સાથે અન્ય સમસ્યાઓ પર્ લાવી છે. 
અમકુ વર્કરોએ સમદુાયમા ં દારૂના સેવનની 
વિતી સમસ્યા તરફ ઈશારો કયો હતો. “દારુ હવે 
ફેશન બની ર્ઈ છે. લોકો મન માની કરે છે, કોઈ 
જ ભય નથી”૭૦. શાળાઓ, ટેક્ષલત્રવઝન અને 
સોત્રશયલ નેટવટકિંર્ અંગે્રજી અને ગજુરાતી તથા 
અન્ય ભાષાઓની અસર થઈ છે, તે સ્થાત્રનક કચ્છી 
ભાષાનુ ં મહવવ ઘટાડી રહ્ુ ં છે, આમ, સમયાતંરે 
તેના અન્સ્તવવ પર ખતરો ઊભો થયો છે. 

સામદુાત્રયક જીવન અને વ્યવસાત્રયક જીવન વચ્ચેની 
રેખા ખબૂ દ્રશ્યમાન છે, કારર્ કે વર્કરો 
વ્યવસાત્રયક લેવડ-દેવડોને પાટરવાટરક જીવન સાથે 
ભેળવતા નથી. આ તે તથ્ય દ્વારા પ્રમાક્ષર્ત છે કે 
િિંામા ંહરીફ હોવા છતા ંપર્ તેઓમા ંસામદુાત્રયક 
જોડાર્ ખબૂ જ મજબતૂ છે. તેમનો સામદુાત્રયક 
સમેુળ બનાવી રાખવા માટે, વર્કરો વર્ાટને 
લર્તી અને વ્યવસાયને લર્તી બાબતો ર્ામની 
બેઠકોમા ં ચચાણ કરતા નથી. આમ, તેઓ તેમના 
ઉદ્યોર્ સ્વતિં એકમોની જેમ ચલાવે છે અને 
સામદુાત્રયક પર્ાનો ભાવ બનાવી રાખે છે. 
 

૪.૨.૩ જ્ઞાવતલક્ષીભેદભાવમાાં ઘટાડો 

ઐત્રતહાત્રસક રીતે, કચ્છમા ં વર્કરો અને અન્ય 
સમદુાયો વચ્ચે જ્ઞાત્રતલક્ષી સબંિંો ખબૂ જ 
ભેદભાવપરૂ્ણ હતા, ખાસ કરીને અસ્પશૃ્યતા ઘાતક 
હતા. ન્સ્પત્રનિંર્ અને વર્ાટ માટે ઊન આપવા માટે 
વર્કરને દરવાજે બોલાવવમા ં આવતા અને 
દરવાજે થી જ શાલ અને લડુી મેળવતા હતા. વયાર 
પછી, તેઓ શાલના કપડાને પત્રવિ કરવા માટે 
તેના પર્ પાર્ી છાટંતા હતા (કત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંર્, 
તારીખ નથી). 

વર્કર સમદુાયના અમકુ લોકો તેમના ગ્રાહકોના 
પટરવારો માટે ચમણ કામ પર્ કરતા હતા. રબારી 
સમદુાય અસ્પશૃ્યતા રાખતો હોવાથી તેઓ 
ચામડાની દુર્ુંિ પર્ લેવા ન હતા મારં્તા. આથી, 
વર્કર સમદુાયને ર્ામનો પવૂણ ભાર્ આપવામા ં
આવતો હતો કારર્ પત્રિમની હવાઓ ચમણ 
બનાવવાની પ્રટિયાની દુર્ુંિ રબારી સમદુાયોની 
વસાહતોથી દૂર લઈ જતી. તેઓ ચમણ કામ કરવાનુ ં
જાર્તા ના હોવા છતા,ં વર્કર સમદુાયોને ર્ામનો 
પવૂણ ટહસ્સો આપવાનો ટરવાજ હજુ પર્ પ્રવતે છે 
(ત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંર્, તારીખ નથી). 
કાયાભાઈભવાભાઈ વર્કર કે જેઓ અદોહીમા ં
પ્રથમ પાવર લમૂ લાવ્યા હતા, તેઓએ પોતાના 
મશુ્કેલ બાળપર્ ત્રવશે વાત કરી હતી કે જ્યારે તેરે્ 
હાથ વડે મળ સાફ કરવો પડતો અને ખોરાક માટે 
ભીખ મારં્વી પડતી૭૧. આહીર અને પટેલ 
પટરવારોની એવી વાતાણઓ છે કે જેમા ં તેઓ 
વર્કરોને નજીવી રકમે ખેત મજૂરી કરવા દબાર્ 
કરતા હતા૭૨. 

ઐત્રતહાત્રસક રીતે વર્કરો આ ભેદભાવ સામે ખબૂ 
મશુ્કેલી અનભુવી છે અને સામાત્જક દરરજો પાછો 
મેળવવાના તેમના પોતાના માર્ણ ફરીથી મેળવ્યા. 
તેમના ઉદભવ માટેની રે્રમાન્યતા રસપ્રદ ટુચકા 
તરફ ઈશારો કરે છે કે સમદુાયે તેમને પોતાને 
સમાજમા ં સકંક્ષલત કરવાનો રસ્તો કેવી રીતે 
ઓળખી કાઢયો અને તેમનો આદર અને ઓળખ 
પાછા મેળવ્યા. મેઘ-મારુ ને લર્તી ઘર્ી વાતાણઓ 
છે – સામાન્ય સામદુાત્રયક જૂથ કે જેમાથંી વતણમાન 
વર્કરો આવે છે. સૌથી પ્રચક્ષલત અને જર્ાવવામા ં
આવતી વાતાણ મેઘ-માયાની છે, કે જેર્ે જમીનમા ં
દુકાળ હતો વયારે પોતાની જાતને માનવ બક્ષલદાન 

૬૯ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે, નવેમ્બર ૧,૨૦૧૭ 

૭૦ જૂથ બેઠક,જમથાડા ર્ામ, ટડસમે્બર ૨૦, ૨૦૧૭ 

૭૧ મખુ્ય ટીમ સાથે બેઠક, ખમીર, નવેમ્બર ૬,૨૦૧૭;  જૂથ બેઠક અદોહી ર્ામ, ફેબઆૃરી ૨૫, ૨૦૧૮ 

૭૨ જૂથ બેઠક, જમથાડા ર્ામ,ટડસમે્બર ૨૦, ૨૦૧૭ 
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માટે આપી હતી. તેમ છતા,ં તેર્ે તેના બક્ષલદાનના 
બદલામા ંઅસ્પશૃ્યતાના ટરવાજથી પીડાતા તેમના 
સમદુાય માટે વધ ુ સારી ન્સ્થત્રતઓ અને લાભો 
માગં્યા હતા. બક્ષલદાનથી વરસાદ આવ્યો હતો અને 
વયાર પછી થી મેઘ માયા સમદુાયમા ં અલૌટકક 
શન્ક્તઓ હોવાનુ ં મનાય છે. તેમને બિાને 
ટરખયા/રાક્ષખયો તરીકે બોલાવાય છે, પ્રથમ 
શબ્દનો અથણ કદાચ ઋત્રષ થાય છે, એનો મતલબ 
એવો થાય કે આધ્યાત્વમક જ્ઞાન અને શન્ક્ત 
િરાવનાર વ્યન્ક્ત એવો થાય છે (ર્ોપાલભાઈ 

ત્રનનજાર, ત્રનરોર્ા, ભજત્રનક દ્વારા કહવેાયેલી વાતાણ 
મજુબ). 

રાખીયો રબારી પટરવારોમા ંસન્નમાનજનક વ્યન્ક્ત 
છે અને તેના ભજનો રબારી પટરવારોના તમામ 
પ્રસરં્ોનો અત્રવભાજ્ય ટહસ્સો હોય છે. 

ઉપરોક્ત વાતાણ સામાત્જક ભેદભાવના અન્સ્તવવ 
ત્રવશે જે રીતે કહવેામા ંઆવી છે તે મજુબ જટટલ છે 
પરંત ુએવો એક બચાવ પર્ રજૂ કરે છે કે જે કઠોળ 
વતણણુકં સામે સમદુાયનુ ં આવમ સન્માન બનાવી 
રાખે છે. આ ટકસ્સામા,ં સમદુાય સામાત્જક રીતે 
પીટડત હતો/છે પરંત ુ તેઓ આધ્યાત્વમક શન્ક્ત 
િરાવતા હોવાનુ ંપર્ મનાય છે અને આથી તેને 
માન આપવામા ંઆવે છે. 

તેમની ઓળખ અને આવમ સન્માન પરત 
મેળવવાનુ ંબીજુ ંએક ઉદાહરર્ એ સવય છે કે તેઓ 
પોતાની વર્કર તરીકેની ઓળખને વધ ુ મહવવ 
આપે છે. ઘર્ા ં વર્કરો તેમને દક્ષલત તરીકે 
ઓળખાવવા મારં્તા નથી, તેઓ દક્ષલત શબ્દ 
સ્વીકારતા નથી.૭૩ અમકુ ચચાણઓમા ંજાર્વા મળયુ ં
કે ૧૯૭૦-૮૦ પછી થી કે જ્યારે વર્કરો રાટરીય 
એવોડો દ્વારા ફરીથી પોતાની સ્વીકૃત્રત મેળવતા 
થયા પછી થી ઘર્ા ં વર્કરોએ પોતાને તેમની 
પરંપરાર્ત અટકોથી ઓળખાવવાનુ ંબિં કરી દીધ,ુ 
આ અટક તેમની જ્ઞાત્રત સાથે જોડાયેલી હતી, તેના 
બદલે તેઓ તેમના નામમા ંનવી ઓળખના પ્રકાર 
તરીકે વર્કર શબ્દ લર્ાવવા લાગ્યા. આમ, 
જ્ઞાત્રતલક્ષી ભેદભાવ અને અન્યાયનો ઇત્રતહાસ 
િરાવતા તેમના લેબલને વર્કરો નકારી રહ્યા છે 
અને સમાજમા ં તેમની ભતૂ્રમકા અને ઓળખ પનુીઃ 
પટરભાત્રષત કરવાનો પ્રયવન કરી રહ્યા ચે. 

રાટરીય અને વૈત્રશ્વક બજારની વધ ુ પહોંચે 
કારીર્રોને માટે પસદંર્ીઓ બનાવી. તેના કારર્ે 
ભેદભાવ અને જ્ઞાત્રત આિાટરત અન્ય સમદુાયો 
સાથેના તેમના અમકુ પ્રકારના શોષક સબિંો ઢીલા 
કયાણ. જ્ઞાત્રતવાદમા ંસ્પટટ અને સાતવયપરૂ્ણ ઘટાડો, 
ખાસ કરીને અસ્પશૃ્યતાનુ ં તેમનુ ં સૌથી ખરાબ 
સ્વરૂપ, અને અન્ય સમદુાયો સાથે સમાનતાની 
સામાન્ય લાર્ર્ી ચચાણઓ અને ઇન્ટવ્યુણમા ં જોવા 
મળી૭૪. જ્ઞાત્રતવાદ ઘટાડવામા ંઆત્રથિક પટરવતણનોએ 
કેટલી મહવવની ભતૂ્રમકા ત્રનભાવી તે ઓુ ંસ્પટટ છે; 

અમકુ વર્કરોએ તેમની મજબતુ આત્રથિક ન્સ્થત્રત 
કહ્ુ,ં બહારની દુત્રનયા સાથેના તેમના સપંકોએ 
ઊંચી જ્ઞાત્રત સાથેના તેમના પરાવલબંનને ઓું 
કયુું, આવમ-સન્માનની કક્ષા વિી, અને વર્ાટના 
પનુરુવથાન સાથે જોડાયેલ અન્ય આવા પાસા તેના 
પટરબળો હતા. પરંત,ુ ઘર્ા બિાએ સામાત્જક 
પટરવતોનો ત્રવશે પર્ વાત કરી, જેમ કે, બાબા 
સાહબે આંબેડકર, દુલેરૈકરાર્ી (એક કત્રવ), શૈક્ષક્ષર્ક 
અને કાયદાટકય તથા બિંારર્ીય પર્લા,ં વર્ેરે 
તેમના અમકુ પ્રાથત્રમક પટરબળો હતા૭૫. વષણ 
૨૦૦૩-૦૭ દરત્રમયાન સામાન્ય બેઠક પર સરપચં 
રહલેા ટહિંમતભાઈ પરવતભાઇ લેઉવાએ જર્ાવ્યુ ંકે 
મોરારી બાપનુી શીખ, કાયદા અને અમારા આત્રથિક 
પટરવતણન તથા રાટરીય/રાજ્ય કક્ષાના એવોડોના 
કારરે્ અસ્પશૃ્યતા સપંરૂ્ણપરે્ જતી રહી છે૭૬. એવા 
પ્રસરં્ો બને છે કે જ્યારે ર્ામની સમસ્યાઓ 
ત્રનવારવા માટે સમદુાયોએ એકી સાથે આવવુ ંપડે 
છે, દા.ત., દુકાળ ટાળવા માટે પાર્ીના સગં્રહ 
બાબતે કામ કરવુ ં આવી પટૃઠભતૂ્રમ િરાવતા 
પટરબળો અથવા પટરન્સ્થત્રતઓની ભતૂ્રમકા વર્ાટમા ં
પટરવતણનની સરખામર્ીમા ંવધ ુછે તેમ કહવેુ ંવધ ુ
ઊંડા અને વ્યાપક અભ્યાસ ત્રવના કહવેુ ંસભંવ નથી.  

નવી પેઢી જ્ઞાત્રતવાદના ટરવાજોમા ંખબૂ ઓું માને 
છે. યવુા પેઢી ઓછી જાર્કાર છે અને આવી પ્રથાઓ 
ત્રવશે સભાન છે, અને આવા સબંિંો છૂપાઈ ર્યા છે 
કારર્ કે રબારી પટરવારો અને વર્કરો વચ્ચેના 
સવંાદો બદલાઈ ર્યા છે૭૭. દેવજી ભાઈ રવજી 

મહશે્વરી દ્વારા જર્ાવ્યા મજુબ, શહરેોમા ં કામ 
કરવાથી, કે જ્યા ંલોકો ભેર્ા ખાઈ છે, પીવે છે અને 
રહ ેછે, ભેદભાવની રેખાઓ ઝાખંી પડી ર્ઈ છે.૭૮ 

૭૩ તેનાથી ત્રવપટરત, એક ત્રવભાર્ છે જે બિા ઇષ્ન્ડયા પછાત અને લઘમુતી સમદુાયો કમણચારી સઘંની ત્રવચારિારા અને ટફલસફૂી તરફ ઝૂકી રહ્યો છે, ભેદભાવ સામે દક્ષલતો 
અને અન્ય દક્ષલત સામાત્જક વર્ણના રાટરવ્યાપી આંદોલન. તેમનો સિૂ એ છે કે આપર્ે પહલેા ‘આપર્ા હક માટે લડવાની’ જરૂર છે. આ સરં્ઠન એક દાયકાથી કાયણરત છે, 
અને પાટકોરીની પરંપરા સટહતના કોઈપર્ પરંપરાર્ત, િાત્રમિક ત્રવત્રિઓના ત્રવરોિી છે, જેને વડીલો વર્કર સમદુાયની ઓળખનો અક્ષભન્ન અંર્ માનતા હોય છે (ભજુોડી, 
ટડસમે્બર, ૨૦૧૭). જો કે, અભ્યાસ આ પાસા પર આર્ળ જઈ શક્યો નહીં. 
૭૪ રેયાન, ભજુોડી ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૭ 

૭૫ મખુ્ય ટી સાથે બેઠક, ખમીર,નવમે્બર૧, ૨૦૧૭;  જૂથ ચચાણ, કોટાય ર્ામ, માચણ૧૫, ૨૦૧૮ 

૭૬ જૂથ બેઠક, સારલી ર્ામ, ટડસમે્બર ૨૦, ૨૦૧૭ 

૭૭ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે બેઠક, નવમે્બર૬, ૨૦૧૭ 

૭૮ જૂથ બેઠક,ર્ોિરા ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૭ 
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વર્કરોની આત્રથિક ન્સ્થત્રતઓ સિુરવાના કારરે્, 
અમકુ પટરન્સ્થત્રતઓ એકદમ ત્રવપરીત થઈ ર્ઈ છે. 
રબારી મટહલાઓ હવે એિોડરીનુ ંકામ કરે છે, જે 
વર્કરો માટે મલૂ્યવિણન છે અને તેઓ વર્કરો 
પાસેથી રોજર્ારી મેળવે છે જ્યારે અર્ાઉ વર્કરો 
કામ માટે તેમના પર આિાટરત હતા. 

તેમ છતા,ં ભેદભાવ સપંરૂ્ણપર્ે ર્યા નથી. “હવે 
સમસ્યા નથી, ખલૂી છૂટ છે, વર્કરો ઊંચી જાત્રતના 
લોકોના ઘરે જઈ શકે છે પરંત ુઊંચી જ્ઞાત્રતના લોકો 
વર્કરોના ઘરે આવતા નથી. લોકો ખલૂીને કાઈં જ 
કહતેા નથી, પરંત ુમાનત્રસક રીતે હજુ પર્ તે પ્રવતે 
છે...”૭૯. અમકુ વર્કરોએ ત્રવત્રવિ પ્રકારના 
ભેદભાવો શરૂ હોવાનુ ંપર્ ટરપોટણ કયુું હત ુ.ં હજુ પર્ 
પટેલો ખોરાક આપતા નથી, મહશે્વરી વર્કરોના 
પટરવારોને લગ્નના આમિંર્ો હજુ પર્ આપવામા ં
આવતા નથી૮૦. એવા પર્ બનાવો છે કે જેમા ંહવે 
રબારીઓ વર્કરોને બહાર બેસાડે છે અને ખોરાક 
આપે છે, અને વર્કરો હજુ પર્ અમકુ મટંદરોમા ં
પ્રવેશ કરી શકતા નથી. લગ્ન જેવા સામાત્જક 
માળખા હજુ પર્ સમદુાયની અંદર જ કરવામા ં
આવે છે. આંતર-જ્ઞાત્રત કે આંતર-િમણ લગ્ન કરવાની 
છૂટ આપવામા ંઆવતી નથી, “રોટી વ્યાપાર, બેટી 
વ્યાપાર નહીં”૮૧. જનમ થાડમા ંઅમકુ સમદુાયો હજુ 
પર્ ભેદભાવ રાખએ છે. જો વર્કર ભલૂથી સ્પશી 
જાય તો, તેઓ પોતાના પર પાર્ી છાટેં છે. યવુા 
પેઠી વર્કરના બાળકોના ત્રમિો છે પરંત ુ તેમને 
સ્પશણ કરવાનુ ં અને તેમના ઘરે જવાનુ ં હજુ પર્ 
સ્વીકાયણ નથી૮૨. 

આવા ત્રવપરીત સજંોર્ો કે જે હજુ પર્ વર્કર 
સમદુાયોમા ંપ્રવતે છે. આ ત્રવપરીત પટરન્સ્થત્રતઓ 
વર્કરોએ સામનો કરેલ મશુ્કેલીઓ પર પ્રકાશ 
ફેંકતી હોવા છતા,ં તેઓએ ભેદભાવ સામે લડવાનો 
પ્રયવન કયો અને ર્ામમા ં રહવેાનુ ં શરૂ રાખ્યુ,ં 
પરંપરાર્ત વ્યવસાય શરૂ રાખ્યો અને પોતાનુ ં
જીવન સિુાયુું. પરંપરાર્ત દક્ષલતના વર્ણનની આ 
ત્રવપરીત છે, કે જે ર્ામડાઓ માટે આંબેડકરના 
પ્રખ્યાત ટદશદૈન પર ત્રવકત્રસત થયેલ છે (“ર્ામ શુ ં
એ બીજુ ં કાઈં નહીં પર્ સ્થાત્રનકરર્નો ખાડો છે, 
અવર્ર્નાનો અસ્વીકાર, સકુંક્ષચત માન્યતા અને 
સાપં્રદાત્રયક્તા છે?”), તે પરંપરાર્ત 
વ્યવસાયોમાથંી આધતુ્રમકમાજંરૂ રહ્યા છે, અને 
ર્ામડામાથંી શહરેી ત્રવસ્તારોમા ંજઈ રહ્યા છે. ર્વણ 
પવૂણક તેમના કાલા કપાસના કુતાણ-પાયજામા 
વર્નાર શામજી ત્રવશ્રામ ત્રસજુ તેના ર્ામમા ંરહવેા 

તૈયાર થયા, અથવા ખબૂ યવુા એવા પ્રકાશ 
નારર્ભાઈ વર્કર તેમના લમૂને તેમના કોમ્પયટુર 
તરીકે જાહરે કરે છે અને કાપેટ બનાવવાની તેમની 
પરંપરામા ં તે ર્વણ અનભુવે છે, પરંત ુબને્ન શહરેી 
ભારત અને તેમના ગ્રાહકો સાથે પર્ ખબૂ સારી 
રીતે સપંકણમા ંછે, શોત્રષત વર્કરોના જીવનમા ંકેવી 
રીતે પટરવતણન આવ્યુ ંતેના ત્રવશે ખબૂ જ સારી રીતે 
વર્ણન કરે છે, વધ ુસરળતાથી. 

જે સમદુાય સાથે ઘર્ી પેઢીઓથી (સભંવતીઃ 
સદીઓથી) આયોત્જત રીતે શોષર્ કરવામા ંઆવતુ ં
અને ભેદભાવ કરવામા ં આવતો, અસ્પશૃ્યતાનો 
ત્રતરસ્કારનો સામનો કરેલ છે, તેમના માટે 
જ્ઞાત્રતવાદમા ં મહવવપરૂ્ણ ઘટાડો એ એક મખુ્ય 
પટરવતણન છે. વર્કર જે ર્ામમા ં રહ ે છે વયા ં
સમાનતાનો ભાવ આવ્યો હોય છે કે નહીં અને તેથી 
વધ ુ જ્ઞાત્રત એ એક પોતે અસાિારર્ સામાત્જક 
બાબત છે નહીં તે જર્ાવવુ ંકટઠન છે. તેની સમજ 
મેળવવા માટે આ અભ્યાસમા ંસભંવ છે તેના કરતા 
વધ ુસમદુાયના જીવનને ટકાઉ રીતે સામેલ કરવુ ં
પડે અને સમજવુ ંપડે. 
 

૪.૨.૪ મડહલા સશસક્તકરણ 

જેમ વર્કર સમદુાયની પટરન્સ્થત્રત બદલાવા લાર્ી, 
ત્રશક્ષર્મા ંવિારો થયો અને બહારની દુત્રનયા સાથે 
સવંાદ વિવા લાગ્યો, અને તેની સાથે મટહલાઓનો 
દરરોજો અને ભતૂ્રમકાઓ પર્ બદલાવાની શરૂઆત 
થઈ. 

અર્ાઉના ટદવસોમા,ં ત્રનષેિો અન્સ્તવવમા ં હતા. 
માિ મટહલાઓને જ ન્સ્પન કરવાની ત્રવિંટાળવાની 
છૂટ હતી, જો પરુુષો નવરા હોય તો પર્ (ત્રસિંર્ એન્ડ 
ત્રસિંર્, તારીખ નથી). જો મટહલા ન્સ્પન ના કરે અને 
ત્રવિંટાળે નહીં તો, પરુુષો બહાર કામ શોિતા. આથી, 
વર્ાટમા ં મટહલાઓની ભતૂ્રમકા ખબૂ જ મહવવની 
હતી, તેમ છતા,ં તે બાબત સ્વીકૃત ન હતી કે તેને 
કોઈ ચકુવણુ ં કરવામા ં આવતુ ં નહીં. વર્ાટની 
પ્રટિયામા ં મટહલાઓએ તેમની સ્વીકૃત્રત અને 
યોર્દાનનો દાવો કરવાનુ ં શરૂ કયુું વયારથી આ 

પટરન્સ્થત્રત બદલાઈ ર્ઈ છે. વર્ાટ પહલેા હવે 
મટહલાઓની ભતૂ્રમકાને સારી રીતે સ્વીકૃત્રત મળી છે 

અને એકંદર વેતનમા ંતેનો સમાવેશ કરીને અથવા 
લમૂ પવેૂના કામ માટે તેના માટે અલર્ થી ચકૂવર્ા 
કરીને તેનુ ંમલૂ્ય કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૭૯ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથે બેઠક, નવેમ્બર૬, ૨૦૧૭ 

૮૦ જૂથ બેઠક,ર્ોિરા ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૭ 

૮૧ એવા સબિંો કે જેમા ંઆહાર ત્રવત્રનમયની છૂટ છે પરંત ુઆંતર-લગ્નની પરવાનર્ી નથી;રેયાન,ભજુોડી ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૭ 

૮૨ જૂથ બેઠક, જમથાડા ર્ામ, માચણ૧૯, ૨૦૧૮ 
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પરંપરાર્ત રીતે, મટહલાઓ લમૂમા ં બેસતી નહીં 
અને વર્ાટ કામ કરતી નહીં, હવે મટહલાઓ 
વાસ્તત્રવક વર્ાટ કામ કરતી હોય તેવા ઘર્ા 
બનાવો છે. અદોહીમા ંઆવા ઉદાહરર્ છે, જેમ કે, 
પ્રકાશ ક્ષબજલ વર્કર કે જેર્ે તેની પવની માટે 
અલર્ લમૂ બનાવ્યુ,ં અને અન્ય અમકુ ટકસ્સાઓ કે 
જેમા ંપવનીએ પત્રતને વર્ાટ કામ કરતા શીખવ્યુ.ં 
આમ, પોતાના ત્રપતાના ઘરે થી વર્ાટની જાર્કારી 
અને કૌશલ્યો લાવીને વર્ાટની પરંપરા આર્ળ શરૂ 
રાખી છે. અદોહીમા,ં જયશ્રીબેન હટરજન એ ર્ામની 
સાત મટહલા વર્કરોમાથંી એક છે. તેર્ીએ તેના 
પત્રતને વર્ાટ કામ કરતા શીખવ્યુ ંઅને તેર્ીએ કહ્ુ ં
હત ુ ંકે તેર્ી પટરવારને નાર્ાકીય રીતે મદદ કરતી 
હોવાથી સક્ષમ હોવાનુ ંઅનભુવે છે. મટહલાઓ જે 
પ્રટિયાઓમા ં અર્ાઉ ભાર્ીદાર ન હતી તે પર્ 
શીખી રહી છે અને તેમા ંસામેલ થઈ રહી છે, દા.ત. 
ડાત્રયિંર્, યાનણ ટરટમેન્ટ.  
અવિનર્રમાથંી ચપંાત્રસજુ વર્કર અને 
જામથડામાથંી શીતલ ટહતેશ તથા બકુ્ષચયા રોશની 
પાચર્ જેવી યવુા છોકરીઓના પર્ બનાવો છે કે 
જેઓ બાહ્ય બજારો માટે વર્ાટ કામ કરે છે. તેઓ 

તેમના પ્રયવનો અને તેમની ફૂલ ટાઇમ વર્કર તથા 
અમકુ ટકસ્સામા ં ઉદ્યોર્ સાહત્રસક બનવાની 
મહવવકાકં્ષાઓ બાબતે વધ ુ વાચાળ છે. વર્ાટ 

કામના પનુરુવથાન સાથે, વર્ાટને લર્તા કામ માટે 
મટહલાઓના ઘર/ર્ામ બહાર જવાના, મટહલા 
ટદવસ જેવા પ્રસરં્ોમા ં સહભાર્ી થવાના, બચત 
મડંળીઓમા ં યોર્દાન આપવા જેવા સામથ્યો 
વધ્યા છે, જેમ કે, રામપરમાવેંકરાએ તેમનો 
આવમત્રવશ્વાસ વિાયો છે અને તેમને વિવાનો 
અવકાશ આપયો છે. 
કંકુબેન અમતૃલાલ વર્કરની વાતાણ, ફોટો કુકમાના 
વર્કર અને રાટરીય એવોડણ ત્રવજેતા, તેર્ી ઘર્ી 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસક મટહલાઓ માટે પે્રરર્ા સ્ત્રોત છે. 
તેર્ી સરપચં બની તે પહલેા તેર્ીના વર્ાટના 
િિંામા ં ૩૫ મટહલાઓને રોજર્ારી આપતી હતી. 
તેર્ી જર્ાવે છે કે તેર્ીના પત્રત તેર્ીને પ્રટિયામા ં
મદદ કરે છે અને ઉપયોર્ી થાય છે, અને ત્રનર્ણયો 
સટહયારા કરવામા ં આવે છે૮૩. હસંાબેન મેટરયા, 
રામપર વેકરા માથંી મટહલા ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
લર્ભર્ ૬ જેટલા વર્કરોને રોજર્ારી આપતા. 
તેમ છતા,ં એિેક્ષલક બજાર નબળં પડી જવાથી, 
તેર્ી પાસે હવે ૨ વર્કરો (૧ પરુુષ અને ૧ મટહલા) 
છે. તેર્ી જર્ાવે છે કે તેર્ીનો પત્રત તેર્ીને રસોઈ 
બનાવવામા ંઅને લમૂ પવેૂની પ્રટિયામા ંપર્ મદદ 
કરે છે. તેઓ બને્ન પ્રદશણનોમા ંઅને વેપાર મેળામા ં
સાથે હાજર રહ ેછે૮૪. 

૮3 વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, કંકુબેનઅમતૃલાલ વર્કર, કુકમા ર્ામ, માચણ૧૧,૨૦૧૮ 

૮૪ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન,હસંાબેનમેટરયા, રામપરવેકરા ર્ામ, માચણ૧૯, ૨૦૧૮ 
 

પ્રી-લમૂ પ્રટિયાઓ કરવાથી, બેકગ્રાઉન્ડમા,ં અદ્રશ્ય રહીને અન ેવતણમાનમા ંજ્યા ંઘર્ા લોકો આવમત્રવશ્વાસ અને મહવવાકાકં્ષી વર્કર હોય 
છે તેનાથી મટહલાઓના સરં્ઠનની બદલાતી ભતૂ્રમકાઓ. 

 

સરપચં કુકમાના કંકુબેન અમતૃલાલ વર્કર, સશુાસન અને તેની અવયાર સિુીની મસુાફરી ત્રવશેના તેમના ત્રવચારો સમજાવતા. 
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પલાષ્સ્ટકના કચરાના ત્રનકાલની વિતી જતી આડ-
અસરો ઘટાડવાના પ્રયવન તરીકે ખમીર દ્વારા 
પલાષ્સ્ટક વર્ાટ શરૂ કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ,ં તે 
મટહલાઓ માટે એક મજબતુ પાસુ ંબની ર્યુ,ં ખાસ 
કરીને અવિનર્રમા.ં મટહલાઓને તાલીમ 
આપવામા ંઆવી હતી અને પયાણવરર્ને સલામત 
તથા સ્વચ્છત રાખવામા ંપોતાના યોર્દાના ર્વણની 
લાર્ર્ી સાથે પલાષ્સ્ટક વર્ાટ કામ કરતી હતી. 
આમ, આવમસન્માનનો ભાવ જનમ્યો તથા પોતાના 
કામનુ ંમલૂ્ય સમજાણુ.ં પલાષ્સ્ટક વર્ાટ ફેલાયુ ંઅને 
કુકમા, ખિેંરૈ અને વરનોરા જેવા અન્ય ર્ામોમા ં
પ્રખ્યાત થયુ.ં પરુુષોના સ્વ-સહાય જૂથોથી 
ત્રવપરીત, પલાષ્સ્ટક વર્ાટ સરં્ઠનોમા ં માિ 
મટહલાઓ જ છે કે જેઓને માઇિો-િેટડટ વધ ુમળે છે 
(કૈનડલ, ર્ોરટડયા અને રામસૈર, ૨૦૧૬). 

રાજીબેને હટરજન કે જેઓ પલાષ્સ્ટક વર્કર અને 
ખમીરના કમણચારી છે, તેનુ ં ઉદાહરર્ લઈએ તો, 
તેર્ીએ તેર્ીના પત્રતને ગમુાવી દીિો હતો અને િર્ 
બાળકો તથા તેર્ીના પટરવારને વર્ાટ કામ વડે 
ટેકો આપયો હતો, આ એક મટહલા સક્ષમીકરર્નુ ં
આબેહબૂ ઉદાહરર્ છે. તેર્ી હવે મટહલાઓની 
બેઠકોમા ંઅને મટહલા સમદુાયના પ્રત્રતત્રનત્રિ તરીકે 
ચચાણઓમા ંભાર્ લે છે અને પ્રદશણનો તથા હસ્તકલા 
સમેંલનો માટે મસુાફરી પર્ કરે છે. 

“ખમીર અને પલાષ્સ્ટક વર્ાટે મારા પટરવારને 
મદદરૂપ થવાના દરવાજા ખોલી દીિા અને મને 
દુત્રનયાનો સામનો કરવાનો આવમત્રવશ્વાસ આપયો” –
રાજીબેન હટરજન, અવિનર્ર 

તેમ છતા,ં ઉપરોક્ત દશાણવેલ ઉદાહરર્ થી 
ત્રવપરીત અમકુ પ્રકારના લૈંક્ષર્ક ભેદભાવ, સામાત્જક 
દબાર્ો, ત્રનર્ણય લેવાની શન્ક્તનો અભાવ, વર્ેરે 
હજુ પર્ પ્રવતણમાન હોય તેવા ઉદાહરર્ છે, તેમા ં
મટહલાઓ હવે વર્ાટ કામ અને ઘર કામ બને્ન 
કરતી હોવાથી તેમના કામનુ ંભારર્ વિવાનો પર્ 
સમાવેશ થાય છે. અદોહી કે જ્યા ંમટહલાઓ વર્ાટ 
કામ કરે છે વયા ંપટર, સાસ ુઅને ટદકરીઓ પાસેથી 
ઘરકામમા ંમદદ મેળવે તે જરૂરી હત ુ.ં મટહલાઓની 
અથણપરૂ્ણ ભાર્ીદારી માટે પટર અને પટરવારના 
અન્ય સભ્યોની ઘરકામમા ંમદદ ખબૂ જ મહવવની 
બની ર્ઈ છે. હવે મટહલાઓની અવસ્થા સારી છે, 
તેઓને બહાર જવાની છૂટ છે. પરંત,ુ અમકુ 
બનાવોમા,ં ત્રનર્ણય લેવાની પ્રટિયામા ંપરુુષોનો હાથ 
હજુ પર્ ઉપર છે, દા.ત., ઘરનુ ંસચંાલન કરવા 

માટે માિ પરુુષો જ નાર્ા ંઆપે અને બાકીના નાર્ા ં
પોતાની પાસે રાખે૮૫. જમથાડમા,ં શીતલ ટહતેશ 

સજંોત નામની યવુા વર્કરે સરપચંની ચ ૂટંર્ીમા ં
ઊભા રહવેાની તેર્ીની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, તેમ 
છતા,ં તેર્ીના સબંિંીઓએ તેર્ીના માતા-ત્રપતાના 
પરવાનર્ી હોવા છતા ંપર્ ટેકો ના આપયો. તેર્ીએ 
કહ્ુ ંહત ુ ંકે, આ ખબૂ નજીકથી જોડાયેલ સમદુાય છે, 
અમારે અમારા સબંિંીઓ અને વડીલોને પર્ 
સાભંળવા પડે છે૮૬. તે જ ર્ામમા,ં અન્ય છોકરીએ 
કડવી યાદ તાજી કરતા કહ્ુ ંહત ુ ં કે તેર્ીના ભાઈ 
પાસે તે જ્યા ં પર્ જવા ઇચ્છતો તેની સ્વતિંતા 
હતી પર્ તેર્ી પર તમામ પ્રકારના પ્રત્રતબિંો 
લાદેલા હતા. 

આ બદલાવો સાથે, મટહલાઓની ભતૂ્રમકાઓ અને 
જવાબદારીઓમા ં આવેલ અન્ય બદલાવ પર્ 
વર્ાટ કામને અસર કરતો હોઈ શકે. ત્રશક્ષર્, 
ટી.વી., મસુાફરી અને અન્ય ટેકનોલોજીના 
આવવાથી, મટહલાઓ તેમના પોતાના માટે ત્રવત્રવિ 
ત્રવકલ્પો પસદં કરી રહીછે, તેમા ંત્રશક્ષર્ આપવાનો 
અથવા દુકાન તથા બ્યટુીપાલણર ચલાવવાનો પર્ 
સમાવેશ થાય છે. એક સમયે ઘરમા ંપરૂાયેલ રહતેી 
મટહલાઓ, ખાસ કરીને યવુતીઓ બોબીન ભરવાની 
ના પાડી રહી છે કારર્ કે તેઓને લાર્ે છે કે તે ખબૂ 
જ કંટાળાજનક કામ છે (કત્રસિંર્ અને ત્રસિંર્, તારીખ 
નથી). આમ, વર્કરોએ ક્યા ંતો ખરીદી માટે બાહ્ય 
સ્ત્રોત પર આિાર રાખવો પડે છે અથવા વર્ાટ 
કામ સાવ જત ુ ં જ કરવુ ં પડે છે. જો વર્ાટની 
પરંપરા પાટરવાટરક સબંિં જીવતં રાખવી હોય તો, 
ભતૂ્રમકાઓ અને જવાબદારીઓમા ં આવેલ આ 
પટરવતણનને સાવચેતી પવૂણક સમતકુ્ષલત કરવાની 
અને હલ કરવાની જરૂર છે, અમકુ વર્કર વડીલોએ 
જર્ાવ્યુ ંહત ુ.ં 

 
૪.૨.૫ વણાટ કામમાાં યવુાઓની ભવૂમકા 

યવુાઓ સ્પટટ રીતે વર્ાટ પનુરુવથાનમા ંખબૂ જ 
સટિય છે. ટડઝાઈન સર્જન કરવામા ંવધ ુભતૂ્રમકા છે, 
તેમનામા ં અમકુ ત્રવસ્તારોમા ં બજાર સિુી સીિા 
પહોંચવાનુ ં સામથ્યણ છે, તથા એકબીજા સાથે 
નેટવટકિંર્ છે, આ બિા તેઓ પનુરુવથાનમા ંસટિય 
હોવાના ક્ષચિ છે૮૭. યવુા અને આશાવાન વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો હવે ટડઝાઈનરો અને બજારો સાથે 
સમાન રીતે કદમ ત્રમલાવી રહ્યા છે. કલાકારી, 
હસ્તકલા શાળાઓઅને બાહ્ય બજારોનો અનભુવ 

૮૫ જૂથ બેઠક, ત્રસરાચ ર્ામ, માચણ૧૬, ૨૦૧૮ 

૮૬ જૂથ બેઠક,જમથાડાર્ામ, માચણ૧૯, ૨૦૧૮ 

૮૭ જૂથ બેઠક,અદોહીર્ામ, ફેબઆૃરી૨૫, ૨૦૧૮ 
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હોવાના કારરે્ યવુા વર્કરોએ તેમના પરંપરાર્ત 
કૌશલ્યોને ટડઝાઈન તથા ફેશનના આધતુ્રનક રંર્મા ં
ત્રમત્રશ્રત કરવાનોર રસ્તો ઓળખી લીિો છે, આમ, 
નવી રીતે પરંપરાર્ત જીવન જીવવનનો રસ્તો 
ઓળખ્યો છે. તેઓ માને છે કે આટટિત્રશયન િાફ્ટ 
શાળાઓએ તેઓ લાયક હતા તે સન્માન તેમને 
અપાવ્યુ.ં તેઓ હવે મજૂર નથી પર્ કારીર્રો છે૮૮.  

ભજુોડીમા ંપ્રકાશ નારર્ભાઈ વર્કરે તેના ત્રપતાના 
દરી –કાપેટવર્ાટનો વ્યવસાય સફળતાપવૂણક 
આર્ળ વિાયો અને આંતરરાટરીય બજારમા ં
ઊનની વસ્તઓુ પરૂી પાડે છે. કોટાયમા,ં કૂલ ૪૨ 
વર્કરોમાથંી, મોટા ભાર્ના ૩૦ કરતા નાની 
વયના છે, સૌથી યવુા ૧૯ વષણની વયનો છે૮૯. 
સામાન્ય આત્રથિક પનુરુવથાન તેમજ યવુા લોકોનુ ં
તેનો ઉપયોર્ કરવાના સામથ્યણ ત્રસવાયનુ ં અન્ય 
એક મખુ્ય પટરબળ આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓ, સેલ 
ફોન, ઇન્ટરનેટ મારફત ઉપલબ્િ નવા માર્ો છે. 

અમકુ યવુાઓ વર્ાટ કામમા ંપરત ફયાણ તે એક 
સારી બાબત છે (ભલે પછી તે અવયારે નાના 
પ્રમાર્મા ંહોય), નીચે ત્રવપરીત સ્થળાતંરર્ જુઓ 
ટડઝાઈનો અને ત્રવચારોનો ફોટો 

એવુ ંલારે્ છે કે વડીલો સાથેના સબંિંોમા ંખબૂ જ 
િીમે બદલાવ આવે છે. સમદુાયપર્ાનો મજબતુ 
ભાવ એ બાબતની ખાતરી કરે છે કે વડીલોને અમકુ 

પ્રકારનુ ંમાન આપવામા ંઆવે, જોકે અર્ાઉ કરતા 
વધ ુપ્રમાર્મા ંતેઓ વધ ુવાચાળ અને સમસ્યાઓ 
ત્રનવારતા થયા છે. અદોહી કે જ્યા ંઅરત્રવિંદ ત્રશવજી 
પરમાર જેવા અમકુ યવુાઓ જન્મથી વર્ાટના 
કામમા ં છે, તેમના વડવાઓએમેન્ટરની ભતૂ્રમકા 
લીિી હતી જ્યારે યવુા પેઢી હવે ત્રનર્ણય કરવાની 
ભતૂ્રમકામા ંછે. 

યવુા ઊજાણની આ પ્રભાવ પરંપરાર્ત વર્ાટ કામમા ં
નવીનતા લાવી રહ્યો છે અને તે જ અમકુ 
પરંપરાર્ત માન્યતાઓ અને પ્રથાઓ સામે સવાલ 
ઉઠાવી રહ્યા છે. બાહ્ય દુત્રનયાની સમજ મેળવવાથી 
બજાર માટે લક્ષ્યાકં, નફા તથા સમય મયાણદા 
આિાટરત પરુવઠો પરૂો પાડવાની જરૂટરયાત પેદા 
થઇ. અર્ાઉ આ ખ્યાલ બહુ ઝાખંો હતો અને 
અર્ાઉના મોટા ભાર્ના વર્કરો હવે તેઓ જે રીતે 
કામ કરી રહ્યા હતા, તેમા ંબદલાવ લાવી રહ્યા છે. 
પરંત,ુ એ બાબત જ્યારે સ્પટટ છે કે નાર્ાકીય 
ન્સ્થરતાના કારરે્ મોટા ભાર્ના યવુા વર્કરો 
વર્ાટ કામમા ં પરત ફયાણ છે, પરંત ુ ભાવાવમક 
જોડાર્, સાસં્કૃત્રતક ર્વણ પર્ વર્ાટ સાથે જોડાયેલ 
છે અને તે સામાત્જક મડૂી પર ભાર આપે છે તથા 
પોતાના પર્ાની લાર્ર્ી ર્ામમા ં અનભુવે છે 
શહરેમા ંનહીં, વયારે તેના પર પર્ ભાર આપવામા ં
આવ્યો હતો. 

૮૮ જૂથ બેઠક,કોટાયર્ામ, માચણ૧૫, ૨૦૧૮ 

૮૯ જૂથ બેઠક,કોટાયર્ામ, માચણ૧૫, ૨૦૧૮ 

 

જુવાન વર્કર કેસ અભ્યાસ ચચાણઓ, અિોઇ દ્વારા તેમના જીવનત્રનવાણહમા ંપટરવતણનને સમજવા માટે ઉવસકુ છે 
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અમકુ યવુા વર્કરોએ સામાત્જક ટરવાજો, પ્રથાઓ, 
મેળાવડાઓ પ્રવયે પોતાની અસ્વસ્થતા વ્યક્ત કરી 
હતી કે જે તેમના કામનો સમય ઘટાડી તથા એકંદર 
ઉવપાદનતા ઓછી કરીને તેમના કામમા ંઅવરોિ 
પેદા કરે છે૯૦. અર્ાઉ, સ્થાત્રનક બજારો અને ગ્રાહકો 
સાથે કામ કરતી વખતે સમયની સમજ જુદી હતી, 
વયારે સમયમા ંબાિંછોડ સભંવ હતી. તેના કારર્ે 
જે રીતે હસ્તકલા કરવામા ંઆવતી તેમા ંઘષણર્ પેદા 
થયુ,ં વડીલ વર્કરે સમજ આપયા મજુબ, વર્ાટ 
કામ અવયારે પહલેા કરતા વધ ુઆત્રથિક પ્રવતૃ્રત્ત બની 
ર્ઈ છે અને સામાન્યપર્ે જીવનનો અત્રવભાજ્ય 
ટહસ્સો નથી રહ્ુ૯ં૧. આમ, આવા વડીલોનામતે, 
યવુા પેઢીએ તેમને પોતાના તરફ પરત ખેંચનાર 
વર્ાટ કામની મજબતૂી બનાવી રાખવા અને તે જ 
સમયે બાહ્ય બહાર અને બદલાતા સમય સાથે 
આર્ળ વિવા વચ્ચે સમતોલન સાિવાની જરૂર 
છે. 
 

૪.૨.૬ જડટલ આંતર-સમદુાય સાંબાંિો અને 
પહલેો 

આત્રથિક અસમાનતા એ વાસ્તત્રવકતા છે વયારે 
ત્રવત્રવિ સામાત્જક પહલેો મારફત સમદુાય સાથ 
સમેુળ અને પ્રત્રતબદ્ધતા છે. યવુાઓ આવી ઘર્ી 
પહલેોમા ં સટિય છે અને ર્ામના સિુારા માટેના 
કામ આર્ળ વિારી રહ્યા છે. 

કોટાયમા,ં વર્કરોનુ ં ત્રમિ મડંળ છે કે જે પરુુષ 
સભ્યોનુ ં છે અને તેમા ં તેઓ વર્કર સમાજની 
સામાત્જક સમસ્યાઓ (આત્રથિક તથા કામ સબંતં્રિત 
નહીં) પર ચચાણ કરે છે૯૨. વષણ ૧૯૮૭મા,ં ર્ામના 
યવુાઓએ સફળતા પવૂણક માસં અને ગટુકા ત્રવરુદ્ધ 
અક્ષભયાન હાથ િયુું હત ુ.ં મનજીભાઈ મદન સજંોટ 
કે જે એક ત્રશક્ષક છે, તેર્ે કચ્છ મેઘવાર વર્કર 
ત્રમિ મડંળની શરૂઆત કરી હતી કે જેથી ર્ામમા ં
ત્રશક્ષર્ની સતુ્રવિા વિારી શકાય૯૩. 

અદોહીમા,ં અમને જાર્વા મળયુ ં કે 
ર્ઢચોત્રવસીમેઘમારુ મહશે્વરી સમાજ તરીકે 
ઓળખાતા મારવાડ અને મહશે્વરી સમાજની 
મડંળીઓમા ં પનુીઃઊજાણનુ ં ત્રસિંચન કરવામા ં આવ્યુ ં
હત ુ,ં તેયવુા અને મધ્યમ વયના સભ્યો દ્વારા 
ચલાવવામા ં આવે છે. તમામ ૨૪ ર્ામમાથંી બે 
વ્યન્ક્તઓને આ મડંળી માટે પસદં કરવામા ંઆવે 

છે. મડંળીમા ં તેમા ં પરુુષો છે; મટહલાઓનો તેમા ં
સમાવેશ કરવામા ંઆવતો નથી. તેની એક પ્રવતૃ્રત્ત 
એ છે કે દર વખતે ડૉ. બાબા સાહબે આંબેડકરની 
જન્મ જયતંી, ૧૪મી એત્રપ્રલના રોજ પ્રર્ત્રતકારક 
સિુારા લાગ ુકરવા. હવે, તેઓ ખાસ યવુક મડંળ 
અને આંબેડકર રસ્ટ શરૂ કરી રહ્યા છે જેથી સામાત્જક 
દૂષર્ો ઘટાડી શકાય, ત્રવિવાઓને મદદ કરી 
શકાય, ઘટતા વનને ત્રનયતં્રિત કરી શકાય૯૪. 

લગ્ન પ્રસરં્ોમા ંએકી સાથે ખોરાક આપીને ભેદભાવ 
પરૂ્ણ વ્યવસ્થા નાબદૂ કરવાનો સિુારો તેઓએ છેલ્લે 
લાગ ુકયો હતો. આત્રથિક રીતે વધ ુર્રીબ ગરુ્જરો કે 
જેઓની આવક હવે કાલા કપાસના વર્ાટ થી ન્સ્થર 
થઈ રહી છે, તેઓ પર્ સામાત્જક પ્રસરં્ો અને 
મેળાવડાઓ માટે કોમ્યતુ્રનટી હોલ બાિંવાનુ ંત્રવચારી 
રહ્યા છે૯૫. સામદાત્રયક પહલેોની બીજી એક રસપ્રદ 
બાબત એ છે કે સમહૂ લગ્ન, કે સામદુાત્રયક લગ્ન 
જેવી પ્રથાઓ વિી રહી છે કે જેમા ંખચણ સટહયારા 
અને દાતાઓની મદદથી કરવામા ંઆવે છે.  

અમે મલુાકાત કરેલ મોટા ભાર્ના ર્ામોની જેમ 
જમથાડામા ંએક યવુક મડંળ છે (તેમા ં૩૦ સભ્યો 
છે) કે જે દર મટહને નાર્ા એકિ કરે છે અને 
જરૂટરયાતમદંોને મદદ કરે છે. તેઓ સમયાતંરે 
સામદુાત્રયક પ્રસરં્ો અને બેઠકો ર્ોઠવે છે. આ મડંળ 
ર્ામની પ્રર્ત્રત માટે કામ કરે છે. તેના સભ્ય 
શાતં્રતલાલ રાજાભાઈ બકુ્ષચયા દ્વારા અમને 
જર્ાવવામા ં આવ્યુ ં કે આ જૂથ દ્વારા અમકુ 
પરંપરાઓ ર્ામમા ંહજુ પર્ પ્રવતણમાન છે, દા.ત., 
ક્ષબમાર વ્યન્ક્તની સાથે મળીને સભંાળ કરવી. તેઓ 
મડંપ, મોટા વાસર્ો, જેવા અમકુ ખચાણળ સશંાિનો 
વસાવવાનુ ં પર્ આયોજન કરી રહ્યા છે કે જેની 
લગ્ન તથા અન્ય સામદુાત્રયક તહવેારોમા ંજરૂર પડે 
છે, તેઓ તેને ખબૂ જ નજીવા દરે જે-તે સમયે જરૂર 
હોય  તેવા પટરવારોને ભાડે આપશે૯૬. 

કટોકટીના સમયે જરૂટરયાતમદં અને ર્રીબોને 
મદદ કરવાની પ્રથા હજુ પર્ શરૂ છે. તેથી, મહાજન 
પરંપરા૯૭ હજુ પર્ જીવતં છે પરંત ુ નવી 
અક્ષભવ્યન્ક્તઓ લઈ રહી છે, ઓછી શોષર્ાવમક છે 
પરંત ુતેનો ભાવ ખબૂ મજબતૂપરે્ અનભુવ થાય 
છે. તેવી એક રીતે નાની લોન આપવાની છે, જે-તે 
સમયે જરૂર હોય તેવા જોબ વકણરોને વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો ન્યનૂત્તમ વ્યાજ પર લોન આપે છે અને 

૯૦ યવુાઓની બેઠક, ખમીર, જૂન ૧૩, ૨૦૧૮ 

૯૧ વડીલો સાથે બેઠક, ભજુોડી ર્ામ,જુલાઈ૧૨, ૨૦૧૮ 

૯૨ જૂથ બેઠક, કોટાય ર્ામ, માચણ૧૫, ૨૦૧૮ 

૯3 જૂથ બેઠક, કોટાયર્ામ, નવમે્બર૭, ૨૦૧૭ 

૯૪ જૂથ બેઠક,અદોહી ર્ામ, ફેબઆૃરી૨૫, ૨૦૧૮ 

૯૫ જૂથ બેઠક,ઘનીથર ર્ામ, તારીખ, ફેબઆૃરી ૨૪, ૨૦૧૮ 

૯૬ જૂથ બેઠક,જમથાડા ર્ામ, ટડસમે્બર ૨૦, ૨૦૧૮ 

૯૭ આશરો આપવાની પરંપરાર્ત વ્યવસ્થા અથવા વેપારીઓ દ્વારા પોતાના મળૂ વતન કે પોતાના સમદુાય માટે આપવામા ંઆવતુ ંદાન 
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પટરવતણન 

  
તેના પરત ચકૂવર્ાની રીતો ખબૂ ઓછી 
શોષર્ાવમક છે. તેઓએ જર્ાવ્યા મજુબ, નાર્ા 
કરતા વધ ુસબિંોને વધ ુમહવવ આપે છે.૯૮ 

આવી પહલેો અને ટરવાજો સમગ્ર સમદુાય કે 
ર્ામની સખુાકારી તથા સારાપર્ાની ખાતરી 
કરવાનો માર્ણ છે. તેમ છતા,ં સામદુાત્રયક જોડાર્ો 
અને વર્ણ વ્યવસ્થા ખબૂ જડ ના હોવાથી તેમજ કોઈ 
પર્ વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસક બની શકતા હોવાથી, 
તે બનવાના માર્ો ખબૂ સરળ નથી. અમકુ જોબ 
વકણરોએ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસક કોઈ 
જ પ્રકારનુ ંએડવાન્સ આપતા નથી. તેનુ ંકારર્ એ 
છે કે જો જોબ વકણર પાસે નાર્ાકીય ત્રમલકતો હશે 
તો, તેઓ પર્ રોકાર્ કરી શકે અને વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસક બની શકે કે જે વતણમાન ઉદ્યોર્ સાહત્રસક 
ઇચ્છે નહીં. આવુ ં સાવણત્રિક નથી; અમકુ વર્કર 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો જોબ વકણરોને મદદ કરવા માટે 
પોતાની સીમાઓ પાર કરે છે. 
 

૪.૩ જ્ઞાનલક્ષી પરિવિકનો 

અભ્યાસની શરૂઆતમા,ં જ્ઞાનના પાસાને સામાત્જક-
સાસં્કૃત્રતક પાસામા ં સમાવવામા ં આવી હતી, તેને 
અલર્ ત્રવભાર્ બનાવવા માટે પરૂત ુ ંમહવવ અને 
ત્રવશેષતા જોવા મળી. વર્ાટને લર્તા જ્ઞાન, 
કૌશલ્યો, ત્રનપરુ્તા, અને અનભુવ હસ્તકલાના 
આિાર ક્ષબિંદુ છે, અને અભ્યાસમા ંશરૂ રહતેા હોવાના 
અને આ પટરબળોમા ં બદલાવ આવતા હોવાનુ ં
ધ્યાને આવ્યુ.ં 

૪.૩.૧ જ્ઞાનનો પ્રસાર 

માતા-ત્રપતા દ્વારા બાળકોને શીખવવાની 
પરંપરાર્ત વ્યવસ્થાના કારર્ે આંતર-પેઢીય જ્ઞાન 
પ્રસાર ખબૂ પ્રમાર્મા ં મળે છે, આ વ્યવસ્થામા ં
પ્રથમ તેઓ અવલોકન કરે છે, નાના કાયોમા ં
સહભાર્ી થાય છે અને િીમે-િીમે તકત્રનકો પર 
ત્રનપરુ્તા મેળવતા જાય છે૯૯. આટટિત્રશયન િાફ્ટ 
શાળાઓ અને ઓનલાઇન કોષો તેમને નવીનતા 
લાવવા માટે કૌશલ્યો િારદાર કરવામા ં અને 
બજારો સમજવામા ંવધ ુમદદ મળે છે. ત્રપતા દ્વારા 
પિુને જ્ઞાન આપવાની પરંપરાની સાથે અન્ય 
પ્રકારો જોડાઈ રહ્યા છે, દા.ત. પવની દ્વારા પત્રતને કે 
તેનાથી ત્રવરુદ્ધ, ત્રપતા દ્વારા દીકરીને. તેમ છતા,ં જ્ઞાન 
પ્રસારની એક વ્યવસ્થા અદશ્ય થઈ ર્ઈ છેીઃ તેમા ં
કોઈ એક ત્રવસ્તારેલ પાટરવાટરક એકમો દ્વારા યવુા 
છોકરાઓને અમકુ મટહના દત્તક લેવામા ંઆવતા 
(મોટા ભાર્ે અન્ય ર્ામમા)ં, તે દરત્રમયાન તેઓ 
તેમના કાકા/મામા અથવા અન્ય પરુુષો પાસેથી 
શીખતા.  

તેમની પોતાની કળાની સમજ મેળવવાની વ્યવસ્થા 
સાવ બદલાઈ ર્ઈ છે, પરંપરાર્ત વ્યવસ્થાનુ ં
સ્થાન હવે આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓએ લીધુ ં છે. 
તેમ છતા,ં મોટા ભાર્ે શીખવાની બને્ન વ્યવસ્થાઓ 
અન્સ્તવવમા ં છે કારર્ કે વર્ાટ કામની પાયાની 
જાર્કારી હજુ પર્ ઘરે શીખવામા ંઆવે છે, અને 
યવુા વર્કરો ત્રનયત્રમતપરે્ વડીલો તથા મોટા 
વર્કરો સાથે તકત્રનકો તથા પ્રાિાન્યો બાબતે  
 

૯૮ જૂથ બેઠક,ઘનીથર ર્ો,, ફેબઆૃરી ૨૪૨૦૧૮ 

૯૯ જૂથ બેઠક,ઘનીથર ર્ામ, ફેબઆૃરી૨૪, ૨૦૧૮ 

 
 

વાકંર મટહલાઓ સાથે અધ્યયન ત્રવશેની ચચાણ, અવિનર્ર 
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પરામશણ કરે છે. મેઘજી હરજી વર્કર તેના ત્રપતા 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ એક શીખ યાદ કરતા કહ ે
છે “સૌથી પહલેા તમારા મનને દોરા, ગરુ્વત્તા અને 
દોરાની લાક્ષક્ષર્કતા સાથે જોડો, પછી વર્ાટ 
કરવાનુ ં શરૂ કરો”૧૦૦. જથમાડાના યવુા વર્કર 
એવા સજંોટ શીતલ ટહતેશ પર્ આવા જ પ્રકારની 
શીખ તેર્ીને વડીલ પાસેથી મળેલ હોવાનુ ંજર્ાવેલ 
હત ુ.ં 

જ્ઞાન પ્રસાર કરવાની પરંપરાર્ત વ્યવસ્થા અને 
આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓ યવુા, સર્જનશીલ ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસકો તૈયાર કરે છે, સમદુાય માટે ત્રશક્ષર્ના 
મખુ્ય પ્રવાહમા ં આ જાર્કારી અને માટહતીનો 
અભાવ એ એક મોટો ક્ષચિંતાનો ત્રવષય છે. ભજુોડી 
ર્ામના મરુજીહત્રમર વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકે તેની 
એવી ક્ષચિંતા રજૂ કરી હતી કે, અમારા બાળકો ત્રશક્ષક્ષત 
થઈ રહ્યા છો તે સારી બાબત છે, તેઓ બહારની 
દુત્રનયા સાથે આવમ ત્રવશ્વાસ સાથે સવંાદ કરવા 
સમથણ બન્યા છે. પરંત,ુ તે સમદુાય અને વર્ાટના 
મલૂ્યોથી દૂર લઈ જઈ શકે છે. આથી, અમારી 
પરંપરા ત્રવશે યવુા પેઢીને માટહતર્ાર કરવા અને 
જોડી રાખવા એ અમારી નૈત્રતક ફરજ છે. શ્યામજી 
ત્રવશ્રામ ત્રસજુ પોતાની યાદ તાજી કરતા જર્ાવે છે 
કે તેના શાળાએ જવાના ટદવસો દરત્રમયાન વષણ 
૧૯૯૦ સિુી તેમને ઉદ્યોર્ નામનો અલર્ ત્રવષય 
ભર્ાવવામા ંઆવતો, તેમા ંવર્ાટનો સમાવેશ હતો, 
પરંત ુ પછીથી તે ત્રવષયનુ ં સ્થાન કોમ્પયટુરે લઈ 
લીધુ;ં આજે કળા અને હસ્તકલા માિ પસુ્તકોમા ંછે. 
 

૪.૩.૨ નાવીન્યકરણ 

કચ્છના વર્ાટવનો ઇત્રતહાસ વેપારીઓ તથા આ 
ભતૂ્રમ પરથી પસાર થતા પ્રવાસીઓ તથા ખૈબર 

પાસનીબીજુ બાજુના દેશો સાથે આપ-લે અને 
સવંાદનો રહ્યો છે. ત્રસિંિ પ્રાતં અને રાજસ્થાનના 
અમકુ ટહસ્સા સાથે સટહયારી પરંપરા છે કે જે થાર 
રર્ દ્વારા જોડાયેલ છે. કચ્છ અંતટરયાળ ત્રવસ્તાર 
હતા. અહીં સ્થાયી થયેલ સમદુાયો ક્યા ંતો નાસીને 
આવતા, અથવા મળૂ જમીન પરથી દેશવટો 
આપેલો હતો, અથવા એવા વેપારીઓ હતા કે જે 
કચ્છના બદંરમા ં વેપાર કરવા માટે સ્થાયી થયા 
હતા. ક્ષેિના અંતટરયાળ હોવાના કારર્ે તેઓ નવી 
તકો અને બદલાવોની સભંાવનાઓ બાબતે વધ ુ
સાવિ કયાણ. ભજુોડી જેવા કચ્છના અમકુ 
ર્ામડાઓમા ં આજે પર્ કરવામા ં આવતુ ં
ભોંતળીયાનુ ં આવરર્ ત્રસિંિ અને તેનાથી ઉત્તર 
પત્રિમ ભાર્ની સ્થાત્રનક શૈલીઓથી પે્રટરત હત ુ.ં 

કચ્છના નવીનીકરર્ને પછી વધ ુ િીમે ચાલતી 
પ્રટિયા તરીકે જોવાની જરૂર છે કે જે માનવીય 
સમદુાયો વચ્ચેના સવંાદોથી તેમજ મનટુયો અને 
કચ્છના આર્વા પયાણવરર્થી વધ ુપ્રભાત્રવત હતી, 
તેમા ં કોઈ જ નાટયાવમક શોિ ન હતી. કચ્છના 
વર્કરના ખજાનાને તેમના કાચડંાની જેમ બદલાવ 
કરવાનુ ં સામથ્યણ રસપ્રદ બનાવે છે, તેઓએ હજુ 
પર્ તેમના વર્ાટનુ ંમળૂ સ્વરૂપ જાળવી રાખ્યુ ંછે. 

અર્ાઉ વર્કર પાસે મયાણટદત રંર્ હતા. ઘર્ી બિી 
દેશી ઊનમાથંી બનાવેલી વસ્તઓુમા ંતેઓ કુદરતી 
રંર્ોનો ઉપયોર્ કરતા. પછી, જ્યારે તેઓ 
લેકડાત્રયિંર્ જાર્કાર ખિી ડાયર અને રબારીઓ 
સાથે ત્રવત્રનમય કરતા થયા એટલે તેઓએ 
શાકભાજીના રંર્ ઉમેયાણ. મોટા ભાર્ે બ્લેન્કેટ કે 
િાબળા પર ટડઝાઈનો બનાવવામા ંઆવતી, આ 
કપડા બહુત્રવિ ઉપયોર્મા ં લેવામા ં આવતા, આ 
ઉપરાતં લનુી અને સ્કટણ પર ટડઝાઈનો કરવામા ં
આવતી. તેને ખભા પર પર્ પહરેીશકાતા અથવા 
તેનો ચાદર તરીકે પર્ ઉપયોર્ થઈ શકતો તથા 
પ્રાકૃત્રતક તવવો સામે માથાને ઢાકંવા માટે પર્ તેનો 
ઉપયોર્ થતો. જ્યારે મૅટરનો ઊન દેશી ઊનનુ ંસ્થા 
ન લેવા લાગ્યુ ં વયારે વર્કરો માટે બજાર 
બદલાવાની શરૂઆત થઈ હતી. રસપ્રદ બાબત એ 
છે કે, નવી સામગ્રી સાથે કામ કરવા માટે વર્કરો 
િાબળા અને લનુી (રબારી મટહલાઓ દ્વારા 
પહરેવામા ંઆવતી ટાઈ-ડાઈ પડદો) પર ટડઝાઈન 
કરવા માટે તેઓ પોતે જે ટડઝાઈનો જાર્તા હતા 
તેમા ં પરત ફયાણ. આ પ્રટિયામા,ં તેઓએ નવી 
વસ્તનુુ ં સર્જન કયુું, હવે તે કચ્છી શાલ તરીકે 
ઓળખાય છે. 

જ્યારે મૅટરનો ઊનનુ ંબજાર મયાણટદત થવા લાગ્યુ,ં 
તેના પરૂક તરીકે કોઇ એક વર્કરે એિેક્ષલક ઊનના 
યાનણની શરૂઆત કરી. એિેક્ષલકમા ંવર્ાટ કામ સરળ 
હત ુ ં અને તે અર્ાઉથી સખં્યાબિં રંર્ોમા ં ડાઈ 
થયેલ આવતુ.ં શદુ્ધ ઊનની સરખામર્ીમા ંઆત્રથિક 
કીંમતના કારરે્ તેરે્ વ્યાપક બજાર ખોલી દીધુ.ં 
તેર્ે મોટા પ્રમાર્મા ં(તેમાના અમકુ નવા શીખનાર 
હતા) વર્કરોને જોબ વકણમા ંપ્રવેશ કરવા સમથણ 
બનાવ્યા તથા ઉદ્યોર્ સાહત્રસક તરીકે અવકાશ પરૂો 
પાડયો. આથી, જ્યારે કચ્છના કુદરતી ઊનનુ ંસ્થાન 
એિેક્ષલકે લીધુ ં વયારે તેરે્ વર્કરો માટે અન-
અપેક્ષક્ષત રીતે ભરર્પોષર્ની તકોનુ ંસર્જન કયુું. 

તેમ છતા,ં તેમા ંતરત જ ભરાવો થઈ ર્યો (અને 
ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોર્ સાથે જ્યારે હરીફાઈ થઈ વયારે 
તેમા ંઘટાડો થવા લાગ્યો) અને અમકુ વધ ુજાર્કાર 

૧૦૦ જૂથ બેઠક,જમથાડા ર્ામ, ટડસેમ્બર૨૦, ૨૦૧૭ 
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પટરવતણન 

  
અને ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરોએ મૅટરનો ઊનની શે્રટઠ 
ગરુ્વત્તાઓ, એિેક્ષલક તથા ત્રસલ્ક અને કપાસમા ં
પર્ વધ ુજટટલ ટડઝાઈનો વડે અખતરા કરવાનુ ં
શરૂ કયુું. જોકે, તે અમકુ લોકોની જાર્ીર બનીને રહી 
ર્યુ ં અને અન્ય વર્કરો નશીબને દોષ માનીને 
બેસી ર્યા. 

વષણ ૨૦૦૧ના ભકૂંપે આમા ં બદલાવ લાવ્યો. 
સખં્યાબિં મદદર્ાર એજન્સીઓ, ટડઝાઈનરો અને 
સરકારી કાયણિમોએ નવા સાિનો, નવા ત્રવચારો 
અને બજાર પરંુૂ પાડયુ.ં ખમીર અને આટટિશનલ 
િાફ્ટ શાળાઓ જેવી સસં્થાઓ અન્સ્તવવમા ંઆવી 
જેર્ે ઘર્ા ં વર્કરોને સહભાર્ી થવામા ં મહવવની 
ભતૂ્રમકા ત્રનભાવી. વર્કરો સાથેનુ ં ખમીરનુ ં પ્રથમ 
પ્રદશણન મખુ્ય કારીર્રો, નાના ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો, 
હરીફ વર્ાટ કામ કરતા ર્ામડાઓ અને જોબ 
વકણરોને એક મચં પર સાથે લાવ્યુ.ં ભજુોડી અને 
સારલી આર્ળ પડતા વર્ાટ કામના ર્ામ છે વયારે 
સમગ્ર કચ્છના ઘર્ા ંભાર્ોમા ંવર્ાટ કામ થાય છે. 
રસપ્રદ બાબત એ છે કે, સારલી વર્કરોએ ભજુોડી 
કરતા તેમની વસ્તઓુનો અલર્ દેખાવ કયો, અને 
વધ ુ જથ્થાબિં બજારોમા ં આિમક રીતે વેચાર્ 
કરતા કારર્ કે ભજુોડીનુ ં છૂટક વેચાર્મા ં વધ ુ
ત્રનયિંર્ હત ુ.ં 

એવો એક સમય હતો કે ભજુોડીના બે ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસક પટરવારમાથંી બે યવુા શ્યામજીભાઈ 

ત્રવશ્રામભાઈ ત્રસજુ અને ચમનભાઈ પે્રમજીભાઈ 
નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ટડઝાઈનમા ંપ્રવેશ માટે ર્યા 
હતા. તેમને પ્રવેશ માટે ના પાડવામા ંઆવી હતી 
કારર્ કે સસં્થાને લાગ્યુ ં હત ુ ં કે તેઓ અંગે્રજીમા ં
સચૂનાઓનુ ંપાલન કરી નહીં શકે. સખં્યાબિં શહરેી 
ટડઝાઈનરોનો અનભુવ મેળવ્યા પછી, વર્કરોએ 
ટડઝાઈનના વ્યવસાયને વિારે ઉન્નત અને 
રહસ્યમય રીતે જોવા લાગ્યા. કચ્છની જુડીફે્રટરની 
આટટિત્રશયન ટડઝાઈન સ્કૂલ આ રહસ્ય તોડવામા ં
સફળ રહ્ુ,ં અને કચ્છના કારીર્રોમા ંઅંદર રહલે 
મહવવકાશંાઓ સાથે સીધુ ંજોડાર્ કયુું. 

એક વખત આટટિત્રશયન સ્કૂલની શરૂઆત થઈ પછી, 
પાછા ફરવાનો કોઈ સવાલ ન હતો. તેર્ે કચ્છના 
કારીર્રોની સર્જનશૈલીને ખરેખર સક્ષમ કરી, તેના 
કારર્ે તેઓ તેની ટડઝાઈનને પટરવતણનના માર્ણ 
તરીકે જોતા થયા. અવયારે અર્ાઉ ક્યારેય પર્ ના 
હોય તેવી ટડઝાઈનની શૈલીઓ અને નવી તકત્રનકો 
તથા કાચી સામગ્રી ફૂલી ફાલી છે. આ એક 
વાસ્તત્રવક ચમવકાટરક બાબત છે કે જૂની વસ્તઓુના 
નમનૂાઓએ ત્રવત્રવિતા ભરી ટડઝાઈનો ઓળખાવી, 
સયંોજનો, ત્રમશ્રર્ો થયા અને બ્લોક ત્રપ્રન્ટરો, 

એમ્િોડરીઓ અને વર્કરો જેવા ત્રવત્રવિ કારીર્રો 
સાથે ભાર્ીદારી પર્ ત્રવકસાવી. તે બાબત વર્કરો 
માટે શબ્દકોષ બની રહી, યવુા અને વદૃ્ધ સરખા, કે 
જેઓએ ટડઝાઈન અને તકત્રનકને નવી રીતે તથા 
નવી સામગ્રી વડે મલૂવવાનુ ંશરૂ રાખ્યુ.ં તાજેતરની 
ટડઝાઈનમા ં આહીરની પછેડીમાથંી નવીનતા 
લેવામા ંઆવી, તે આહીર સમદુાયનો પરંપરાર્ત 
માથા પરનો પહરેવેશ છે. તેમા ંન્યનૂતમ ટડઝાઈન 
છે, પરંત ુવર્ાટ ભરપરૂ છે. પછેડીની ટડઝાઈનને 

ત્રસન્થેટીક અને કુદરતી બને્ન પ્રકારના ત્રવત્રવિ 
રંર્ોથી જોવામા ં આવી, અને તેના બેકગ્રાઉન્ડમા ં
વધ ુસકુ્ષ્મતાજડીને વર્ાટ કરવામા ંઆવી. 

મોટા પ્રમાર્મા ં ટડઝાઈનની શે્રર્ીઓના 
નવીનીકરર્ પાછળનુ ં એક કારર્ આજે આપરે્ 
યાનણ અને એલ્પલકેશનમો જે ત્રવત્રવિતા જોઇએ છે તે 
છે, તે કચ્છના વર્ાટ કામની આર્વી ખાત્રસયત છે, 
એટલે કે, પ્રમાર્સર બરછટ યાનણમા ં ખબૂ સકૂ્ષ્મ 
ટડઝાઈનો વર્વાનુ ં સામથ્યણ (વિારાનો વાર્ો) 
(ઉપરનુ ંબોક્સ ૧ જુઓ). એક એવો ટકસ્સો છે કે 
જેમા ં અદોહીના વર્કરોએ કાલા કપાસમા ં
તરં્ાક્ષલયા તકત્રનક અપનાવી હતી (કે જેમા ં
વર્ાટમા ં ઊભરાયેલા ક્ષબિંદુ અને કપડાની અન્ય 
ભાત બને છે), આ કૌશલ્ય તેઓએ તાજેતરના 
ભતૂકાળમા ં ગજુરાતના વર્કરો પાસેથી ખબૂ 
સરળતાથી શીખી લીિી કે જેઓ પરંપરાર્ત રીતે 
તરં્ક્ષલયા તકત્રનકમા ંત્રનપરુ્ હતા. ઘર્ા ંવર્કરો કે 
જેઓ એિેક્ષલકમા ં સરળ ટડઝાઈનોવર્ે છે તેઓ 
િમશીઃ ખબૂ સકૂ્ષ્મ કપાસ અને ત્રસલ્ક વર્ાટ તરફ 
વળી ર્યા છે. પછી, નાવીન્યકરર્, આ જન્મજાત 
સમજ, સામથ્યણ અને સામગ્રી તથા તકત્રનક પરની 
પકડમાથંી આવતી હોય એમ લાર્ે છે. ફાઇબર અને 
તકત્રનકો વચ્ચે ફેરફાર કરતા રહવેાથી અને ખિી 
સમદુાયની આજ સિુી જાર્ીર હતી તેવા ડાઈંર્ પર 
પકડ મજબતુ બનાવવી, એ બાબત વારસાર્ત 
કૌશલ્યો તેમજ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકવતૃ્રત પર્ બતાવે છે. 

ખમીર દ્વારા સાસં્કૃત્રતક વાતાવરર્ સાથે કામ 
કરવાના તેના ભાર્ રૂપે સ્થાત્રનક દેશી ઊન તૈયાર 
કરવાથી વર્કરો માટે તે સકણલ પરૂ્ણ થશે. હાથ 
વર્ાટને ફરીથી કાલા કપાસ અને દેશી ઊન બને્ન 
વડે જીવતં કરવામા ં આવ્યુ ં છે. અને જેમ કાલા 
કપાસે કયુું હત ુ ંતેમ આ વસ્તઓુનુ ંબજારીકરર્ થવા 
લાગ્યુ ંછે અને વર્ાટ એ વધ ુસસુસં્કૃત પટરકલ્પના 
બનવા લાર્ી છે. આ એક બજારની તેઓ કલ્પના 
કરે છે, અથવા એવી મદદ ઊભી કરવી કે જે તેના 
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કામની કદર કરે કે જેર્ે ત્રવત્રવિ પ્રકારની 
ઉતે્તજનાઓ પેદા કરી હતી. તકનીકી નાત્રવન્યકરર્ે 
વધ ુપહોંચ બનાવી છે અને ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરો 
કે એન.જી.ઓ. પર ઓુ ંપરાવલબંન ઓું કયુું છે. 
ઘર્ી વખત, નવીનીકરર્ સરળ હોય છે, સ્વયભં ૂ
હોય છે અને માિ સવંાદની જ બાબત હોય છે. 

ઘર્ા બિા વર્ાટ કામમા ં પરંપરાર્ત 
ટડઝાઈનો/ભાત હોય છે પરંત ુયવુાઓ મહવવપરૂ્ણ 
નવીનતાઓ લાવી રહ્યા છે, તેમા ં મળૂભતૂ કચ્છી 
ભાતની ફરતે રમવાનો પર્ સમાવેશ થાય છે. 
નવીનતા ઓછામા ંઓછી પાચં પટરબળોથી આવે 
છેીઃ બજારોને પ્રત્રતટિયા આપવી અથવા બજાર ઊભુ ં
કરવાનો પ્રયવન કરવો; વ્યન્ક્તર્ત સર્જનશીલતા 
અને નવીનતા લાવવાની ઉવકંઠા; સસં્થાઓ પાસેથી 
મળતી તાલીમ કે પે્રરર્ાઓ અને આટટિશનલ િાફ્ટ 
શાળાઓ; અને ઓળખ ઊભી કરવાની ઇચ્છા, 
ત્રનશાની છોડી જાય છે. 
વર્કરો હમેંશા બજારો સાથે વાટાઘાટો કરતા હોય 
છે, ક્યારેક બજારની મારં્ મજુબ કામ કરતા હોય 
છે અને ક્યારે તેમના પોતાના બજાર ઊભા કરતા 
હોય છે. આ તમામ પ્રકારના બજારો, ઊંચા ત્રવત્રશટટ 
બજારો હોય કે પછી છૂટક, મોટા બજારને ટડઝાઈનો 
અને વસ્તઓુમા ં ત્રવત્રવિતાની જરૂર પડે છે જેથી 
ગ્રાહકોને સતંટુટ રાખી શકાય. દર અમકુ કલાકે, એક 
ટડઝાઈનનુ ં સ્થાન બીજી ટડઝાઈન લઇ લે છે. 
ભારતીય અને પરદેશી બજારોની ટડઝાઈનોમા ં
રચનાવમક (આકૃત્રતઓ ત્રવ. ગઢૂ) અને રંર્ો (રંર્ીન 
ત્રવ. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ) ની રીતે ખબૂ જ ફેરફાર 
હોય છે. તેમ છતા,ં એવોડણ ત્રવજેતા ટકૂડા, મોટા ભારે્ 
પરંપરાર્ત રચનાઓ અને તેના નવા અથણઘટનો 
પ્રદત્રશિત કરે છે (કૈન્ડલ, ર્ોરટડથા અને રામસૈર, 
૨૦૧૬). ૧૯૮૫ થી ૨૦૦૦ દરત્રમયાન, લોકો 
સોમબોર રંર્ો પસદં કરતા હતા. તેમ છતા,ં 
તાજેતરના વષોમા,ં ચળકતા પરંપરાર્ત રંર્ો 
ઓછા થયા છે. ત્રવદેશી ગ્રાહકો દ્વારા સોમબોર રંર્ો 

અને ઊનની વસ્તઓુ પસદં કરવામા ં આવે છે 
(કત્રસિંર્ એન્ડ ત્રસિંર્, તારીખ નથી). 
કાચી સામગ્રીમા ં ફેરફાર પર્ ટડઝાઈનો અને 
નવીનતાને અસર પહોંચાડે છે. અર્ાઉ, એિેક્ષલક 
શાલમા ં વધ ુ ટડઝાઈનો હતી કે જે વર્વી સરળ 
હતી, હવે કાલા કપાસમા ંતે જરા બરછટ છે અને 
યાનણ વાળવામા ં ઓછી લવચકતા હોય છે, 
રચનાવમકતાની શે્રર્ી મયાણટદત છે૧૦૧. આમ, કાલા 
કપાસમા ંપલેન વર્ાટ એ સામાન્ય વલર્ બની ર્યુ ં
છે કારર્ કે મોટા ભાર્ના જોબ વકણરો કાલા 
કપાસમા ં વિારાનો વાર્ો વર્વાનુ ં કૌશલ્ય 
િરાવતા નથી૧૦૨. આ પલેન વર્ાટ કે જેને 
પાવરલમૂ પર સરળતાથી વર્ી શકાય છે તે હાથ 
વર્ાટના ટકી રહવેા સામે ખતરો ઊભો કરે છે. 
પરંત,ુ અખતરો કરતી વેળાએ કચ્છી છાપ બનાવી 
રાખવાની જરૂટરયાત વિારે નવીનતાને ર્ત્રત 

૧૦૧ જૂથ બેઠક, ત્રસરાચ ર્ામ, માચણ ૧૬,૨૦૧૮ 

૧૦૨ યવુાઓ સાથેની બેઠક, ખમીર, જુલાઈ૧૩, ૨૦૧૮ 

કચ્છની રર્થી પ્રેટરત નવી ટડઝાઇનનો પ્રયોર્ કરતા અવિનર્રના ચપંા સીજુ 

 

આધતુ્રનક ઉવપાદનો અને ટડઝાઇન બજારોમા ંઆવે તે પહલેા ંવર્કર 
દ્વારા વર્ાયેલી પરંપરાર્ત કાપડની વસ્તઓુ. 
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પટરવતણન 

  

આપશે, અને વૈત્રવધ્યકરર્ વર્કરો માટે નવા માર્ો 
ખોલશે તેવી આશા છે. ફેબઇષ્ન્ડયાના અનરુાિા 
કુમરા દ્વારા જર્ાવ્યા મજુબ, વષણ ૨૦૦૮મા ં
ટંુકાકૂરતાઓની ખબૂ જ મારં્ હતી, આથી, 
દુપટ્ટાઓની મારં્ નીચે જઈ રહી હતી. વર્કરોએ 
નવી ટડઝાઈનો અને રંર્ો વડે સ્ટોલોવર્ીને 
નવીનતા લાવી, અલર્ વસ્ત ુમાટે નવુ ંબજાર ઊભુ ં
કયુું (ફે્રટર એન્ડ મોન્ડલ, ૨૦૧૬). 

ત્રવત્રવિ વર્કરોમા ં નવી ટડઝાઈનો અને ભાતોના 
અખતરા કરવાની, નવીનતા લાવવાની અને સર્જન 
કરવાની સ્વતિંતા બદલાય છે અને તેનો આિાર 
તે જે ગ્રાહકો માટે કામ કરે છે તેના પર રહ ે છે. 
અમકુ ટડઝાઈનરો વર્કરો સાથે નજીકથી કામ કરે 
છે અને તેમને તેમના કૌશલ્યો તથા રસ મજુબ 
નમનૂા તૈયાર કરવા દે છે. તેમ છતા,ં અમકુ 
ટડઝાઈનોમા ંચોક્કસ વર્કરોની સર્જનશૈલી છૂટકારો 
મેળવી લે છે. તેમ છતા,ં જોબ વકણરો મોટા ભાર્ે 
વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસક પર કાચી સામગ્રી માટે 
આિાટરત હોય છે, કે જે સામાન્યપર્ે ખચાણળ હોય 
છે, અને આવા ટકસ્સામા ં સર્જનશૈલીને કોઈ જ 
અવકાશ નથી (કૈન્ડલ, ર્ોરટડયા અને રામસૈર, 
૨૦૧૬). પરંત,ુ સામાન્યપરે્, એવા કોઈ જ કડક 

કાયદા નથી કે કોર્ નવીનતા લાવી શકે અને કોર્ 
નહીં, જ્યા ંસિુી ભરર્પોષર્ જોખમાય નહીં વયા ં
સિુી નવીનતા લાવવાની છૂટ છે. 

૪.૩.૩ ફેશન અને પરાંપરા વચ્ચ ે
સમતોલન 

નવી ટડઝાઈનો અને વસ્તઓુ તથા નવીનતા પર 
તમામ ભાર આપવા છતા,ં કચ્છી છાપ સાથે 
જમબતુ જોડાર્ છે, પાયાના મોટટફો કે જેમા ં
વિારાનો વાર્ો એક સાથે વર્વામા ંઆવે છે તે 
પર્ કચ્છી છાપને આર્વી બનાવે છે. શુ ં બજારે 
સાથે તાલ ત્રમલાવવામા ંતેમા ંતર્ાવ પેદા થાય છે? 

શ્યામજી ત્રવશ્રામ ત્રસજુ દ્વારા જર્ાવ્યા મજુબીઃ “મારા 
અનભુવ મજુબ, મને લારે્ છે કે અમારે ફેશન અને 
પરંપરા વચ્ચે સમતોલન સાિવુ ંજોઇએ. અર્ાઉ, 
િાબળા /બ્લેન્કેટ બનાવતા હતા. હવે, અમે 
ચોળી,દુપટ્ટા, શાલ, વરે્રે બનાવીએ છીએ. પરંત,ુ 
આ તમામ અમારી પરંપરાર્ત ટડઝાઈન પર 
આિાટરત છે. બજારની મારં્ દર વષણ બદલાયા કરે 
છે. જો તમે માિ ને માિ ફેશન પર ધ્યાન આપો 
તો, બે કે િર્ વષણ પછી તમે કદાચ બજાર ગમુાવી 
દો, પરંત ુ જો તમે ફેશન અને પરંપરા વચ્ચે 
સમતોલન બનાવી રાખો તો, તે તમને લાબંો સમય 
સિુી સારો િિંો આપશે” (ફે્રટર એન્ડ મોન્ડલ, 
૨૦૧૬) 

પોતાના વારસા સાથેના ભાવાવમક જોડાર્ના કારર્ે 
અમકુ વર્કરો પરંપરાર્ત શૈલીઓ અને યાનોને 
શરૂ રાખવાનુ ં પસદં કરે છે. દા.ત., બહુ ઓછા 

ખારદના વીવસણ, oolનથી વર્ાયેલા એક પ્રકારનો કાપેટ જે શાકભાજીના રંર્મા ંરંર્ાયેલો છે. ડાબી તરફ સજંોતનર્રના માસ્ટર વર્કર 
સામત તજેશીભાઇ મારવાડા છે, તેમના દ્વારા વર્ાયેલા ખારદ કાપેટ પરની એક ટડઝાઇન સમજાવે છે. 
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બચેલા એવા ખારડવર્કરોમાનંા એક એવા જ 
સામત તેજસી મારવાડા ફોટો, તે રે્ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે 
ભરર્ પોષર્ માટે તેર્ે નવા વલર્ો અને મારં્ો 
મજુબ તેરે્ નવીનતા લાવી હતી, અને તેમ છતા,ં 
પરંપરાર્ત પાથરર્ા અને વસ્તઓુ માટે બજાર 
શોિવામા ં તેને મશુ્કેલી પડે છે (મશીન દ્વારા 
બનાવવામા ંઆવતા સમાન પાથરર્ા સાથે હરીફાઇ 
કરવાની હોવાથી), તેર્ે સ્થાત્રનક યાનણ અને ડાય 
વડે પરંપરાર્ત ટડઝાઈનો તૈયાર કરવાનુ ં શરૂ 
રાખ્યુ ં કારર્ કે તેની સાથે તેનુ ં ભાવાવમક અને 
સાસં્કૃત્રતક જોડાર્ છે. 
 

૪.૩.૪ કૈ્ષવત્રયવનદવશિતતાની જરૂડરયાત 

કચ્છના વર્ાટ કામમા ંવષણ ૧૯૮૦થી શાલ એ તેની 
મખુ્ય ઓળખ છે અને સ્થાત્રનક વેપારીઓ ઉપરાતં 
મખુ્ય શહરેોના વેપારીઓ પાસેથી વર્કરો તેનો 
અને ઊનની અન્ય વસ્તઓુનો ઓડણર મેળવતા. વષણ 
૨૦૦૦૧ના ભકૂંપ પછી આ ઓડણરમા ં ઘટાડો 
આવવાનુ ં શરૂ થયુ.ં લતુ્રિયાર્ાના પાવરલમૂોએ 
એિેક્ષલક યાનણનો ઉપયોર્ કરીને કચ્છી શાલોની 
નકલ કરવાનુ ંશરૂ કયુું. આ શાલો ખબૂ સસ્તી હતી 
અને કચ્છી ભરતકામ જેવુ ં જ ભરતકામ તેઓ 
કરતા. તેના કારરે્ કચ્છી શાલોનુ ંબજાર ખબૂ બધુ ં
ઘટી ર્યુ.ં 

વષણ ૨૦૦૭-૦૮ દરત્રમયાન, કચ્છની શાલોની 
ક્ષેત્રિય ત્રનદત્રશિતતા પર દાવો કરવા માટે કચ્છના 

વર્કરોને એકઠા કયાણ હતા (જીઓગ્રાટફકલ 

ઇષ્ન્ડકેશન્સ ઑફ ગડુ્સ (રજીસ્રેશન એન્ડ 
પ્રોટેક્શન) એક્ટ ૧૯૯૯ હઠેળ). અમદાવાદ 
ટેક્સટાઈલ ઇન્ડસ્રી ટરસચણ ઍસોત્રસયેશન 
(એ.ટી.આઇ.આર.એ.)ની મદદથી ખમીર પર 
જાગતૃ્રત કાયણિમ ર્ોઠવવામા ં આવ્યો હતો, તેને 
યનુાઇટેડ નેશન્સ કૉન્ફરન્સઑન રેડ ડેવલોપમેન્ટ 
(ય.ુએન.સી.ટી.એ.ડી.) દ્વારા મદદ ટેકો આપવામા ં
આવ્યો હતો. આ કાયણિમમા ં કચ્છના વર્કરોએ 
હાજરી આપી હતી. એવુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં
કે ખમીર જી.આઇ. માટે અરજી કરશે અને વર્કરો 
તેમની એફેટડત્રવટના સ્વરૂપે અરજી પિકને ટેકો 
આપશે. જી.આઇ.નીચેન્નઈ કચેરી પર અરજી 
મોકલવામા ંઆવી. જ્યારે ખમીરને પરીક્ષક સત્રમત્રત 
સામે ઇન્ટેલેક્ચ્યલુપ્રો પટીરાઇટ (આઇ.પી.આર.) 
કચેરી, ટદલ્હી પર જવાનુ ં કહવેામા આવ્યુ ં વયારે 
પરીક્ષકે વર્કરોને જી.આઇ. મેળવવા માટે તેમનુ ં
પોતાનુ ંએકમ બનાવવા કહ્ુ.ં ખમીરે ખશુી પવૂણક 
પરીક્ષક સત્રમત્રતની વાત સ્વીકારી લીિી અને 
વર્ખરોને વર્કરોનુ ં નવુ ં એકમ નોંિવા કહ્ુ.ં 
તમામ વર્કરો ખમીર પર એકઠા થયા અને 
કે.ડબલ્ય.ુએ. ની રચના કરી જેથી કચ્છી શાલ માટે 
જી.આઇ. નો દાવો કરી શકાય. ઘર્ા ંપ્રભાવકારક 
વર્કર આરે્વાન પ્રટિયા અને કે.ડબલ્ય.ુએ. ની 
રસ્ટ તથા સોસાયટી અંતર્ણત નોંિર્ીમા ંજોડાયા, 
તે પ્રટિયા માિ ૩-૪ મટહનામા ંપરૂ્ણ કરવામા ંઆવી. 
કે.ડબલ્ય.ુએ. ને વષણ ૨૦૧૧-૧૨મા ંજી.આઇ. મળય.ુ. 
તેનાથી તેઓને એકદમ નવી ઓળખ મળી, તેનાથી 
બહુ બિી જગ્યાએ તેની નકલ થતા રોકાશે 

હને્ડલમૂ ક્ષેિે ચાલી રહલેા કામોનુ ંપ્રદશણન કરવા માટે ૨૦૧૮ મા ંખમીર ખાતે કાલા કપાસ પ્રદશણન યોજાયુ ંહત ુ ં
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પટરવતણન 

  
(કવલરા ૨૦૧૪; લ્ક્લફફોડણ, ૨૦૧૫) અથવા એવી 
આશા રાખવામા ં આવી હતી. ભજુમા ં ખમીરના 
પટરસરમા ં ત્રવત્રવિ જાગતૃ્રત કાયણિમો ર્ોઠવવાજાં 
આવ્યા હતા કે જેમા ંજી.આઇ. પર ચચાણ કરવામા ં
આવી હતી. તેમ છતા,ં કચ્છના તમામ વર્કરો 
તેનાથી જાગતૃ ના હોવાના કારરે્ જી.આઇ.નુ ં
અમલીકરર્ કરવુ ંથોડું મશુ્કેલ હત ુ,ં અને સ્થાત્રનક 
તિં દ્વારા તેને વળર્ી રહવેા માટેની થોડી પહલે 
કરવામા ંઆવી હતી, દા.ત. મયાણદાઓ ત્રવરુદ્ધ કામ 
કરીને. 

વષણ ૨૦૧૮ના પાછળના ભાર્મા,ં વર્કર ઉદ્યોર્ 
સાહત્રસક અને વડીલ એવા મેઘજી હરજી વર્કર 
તેના કે.ડબલ્ય.ુએ. ના િીજા પ્રમખુ બન્યા. તેરે્ 
કલેક્ટર કચેરી સાથે આ બાબતનુ ં ફોલોઅપ કયુું 
અને જાગતૃ્રત લાવવામા ંતેની મદદ મારં્ી. તે િમ 
નબંર સાથે જી.આઇ. લોકો ત્રપ્રન્ટ કરવા પર પર્ 
ધ્યાન આપી રહ્યા છે જેથી દરેક વર્કરને 

આપવામા ંઆવેલા ટેર્ પર નજર રાખી શકાય. 
કે.ડબલ્ય.ુએ. પર્ ગજુરાત સરકારના તમામ 
સબંતં્રિત ત્રવભાર્ોને પિ લખવાનુ ંત્રવચારી રહી છે 
કે તેઓ માિ વાજબી શાલોની જ ખરીદી કરે. 
કલેક્ટર સાથેની બેઠકમા ંઅમેઝોન મારફત શાલોનુ ં
વેચાર્ કરવાની પહલે તરફ પર્ દોરી ર્ઈ. 
 

૪.૩.૫ જ્ઞાનની ખાનગી માલલકી વવ. 
સામાન્ય જ્ઞાન 

કચ્છના વર્ાટની ભાત, ટડઝાઈનો અને તકત્રનકોને 
સમદુાયની ઓળખ તથા સદીઓથી ચાલતી 
આવતી જ્ઞાનની સામાન્ય વ્યવસ્થા માનવામા ંઆવે 
છે. એવુ ં કહીને વર્કરોએ તેમના વડીલોને યાદ 
કયાણ કે, જો તમે ટડઝાઈન તૈયાર કરી રહ્યા હોય તો 
અને તમારી પોતાની પાસે જ રાખો તો, તેનુ ંકોઈ 
જ મલૂ્ય નથી. તો જ તે સફળ થશે જો તેને 
સમદુાયને આપવામા ં આવશે. યાનણ ટડઝાઈન, 
ટેકનોલોજી માટે આ અક્ષભર્મ હોવો જોઇએ; તે 
સમગ્ર સમદુાયને ઉપયોર્ી અને પ્રાપય થવો 
જોઇએ. 

જો કોઈ અન્ય વ્યન્ક્તના ત્રવચારની નકલ કરે તો, 
તેને સહનશીલતા સાથે જોવામા ં આવે છે એવી 
ટફલસફૂી દ્વારા બચાવ કરવામા ં આવે છે કે તે 
વ્યન્ક્તને માિ એટલુ ં જ મળશે જેટલુ ં તેના 
નશીબમા ં લખેલ હશે. ઘર્ા ં બિા કામ પટરવારો 
અને સ્વ-સહાય જૂથોનાસ ંકલનમા ંકરવામા ંઆવે 
છે. પરંત,ુ ભકૂંપ પછી તે અદશ્ય થવા લાગ્યુ ં છે 

અને અન્ય વ્યવસાયોમા ં જોવા મળે છે તેમ 
વર્કરોએ વ્યન્ક્તર્ત કે પાટરવાટરક િોરર્ો મજુબ 
તેમના એકમો મજબતુ કરવા પર ધ્યાન આપવાનુ ં
શરૂ કયું (કૈન્ડલ, ર્ોરટડયા અને રામૈર, ૨૦૧૬). 

ખબૂ ટંુકા સમય પહલેા વર્કરો તેમને વર્કરની 
સામાન્ય ઓળખ સાથે કારીર્ર તરીકે ઓળખાવતા 
હતા. હવે, ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતા અને વેપારીકરર્ 

વિવાના કારર્ે આ ભરર્પોષર્ તરફ જોવાની 
દ્રષ્ટટ બદલાઈ શકે છે, જેમા ંવ્યન્ક્તર્ત ઓળખ પર 
વધ ુ ધ્યાન આપવામા ં આવે. તેનો ઈશારો 
તાજેતરમા ં જોવા મળયો જેમા ં ‘ભજુોડી સારી’ની 
િાન્ડ બનીને ઊભરી ફોટો, જેના પર ભજુોડી 
બહારના વર્કરો કચ્છી ટડઝાઈન િરાવતી વસ્ત ુ
પર એક ર્ામ કે ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોના જૂથના દાવા 
પર સવાલ ઊઠાવી રહ્યા છે, તેને બિાની સમાન 
માનવામા ં આવે છે. વર્કરના વડીલો આવા 
પ્રકારના દાવા બાબતે ટીકાવમક છે; નારર્ભાઈ 
મદન ત્રસજુએ કહ્ુ ં હત ુ ં “મેં મારી કાપેટોને “કચ્છી 
દરી” નામ આપયુ.ં તેમ છતા,ં ભારતના ત્રવત્રવિ 
ક્ષેિોમા ંકામ કરનાર હનૅ્ડલમૂોનુ ંઅવલોકન બતાવે 
છે કે ચોક્કસ કે્ષિની અંદર, જે ત્રવસ્તાર વધ ુપહોંચ 

કરી શકાય તેવો હોય અને આત્રથિક રીતે મજબતૂ 
હોય તે હનૅ્ડલમૂશૈલીની મખુ્ય વસ્ત ુ સાથે સાથે 
જોડાઈ જાય છે. ઉદાહરર્ તરીકે, તેલરં્ાર્ામા ં
ઓછામા ં ઓછા ૪૦ ર્ામો ઇકાત વર્ાટ કરે છે, 
પરંત ુ પોચમપલલી વસાહત સૌથી વધ ુજોડાયેલ 
છે, અને તે “પોચમપલ્લી ઇકાત” તરીકે જાર્ીત ુ ં
બન્યુ ં છે. આવી જ રીતે ‘પાટર્ પટોડા’ કે જેને 
પાટર્થી દૂર રાજકોટ અને ગજુરાતના અન્ય 
ર્ામોમા ંવર્વામા ંઆવે છે. 
આમ, જ્યા ંસિુી ટડઝાઈનો બિાની સામાન્ય રહ ે
વયા ંસિુી, અમકુ વસ્તઓુને િાષ્ન્ડિંર્ અને લેબક્ષલિંર્ 
કરવાનુ ં ચોક્કસ ત્રવસ્તાર કે ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો 
બજારની પ્રકૃત્રત મજુબ આવુ ંકરવાનુ ંશરૂ વયા ંસિુી 
શરૂ રાખે છે જ્યા ં સિુી સમદુાય તેમા ં
દરત્રમયાનર્ીરી કરીને વલર્ બદલે નહીં. 

જુન ૨૦૧૮મા ં વર્કરો સાથેની અમારી બેઠક 
દરત્રમયાન, તેઓએ અમને જર્ાવ્યુ ં હત ુ ં કે 
આટટિત્રશયન િાફ્ટ શાળાઓ અને એન.જી.ઓ.ના 
કારર્ે ડાઇની શે્રર્ીઓ વિી છે, અને તેમા ંહરીફાઈ 
હતી પરંત ુ તે ઉગ્ર પિારની ન હતી. હવે, 
વ્યવસાત્રયકરર્ સાથે સામાન્ય વહેંચર્ીના બદલે 
ટડઝાઈનોના વ્યન્ક્તર્ત પર્ાને અમકુ પ્રાિાન્ય 

આપવામા ંઆવે છે૧૦૩. યવુાઓમા ંતેમની પોતાની 
િાન્ડ અને વસ્તઓુ સર્જન કરવાનુ ંવલર્ પર્ વિી 

૧૦3 જૂથ બેઠક,ભજુોડી ર્ામ, ટડસેમ્બર ૨૧,૨૦૧૭ 
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રહ્ુ ંછે. તેમ છતા,ં માર-કાપ વાળી હરીફાઈ કે નકલ 
કરવાને લઈને ર્ભંીર રોષ જોવા મળતો નથી. 

આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓ અને બજારોનો થોડો 
ટડઝાઈનો પર પ્રભાવ હોઈ શકે કારર્ કે 
વ્યન્ક્તર્ત/ખાનર્ી જ્ઞાન ત્રવ. સટહયારા. પરંત,ુ 
સ્વ-શીખની અને સમોવડીયાઓને જર્ાવવાની 
પ્રથા પર્ સમદુાયમા ંહજુ અન્સ્તવવમા ંછે૧૦૪.અમકુ 
મખુ્ય ટીમના વડીલ સભ્યોએ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે યવુા 
વર્કરોમા ં વ્યન્ક્તર્ત ઉદ્યોર્ સાહત્રસક તરીકે 
પ્રખ્યાત થવાનો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, અને ઉમર 
સાથે બાહ્ય હરીફ બજારોમા ં કામ કરતી વેળાએ 
તેઓને સમદુાયનુ ં તથા સયંકુ્ત ઓળખનુ ં મહવવ 
સમજાશે. ટડઝાઈનની નકલ કરવાને હતોવસાહ 
કરવામા ંઆવે છે, પરંત ુવર્કરો એકબીજા પાસેથી 
પે્રરર્ા મેળવે છે૧૦૫. જી.આઇ. કે જે સયંકુ્ત પ્રયવન 
હતો, તેના ત્રસવાય તેઓ તેમની ટડઝાઈનોના 
બૌહ્નદ્ધક ત્રમલકત હક માટે કાઈં કયુું નથી. 

વટરટઠ વર્કરો જ્ઞાનનાખાનર્ીકરર્ની સમસ્યા 
સમજી ર્યા છે કે એ એવી એક બાબત છે કે જેના 
ત્રવશે સમદુાયે વાત કરવાની જરૂર છે, જેથી 
ભત્રવટયમા ંતર્ાવ પેદા થતા રોકી શકાય. 

૪.૪ પયાકવિણલક્ષી પરિવિકનો 

૪.૪.૧ પષૃ્ઠભવૂમ 

કચ્છ સટહતના હાથ વર્ાટના કામમા ંપાટરવાટરક 
મજૂરી, કૌશલ્ય અને ચાતયુણપર્ા સાથે કુદરત તથા 
અન્ય સમદુાયો અને વ્યન્ક્તઓ પર યાનણ બનાવવા 
માટેની કાચી સામગ્રી, ડાય, લમૂ માટે લાકડું 
મેળવવા, ર્ેરે બાબતે આિાટરત રહવેાની જરૂર પડે 
છે. પાવર-લમૂ અને ટેક્સટાઇલ મીલો વચ્ચેની 
આવી સરખામર્ીના કારર્ે, હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ કામને 
સ્વતિં તથા સામાત્જક-આત્રથિક રીતે અને 
પયાણવરર્ની દ્રષ્ટટથી વાજબી ઠેરવી શકાય (ઉરમ્મા 
૨૦૧૪; પટરત્રશટટ ૬ જુઓ). પરંત,ુ કચ્છમા ં હાથ 
વર્ાટ ત્રવત્રવિ પટરવતણનોમાથંી પસાર થયેલ છે, 
તેના સમગ્ર ઉવપાદન અને વપરાશમા ંસપંરૂ્ણપર્ે 
સ્થાત્રનક હોવાથી લઈને નવા યાનો સાથે અખતરા, 
ઉવપાદનના પ્રમાર્મા ંવિારા અને દૂરના સ્થળોના 
બજારો સિુી પહોંચ થી લઈને મહવવપરૂ્ણ રીતેઉચ્ચ 
બાહ્ય જોડાર્ સિુી પહોંચેલ છે. કચ્છમા ં હનૅ્ડલમૂ 
વર્ાટ કે્ષિ સાથે પ્રભાવી વર્ણન જોડાયેલ છેીઃ 

૧૦૪ યવુાઓ સાથે બેઠક, ખમીર,જૂન૧૩, ૨૦૧૮ 

૧૦૫ યવુાઓ સાથે બેઠક, ખમીર, જૂન ૧૩, ૨૦૧૮ 

ભજુોડીમા ંવર્કર સાથે અભ્યાસના ત્રવત્રવિ પાસાઓ ત્રવશે ચચાણ અને ત્રવશ્લેષર્ 
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પરંપરાર્ત રીતે, વર્કર વર્ાટ માટે યાનણ તૈયાર કરવા માટે 
જરં્લી ડંુર્ળીનો ઉપયોર્ કરતા હતા, જે એક પ્રથા છે જે મોટે 

ભાર્ે અદૃશ્ય થઈ ર્ઈ છે 

 

અિોઈ, વર્ાટ ક્લસ્ટસણમાથંી એકમા ંપાવરલમૂ 

 

વર્કરો પ્રદશણનો અને તહવેારો દ્વારા બાહ્ય બજારોમા ંપ્રવેશ મેળવે છે 

 

ઇંગરુી, જેને રર્ની તારીખ તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે 
છે, સ્થાત્રનકરૂપે ઉપલબ્િ ફળનો ઉપયોર્ રંર્ીન 

પ્રટિયાઓમા ંપરંપરાર્ત રીતે કરવામા ંઆવતો હતો 

 



49 
 

સાાંિણી  |  કચ્છી હાથવર્ાટની ઉઘડતી ત્રશત્રતજો |  સાંપણૂમ અહવેાલ  

 
  

a. દૂરની ઉવપાદન વ્યવસ્થામાથંી ત્રવત્રવિ 
પ્રકારના યાનોનો ઉપયોર્ કરવાની રીતમા ં
બદલાવ. આ એક એવો ત્રવસ્તાર છે કે જેમા ં
છેલ્લા અમકુ દાયકાઓમા ં વારંવાર 
બદલાવ જોવા મળયો છે. ૧૯૭૬ પહલેા, 
કચ્છના વર્કરો માિ સ્થાત્રનક ઉપલબ્િ 
દેશી ઘેટના ઊનમાથંી બનતી વસ્તઓુનુ ંજ 
વર્ાટ કરતા હતા, મોટા ભાર્ે તેને 
રબારીઓ દ્વારા હાથેથી વર્વામા ંઆવતા, 
હવે મોટા ભારે્ તેનુ ંસ્થાન ત્રમત્રશ્રત મૅટરનો 
ઊને તથા ત્રસન્થેટીક એિેક્ષલક યાને લઈ 
લીધુ ં છે. કપાસ આિાટરત વર્ાટ નાની 
માિામા ંછે, તે મોટા ભાર્ે મીલ સ્પનૂ યાનણ 
દ્વારા ઉપયોર્મા ં લેવામા ં આવે છે. 
અમદાવાદમા ં ઘર્ી કોટનન્સ્પત્રનિંર્ મીલો 
આવેલી હોવાથી, િીમે-િીમે યાનણ દક્ષક્ષર્ 
ભારતના દૂરના ત્રવત્રવિ સ્થળો પરથી, ખાસ 
કરીને તાત્રમલનાડુ અને આંઘ્ર પ્રદેશમાથંી 
યાનણ આવવાનુ ં શરૂ થયુ.ં કાલા કપાસને 
સમત્રપિત પ્રથમ ન્સ્પત્રનિંર્ મીલ વષણ 
૨૦૧૭મા ં કચ્છના પડિર ર્ામમા ં શરૂ 
કરવામા ંઆવી હતી. 

“ઊન મેળવવા માટે વર્કરો પશપુાલકો 
અને કપાસ માટે ખેડૂતો પર આિાટરત 
હતા, િમશીઃ એિેક્ષલકના સ્વરૂપે આ 
ક્ષેિમા ં નવા યાનણ આવ્યા. બજાર જેમ 
ત્રવસ્તરત ુ ં ર્યુ,ં વર્કરોએ નવા યાનો 
સાથે ત્રવસ્તારવાનુ ં શરૂ કયુું હત ુ.ં અને 
તેની સાથે-સાથે પશપુાલક સમદુાયો 
સાથેના સબંિંો નબળા પડવા લાગ્યા.” 
(શામજી ત્રવશ્રામ વાલજી, ભજુોડી) 
 

b. વણાટના વવવવિ તબક્કાઓમાાં અન્ય 
સાંશાિોનોનીભાતના ઉપયોગમાાં બદલાવ 

ખેંર્ારકાકાએ સમજ આપી, ‘અર્ાઉ અમે 
ડાત્રયિંર્ કરવા માટે સ્થાત્રનક ત્રવત્રવિતાનો 
ઉપયોર્ કરતા. હવે, મોટા ભાર્ે ડાત્રયિંર્ 
માટેની કાચી સામગ્રી બહારથી આવે છે.’ 
તેરે્ એવુ ં પર્ સચુન આપયુ ં કે સ્થાત્રનક 
ઉપલબ્િ અમકુ છોડની જાતો (જેમ કે 
ઇર્ોટરયો, કેસડુો વરે્રે) નો યાનણમાડંાત્રયિંર્ 
કરવા માટે અર્ાઉના ટદવસોમા ં ખબૂ 
સામાન્યપરે્ ઉપયોર્ થતો, પરંત ુહવે જરા 
પર્ થતો નથી. મશરૂ ફેક્ષિકમા,ં 

પરંપરાર્ત વર્કરો ૨૨ જેટલા ત્રવત્રવિ 
રંર્ોનો ઉપયોર્ કરી શકે છે કે જે કુદરતી 
વસ્તઓુમાથંી મેળવવામા ં આવે છે૧૦૬. 
આવી જ રીતે, હાથેથી વર્ેલા કપાસ અને 
ઊનનાયાનણના માપ કરતી વખતે સફેદ 
ઘઊંના લોટ (મેંદો) ના ઉપયોર્નુ ં સ્થાન 
સ્થાત્રનક ઉપલબ્િ છોડ (વથણ) રસે લઈ 
લીધુ ં છે. લોખડં અને એલ્યતુ્રમત્રનયમની 
ફે્રમોનુ ં સ્થાન હવે પરંપરાર્ત લાકડાની 
ફે્રમોએ લઈ લીધુ ંછે૧૦૭. યાનણ બનાવવાની 
પ્રટિયામા ં વધ ુ બદલાવ જોવા મળયા છે; 
દા.ત., અર્ાઉના ટદવસોમા,ં રબારીઓ 
તકતી પર ઊનનુ ંયાનણ ન્સ્પન કરતા, જ્યારે 
હવે તેઓ તેમના િર્ પર આવી ર્યા 
છે૧૦૮. 

c. ઉપરોક્ત સમજ આપયા મજુબ આત્રથિક 
બદલાવની રીતોમા ં બદલાવ, એટલે કે, 
સ્થાત્રનક થી વૈત્રશ્વક બજાર. સૌથી વધ ુ
દેખીતો બદલાવ એ છે કે અંત્રતમ વસ્તઓુ 
માટે આંતર રાટરીય બજાર સિુી પહોંચ 
વિી છે, ખાસ કરીને કાલા કપાસમાથંી 
બનાવેલ વસ્તઓુની. ઘર્ા ં વર્કરો 
આંતરરાટરીય મેળાવડાઓમા ં ત્રનયત્રમત 
હાજરી આપે છે અને ફેક્ષિકનુ ં વેચાર્ કરે 
છે. 

મહવવપરૂ્ણ રીતે, આ લખાર્ો ત્રવત્રવિ 
પયાણવરર્લક્ષી ક્ષચિંતાઓ પર્ બહાર લાવે છે અને 
તેની સમજ મેળવવા માટે, આ અભ્યાસમા ંકચ્છમા ં
કપાસના વર્ાટના ચોક્કસ પટરપેક્ષમા ં
પયાણવરર્લક્ષી અસરો તપાસવામા ંતથા માપવામા ં
આવી હતી. તાજેતરમા,ં જ્યારે અમકુ વર્કરોએ 
હાઇક્ષિડ કે જી.એમ.ઓ. બીટી કપાસ દ્વારા બનાવેલ 
યાનણના સ્થાને યાનણ દ્વારા બનાવેલ કાલા 
કપાસનો૧૦૯ (કચ્છમા ં ઉર્ાડવામા ં આવતી દેશી 
જાત) ઉપયોર્ કરવાનુ ંકચ્છ સાક્ષી બન્યુ ંછે. તેથી, 
આ અભ્યાસમા ંકાલા કપાસ વર્ાટનીબી.ટી. કપાસ 
સામે પયાણવરર્લક્ષી અસરોની સરખામર્ી કરવાનો 
પ્રયવન કરેલ છે. 

ઇ.એફ.એ.મા ંજ્યારે કાબણન અને પાર્ીલક્ષી અસરો 
મહવવની છે વયારે જૈવ-ત્રવત્રવિતા અને પ્રદુષર્લક્ષી 
અસરો પર્ મહવવની છે, અને તેનો આ અભ્યાસમા ં
સમાવેશ કરવાનો કોઈ જ પ્રયવન કરવામા ંઆવ્યો 
નથી. 
 

૧૦૬ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, બાબભુાઈરતનત્રસિંર્ વર્કર, ૨૧નવેમ્બર, ૨૦૧૭ 

૧૦૭ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, ટદનશેભાઈ ત્રવશ્રામ ત્રસજુ, ભજુોડી,૨૧નવેમ્બર૨૦૧૭ 

૧૦૮ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન, શ્રીપાલ શાહ, અમદાવાદની અસલાલનેચરલ વસ્તઓુની દુકાનના માક્ષલક, ૨ટડસેમ્બર, ૨૦૧૭ 

૧૦૯ પરંપરાર્ત રીતે, કાલા કપાસ ટેક્સટાઇલ વર્ાટ માટે ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવતા ન હતા, તનેુ ંમખુ્ય કારર્ એ હત ુ ંકે તેના ફાઇબરની ટુંકી લબાઈના લીિે તેના 
યાનણ ઉપલબ્િ ન હતા. 
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૪.૪.૨ પયમવરણલક્ષી લચિંતાઓ 

ટેક્સટાઈલની વસ્તઓુ તેમના જીવન-ચિ (પારર્ા 
થી સ્મશાન સિુી) દરત્રમયાન ત્રવત્રવિ પ્રકારના 
ઇનપટુોનો ઉપયોર્ કરે છે. તેમા ં નીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છેીઃ 

• ફાઇબર બનાવવા માટે જમીન, ઉવપાદન 
કરવા માટે ઇમારતની સતુ્રવિા અને 
ટરસાઇકક્ષલિંર્ કે ત્રનકાલના સ્થળ 

• ત્રવત્રવિ પ્રટિયાઓ માટે ત્રવત્રવિ 
સ્ત્રોતોમાથંીતાજુ પાર્ી 

• ઉવપાદન અને રાન્સપોટેશન માટે 
પનુીઃપ્રાપય અને પનુીઃઅપ્રાપય સ્ત્રોતોમાથંી 
ઊજાણ 

• જતંનુાશકો, ખાતર, ડાય, વરે્રેના 
સ્વરૂપમા ંરસાયર્ો. 

• પૅટકિંર્ કરવા માટે પલાષ્સ્ટક અને કાર્ળ 

• ત્રવત્રવિ પ્રટિયાઓ માટે મશીનો, અને 

• માનવ મજૂરી. 

આ ત્રવત્રવિ ઇનપટુ પયાણવર્ના ત્રવત્રવિ ઘટકો પર 
ત્રવત્રવિ પ્રકારની અને ત્રવત્રવિ માિામા ં અસર 
પહોંચાડે છે. ટેક્સટાઈલ ઉવપાદન સાથે જોડાયેલ 
અમકુ પયાણવરર્લક્ષી ક્ષચિંતાઓ નીચે મજુબ છેીઃ 

a. કપાસના ઉવપાદન દરત્રમયાન ઉપયોર્મા ં
લેવાતા જતંનુાશકો અને અન્ય રસાયર્ો, 
જમીન તથા સપાટી પરના અને ભરૂ્ણભ 

જળને પ્રદુત્રષત કરે છે, અને ત્રનવાસી જૈવ-
ત્રવત્રવિતાને નકુશાન પહોંચાડે છે 

b. યાનણ અને ટેક્સટાઈલ બનાવવા અને ડાય 
કરવા માટે ઉપયોર્મા ં લેવાતારસાયર્ો, 

જમીન તથા સપાટી પરના અને ભરૂ્ભણ 
જળને પ્રદુત્રષત કરે છે 

c. કુદરતી સશંાિનોનો વધ ુપડતો ઉપયોર્, 
જેમ કે , છોડવા અને બળતર્ તથા પાર્ી 

d. ત્રવત્રવિ મીલો અને મશીનો દ્વારા થત ુ ં
અવાજ અને વાય ુપ્રદૂષર્ 

e. કાચી સામગ્રી તથા અંત્રતમ વસ્તઓુ ત્રવત્રવિ 
ઉપયોર્કતાણ સિુી પહોંચાડતી વખતે ગ્રીન 
હાઉસ રે્સ ઉવસર્જન 

f. ઉવપાદન દરત્રમયાન ઘન કચરો પેદા થવો, 
ટેક્સટાઈલ વસ્તઓુનો ઉપયોર્ અને 
ત્રનકાલ. 

હનૅ્ડલમૂ, પાવરલમૂ કે મીલોના કોઈ પર્ 
ટેક્સટાઈલ ક્ષેિ તેની જટટલ વેલ્યચેુઇનનના કારરે્ 
ત્રવત્રવિ પ્રકારની પયાણવરર્લક્ષી અસરો 
પહોંચાડવાનુ ં સામથ્યણ રાખે છે. કચ્છના હનૅ્ડલમૂ 

ક્ષેિના પટરપેક્ષમા,ં આથી, એ બાબત સ્વીકારવી 
અને પયાણવરર્ પર તેની અસરનુઆંકલન કરવુ ં
મહવવનુ ંછે, ખાસ કરીને ઉપરોક્ત જર્ાવ્યા મજુબ 
જ્યારે તાજેતરના સમયમા ં કાચી સામગ્રીઓ, 
ઉવપાદનની તથા માકેટટિંર્ની પદ્ધત્રતઓ બદલાઈ છે 
વયારે. જીવન ચિ આકલન (એલ.સી.એ.) અને 
પયાણવરર્લક્ષી અસરો (ઇ.એફ.)નુ ં ત્રવશ્લેષર્ એ 
ઝડપથી બદલાતા હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિને પયાણવરર્ની 
રીતે ટકાઉ કરવાના બે રસ્તા છે (બોક્ષ ૩). આથી, 
આ અભ્યાસ દરત્રમયાન કાબણન અને પાર્ી પર થતી 
અસરોને લર્તા ડેટા એકિ કરવામા ંઆવ્યા હતા 
કે જેથી એલ.સી.એ. અક્ષભર્મ દ્વારા 
હનૅ્ડલમૂવર્ાટની પયાણવરર્લક્ષી અસરો માપી 
શકાય. 
 

બોક્ષ ૩ 

જીવન ચ્ આકલન અને પયામવરણલક્ષી અસર 

જીવનચિ એ એવા ઘર્ા ખ્યાલોમાથંી એક છે કે જે હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિની પયાણવરર્લક્ષી અસરો બતાવવા માટે 
લાગ ુકરવામા ંઆવે છે. આ અક્ષભર્મ વાસ્તવમા ંસીિા અને આડકતરા સશંાિન ઇનપટુ અને/અથવા વસ્તનુા 
સમગ્ર જીવન ચિ દરત્રમયાન થતા ઉવસર્જન (એટલે કે, પારર્ા થી સ્મશાન સિુી)  (દા.ત., ફેક્ષિક) ને માપે 
છે અને તેમા ંકાચી સામગ્રીના ત્રનકાલ, ઉવપાદનની પ્રટિયાઓ, રાન્સપોટેશન, વપરાશ અને ત્રનકાલનુઆંકલન 
થાય છે. તેનો લક્ષ્ય સ્વચ્છ ટેકનોલોજીઓ અપનાવવા સચૂન કરવાનો અને સશંાિનોનો ઉપયોર્ ઘટાડવા 
તથા પ્રદૂષર્ ફેલાત ુ ં ઓુ ં કરવા માટે સસં્થાઓ તૈયાર કરવાનો છે, અને આમ તે એકંદર પયાણવરર્ 
વ્યવસ્થાપનમા ંમદદરૂપ બને છે (મથુ,ુ ૨૦૧૪). એલ.સી.એ. એક અક્ષભર્મ છે વયારે તે કાબણનલક્ષી અસરa 
અને પાર્ીલક્ષી અસરb સટહત ત્રવત્રવિ રીતે થનાર અસરોની ત્રતવ્રતા સચૂવે છે કે જે વાસ્તવમા ંમોટા સચૂકાકં– 
પયાણવરર્લક્ષી અસરોનો જ એક પેટા-ભાર્ છે. 

પયાણવરર્લક્ષી અસરો (ઇ.એફ.) એ એક એવુ ંસચૂકાકં છે કે જે જમીન અને પાર્ીની જૈત્રવક ઉવપાદકતાના 
સદંભણમા ંપોતે જે સશંાિનોનો ઉપયોર્ કરે છે તે પનુીઃ પેદા કરવાના સદંભણમા ંતથા વસ્તનુા સમગ્ર જીવન 
ચિ દરત્રમયાન થતી પ્રટિયાઓ દરત્રમયાન ત્રનકળતા કચરાના ત્રનકાલના સદંભણમા ંપ્રદુષર્ની અસર વર્ણવે છે 
(દા.ત. સ્થાત્રનક, દેશમા ંકે વૈત્રશ્વક). 
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૪.૪.૩ કપાસના હનૅ્ડલમૂોનીવેલ્ય ુચેઇન 

કચ્છમા ં કપાસના હનૅ્ડલમૂોની વેલ્યચેુઇનને નીચે 
મજુબના પાચં મહવવના તબક્કામા ંદશાણવી શકાયીઃ 

a. ખેડૂતના ખેતરમા ં કપાસનુ ં ઉવપાદન 
(મખુ્યવવે બે જાત – કાલા અને બીટી) 

b. જીનીંર્ પ્રટિયા દ્વારા ક્ષલન્ટ કપાસનુ ં
ઉત્તપાદન, એટલે કે, કોટનના બીયામાથંી 
કોટનના ફાઇબરને યાતં્રિક રીતે છૂટા 
પાડવા૧૦૦ 

c. ર્ાના બનાવવા માટે કપાસન ાં રસ્પરનાંગ, 
મ ખ્ર્ત્વે મીલોમાાં૧૧૧. 

d. કપાસ યાનણ ઉપયોર્ કરનારા ત્રવત્રવિ 
વર્કરો દ્વારા ત્રવત્રવિ ફેક્ષિક (કાલા કે બીટી 
ત્રવત્રવિતાઓ), ત્રવત્રવિ ડાયો,અને 
ઉવપાદનના અન્ય સાિનો મારફત 
વસ્તઓુનુ ંઉવપાદન. (બોક્ષ ૪ જુઓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. દુેશની અંદર અને બહાર ત્રવત્રવિ સ્થળ 
પર અંત્રતમ વસ્તઓુનુ ંમાકેટટિંર્. 

કચ્છમા ં આ કોટનહનૅ્ડલમૂચેઇનના આ દરેક 
તબક્કાનો ત્રવસ્તતૃ ટહસાબ પટરત્રશટટ ૭ પર આપેલ 
છે. વેલ્યચેુઇનના આ દરેક તબકે્ક, ઊજાણ અને 
પાર્ીના ઉપયોર્ દ્વારા અસરો વિે છે, જૈવ- 

ત્રવત્રવિતાઓ, પયાણવરર્ પર અસર પહોંચે છે અને 
કચરો પેદા થાય છે. સમગ્ર વેલ્ય ુચેઇન અને ઊજાણ 
તથા પાર્ીના ઉપયોર્ના ચાવીરૂપ ત્રવસ્તાર (અન્ય 

અસરો આવરીને નહીં) આકૃત્રત ૩મા ંરજૂ કરવામા ં
આવ્યા છે (ત્રનર્મ એટ અલ ૨૦૧૬). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અસરકારક રીતે, વસ્તનુુ ંકાબણન અને પાર્ીમા ંથતી અસરોના સદંભણમા ંપયાણવરર્લક્ષી ટકાઉપણુ ંબતાવવા 
માટે એલ.સી.એ. અને ઇ.એફ. એક બીજાના પરૂક બને છે 

------------------ 

a. કાબણનલક્ષી અસરો એટલે માનવીય પ્રવતૃ્રત્તના પટરર્ામે નીકળતા કાબણન ડાયોક્સાઇડ, મેથાઇન, 
નારોસઓક્સાઇડ, વરે્રે જેવા ગ્રીનહાઉસરે્સની માિાનુ ંમાપન કરવુ.ં સામાન્ય રીતે, તેને CO૨ 
બરોબર (CO૨Eq) તરીકે દશાણવાય છે. 

b. પાર્ી પર થતી અસરો વસ્તનુા ઉપયોર્ કે ઉવપાદન દ્વારા અને તેને લર્તી સેવાઓ માટે સીિી 
અને આડકતરી રીતે પાર્ીના થતા ઉપયોર્ના જથ્થાનેમાપે છે. 

આકૃવત ૩:કોટનહને્ડલમૂનીવેલ્ય ુચેઇન અને તેમની પયાણવરર્લક્ષી અસરો છોડતા પટરબળો 

Cotton 
Farming Transport Ginning 

Yarn 
Spinning  

Handloom 
Weaving 

Water Diesel 

Electricity Chemicals 

Water 

Electricity 

Diesel 
Water 

Electricity 

Diesel Diesel 

TextileSa
le 

Electricity 
Diesel 

Transport Transport Transport 

Packaging 

 

૧૧૦ સીડ-કોટન શબ્દ સામાન્ય રીતે કપાત્રસયા સાથે કપાસ લર્વામા ંઆવેલ કપાસ માટે ઉપયોર્મા ંલેવાય છે. 
૧૧૧ તેમ છતા,ં કોટન યાનણ હાથ વર્ાટ દ્વારા પર્ બનાવવામા ંઆવે છે, મખુ્યવવે ચરખાનો ઉપયોર્ કરીને. તેમ છતા,ં માિ ખાદીનાહનૅ્ડલમૂના ટકસ્સામા,ં હાથે વર્ેલ કપાસના 
યાનણનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે છે. કચ્છી વર્કરો હાથે પર્ેલ કપાસના યાનણનનો ઉપયોર્ કરતા નથી 
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પટરવતણન 

  

       
બોક્ષ ૪ 

મહત્કવના ઉત્કપાદન સાિનો અને ઇનપટુ 

હનૅ્ડલમૂવર્ાટનો કચ્છમા ંલાબંો ઇત્રતહાસ છે અને તે પ્રદેશની ત્રવશાળ, શટુક ભતૂ્રમ સાથે જોડાયેલ છે. ઉવપાદનના 
સાિનો થી લઈને વર્ાટમા ં ઉપયોર્મા ં લેવાતી સામગ્રીઓ સિુી તમામ અર્ાઉ સ્થાત્રનક સ્તરેથી ખરીદવામા ં
આવતી. અહીં, એવી વસ્તઓુની યાદી આપવામા ંઆવી છે કે જે વર્કરો પરંપરાર્ત રીતે આજુબાજુ માથંી ખરીદતાીઃ 

વથાણ (અથવા જરં્લી ડુંર્રી), સ્થાત્રનક સ્તરે ઉપલબ્િ કંદવાળો છોડ (સભંવતીઃ જીનસ ટડપકાદીની જાત), તેનો 
પરંપરાર્ત રીતે ઊંચે પહોંચવા માટે ઉપયોર્ થતો. વરાથ પાદંડાઓ દ્વારા ઊંચાઈ પર પહોંચવાથી યાનણ પર 
દુર્ુંિ આવે છે વયારે યાનણને જતંઓુથી બચાવવામા ંતે ખબૂ જ અસરકારક છે. આથી, કાલા કપાસ કે દેશી ઊનના 
હાથે વર્ેલા યાનણ પર વથાણનો ઉપયોર્ કરવો જરૂરી હતો. વથાણ એ મોટા ભાર્ે પથરાળ કે પવણતની ટોચ પર 
મળે છે કે જ્યા ંમાટીની પટરન્સ્થત્રત સારી નથી હોતી. તેમ છતા,ં અભ્યાસ દરત્રમયાન ઘર્ા ંવર્કરોએ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ં
કે આ જાત્રતનુ ંતે કે્ષિમા ંકુદરતી ઉવપાદન ખબૂ જ ન્સ્થર છે, આરામદાયક પર્ાના કારર્ે ખબૂ ઓછા લોકો વથાણનો 
ઉપયોર્ કરે છે અથવા હવે યાનણ ઉપયોર્મા ંહોવાથી જતં ુભર્ાડવાનાવથાણના ગરુ્ની હવે જરૂર નથી. તેના 
બદલે, હવે ચોખા અને ઘઊંના લોટ (મેંદા)નો ઉપયોર્ થાય છે. 

 ટકલ્લોરી, માપ વિારવાની પ્રટિયામા ંઉપયોર્મા ંલેવાત ુ ંિશ, તે અમકુ છોડના મળૂમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે. 
વર્કરોએ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે આ િશ મખુ્યવવે અમકુ લોકો દ્વારા જ બનાવવામા ંઆવે છે, તેમાના મોટા ભાર્ના 
સૌરાટરમા ંવસી ર્યા છે. ટકલ્લોરીનુ ંિશ ખબૂ લાબંો સમય ચાલે છે, ક્યારેક ૩૦ વષણ સિુી પર્. 

ર્ોડી, લાબંા થવા કે ઊંચાઈ પર પહોંચવા હતે ુવપરાત ુ ંલાકડાનુ ં સ્ટેન્ડ, તેને સ્થાત્રનક સ્તરે ઉપલબ્િ વકૃ્ષની 
જાતોમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે, તેમા ંર્ાડંા બાવળ (પ્રોસોત્રપસ જુક્ષલફ્લોરા)ના ત્રવદેશી ઝાડનો પર્ ઉપયોર્ 
થાય છે. 

લમૂો મોટા ભાર્ે લીમડા, દેશી બબલૂ કે બાવળ (એન્ક્સયા ત્રમલોટટકા) અને ર્ાડંા બાવળ (પ્રોસોત્રપસ 

જુક્ષલફ્લોરા)ના લાકડા જેવી સ્થાત્રનક સામગ્રીઓનો ઉપયોર્ કરીને બનાવવામા ંઆવે છે. તે બાબતને ધ્યાને 
રાખીને તેમા ંલમૂ બનાવવા માટે સચોટ માપની જરૂર પડે છે, તે માિ તેવા સથુારો દ્વારા જ બનાવવામા ંઆવે 
છે કે જેઓ લમૂના ત્રવત્રવિ ભાર્ોના ડાયમેન્શન સારી રીતે જાર્તા હોય. સથુારો દ્વારા લમૂ બનાવવામા ંઆવે છે 
પર્ વર્કરોની દેખરેખ હઠેળ. 

બાવળ કે દેશી બબલૂ (એકેત્રસયા ત્રનલોટટકા)ના પાદંડા અને છાલનો કાળા રંર્ની ડાય બનાવવામા ંઉપયોર્ થતો 
રબારીનાસ્કટણડાય કરવામા ંતેનો ખબૂ ઉપયોર્ થતો. સમય જતા, આ ઝાડ શોિવા મશુ્કેલ થઈ ર્યા, વ્યાપકપર્ે 
તેનુ ંસ્થાન ર્ાડંા બાવળે લઈ લીધુ ં(પ્રોસોત્રપસ જુક્ષલફ્લોરા). 

આવડ (સેન્ના ઔટરકુલાટા), કચ્છમા ંખબૂ જ સામાન્યપર્ે જોવા મળતો છોડ, તેના ફૂલોમાથંી ભરૂા રંર્ની ડાય 
બને છે. આ છોડમાથંી ડાય બનાવવાની રીત ખબૂ જ ઓછી થઈ ર્ઈ છે. 

ઇષ્ન્ડર્ોફેરા ટટનક્ટોટરયાના છોડ સૌથી વધ ુપ્રમાર્મા ંઉપયોર્મા ંલેવાતી બ્લ ુડાય બનાવે છે, પ્રખ્યાત ઇષ્ન્ડર્ો. 
અર્ાઉના ટદવસોમા,ં યાનણ તથા ફેક્ષિકમા ં રંર્ કરવા માટે આ ડાય મખુ્ય હતી પરંત ુ ત્રસન્થેટીકઇષ્ન્ડર્ોની 
ઉપલબ્િતા થતા, આ કુદરતી સ્ત્રોતનોડાય કરવા માટે થતો ઉપયોર્ ઘટી ર્યો. કચ્છમા ંઆ છોડ ભાગ્યે જ વિે 
છે. 

ઇન્ર્ોરી (બાલેનાઈટ્સસ એજીષ્પટકા), કેસડુો (બટેુઆ મોનોસપમાણ), ર્ેન્ડા (ટેર્ેટેસ એરેક્ટા) તે સ્થાત્રનક સ્તરે 
ઉપલબ્િ છોડો છે કે જેનો કુદરતી ડાય મેળવવા માટે ઉપયોર્ થાય છે. અમકુ લોકો હવે આ ડાય મેળવી રહ્યા છે. 

સ્ત્રોતીઃ વર્કરો સાથે થયેલ વ્યન્ક્તર્ત પ્રવયાયન 
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૪.૪.૪ પયામવરણલક્ષી અસરોનુાં આકલન 

આ અભ્યાસમા,ં કપાસની લર્ર્ી, જીત્રનિંર્ (અથવા 
યાનણ બનાવવા), ફેક્ષિકનુ ં વર્ાટ અને અંત્રતમ 
વસ્તઓુનુ ં વેચાર્ જેવા વેલ્યચેુઇનના પાચંેય 

તબક્કાને આવરીને જીવન ચિ આકલનના 
અક્ષભર્મનો ઉપયોર્ કરીને કાલા અને બી.ટી. 
કપાસ આિાટરત વર્ાટની પયાણવરર્ પર થતી 
અસરોનો અંદાજ કાઢવામા ંઆવ્યો. આ તમામમા ં
ત્રવત્રવિ પ્રકારની પ્રવતૃ્રત્તઓ આવે છે કે જે ત્રવત્રવિ 
પ્રકારની પયાણવરર્લક્ષી અસરો છોડે છે. આમ, 
રસાયર્ો, પાર્ી, ઊજાણ (મખુ્યવવે વીજળી) અને 
બળતર્ (મખુ્યવવે રાન્સપોટેશન) નો ઉપયોર્ એ 
ચાવીરૂપ કારર્ જનક પટરબળો છે, સમગ્ર વેલ્ય ુ

ચેઇન દરત્રમયાન ત્રવત્રવિ વનસ્પત્રત જન્ય સશંાિનો 
પર બદલાવ પર્ પયાણવરર્લક્ષી અસરો પેદા કરે 
છે. આ અભ્યાસમા,ં પયાણવરર્લક્ષી અસરોના બે 
ચાવીરૂપ પાસાઓ ધ્યાને લેવામા ંઆવ્યા હતા૧૧૨ 
(કૌટટક ૨): 

• ગ્રીન હાઉસ ર્ેસ (જી.એચ.જી.) ઉવસર્જન 
(કાબણન ફૂટત્રપ્રન્ટ). કાબણન ફૂટત્રપ્રન્ટને CO૨Eq 
(કાબણન ડાયોક્સાઇડને સમાન)ની રીતે રજૂ 
કરવામા ંઆવે છે 

•  પાર્ી પર થતી અસરો. તેમા ંદરેક વસ્તનુા 
એકમ દીઠ (દા.ત. ક્ષલટર/કી.ગ્રા.) 
ઉપયોર્મા ંલેવાતા પાર્ીના રૂપે દશાણવવામા ં
આવે છે, અને તેને બે મખુ્ય ભાર્ોમા ંવહેંચી 
શકાય છે, ગ્રીન અને બ્લ૧ુ૧૩. 

અલભગમ 

કાલા અને બી.ટી. કોટન આિાટરત હનૅ્ડલમૂ 

ટેક્સટાઇલની વેલ્યચેુઇનમા,ં કોટન ઉવપાદનની 
પદ્ધત્રત ત્રસિંચાઇ અને અન્ય ઇનપટુ મજુબ ખબૂ 
બદલાય છે, તેની ખબૂ જ અલર્ પયાણવરર્લક્ષી 
અસરો પેદા થાય છે.  

જીત્રનિંર્ અને ન્સ્પત્રનિંર્ પ્રટિયાઓમા ં તેમ છતા,ં 
પદ્ધત્રતઓ અને મત્રશનો તરીકે થોડી ત્રવત્રવિતા જોવા 
મળે છે અને ઓછા સ્ટાન્ડડાણઇઝડ છે તેમજ કપાસની 
બે ત્રવત્રવિતાઓ માટે સમાન છે. વર્કરો દ્વારા 
હનૅ્ડલમૂ ફેક્ષિકનુ ંઉવપાદન ખબૂ જ અલર્ પડે છે, 
ખાસ કરીને ત્રવત્રવિ ભાતો અને ટડઝાઈનોના, યાનણ 
(દા.ત. કપાસ, ત્રસલ્ક, ત્રવસ્કોસ, વર્ેરે)ના 
ઉપયોર્મા ં અને ડાયઈંર્ એજન્ટોમા ં (દા.ત. 
રસાયર્ કે કુદરતી). આ પટરબળોના ત્રમશ્રર્ના 
કારરે્ વસ્તઓુમા ંખબૂ જ ત્રવત્રવિતા જોવા મળે છે 
અને વેલ્યચેુઇનમા ંત્રવત્રવિતા ઓળખવી ખબૂ જટટલ 
છે. 

વેલ્યચુેઇનનો તબક્કો ચાવીરૂપ પયામવરણલક્ષી અસર કરનાર પડરબળો 
અસરનુાં માપન 

જી.એચ.જી. પાણી જૈવ-વવવવિતા 

કપાસની ખેતી 
રસાયર્, ખાતરો, પાર્ી અને ઊજાણનો ઉપયોર્, રાન્સપોટેશન 
માટે બળતર્નો ઉપયોર્, જૈવ-ત્રવત્રવિાનુ ંમલૂ્ય 

√ √ √ 

જીત્રનિંર્ અથવા ક્ષલિંટ ઉવપાદન ઊજાણનો ઉપયોર્, રાન્સપોટેશન માટે બળતર્ √   

ન્સ્પત્રનિંર્ કે યાનણ બનાવવા ઊજાણ અને પાર્ીનો ઉપયોર્, રાન્સપોટેશન માટે બળતર્ √ √  

વર્ાટ કામ કે ફેક્ષિક બનાવવુ ં
ડાયનો ઉપયોર્ (રસાયર્ અને કુદરતી), પાર્ીનો ઉપયોર્, 
ઊજાણનો ઉપયોર્, રાન્સપોટેશન, અન્ય કુદરતી જૈત્રવક-વસ્તઓુનો 
ઉપયોર્ 

√ √ √ 

વેચાર્ કે માકેટટિંર્ પેટકિંર્ની સામગ્રીનો ઉપયોર્, રાન્સપોટેશન માટે બળતર્ √   

 

કૌષ્ટક ૨: સમગ્ર કપાસ વર્ાટ વેલ્યચેુઇનમાચંાવીરૂપ પયાણવરર્લક્ષી અસરો 

૧૧૨ જી.એચ.જી. અને પાર્ીલક્ષી પયાણવરર્ીય અસરો ઉપરાતં, એ બાબત પર્ સ્વીકારવામા ંઆવી છે કે કોટનહનૅ્ડલમૂ વેલ્યચુેઇનની સ્થાત્રનક જૈવ ત્રવત્રવિતાના મલૂ્યો પર થોડી 
અસર છે, અથવા પ્રદૂષર્ અને કચરો પેદા કરવાના કારરે્ પયાણવરર્ને હાત્રન પહોંચાડે છે. તેમ છતા,ં ડેટાનીતરં્ીના કારર્ે અને કોઈ પર્ ટફલ્ડ આિાટરત આંકલન માટે લેવામા ં
આવતા સમયના કારર્ે આ અભ્યાસ હઠેળ ખબૂ વધ ુમાટહતી મેળવવામા ંઆવી ન હતી. પરંત ,ુ જ્યા ંપર્ જરૂર હત ુ ંવયા,ં તે ટરપોટણ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંઅને ગરુ્વત્તાની રીતે 
તેના પર ચચાણ કરવામા ંઆવી હતી. 
૧૧૩ ગ્રીન વોટર એટલે વરસાદી પાર્ી કે જે ખેતરમા ંપડે છે અને મોટા ભાર્ે ઝાડ અને પાક દ્વારા તેનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે છે. બ્લ ુવોટર એટલે એવુ ંપાર્ી કે જે નદી, 
કુવા અને ભરૂ્ભણ જળમાથંીત્રસિંચાઈ કે અન્ય હતેસુર મેળવવામા ંઆવે છે. પાર્ી લક્ષી અસરો માપતી વખતે બ્લ ુવોટરનો ઉપયોર્ મહવવનો છે. પયાણવરર્ીય અસરોને લર્તા 
સાટહવયમા ંબીજી પર્ એક શ્રેર્ી છે, ગ્રે વોટર, કે જે પાર્ીની ગરુ્વત્તાના ચોક્કસ િોરર્ો મેળવવા માટે ઉપયોર્મા ંલેવાતા તાજા પાર્ીની માિા. 
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પટરવતણન 

  

આમ, હનૅ્ડલમૂ કપાસ વર્ાટની પયાણવરર્લક્ષી 
અસરો માપવા માટે વેલ્યચેુઇનના દરેક તબક્કા 
માટે અમે કેસ અભ્યાસો લીિા કે જેથી કાબણન અને 
પાર્ીમા ંથતી અસરો માપી શકાય. કેસ અભ્યાસોનો 
કપાસના ખેડૂત, જીનર, ન્સ્પનરો, ડાઈ ઉવપાદક અને 
વર્કરો સટહતના વેલ્યચેુઇનના દરેક ત્રવભાર્નુ ં
પ્રત્રતત્રનત્રિવવ કરતા અમકુ વ્યન્ક્તઓના ઈન્ટવ્યુણ 
મારફત સખં્યાઓ અને માટહતી મેળવવા માટે 
ઉપયોર્ કયો. દરેક કેસ અભ્યાસના ચોક્કસ પાસા, 
અને દરેક માટે ઉપયોર્મા ં લીિેલ માપ, નીચે 
આપવામા ંઆવેલ છે (કૌટટક ૩).  

આ અભ્યાસમા,ં અસર ત્રવશ્લેષર્ માટેનો કાયણવતં 
એકમ વર્ાટમા ંવપરાત ુ ં‘એક કીગ્રાકોટન યાનણ’ છે. 
વર્કરો દ્વારા બનાવવામા ં આવતુ ં ફેક્ષિક ત્રવત્રવિ 
ઉપયોર્કતાણઓ સિુી જાય છે વયારે, આ અભ્યાસમા ં

તે પ્રથમ ખરીદદાર સિુી પહોંચે (એટલે કે, 
વેચાર્નુ ંપ્રથમ ક્ષબિંદુ) વયા ંસિુીની મયાણદામા ંછે૧૧૪. 
વતણમાન અભ્યાસમા,ં હનૅ્ડલમૂ વસ્તનુી 
પયાણવરર્લક્ષી અસરને વેલ્યચેુઇનના ત્રવત્રવિ 
તબકે્ક જરૂરી એવી ત્રવત્રવિ પ્રવતૃ્રત્તઓની થતી 
અસરોના સરવાળા તરીકે પટરભાત્રષત કરેલ છે. 
કાબણન અને પાર્ી પર થતી અસરોને અલર્થી 
માપવામા ંઆવી છે. 

તેના માટે, બે નબંર મહવવના છે. પ્રથમ, એક 
કી.ગ્રા. કપાસની અંત્રતમ વસ્ત ુ (સી.ઇ.પી.) 
બનાવવા માટે વેલ્યચેુઇનના દરેક તબકે્ક કાબણન 
કે પાર્ીલક્ષી અસર૧૧૫. આ અભ્યાસમા,ં આ નબંરો 
કેસ અભ્યાસો દ્વારા મેળવવામા ંઆવ્યા હતા અને 
એક કી.ગ્રા. સી.ઇ.પી. દીઠ CO૨Eq કી.ગ્રામા ંકે એક 
કી.ગ્રા. સી.ઇ.પી.માલંીટર દીઠ દશાણવવામા ંઆવે 

વેલ્યચેુઇનનો 
તબક્કો 

કેસ અભ્યાસો પયામવરણીય અસરના પાસા અંદાજ કાઢવાની પદ્ધવત/ સાિન 

કપાસ 
ઉવપાદન 

કચ્છ અને ઉત્તર ગજુરાતમાથંી કપાસ 
ઉર્ાડનારા સાત ખેડૂતો. 
• ૪ કાલાના કેસ અને ૩ કેસ બીટી 

કપાસની ખેતીના 

ઊજાણ અને બળતરર્નો ઉપયોર્ અને 
ગ્રીન અને બ્લ ુપાર્ીનો ઉપયોર્ કાલા 
અને બીટી કપાસમા ંએક કીગ્રા બીજ 
ઉર્ાડવામા,ં ત્રસસ્ટમ અને જીત્રનિંર્ મીલ 
સિુી રાન્સપોટણ કરવુ.ં 

ઓન-લાઇન ટલૂ– કૂલ ફામણ ટલૂ 
(સી.એફ.ટી. 
(www.coolfarmtool.org). 

કપાસ જીત્રનિંર્ 

બે જીત્રનિંર્પલાન્ટો 
• પટેલ જીત્રનિંર્ મીલ (સાત્રમમા)ં 

• પડિારજીત્રનિંર્ મીલ, કચ્છ 

એક કીગ્રાક્ષલન્ટ કપાસના ઉવપાદન માટે 
ઉપયોર્મા ંલેવાતી ઊજાણ અને ન્સ્પત્રનિંર્ 
મીલો સિુી રાન્સપોટેશન 

૧ KWH ક્ષગ્રડ ઇલેષ્ક્રસીટીનો 
ઉપયોર્ = ૦.૬૨કીગ્રાCO૨Eq 

૧ લીટરટડઝલના ઉપયોર્ 
=૨.૭૭ કીગ્રાCO૨Eq 

રાન્સપોટેશનને લર્તી 
પયાણવરર્ીય અસર ત્રવત્રવિ 
વસ્તઓુની (કીગ્રામા)ં થી ત્રવત્રવિ 
સ્થળો (કીમી મા)ં ત્રવત્રવિ 
માધ્યમો દ્વારા (રક, જહાજ, વાય ુ
માર્ણ, વર્ેરે)નો અંદાજીત 
ઉપયોર્, સી.એફ.ટી.ની 
જોર્વાઈઓ મજુબ 
 
પાર્ીનો ઉપયોર્ીઃ ત્રવત્રવિ હતેઓુ 
માટે સીધ ુમાપન (લીટરમા)ં 

કપાસ ન્સ્પત્રનિંર્ 

એક ન્સ્પત્રનિંર્ મીલ 

• પડિરન્સ્પત્રનિંર્ મીલ, કચ્છ 

• પ્રકાત્રશત અહવેાલ 

એક કીગ્રાકોટન યાનણ બનાવવામા ં
વપરાતી ઊજાણ 

યાનણ ડાઈ 
એકમ 

એક કોટન યાનણ ડાઈંર્ એકમ 

• આર.એસ.એલ. ડાઈંર્, 

અમદાવાદ 

એક કીગ્રા કપાસ યાનણનેડાત્રયિંર્ 
કરવામા ંઉપયોર્મા ંલેવાતી ઊજાણ 
અને પાર્ી 

વર્કર 

• ટેક્સટાઇલ અને કાલા તથા 
બીટી કપાસ યાનણમાથંી વસ્તઓુ 
બનાવનાર ૪ વર્કરો 
કચ્છમાથંી 

• માિ કાલા કપાસમાથંી અને 
કુદરતી ડાયોનો ઉપયોર્ કરીને 
વસ્તઓુ ટેક્સટાઇલ વસ્તઓુ 
બનાવનાર ખમીર 

એક કીગ્રાયાનણનેડાત્રયિંર્ કરવામા ંઅને 
િોવામાવંપરાત ુ ંપાર્ી. એક કીગ્રા 
કાલા અને અન્ય કપાસની વસ્તઓુ 
ત્રવત્રવિ વેચાર્ના સ્થળોએ પહોંચાડવા 
માટે વપરાત ુ ંબળતર્. 

 

કૌષ્ટક ૩: સમગ્ર વેલ્યચેુઇનના તમામ તબક્કા દરત્રમયાન પયાણવરર્ીય અસર માપવાનો અક્ષભર્મ 

૧૧૪ આ અભ્યાસમા,ં તેમ છતા,ં અંત્રતમ ત્રનકાલના તબકે્ક થતી પયાણવરર્લક્ષી અસરોને અમે ધ્યાને લીિી ન હતી, એટલે કે, જ્યારે ફેક્ષિક/ટેક્સટાઈલ વસ્તઓુ ફેંકવામા,ં ટરસાઇકલ 
કરવામા ંકે અન્ય કોઈ રીતે ગ્રાહકો દ્વારા ત્રનકાલ કરવામા ંઆવે છે વયારે. 
૧૧૫ વેલ્યચુેઇનના દરેક તબકે્ક કોટનની અંત્રતમ વસ્ત ુબદલાય છે. આમ, ખેડૂતની કક્ષા પર તેઓ જે કપાત્રસયા સાથેના કપાસનુ ંઉવપાદન કરે છે તે સી.ઇ.પી. છે, જીત્રનિંર્ મીલ 
અને ન્સ્પત્રનિંર્મીલની કક્ષા પર તે િમશીઃ ક્ષલન્ટકોટન અને યાનણ છે. વર્કરની કક્ષા પર અંત્રતમ વર્ાટ કરેલ ફેક્ષિક અને તેનુ ંવેચાર્ સી.ઇ.પી. છે. 

http://www.coolfarmtool.org/
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છે. બીજુ,ં વેલ્યચેુઇનના ત્રવત્રવિ તબક્કા માટે 
કપાસના જથ્થાની યોગ્ય ફાળવર્ી. તેનો અથણ એવો 
થાય કે જો વર્કરે એક કી.ગ્રા. કપાસ યાનણ 
ઉવપાદન કરવુ ંહોય તો, ખેડૂતે (કપાસ ઉવપાદક) ૧ 
કી.ગ્રા. કરતા ઘર્ા ંવધ ુકપાસનુ ંઉવપાદન કરવાની 
જરૂર પડે અને માિ તો જ કપાસનો જથ્થો ઓછો 
થઈ જાય છે તેવી જીનીંર્ અને ન્સ્પત્રનિંર્ની પ્રટિયા 
દ્વારા એક કી.ગ્રા યાનણનુ ં ઉવપાદન થઈ શકે. એક 
વેલ્ય ુ ચેઇન થી બીજી તરફની હરેફેર દરત્રમયાન 
કપાસની પ્રટિયા સબંતં્રિત ખોટ કેસ અભ્યાસો પરથી 
મેળવવામા ં આવી અને નીચે મજુબ નોંિવામા ં
આવી છેીઃ 

• કપાસીયાવાળો કપાસ (ખેડૂત ઉવપાદન કરે 
છે) થી ક્ષલન્ટકોટન (જીત્રનિંર્): ૩૩.૫ થી 
૩૪.૫% 

• ક્ષલન્ટકોટનમાથંીકોટન યાનણ (ન્સ્પત્રનિંર્): 
૨% 

• કોટનયાનણથી વર્ાટ: ૧% 

આમ, ૧૦૦૦ કી.ગ્રા. કપાસના ફેક્ષિક માટે થતી 
અસરનુઆંકલન કરતી વખતે, વેલ્યચેુઇનની ચાર 
અન્ય કક્ષાઓમાસંી.ઇ.પી.ના ત્રવત્રવિ જથ્થાને ધ્યાને 
લેવો પડે છે કે જેથી વચ્ચે પડતી ખોટને સરભર 
કરી શકાય. વેલ્યચેુઇનના ત્રવત્રવિ તબકે્ક આવા 
જથ્થાની પડતી ખોટને આકૃત્રત ૪મા ંદશાણવલ છે. તે 
રીતે, ૧૦૦૦ કી.ગ્રા. કપાસ ફેક્ષિક બનાવવા માટે 
૧૫૫૦ થી ૧૫૭૫ કી.ગ્રા. કપાસીયાવાળા કપાસની 
જરૂર પડે.  

છેલ્લે, ત્રવત્રવિ વર્કરોની એકંદર પયાણવરર્લક્ષી 
અસરનો અંદાજ કાઢવા માટે, વેલ્યચેુઇનના દરેક 
તબકે્ક પનુીઃફાળવવામા ં આવેલ સી.ઇ.પી. 

(કી.ગ્રા.મા)ં ને સબંતં્રિત અસરના મલૂ્યો સાથે 
ગરુ્ાકાર કરીને ઉમેરવામા ંઆવે છે. આવા ભાર 
આપેલ સરવાળા હનૅ્ડલમૂ વર્ાટની કાબણન અથવા 
પાર્ીમા ંકૂલ પયાણવરર્લક્ષી અસર દશાણવે છે. 
 

પડરણામ 

એ.  વેલ્ય ુચેઇન તબક્કા 

કેસ અભ્યાસોના આિારે, વેલ્યચેુઇનના દરેક 
તબકે્ક કાબણન અને પાર્ીમા ં પયાણવરર્લક્ષીની 
અસરો માપવામા ંઆવી હતી અને તે રજૂ કરવામા ં
આવી હતી અને વયાર પછી છેલ્લે તે મલૂ્યો 
વર્કરોને ફાળવવામા ં આવ્યા હતા. કપાસ 
ઉવપાદનીઃ િર્ ત્રવત્રવિ પ્રકારના કપાસ ઉવપાદનની 
વ્યવસ્થાવાળા સાત ખેડૂતો દ્વારા આપવામા ં
આવેલી માટહતીના આિારે (પટરત્રશટટ ૮મા ં
ખેડૂતોનુ ં ત્રવર્તવાર વર્ણન આપેલ છે), વરસાદ 
આિાટરત થતા કાલા કપાસની વ્યવસ્થા કરતા 
ત્રસિંચાઇ દ્વારા પકાવવામા ંઆવતા બી.ટી. કપાસની 
ત્રસસ્ટમમા ંસાત ર્ર્ી વધ ુપયાણવરર્લક્ષી અસરો 
જોવા મળી છે, અને ત્રસિંચાઇ કરેલ કાલા કરતા તેમા ં
બમર્ી અસરો જોવા મળી છે (કૌટટક ૪). કાલા 
કપાસ કરતા બી.ટી કપાસની બ્લય વોટર (સમદુ્રી 
પાર્ી) લક્ષી અસરો વધ ુ હતી; ગ્રીન વોટરલક્ષી 
અસરો ઓછી હતી, પરંત ુએ બાબત ધ્યાને રાખવી 
જોઇએ કે આ વરસાદ આિાટરત છે, જેમા ંત્રસિંચાઇની 
જેમ માનવીય પ્રયવનોની જરૂર પડતી નથી. 
ખેતીના તમામ પ્રકારોમા ં મખુ્ય તફાવત કેત્રમકલ 
ઇનપટુ અને ત્રસિંચાઇ હતે ુ લેવામા ંઆવતા ભરૂ્ભણ 
જળને ફાળે જાય છે. 
 

આકૃવત ૪:વેલ્યચેુઇનના ત્રવત્રવિ તબકે્ક કપાસના જથ્થાની ફાળવર્ી દશાણવતી આકૃત્રત 
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પટરવતણન 

  

કપાસનુ ંજીત્રનિંર્ીઃ  કાલા અને બી.ટી. બને્ન કપાસ 
પર પ્રટિયા કરનાર જીનીંર્મીલોના કેસ 
અભ્યાસોના આિારે, ૧કી.ગ્રા ક્ષલન્ટ કાલા 
કપાસમાથંી (૦.૧૯૬ કી.ગ્રા. CO૨Eq) અને 
બી.ટી.મા ં તે (૦.૧૪૮ કી.ગ્રા. CO૨Eq) વચ્ચે બહુ 
તફાવત નથી. કાલામા ંથોડું વિારે મલૂ્ય ખોલવામા ં
(એટલે કે કાલા કાઢવા) વપરાતી વિારાની 
ઊજાણના કારરે્ છે. 

યાનણ ન્સ્પત્રનિંર્ીઃ આ અભ્યાસ માટે ફાળવેલ મયાણટદત 
સશંાિનોને ધ્યાને લઈને ન્સ્પત્રનિંર્ મીલોની 
પયાણવરર્લક્ષી અસરોનુ ં માપન કરવુ ં ખબૂ જ 
મશુ્કેલ હત ુ,ં આથી, ઇષ્ન્ડયન ન્સ્પત્રનિંર્ મીલ દ્વારા 
પ્રકાત્રશત ડેટાનો ઉપયોર્ કયો છે (ત્રનર્મ એટ.અલ, 
૨૦૧૬)૧૧૬. તે મજુબ, ન્સ્પત્રનિંર્ માટે ઉપયોર્મા ં
લેવાતી ઇલેષ્ક્રત્રસટી અને ટડઝજનરેશન સેટ તેમજ 
પેટકિંર્ કરવા માટે ઉપયોર્મા ં લેવાતી સામગ્રી 
ધ્યાને લઈએ તો એક કી.ગ્રા. યાનણ ઉવપાદન માટે 
૨.૨૩૪૮ કી.ગ્રા. CO૨Eq ઉવસર્જન થાય છે. 

ટેક્સટાઇલ વર્ાટ અને માકેટટિંર્ીઃ હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ 
એ મોટા ભારે્ માનવ દ્વારા કરવામા ંઆવતી મજૂરી 
છે. તેમ છતા,ં યાનણના રાન્સપોટેશન વખતે અને 
ડાત્રયિંર્ પ્રટિયા દરત્રમયાન જી.એચ.જી. ઉવસર્જન 
થાય છે અને ખબૂ મોટા પ્રમાર્મા ંપાર્ીનો ઉપયોર્ 
થાય છે. ફેક્ષિક બનાવવાની પ્રટિયા અને અંત્રતમ 
વસ્તનુુ ં માકેટટિંર્ની પદ્ધત્રત દરેક વર્કરે બદલાય 
છે, અને આમ ઉવસર્જન પર્ બદલાય છે. ચાર 
વર્કરો અને ખમીરના કેસ અભ્યાસો દશાણવે છે કે 
કપાસના પ્રકાર અને વ્યન્ક્તર્ત વર્કરો મજુબ 
થનાર ઉવસર્જન અને પાર્ીનો ઉપયોર્ બદલાય છે 
(કૌટટક ૫). એવી પર્ નોંિ કરવામા ંઆવી છે કે 
કાલા કપાસની વસ્તઓુના માકેટટિંર્મા ં સરેરાશ 

થોડા વધ ુપ્રમાર્મા ંકી.ગ્રા. દીઠ જી.એચ.જી. ઉવસનણ 
થાય છે (૦.૨૬ કી.ગ્રાCO૨Eq), જે બી.ટી. કપાસની 
વસ્તઓુમા ં(૦.૧૮ કી.ગ્રા.CO૨Eq) હોય છે. આવા 
તફાવતનુ ં મખુ્ય કારર્ ત્રવદેશમા ં અને ભારતના 
મોટા શહરેોમા ંકાલા કપાસ આિાટરત ટેક્સટાઇલની 
મારં્ વિી રહી છે, કે જે જી.એચ.જી. ઉવસર્જનમા ં
ઉમેરો કરે છે. 
 

એકાંદર અસર 

ઉપરોક્ત અંદાજ કાલા અને બી.ટી. કપાસની 
વેલ્યચેુઇનના ત્રવત્રવિ તબકે્ક કાબણન અને પાર્ીમા ં
થતી પયાણવરર્ીય અસરો રજૂ કરે છે. તેમ છતા,ં 
હનૅ્ડલમૂવર્ાટની કૂલ પયાણવરર્ીય અસર માપવા 
માટે, કાબણન ઉવસર્જનના અંદાજ (કી.ગ્રા 
દીઠCO૨Eq.kg ના સદંભણમા)ં અને પાર્ી વપરાશને 
(કી.ગ્રા. ઇઠલીટરના સદંભણમા)ં હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ 
સાથે જોડવાની જરૂર પડે છે (ત્રવભાર્ ૩.૧ નો સદંભણ 
સાિો). માિ મલૂ્યો આવી રીતે લર્ાવ્યા બાદ અને 
તેને વર્ાટમા ં ઊમેયાણ પછી, કાલા અને બીટી 
આિાટરત વર્ાટ વ્યવસ્થાની કાબણન તથા પાર્ીમા ં
થતી પયાણવરર્ીય અસરો જાર્ી શકાય. પટરત્રશટટ 
૯ અને ૧૦મા ંિમશીઃ કાબણન (CO૨Eq) અને પાર્ી 
(લીટરમા)ંના વપરાશની ત્રવર્તો આપવામા ંઆવી 
છે. એક બાબત સ્પટટ રીતે ધ્યાને આવી છે કે કાલા 
કપાસ વેલ્ય ુચેઇન (વર્કરો દ્વારા વપરાતો કપાસ 
કી.ગ્રા દીઠ CO૨Eq avg. ૫.૦૮કી.ગ્રા.) બી.ટી. 
કપાસની વેલ્ય ુ ચેઇન (કી.ગ્રા દીઠ CO૨Eq avg. 

૯.૯૬કી.ગ્રા.) કરતા લર્ભર્ અડિા ભાર્ની 

કપાસ ઉત્કપાદન 
વ્યવ્ર્ા 

સરેરાશ ઉત્કપાદન 
(કી.ગ્રા./એકર) 

ઇ.એફ.પી. (કી.ગ્રા. કપાસ ઉત્કપાદન દીઠ) 

CO૨Eq. (kg) ગ્રીન વોટર (લીટર) બ્લ ુવોટર (લીટર) 

વરસાદ આિાટરત કાલ ૬૯૨ ૦.૬૬ ૨૦૯૪ ૦ 

ત્રસિંચાઇ આિાટરત કાલા ૧૨૪૭ ૧.૮૪ ૧૦૨૬ ૪૨૧ 

ત્રસિંચાઇ આિાટરત બીટી ૧3૮૨ ૪.૧૨ ૭૬૦ ૧૧૫૬ 

 

કૌષ્ટક ૪:  કપાસ ઉવપાદનની ત્રવત્રવિ વ્યવસ્થાઓની કાબણન અને પાર્ીલક્ષી પયાણવરર્ીય અસરો 

૧૧૬ ત્રનર્મ એટ અલ, ઓપ સીટી. 
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પયાણવરર્ીય અસર કરે છે (કૌટટક ૬). આવી જ 
રીતે, બી.ટી. કપાસ કરતા કાલા કપાસની 
વેલ્યચેુઇનમા ંપાર્ીનો ઉપયોર્ લર્ભર્ ૧૦ ર્ર્ો 
ઓછો થાય છે. 

દરેક વર્કરને તેમની પોતાની વર્ાટની અને 
માકેટટિંર્ની વ્યવસ્થા હોવાના તથ્યને ધ્યાને લઈને 
તેમજ તેઓ જેટલો જથ્થો સભંાળે છે, યાનણની 
ખરીદી, ડાઈંર્ માટેની પસદંર્ીઓ, 
માકેટટિંર્નીચેનલો, વરે્રે લઈને, સકંક્ષલત રીતે એવુ ં
સકૂ્ષચત કરવામા ં આવે છે કે કપાસ 
હનૅ્ડલમૂવેલ્યચેુઇનમા ં કાલા અને બી.ટી. કપાસ 
માટે ખબૂ અલર્-અલર્ પયાણવરર્લક્ષી અસર છે. 
તેમ છતા,ં એ બાબત સમજવી જરૂરી છે કે 
પયાણવરર્નેત્રવપરીત અસર પહોંચાડવામા ં મખુ્ય 

યોર્દાન કરનાર મખુ્ય પટરબળો ક્યા છે, ઓછામા ં
ઓછા એકંદર કક્ષા પર. ડેટા સ્પટટપર્ે એ દશાણવે 
છે કે બી.ટી. કપાસ આિાટરત વેલ્યચેુઇનના 
ટકસ્સામા,ં યાનણ ઉવપાદનની પ્રટિયાની 
સરખામર્ીમા ં(એટલે કે, જીત્રનિંર્+ન્સ્પત્રનિંર્) કપાસ 
ઉવપાદનમા ં મહત્તમ કાબણનલક્ષી પયાણવરર્ પર 
અસર જોવા મળે છે. તેમ છતા,ં કાલા કપાસના 
ટકસ્સામા,ં મહત્તમ કાબણન યાનણ ઉવપાદન 
પ્રટિયામાથંી આવે છે (આકૃત્રત ૫). એ બાબત 
નોંિવી રસપ્રદ છે કે વર્કરો તરફથી, બી.ટી. 
કપાસની વેલ્ય ુચેઇન કરતા કાલા વધ ુસારી રીતે 
કાબણન બહાર છોડાય છે. 
 

વણકર 

કાલા કપાસ બી.ટી. કસપાસ 

યાનમનુાં વાવષિક 
ટનમઓવર 
(કી.ગ્રા.) 

Footprint યાનમનુાં વાવષિક 
ટનમઓવર 
(કી.ગ્રા.) 

Footprint 

CO૨Eq. (કી).ગ્રા. 
દીઠ કી.ગ્રા. 

Water 
(કી.ગ્રા. દીઠ 

લીટર) 

CO૨Eq. (કી).ગ્રા. 
દીઠ કી.ગ્રા. 

Water 
(કી.ગ્રા. દીઠ 

લીટર) 

શામજીભાઈ ૫૦૦૦ ૦.૯૧ 3૦.૫ ૪૫૦૦ ૦.૫૫ ૧૯.૫ 

ચમનભાઈ ૪૦૦ ૧.૪૮ ૪.૯ ૨૦૦ ૧.૨૫ ૬૫.૦ 

રમેશ માવજી ૨૫૦ ૧.૧૫ ૮.૮ ૫૦૦ ૧.૦3 ૧૮.૦ 

લાલજી વર્કર ૫ ૦.૬૯ ૦.૦ 3૦ ૧.૦૪ ૬૫.૦ 

ખમીર ૯૦૭૮ ૦.૭૯ ૧.૦ NA NA NA 

 

કૌષ્ટકક ૫: ત્રવત્રવિ વર્કરોના વર્ાટ અને માકેટટિંર્ની કાબણન તથા પાર્ીમા ંપયાણવરર્લક્ષી અસર 

વણકર 
એક કી.ગ્રા. કપાસ મલૂ્ય 

દીઠ CO૨Eq 

 
એક કી.ગ્રા. કપાસની વેલ્ય ુચેઇન સાથે જોડેલ બ્લ ુ

વોટર ઉપયોર્નો ઉપયોર્ 

કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. 
શામજીભાઈ ૪.૮૫ ૯.૪૫ ૧૯૪ ૧૮3૮ 

ચમનભાઈ ૫.૪૨ ૧૦.૧૫ ૧૬૮ ૧૮૮૪ 

રમેશ માવજી ૫.૦૯ ૯.૯૪ ૧૭૨ ૧૮3૭ 

લાલજી વર્કર ૪.૬3 ૧૦.3૦ ૧૬3 ૧૮૮૪ 

ખમીર ૫.૪3 NA ૧૪૬ NA 
સરેરાશ ૫.૦૮ ૯.૯૬ ૧૬૯ ૧૮૬૦ 

 

કૌષ્ટક ૬: કાલા અને બી.ટી. કપાસ આિાટરત વેલ્યચેુઇનની કાબણન અને પાર્ીમા ંપયાણવરર્ીય અસર 
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કાબણન ઉવસર્જનમાવંર્કરોના સીિા યોર્દાનને 

વર્ાટના ત્રવત્રવિ પટરબળો (એટલે કે, યાનણની 

ખરીદી અને ડાત્રયિંર્ અને ટેક્સટાઈલમાકેટટિંર્)ને 

છૂટા પાડતા એ ખ્યાલ આવે છે કે કાલામા ંકાબણન 

ઉવસર્જનનાવધ ુપ્રમાર્નુ ં કારર્ ત્રવદેશોમા ંઅંત્રતમ 

વસ્તનુુ ંમાકેટટિંર્ છે (આકૃત્રત ૬). એ બાબત પર્ 

સ્પટટપરે્ રેકોડણ કરવામા ંઆવી કે બને્ન કપાસના 

પ્રકારોમા,ં યાનણનેડાત્રયિંર્ કરતી વખતે મહત્તમ 

કાબણન છોડવામા ંઆવે છે. જેમ અપેક્ષક્ષત હત ુ ં તે 

મજુબ, કાલા કપાસના યાનણની ખરીદી (મખુ્યવવે 

પદિાર કે ખમીરમાથંી) કરતી વખતે બી.ટી. 

કપાસના યાનણની સરખામર્ીમા ં ખબૂ જ ઓછા 

પ્રમાર્મા ંઅસર થાય છે. 

 

 

 

આકૃવત ૫: કાલા અને બી.ટી કપાસની વેલ્યઇુઇનમા ંએકંદર કાબણનની અસર (CO૨Eq કી.ગ્રામા ં/એક કી.ગ્રા કપાસ ટનણઓવર) 

આકૃવત ૭: કાલા અને બી.ટી કપાસની વેલ્યઇુઇનમા ંએકંદર કાબણનની અસર (CO૨Eq કી.ગ્રામા ં/એક કી.ગ્રા કપાસ 
ટનણઓવર) ના ત્રવત્રવિ સ્ત્રોત. 
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૪.૪.૫ ચચામ 

આ અભ્યાસ વધ ુસમજાવનાર પ્રકારનો હોવાથી, 
કાબણન અને પાર્ીમા ંથતી પયાણવરર્ીય અસરોનો 
અંદાજ કાઢવાની અમકુ મયાણદા હતી. દા.ત. 
જતંનુાશક અને ખાતર જેવી કપાસ ઉવપાદન વખતે 
ઉપયોર્મા ં લેવાતી પરૂક વસ્તઓુને કે કેત્રમકલ 
ડાયના ઉવપાદન, વર્ેરેને ધ્યાને લેવામા ંઆવેલ 
નથી. તેમ છતા,ં બીજી કરેલા અન્ય અભ્યોસ 
સ્પટટપરે્ સચૂવે છે કે જતંનુાશકોનો અને 
રસાયક્ષર્ક ડાયોનો ઉપયોર્ એ પયાણવરર્મા ંસૌથી 
હાત્રનકારક પ્રવતૃ્રત્ત છે કે જેનાથી જમીન અને 
પાર્ીનુ ંપ્રદૂષર્ વિે છે, પથૃ્વી પર અને સમદુ્રમા ં
જૈવ ત્રવત્રવિતાને માઠી અસર પહોંચે છે તેમજ 
માનવ આરોગ્યને પર્ હાત્રન થાય છે (der 
Werf૧૯૯૬;Arias-Estévez et al ૨૦૦૮; 
Hassaan and El Nemr૨૦૧૭). આમ, ઓરે્ત્રનક 
કાલા કપાસમા ંપરત ફરવાનુ ંઅને કુદરતી ડાયનો 
પનુીઃ ઉપયોર્ શરૂ કરવાનુ,ં જો કે તે હજુ પ્રારંક્ષભક 
તબક્કામા ં છે), એ એક કચ્છમા ં કપાસ હનૅ્ડલમૂ 
વર્ાટમા ંહકારાવમક સચૂક છે. 

પયાણવરરે્ અનકુૂળ વસ્તઓુની ઓળખ કરવાથી, 
તેની ઉવપાદન પ્રટિયા સદંભણમા ં હનૅ્ડલમૂ વધ ુ
પ્રાિાન્ય િરાવે છે. પરંત,ુ અહીં એ સવાલ ઊભો છે 

કે, ક્યા પ્રકારની હનૅ્ડલમૂ વસ્તઓુની ઓછી 
પયાણવરર્ીય અસરો છે? વધ ુ જાર્વા માટે,  
અભ્યાસ દશાણવે છે કે કપાસ ઉવપાદનમા ં ઓછા 
ઇનપટુ, અને હનૅ્ડલમૂની વસ્તઓુના સ્થાત્રનક 
ઉપયોર્ને ઉતે્તજન એ ત્રવપરીત પયાણવરર્લક્ષી 
અસરો ટાળવાના શે્રટઠ રસ્તા છે. આકૃત્રત ૭મા ં
હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિની પયાણવરર્લક્ષી ત્રવપરીત અસરો 
દશાણવવામા ંઆવી છે. 

વ્યન્ક્તર્ત ટેક્સટાઈલના પયાણવરર્લક્ષી 
ટકાઊપર્ાને જોવા માટે ત્રવત્રવિ અભ્યાસો 
કરવામા ં આવેલા છે અને મલૂ્યાકંન પદ્ધત્રતઓ 
તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. પાર્ી અન કાબણનલક્ષી 
થતા પયાણવરર્ીય અસરો ઘટાડવા માટે કપડ 
અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોર્ોએ કાયદાકીય 
વ્યવસ્થાઓને અનસુરવી પડે છે. પ્રાથત્રમક રીતે, 
હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ માટે આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા 
નથી તૈયાર કરવામા ંઆવી કારર્ કે વર્ાટની 
પ્રવતૃ્રત્ત ત્રવકેષ્ન્દ્રત છે, ઉવપાદન ઓુ ં છે અને 
લમૂમા ં ન્યનુત્તમ ઊજાણનો ઉપયોર્ કરે છે. તેમ 
છતા,ં ગ્રાહકોમા ં વિતી જતી પયાણવરર્લક્ષી 
જાગતૃ્રતના કારરે્, તેને વધ ુસારી રીતે સમજવાની 
જરૂર છે. વર્ાટ કામમા ંઉપયોર્મા ંલેવાતી કાચી 
સામગ્રીના ઉવપાદનથી શરૂ કરીને માકેટટિંર્ સિુી, 

આકૃવત ૭: કચ્છમા ંહનૅ્ડલમૂ વર્ાટની પયાણવરર્લક્ષી અસરોના ચાવીરૂપ પાસા દશાણવતો યોજનાકીય ડાયાગ્રામ. 
સીિા ત્રતરની ત્રનશાની સીિો સબંિં દશાણવે છે જ્યારે તટેૂલ ત્રતર અધરૂા સબંિં દશાણવે છે. તટેૂલ બોક્ષ પયાણવરર્લક્ષી 

અસર તરફ દોરી જનાર પટરબળોનો સમહૂ દશાણવે છે. 
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તમામ વેલ્ય ુ ચેઇન પયાણવરર્લક્ષી ટકાઉપર્ા 
હઠેળ આવે છે. 

કચ્છના વર્ાટના સદંભણમા,ં વર્ાટનો વારસો શરૂ 
રાખવા અને આકષણક ભરર્પોષર્નો ત્રવકલ્પ 
ત્રનમાણર્ કરવા, વેપારના ભાર્ તરીકે વૈત્રશ્વક બજાર 
સિુીની પહોંચ બની. તેમ છતા,ં કાલા કપાસના 
ન્સ્પત્રનિંર્ માટે પડિાર મીલ જેવી પહલેો ઓછામા ં
ઓછી એક મહવવપરૂ્ણ પ્રવતૃ્રત્તને સ્થાત્રનક કક્ષા પર 
કરવાથી કાબણન ઉવસર્જન ઓુ ંકરે છે. કાલા કપાસ 
અને ઘેટાનંા ઊન જેવી દરત્રમયાનર્ીરીઓ સ્થાત્રનક 
ઉવપાદનની સાકંળને પનુીઃજીવન કરવાનો પ્રયવન છે 
કે જે વર્ાટ કામની પયાણવરર્લક્ષી અસરો ઘટાડે 
છે. 
 

૪.૫ િાિનૈરિક પરિવિકનો 

ભરર્પોષર્ તરીકે વર્ાટ કામ અને તે જે 
પટરવતણનમાથંી પસાર થઈ રહ્ુ ંછે તથા વર્કરના 
જીવનના રાજનૈત્રતક પાસાઓ વચ્ચે કોઈ જ સબંિં 
નથી. કચ્છમા ંવર્ાટને લર્તી સયંકુ્ત ચળવર્નો 
ક્યા ં તો અભાવ છે અથવા તે ખબૂ જ નબળી 
હોવાની બાબત આિયણજનક છે, તેની 
સરખામર્ીમા ં ભારતના અન્ય ઘર્ા ં ભાર્ોમા ં
સહકારી કે સરં્ઠન તરીકે તેઓ એકજૂઠ થયેલા છે 
જેથી તેમના વ્યવસાયને લર્તા નીત્રતર્ત મદુ્દાઓ 
માટે ટહમાયત કરી શકાય. છેલ્લે ભારતની આઝાદી 
વખતે જ્યારે યાનણની અસરની સમસ્યા હતી વયારે 
છેલ્લે મખુ્યવવે બિા એકઠા થયા હતા. ૨૦મી 
સદીના અંત્રતમ ભાર્મા ંવર્કરોની સહકારી મડંળી 
અન્સ્તવવમા ંહતી પરંત,ુ આંતરરાટરીય ર્ત્રતશીલતા 
અને અયોગ્ય વસ્યવસ્થાપનને કારર્ે ક્ષબન-
કાયણવતં બની ર્ઈ અને પછી ક્યારેય પર્ તે પનુીઃ 
શરૂ ના થઈ. ઊંચો જી.એસ.ટી. વેરો લાગ ુકરવાની 
કેન્દ્ર સરકારની નીત્રત, અથવા વષણ ૨૦૧૬મા ંમોટી 
ચલર્ી નોટોને બિં કરવા જેવી તેમના જીવનને 
મહવવપરૂ્ણ રીતે અસર કરતી સમસ્યાઓ વખતે 
પર્ તેઓ એકજૂથ થયા ન હતા. સારી કામની 
પટરન્સ્થત્રતઓ મેળવવા માટે જોબ વકણરોમા ં પર્ 
કોઈ જ સરં્ઠન જેવુ ંનથી (ખાસ કરીને નથી (ખાસ 
કરીને, જ્યા ંદેક્ષખતા શોષર્થી પીડાય છે), અથવા 
પોતાની જાતે ઉદ્યોર્ સાહત્રસક બનવા હતે ુબજાર 

સીિા મેળવવા માટે સશંાિન એકિ કરવા કોઈ જ 
સરં્ઠન નથી. આવુ ંથવાનુ ંઆંત્રશક કારર્ એ તથ્ય 
પર્ છે કે વર્કરોના બે વર્ો વચ્ચેના સબંિં 
નોકરીદાતા-કમણચારી ના નથી, પરંત ુતે સામાત્જક 
જોડાર્, પ્રમાક્ષર્કતા, સામાત્જક કે વ્યન્ક્તર્ત 
કટોકટી વખતે ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરોએ તેમને 
મદદ કરી હોવાથી દેવામા ં હોવાની લાર્ર્ી 
(આશ્રયના જજમાની સબંિંો) જેવી જટટલતાઓથી 
વર્ાયેલા છે, જેમા ં પરસ્પર લાભનુ ં પટરબળ છે 
પરંત ુ વર્ણ ત્રવશ્લેષર્ પરથી કહી શકાય કે તે 
શોષર્નો જ એક ગઢૂ પ્રકાર છે. 

વર્કરો વચ્ચે ‘ક્ષબન-પક્ષક્ષય રાજનૈત્રતક પ્રટિયા’ 

તરીકે ઓળખાતી પ્રટિયાના અભાવને તેમની 

વ્યન્ક્તર્ત િિંઓ કરવાની પરંપરાના પટરર્ામ 

સ્વરૂપ સમજાવી શકાય (કે જે ગજુરાતમા ં ઘર્ા 

સમદુાયોમા ંર્ાઢ છે, કે જેઓ ત્રવશ્વના ઘર્ા ભાર્મા ં

તેમના ઉદ્યોર્ સાહત્રસક કૌશલ્યો માટે જાર્ીતા છે!), 

એક કે બીજી રીતે અને ક્ષબન-હરીફ સસં્કૃત્રતની 

વેપારી તરીકેની તેઓની સામાન્ય સમજર્ મજુબ. 

સામાત્જક શોષર્ના ઘર્ો વષોથી વધ ુમાળખાત 

સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક કારર્ો હોઈ શકે અને 

ભરર્પોષર્ની હાડમારી સરં્ટઠત થવાની ક્ષમતા 

ઘટાડી રહી છે (જો કે અભ્યાસ દરત્રમયાન આ 

અસરનુ ંકોઈ જ ઉચ્ચારર્ નથી). એવી પર્ એક 

સમસ્યા છે કે વર્કરોના સરં્ઠન જેવુ ં સસં્થાર્ત 

એકમ કે કેવી રીતે વ્યન્ક્તર્ત નાવીન્યકરર્ અને 

ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતાને કેવી રીતે અસર પહોંચાડી 

શકે... અથવા તેને વિારી શકે? તેવી પર્ એક 

સમસ્યા છે. 

રાટરીય કક્ષાથી લઈને સ્થાત્રનક કક્ષા સિુી વ્યવસાય 

તરીકેના વર્ાટના ચ ૂટંર્ી અને રાજનૈત્રતક પક્ષની 

પ્રટિયા સાથે ખબૂ જ ઓછા જોડાર્ છે અથવા તે 

સાવ નથી. સખં્યાબિં વર્કરો હાલ સ્થાત્રનક 

પચંાયતોમા,ં ત્જલ્લા કક્ષાના એકમો, વર્ેરેમા ંહોદ્દા 

િરાવે છે, પરંત ુ તે વર્કર તરીકેના તેમના 

દરરજાનુ ંકે સિુરેલ આત્રથિક પટરન્સ્થત્રતનુ ંપટરર્ામ 

હોય તેવુ ંલાર્ત ુ ંનથી.તેમજ તેનો હોદ્દો ર્ામમા ંકે 
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વ્યાપકપર્ે સમાજમા ં વર્ાટ કારીર્ર તરીકેનો 

વર્કરોની સભંાવનાઓ વિારવા માટે નથી. અમકુ 

પચંાયતના સભ્યો અને સરપચંોએ વ્યક્ત કયુું હત ુ ં

કે તેમના હોદ્દાથી તેઓ સમગ્ર સમદુાયોના ફાયદા 

માટે કામ કરશે, વર્કરો માટે ખાસ નહીં. 

રાજકીય નીત્રત અને વર્કરો વચ્ચેના જોડાર્ પર્ 

નબળા છે. ૨૦મી સદીના અંત્રતભાર્મા ં સરકારી 

નીત્રતઓ (જેમ કે, હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિ માટે આરક્ષર્) અને 

કાયણિમો (જેમ કે સબત્રસડી, અથવા રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા હનૅ્ડલમૂ વસ્તઓુની ખરીદી કરવી) એમ 

મહવવની ભતૂ્રમકા અદા કરી છે, તે તાજેતરમા ંનાશ 

થયુ ંહોય તેમ લાર્ી રહ્ુ ંછે, તેમ છતા,ં ગરુ્જરી જેવી 

સસં્થાઓ હજુ પર્ ખરીદી કરે છે (વર્ાટને સબંતં્રિત 

નીત્રતઓ અને યોજનાઓ માટે પટરત્રશટટ ૧૧ જુઓ). 

વાસ્તવમા ં સરકાર દ્વારા અમકુ પ્રકારના કપડાનુ ં

ઉવપાદન હનૅ્ડલમૂ અને નાના પાયાના ઉદ્યોર્ો માટે 

આરક્ષક્ષત કરવાની સનુ્સ્ત ઉપરાતં ઉપરોક્ત 

દશાણવ્યા મજુબ જી.એસ.ટી. અને ચલર્ નાબદૂી 

દશાણવે છે કે વ્યાપક નીત્રતર્ત વાતાવરર્ હનૅ્ડલમૂ 

વર્ાટ માટે વધ ુ પ્રત્રતકૂળ બની ર્યુ ં છે 

(સામાન્યપર્ે હષે્ન્ડિાફ્ટની સરખામર્ીમા)ં. વર્કરો 

બજાર મેળવી રહ્યા છે, કે જેમા ં વેલ્ય ુ ચેઇનમા ં

મદદરૂ ભતૂ્રમકા ત્રનભાવીને નાર્ટરક સમાજ સસં્થાઓ 

મદદ કરી રહી છે, અને પટૃઠભતૂ્રમમા ં રાજ્યની 

ભતૂ્રમકા ઘટી છે. 

અમકુ વર્કરો દ્વારા જર્ાવેલ તેમા ં એક 
તાજેતરનો બદલાવ એ છે કે ઘર્ા ંવષોના વચનો 
પછી વર્કર તરીકેના ઓળખ પિો જારી કરવામા ં

આવ્યા છે, જેનાથી તેમને વધ ુઅસરકારક રીતે 
સરકારી યોજનાઓના લાભ મેળવવામા ં મદદ 

મળશે તેમજ તે કારીર્રો માટે પર્ બનાવેલા છે. 

તાજેતરમા ંડેવલોપમેન્ટ કત્રમશનર (હનૅ્ડલમૂ) દ્વારા 
આ સમદુાયને આિાર સાથે જોડાયેલ ઓળખ 
પિો આપવામ ંઆવેલા છે કે જેનો તેઓ સરકારી 

યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે, અને સરકાર 

દ્વારા વચન આપેલ સીિો લાભ બેંકમા ંમેળવવા 

ઉપયોર્ કરી શકશે. 

અભ્યાસમા ંસામેલ મખુ્ય વર્કર ટીમના અમકુ 
સભ્યો દ્વારા આ અભ્યાસના ક્ષેિની બહાર અને 
તેને સસુરં્ત ટહમાચલ પ્રદેશની મલુાકાત કરવામા ં

આવી હતી. જેનો હતે ુવર્કરોની સહકારી મડંળીને 
પનુીઃજીવીત કરીને મજબતુ કરવા હતે ુ ચચાણ 

કરવાનો હતો. આ ઉપરાતં, કચ્છ વર્કર સરં્ઠન 

કે જે  અમકુ સમયથી હવે ત્રનષ્ટિય હત ુ,ં તેને હવે 

પનુીઃ સટિય કરવામા ંઆવ્યુ ંછે (જ્ઞાન, સર્જનશૈલી, 

નાવીન્યકરર્ હઠેળ જુઓ), તેનાથી 
ભરર્પોષર્લક્ષી સમસ્યાઓ માટે વર્કરોમા ંમોટી 

રાજનૈત્રતક ચળવળને સમથણન આપી શકે. 
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ચાવીરૂપ તારર્ો, બોિ અન ેમથંન 

 

  

૫.૧ સામાન્ય િાિણો 
એ બાબત નોંિવી જરૂરી છે કે અભ્યાસ દરત્રમયાન 
જોવામા ંઆવેલ ઘર્ા ં બદલાવો અને પટરવતણનો 
ખબૂ તાજેતરના છે, અને તેના પ્રવાહના માર્ણ તેમજ 
ટકાઉપર્ા ત્રવશે કોઈ જ તારર્ પર આવી શકાયુ ં
નહીં. એ બાબત જોવી રસપ્રદ રહશેે કે તે કચ્છમા ં
વર્કર સમદુાય અને વર્ાટકામ બને્ન માટે કેવી 
ટદશા મેળવે, તેમ છતા,ં નીચે મજુબના અમકુ 
વ્યાપક તારર્ો કાઢી શકાય. 

સખુાકારીનો સામાન્ય ભાવ અભ્યાસના ૧૫ ર્ામોમા ં
એકંદર વિત જોવા મળયો હોવાટી, ખાસ કરીને 
વષણ ૨૦૦૧ના ભકૂંપ પછી વવટરત, અને આ વર્ાટ 
કામના ભરર્પોષર્ માટેના પનુરુવથાન સાથે સીિા 
જ સકંળાયેલ છે. અમકુ વર્કરો (ખાસ કરીને પર્ 
માિ ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો જ જ નહીં, અને યવુાઓ 
સટહત) દ્વારા ‘સ્વતિંતા’ અને સ્વાવલબંનના કારર્ે 
વર્ાટ કામને પસદંર્ી આપવામા ં આવી હોવાનુ ં
જર્ાવવામા ં આવ્યુ ં હત ુ,ં વર્ાટ કામમા ં અમકુ 
વર્કરોના પાછા ફરવુ ં એ સ્પટટ સકેંત છે કે 
હસ્તકલા સારંુ કરી રહી છે તેમજ અન્ય નોકરી જેઓ 
મેળવી શકે એમ છે તેને પર્ આકષે છે. તેમના 
પોતાના ર્ામમા ં ટકી રહવેાનુ ં (અથવા પરત 
ફરવાનુ)ં િર્ા ંવર્કરોનુ ં સામથ્યણ અને પસદંર્ી, 
કચડાયેલ જ્ઞાત્રતઓ અને વર્ો અને ખાસ કરીને 
દક્ષલતોના શહરે તરફ જવાની બાબતનો ત્રવરોિ 
દશાણવે છે. વર્ાટં કામમા ંજ વિેલ આત્રથિક તકો, 
સિુરેલ સામાત્જક દરરજો અને બહારની દુત્રનયા 
સાથે વિેલ મહવવપરૂ્ણ સપંકણ, વ્યાપાટરકરર્ અને 
શહરે જેવી પહોંચ તથા સતુ્રવિાઓ મેળવવા સમથણ 
કરતી ટેકનોલોજી તેમા ં ત્રમત્રશ્રત થવાથી તે વધ ુ
સાનકુૂળ બન્યુ ં છે. જ્ઞાત્રતવાદમા ં (ખાસ કરીને, 
અસ્પશૃ્યતા જેવા તેના સૌથી નબળા સ્વરૂપને) 
ઘટાડા પરના સ્પટટતા અને સાતવયપરૂ્ણ વર્ણન 
સાથે, બહારની દુત્રનયા સાથેના વધ ુસપંકણ, તેમના 
જીવન અને ભરર્પોષર્મા ંજોવા મળતો ર્વણ અને 
સ્વમાનનો ભાવ, અને અન્ય પટરબળોએ સાથે 
મળીને અભ્યાસ માટે પસદં કરવામા ં આવેલ 
ર્ામડાઓમા ં સખુાકરી વિારતા હોય તેવુ ં જોવા 
મળેલ છે. 

ઉપરોક્ત એક પાસામાથં એક નુ ંવર્ણન કરવા માટેીઃ 
હનૅ્ડલમૂ વર્ાટનુ ં પનુરુવથાન બજાર (સ્થાત્રનક કે 
રાટરીય/વૈત્રશ્વક) બજારના અન્સ્તવવ પર આિાર 
રાખે છે વયારે, તેને આત્રથિક, સામાત્જક, સાસં્કૃત્રતક, 
ભાવાવમક, બૌહ્નદ્ધકતાના પટરબળો અને અથણ 

ઘટનોનો સામાત્જક િમ માનવામા ંઆવે છે.તેમના 
માટે તે માિ એક ‘નોકરી’ નથી. આ અભ્યાસમા ં
એક તથ્ય પર વારંવાર ભાર આપવામા ં આવ્યો 
હતો કે તેમા ંતેને સ્વાયતા (ઉવપાદનના સાિનો પર 
ત્રનયિંર્ મહવવના પાસા તરીકે), ઉવપાદન ઘરે જ 
થત ુ ં હોવાથી પાટરવાટરક અને સામાત્જક જોડાર્ો 
શરૂ રહ ેછે તથા સમગ્ર પટરવાર સામેલ થઇ શકે છે, 
નાવીન્યકરર્ તથા સર્જનશૈલી અક્ષભવ્યન્ક્તનો 
અવકાશ, ઓળખ (એક સમદુાય તરીકે, કચ્છની 
ટડઝાઈનોએ હસ્તકલામા ં એક અલર્ ઓળખ 
મેળવી છે), િાત્રમિક જવાબદારો ત્રનભાવવાની તક 
(કારર્ કે વર્ાટ કૌશલ્યોને ભર્વાનની દેન) 
માનવામા ંઆવે છે, અને બીજા અન્ય ક્ષબન-આત્રથિક 
પાસા પર્ તેમા ં સમાત્રવટટ છે. વર્ાટકામ (મોટા 
ભાર્ની અન્ય હસ્તકલાની જેમ, કે જે વેપાર કરવા 
માટે જ કરવામા ંઆવે છે, માિ જીવન ત્રનવાણહ માટે 
નહીં) મોટા ભાર્ના સમદુાય માટે મજૂરી સમાન 
નથી. 

ઉપરોક્ત પટરબળોના જટટલ સમન્વયને કચ્છી 
વર્કરોની આર્વી ઓળખ તરીકે જોવામા ંઆવે છે; 
તે મજબતુ ભતૂકાળ સાથે જોડાયેલ ઓળખ છે પર્ 
હજુ વતણમાન સાથે પર્ જોડાયેલ છે, જેમા ં
ન્સ્થત્રતસ્થાપકતા, નાવીન્યકરર્ અને સર્જનશૈલી, 
સામાત્જક અને પાટરવાટરક જોડાર્, ભતૂકાળને 
ભત્રવટય સાથે જોડવાનુ ંસામથ્યણ, અને માિ આત્રથિક 
રીતે જ નહીં પર્ સાસં્કૃત્રતક મહવવની રીતે પર્ 
હસ્તકલાના વારસામા ંછૂપાયેલ ર્વણ સમાયેલ છે. 

આ લખાર્ સચૂવે છે કે આ વ્યવસાય બજાર સાથે 
ખબૂ જ જોડાયેલ હવા છતા,ં તેમા ંમાક્ષણ (૧૮૪૪)૧૧૭ 
દ્વારા જર્ાવ્યા મજુબ  વેપારીકરર્ કરવાનુ ં
પટરવતણન નથી આવ્યુ.ંઅથવા અન્ય શબ્દોમા ંતેઓ 
હસ્તકલાના કારીર્રને મજૂર તરીકે જોતા નથી. 
તેની સાથે ઘર્ા ંઅન્ય પટરબળો છેીઃ ઉવપાદનના 
સાિનો, ખાસ કરીને લમૂ, ઉવપાદક પટરવારના 
ત્રનયિંર્ કે માક્ષલકીમા ંરહ ેછે, ઘર્ા ંજોબ વકણરો હોય 
તો પર્ (ચોક્કસપર્ે બિા ના હોય છતા,ં નીચે 
જુઓ); વસ્ત ુઓછામા ંઓછી આંત્રશક તેની/તેર્ીના 
ત્રનયિંર્મા ં હોવા છતા,ં તે/તેર્ી તેમા ં
સર્જનશીલતા વ્યક્ત કરે છે, અને બજારમા ં તેના 
મલૂ્યના સદંભણમા ં તેની પાસે વાટાઘાટ કરવાની 
તાકાત છે; ઉદ્યોર્ની વ્યાપક ઉવપાદન વ્યવસ્થા કે 
જેમા ંમજૂરી કામને એકદમ અલર્ તારવી દેવામા ં
આવે છે, તેનાથી ત્રવપરીત વર્કર અંત્રતમ વસ્ત ુ
સિુીની મોટા ભાર્ની પ્રટિયા પટરવારમા ંજ જોઈ 
શકે છે; અને આ ઉપરાતં, વૈત્રશ્વક દ્રષ્ટટ કે જે વર્ાટ 

ચાવીરૂપ િાિણો, બોધ અને માંથન ૫. 

. 

૧૧૭ તરીકે ટાકંવામા ંઆવ્યા છે https://en.wikipedia.org/wiki/Marx%27s_theory_of_alienation#cite_note-2) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marx%27s_theory_of_alienation#cite_note-2
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કામને માિ વેપારી પ્રવતૃ્રત્ત તરીકે નથી જોતા પરંત ુ
સાસં્કૃત્રતક પ્રવતૃ્રત્ત જુએ છે. વાસ્તવમા ં તેની 
પરાકાટટા એ છે કે ઘર્ા ંયવુકોને અન્ય ઉદ્યોર્મા ં
જોડાયા પછી લાગ્યુ ં કે (ઘર્ાએં જર્ાવ્યુ ં હત ુ ં કે) 
તેમના હાથમા ંતેમનો સમય કે ઉવપાદન  વયા ંતેના 
ત્રનયિંર્મા ં ન હતા, તેના લીિે તેઓએ વર્ાટ 
કામમા ંપરત ફયાણ હતા કે જ્યા ંતેમને માક્ષલકી અને 
પોતાનાપર્ાનો ભાવ છે. આવો જ મદુ્દો મજૂરી 
કામના સ્વમાન સાથે જોડી શકાય કે જે વર્ાટ 
કામમા ં પરુાવા રૂપે જોવા મળયુ ં હત ુ ં (ઉદ્યોર્મા,ં 
બાિંકામ, વરે્રેમા ં મજૂર તરીકેની નોકરીની 
સરખામર્ીએ), કે જેના પર ર્ાિંીએ છૂટાછવાયા 
ઘર્ા ંલખાર્મા ંમાનવીય જરૂટરયાત પરૂ્ણ કરવાની 
મહવવની ભાર હોવા પર ભાર આપયો હતો૧૧૮; અને 
ખાસ કરીને વર્ાટ કામમા ંશારીટરક અને બૌહ્નદ્ધક 
બને્ન મજૂરીનો સમન્વય છે. ભજુોડીના યવુા વર્કર 
એવા પ્રકાશ નારર્ભાઈ વર્કરે કહ્ુ ંહત ુ ં કે “મારંુ 
લમૂ મારંુ કોમ્પયટુર છે; મારે સતત ત્રવચારતા રહવેુ ં
પડે છે, નવીનતા લાવતા રહવેી પડે છે, તે કોઈ 
યાતં્રિક કામ નથી.” અંતે, તે ત્રવશ્વદ્રષ્ટટનો પર્ મદુ્દો 
છે કે જે આધતુ્રનક ઔદ્યોક્ષર્ક જીવનને ઓછી 
અસરકારક માને છે અને બહુ-પટરમાક્ષર્ય 
‘અપરૂતા’ તરીકે જુએ છે કે જેમા ંકારીર્રો ઉવપાદન 
વિારવા તરફ જ ધ્યાન આપે (અથવા દબાર્ 
કરવામા ંઆવે) તે જરૂરી નથી પરંત ુ જેને માર્ી 
શકાય, સ્વ-સચંાલન, અને સર્જનશૈલીને ધ્યાને 
લેવામા ંઆવે (બક્ષી ૨૦૧૭). હસ્તકલાઓ (અને 
સાથે જોડાયેલ કૌશલ્યો તથા જ્ઞાન) બજાર, 
આધતુ્રનકરર્ અને સ્વાયતાપર્ા (અથવા તેનો 
અભાવ) વચ્ચેના જટટલ સબંિં અભ્યાસમા ંસારી 
રીતે બહાર લાવવામા ંઆવ્યો, જેમ કે, સુદંર દ્વારા 
આટટિશનલ ટફશટરઝ (૨૦૧૮). 

તેમ છતા,ં કોઈ પર્ રીતે તે સાવણત્રિક નથી. અમકુ 
વર્કરોએ તેના આત્રથિક અને સામાત્જક જીવનથી 
અસતંોષ વ્યક્ત કયો હતો; અમકુ લોકો સ્પટટપરે્ 
સ્વમાન ગમુાવવાના માનત્રસક તર્ાવમા ં હતા. 
વર્કરોમા ં ક્ષેત્રિય અને વર્ણને લર્તી ક્ષચહ્નિતઅ 
સમાનતાઓ છે. સમગ્ર કચ્છમા ં કરવામા ં આવેલ 
પ્રાથત્રમક સવેક્ષર્ (પટરચયમા ંતેનો ઉલ્લેખ કરેલ 
છે) દશાણવે છે કે અભ્યાસ કરવામા ંઆવેલ ૧૫ ર્ામ 
બહાર વર્કર સમદુાયનો મોટો ભાર્ હજુ પર્ 
પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે. તેમા ં
ભરર્પોષર્ની અસમાનતા નો સમાવેશ થાય છે કે 
જ્યા ંપટરવતણન લાવનાર પટરબળો (નીચે દશાણવેલ) 
સટિય થયા નથી. 

આ ઉપરાતં, વર્કરો મોટા ભાર્ે બજારને પ્રત્રતટિયા 
આપવાના બદલે મોટા ભાર્ે તેને પટરભાત્રષત 

કરવામા ં કે બજાર ત્રનમાણર્ કરવામા ં સફળ રહ્યા 
વયારે,  તેનાથી એ તથ્ય બદલાત ુ ં નથી કે 
પનુરુવથાન નો પ્રાથત્રમક રીતે આિાર બાહ્ય બજાર 
(ત્રવદેશ સટહત) પર રહ ે છે૧૧૯, કે જેમા ં તેમની 
પોતાની વલનરેક્ષબક્ષલટીને લર્તી સમસ્યાઓ છે૧૨૦, 
મેિો-ઇકોનોમી (મોટંુ અથણતિં)નો અભાવ છે 
(અથવા માિ નબળં છે) અને સ્થાત્રનકપર્ે અને 
વ્યાપક સમાજમા ં વર્ણ લક્ષી અસમાનતા છે, 
મડૂીવાદી વ્યવસ્થા ને પડકારનો અભાવ છે, અને 
(નીચે વર્ણન કયુું તે મજુબ), અમકુ નકારાવમક 
પયાણવરર્લક્ષી ત્રવભાર્ીકરર્ છે. 

વર્ાટ કામના પનુરુવથાન સાથે પયાણવરર્લક્ષી 
અસરો પર્ આવી છે, ખાસ કરીને કાચી સામગ્રી 
તથા વર્ાટ કામ કરેલ વસ્તઓુના ભારતના ત્રવત્રવિ 
ભાર્ો અને ત્રવદેશમા ં વ્યાપક રાન્સપોટેશનના 
સ્વરૂપે. સમગ્ર દેશમા ં હનૅ્ડલમૂ ક્લસ્ટરોમા ં આ 
બાબત સમાન છે. હસ્તકલાને પયાણવરર્ની દ્રષ્ટટથી 
વધ ુ સવેંદન શીલ કરવાની દરત્રમયાનર્ીરીઓ, 
દા.ત. ઑરે્ત્રનક કપાસ અને કુદરતી ડાયોને 
ઉતે્તજન, ત્રવપરીત વલર્ પરંુૂ પાડે છે. આવા 
ત્રવપરીત વલર્ો પરૂા પાડવામા ં કાલા કપાસનો 
ચોક્કસ કેસ રસપ્રદ છે, કે જેના ઉવપાદનમા ંખબૂ 
ઓછી પયાણવરર્લક્ષી અસર જોવા મળેછે પરંત ુ
વપરાશ બાજુ તેની મોટી અસર છે. 

વર્ાટ કામના સદંભણમા ંઅને જોડાયેલપટરબળોના 
સદંભણમા ં વર્કર સમદુાયમા ં થનાર પટરવતણનોનો 
ઇત્રતહાસ એવુ ંદશાણવે છે કે આત્રથિક કે્ષિમા ંઆવનાર 
પટરવતણનની જીવનના અન્ય પાસામા ં મહવવપરૂ્ણ 
અસર પડે છે. અલબત, તેનો મતલબ એવો નથી 
કે પટરવતણનના તમામ ટકસ્સામા,ં આત્રથિક પાસુ ં
સત્રવશેષ કે પ્રાથત્રમક છે;બહુ્નદ્ધર્મ્યરીતથી અન્ય 
પટરન્સ્થત્રતઓમા ંસામાત્જક કે સાસં્કૃત્રતક કે રાજનૈત્રતક 
પટરવતણનની પ્રટિયા આત્રથિક પટરવતણન લાવી શકે 
છે. અને તેનાથી વધ ુવર્કરોના ટકસ્સામા,ં આત્રથિક 
પટરવતણનમા ં પોતાનામા ં સખં્યાબિં પટરબળો 
સામેલ હતા કે તેનાથી પ્રભાત્રવત હતા, જેમા ં
સસં્થાર્ત અને નાર્ટરક સમાજની 
દરત્રમયાનર્ીરીનો પર્ સમાવેશ થાય છે. 
 

 

 

 

 

૧૧૮ http://gandhiashramsevagram.org/voice-of-truth/gandhiji-on-dignity-of-labour-bread-labour. 
૧૧૯ ખાસ કરીને કાલા કપાસની વસ્તઓુના ટકસ્સામા;ં એિેક્ષલક વસ્તઓુનુ ંહજુ પર્ પરૂત ુ ંસ્થાત્રનક બજાર છે. 
૧૨૦ બાહ્ય બજારો પર આિાટરત લોકોની વલનરેક્ષબક્ષલટી ધ્યાને લેવામા ંઆવે તો, ઇત્રતહાસમા ંઘર્ા ંઉદાહરર્ો છે (વેત્રનલા, કોફી, ક્યઆુઇનોઆ, અને ઘર્ા બિા) કે જેના પર 
તેમનુ ંત્રનયિંર્ કે અસર ન હતી. 
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ચાવીરૂપ તારર્ો, બોિ અન ેમથંન 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

આકૃવત ૮ 

કચ્છના વર્કરોમા ંઆવેલ ભરર્પોષર્લક્ષી પટરવતણનનુ ંવર્ણન 
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૫.૨ પરિવિકન લાવનાિ પરિબળો 
વર્કરોના આત્રથિક ઉવકષણ અને ભરર્પોષર્ તરીકે 
વર્ાટ કામબને્ન ના પટરવતણન માટે યોર્દાન 
આપવા માટેના ત્રવત્રવિ કારર્ો હતા. ફ્લાય શટલ 
આવવાથી ઉવપાદકતા બે ર્ર્ી વિી ર્ઈ અને તેની 
સાથે ફેક્ષિકની પહોળાઈમા ંવિારો કરવો પર્ સરળ 
બન્યો.૧૨૧વટરટઠ વર્કર મેઘજી હરજી વર્કરના 
મત મજુબ, ૧૯૮૨ બદલાવનુ ં વષણ હત ુ ં જ્યારે 
મેઘવાલોએ વર્ાટ કામ શરૂ કયુું હત ુ,ં ખેતરો કે 
રાહત કામોમા ંમજૂરી કરવાના બદલે ભરર્પોષર્ 
માટે વર્ાટ કામ તરફ વળયા. 

બદલાવ લાવનાર એક મખુ્ય પટરબળ ફાઇબર હત ુ ં
– એક નરમ, હળવુ ંમૅટરનો ઊને બરછટ દેશી ઊનનુ ં
સ્થાન લીધુ ં કે જેરે્ બાહ્ય બજારોના દ્વારા ખોલી 
દીિા, એિેક્ષલકના આવવાથી ઉવપાદન ખચણ ઘટયો 
અને તાજેતરમા ં કપાસ અને કાલા કપાસના 
આવવાથી બજારના મોટો આિાર સિુી પહોંચ 
બની. કપાસ અ ઊનને ફાઇબર ત્રવકલ્પ તરીકે 
ઉપયોર્ કરવાથી સમગ્ર વષણ દરત્રમયાન બજારો 
મેળવવાની સભંાવના ખોલી આપી. તાજેતરમા,ં આ 
૧૫ ર્ામોમા,ં વર્કરો ઊન, કપાસ, કાલા કપાસ, 
ત્રસલ્ક અને ક્ષલલન સાથે અખતરા, વર્ેરે દ્વારા 
વર્ાટ કામની વસ્તઓુની મોટી શે્રર્ી તૈયાર 
કરવામા ંઆવી. વધ ુતાજેતરમા,ં તેઓ દેશી ઊનમા ં
પરત ફયાણ છે જે ખમીરનાઘેટાના ઊનના પ્રોજેક્ટને 
આભારી છે. 

કાલા અને કાલા કપાસની શરૂઆતે૧૨૨ મહવવપરૂ્ણ 
ભતૂ્રમકા અદા કરી છે. કાલા કપાસનો ફાઇબર તરીકે 
અખતરો કરવાનો અને તેની વસ્ત ુ અને િાન્ડ 
તૈયાર કરવાનુ ં જોખમ ખમીરે લીધુ ં હત ુ.ં શામજી 
ત્રવશ્રામ ત્રસજુ જેવા નવીનતામા ં માનનારા 
વર્કરોએ કપાસ અને કાલા કપાસને આર્ળ 
વિાયુું. કચ્છના ઉદ્યોર્ સાહત્રસક વર્કરે 
નકારેલયાનણને ટરવાઇન્ડ કરીને બાિંર્ી માટે વેચતા 
સ્થાત્રનક ખિી પાસેથી કપાસ યાનણ મેળવ્યુ ંકે જેરે્ 
નકારેલ યાનણ લીધુ.ં તેનાથી વર્કરો દ્વારા સાડી 

માટે ઉપયોર્મા ં લેવાતા યાનણના કોટનકાઉન્ટને 
(૨/૬૦એસ, ૨/૮૦એસ) અને યાનણના રંર્ને 
અસર પહોંચી. કચ્છના વર્કર ઉદ્યોર્ સાહત્રસકે 
સાડી વર્ાટ કામ કરીને રોકડી કરી – ઊન, રેશમ 
અને કપાસમા ં સાડી –ક્ષલનન (રેશમી કાપડ) એ 
વતણમાન પ્રોજેક્ટનો ભાર્ છે. વસ્તનેુ અલર્ 
તારવવા માટે ય.ુએસ.પી. તરીકે વિારાનો વાર્ો 
રાખવાથી, કચ્છી સાડી પોતે આર્વી બને છે. 

ખબૂ ઝડપથી ત્રવત્રવિ ફાઇબરો અને બદલાતા 
બજાર સાથે પોતાનુ ંઅનકુૂલન સાિવા વારસાર્ત 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતા િરાવનાર કચ્છના વર્કરો અને 
ત્રવકાસલક્ષી તથા ટડઝાઈન સસં્થાઓની 
દરત્રમયાનર્ીરીઓ દ્વારા આ કારીર્રોના જીવન 
અને કામમા ંસમદૃ્ધ આત્રથિક વ્યવસ્થાના ત્રનમાણર્ કરી 
અને તેનુ ં જતન કયુું. માિ હનૅ્ડલમૂના પ્રથમ 
પટરવારોના બદલે વર્કરોનો માટે આિાર 

નેઇન્ટરનેટ, સોત્રશયલ મીટડયા જેવી ટેકનોલોજી 
તથા ખમીર અને આટટિશનલ િાફ્ટ શાળાઓ દ્વારા 
કરવામા ં આવેલી ભરર્પોષર્લક્ષી, ત્રવકાસલક્ષી 
દરત્રમયાનર્ીરી માથંી મળેલ માટહતીએ લાભ 
પહોંચાડયો.  

સીિા બજારો સાથે પહોંચ િરાવનાર કે સમાન તકો 
અને વાજબી વેતન પરંુૂ પાડનાર આ વ્યાપક 
આિાર ખલુવાથી, આ ર્ામોમા ંઅમકુ પરૂક આવક 
થવાનુ ં શરૂ થયુ.ં આ આવકની ન્સ્થરતાએ તેના 
બદલામા ં વર્કરો માટે અખતરા કરવાનો, 
સર્જનશીલ બનવાનો અને વધ ુવળતર મળે તેવા 
બજારો મેળવવાનો અવકાશ પરૂો પાડયો. ભજુથી 
કે્ષત્રિય ત્રનકટતા અને બાહ્ય સશંાિનોના અનભુવે 
પર્ મહવવપરૂ્ણ ભતૂ્રમકા ત્રનભાવી. 
તેને સમાતંર રીતે રાટરીય અને આંતરરાટરીય 
બજારો ખલુવા, હાથ વર્ાટની વાતાણઓમા ંચકૂવર્ા 
અને રોકાર્ કરવા, મહવવાકાકં્ષા તરીકે સાડીની 
ઉથલપાથલ૧૨૩, હનૅ્ડલમૂ ફેશન તરીકે અને 
પયાણવરર્ને અનકુૂળ હોવાપણુ ંઅને ટકાઉપર્ાએ 
પર્ યોર્દાન આપયુ ં છે. બદલાવના આ સમય 
દરત્રમયાન, હસ્તકલા ત્રનર્મ, દસ્તકર, પારંપટરક 

૧૨૧ વષણ ૧૯૫૯માઅંમદાવાદથી તેને વેર્ મળયો. ઉવપાદનમા ં૨૦૦%વિારો થયો. મૅટરનો ઊન પર્ થોડા વષોમા ંશરૂ કરવામા ંઆવ્યુ ંકે જેરે્ દૂરના બજારો સિુી પહોંચ બનાવવી 
સભંવ કરી, આ બજારોમા ંમોટી લબંાઈ, હળવા, નરમ ઊનની મારં્ હતી (પાચંમી બેઠક, ઓર્સ્ટ૨૦૧૭). શ્રી હત્રમર મદન, મરુજીહત્રમરનાત્રપતાએબદંારા જેવા ર્ામમા ંફ્લાય શટલ 
શરૂ કરવામા ંમહવવની ભતૂ્રમકા અદા કરી હતી. વર્કરો અને ર્ામના લોકો ઉવસકુ હતા કે તેઓ લમૂો જોવા માટે તેમના ઘરોની મલુાકાત કરતા હતા. વર્કરો બોક્ષબનોખોલવામા ં
મશુ્કેલી અનભુવતા હતા. િીમે-િીમે, તેઓ લમૂના આદી થઈ ર્યા અને પહલેા કરતા વર્ાટ કામ ઝડપી બની ર્યુ ં(ઘાટટટલહરુે, વ્યન્ક્તર્ત સવંાદ, જુલાઈ૧૦, ૨૦૧૮)  

૧૨૨  અર્ાઉ કચ્છમા ંવાડામા ંરાખીને પરુુષો અને ધટુરઓ માટે કાલા કપાસ વર્વામા ંઆવતો પરંત ુજેટલા પ્રમાર્મા ંઆજે ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવે છે, તેટલા પ્રમાર્મા ંનહીં. 
બાહ્ય બજાર માટે તેને ક્યારેય વર્વામા ંઆવેલ ન હતા, ખાસ કરીને અવયારે જે માિામા ંતેને વર્વામા ંઆવે છે તેટલા પ્રમાર્મા.ં 

૧૨૩ એક વસ્ત ુતરીકે સાડી કચ્છમા ંક્યારેય વર્વામા ંઆવી ન હતી, તે દુપટ્ટા, સ્ટોલ (ચોળી) અને શાલ સાથે મખુ્ય વસ્ત ુબની ર્ઈ. 
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કારીર્ર, જયપોર, ખમીર, આટટિત્રશયન શાળાઓ, 
વર્ેરે દ્વારા પરૂા પાડવામા ંઆવેલ બજારના મચંો 
એ બહારની દુત્રનયાને વર્ાટ કામની ભવ્યતાની 
સમજવામા ં અને કારીર્રોને ત્રવત્રવિ મચં પરૂા 
પાડવાની તકો પરૂી પાડી. તેનાથી રાટરીય અને 
આંતરરાટરીય ટડઝાઈનરો કચ્છની હસ્તકલા અને 
હનૅ્ડલમૂ ને વ્યાપક ગ્રાહકો સિુી પહોંચાડી શક્યા. 
વ્યન્ક્તઓ દ્વારા ક્ષેિમા ં નવીનતા અને બદલાવ 
લાવવાની શરૂઆત નેઆરે્વાની આપવામા ંઆવી 
– ૧૯૭૦ ના દાયકામા ંપ્રભા શાહ, ત્રવજ્યાકોટકના 
હસ્તકલા ત્રનર્મમા ંતેમના સમયર્ાળા દરત્રમયાન 
(૧૯૯૧-૯૨), જુડી ફે્રટર ટડઝાઈન શાળાઓમા ં
ભકૂંપ પછી, ખમીરાના ભાર્ તરીકે મીરા ર્ોરાટડયા 
(૨૦૦૮) કપાસ અને કાલા કપાસના પટરવતણન 
દરત્રમયાન. 

એ બાબત જર્ાવવાની જરૂર નથી કે આ સમય 
દરત્રમયાન અમકુ નકારાવમક પટરબળોએ પર્ કામ 
કયુું છે. હાથ વર્ાટવાળા યાનણની મારં્મા ંમીલ દ્વારા 
વર્ાટ થયેલા યાનણ આવતા ઘટાડો થયો. ૧૯૪૦ 
ના દાયકામા ંયાનણની અછત હતી, તે સમયે તે માિ 
રૅશન કાડણ૧૨૪ દ્વારા જ ખરીદી કરી શકતા હતા. વયાર 
પછી, જ્યારે એિેક્ષલકની શરૂઆત થઈ વયારે 
લતુ્રિયાર્ાના વેપારીઓએ સ્થાત્રનક બજારને 
પાવરલમૂની એિેક્ષલક શાલો વડે ભરવાનુ ંશરૂ કયુું. 
સ્થાત્રનક ફાઇબર, હાથ વર્ાટની વસ્તઓુના સ્થાને 
સ્થાત્રનક લોકો સસ્તી, હળવી અને નરમ મીલ દ્વારા 
બનાવેલ ત્રસન્થેટીક વસ્તઓુને પસદંર્ી આપવા 
લાગ્યા, તેનાથી બજારને સ્થાત્રનક કક્ષા થી દૂરના 
સ્થળોએ ખસેડવાની ફરજ પડી. એિેક્ષલક, મૅટરનો 
અને વહ ે કાઉન્ટ ત્રમલ સ્પનૂકોટન જેવા ફાઇબરો 
લાવવાથી માિ પરાવલબંનપણુ ં અને 
વલનરેક્ષબક્ષલટીમા ં જ વિારો નથી થયો, પરંત ુ
સ્થાત્રનકપર્ાનુ ંપટરબળ પર્ દૂર જત ુ ંરહ્ુ ંછે. 

એન.જી.ઓ. દ્વારા ૨૦૦૧ ના ભકૂંપની પ્રત્રતટિયા 
તરીકે અને ભરર્પોષર્મા ંમદદરૂપ થવા બને્ન રીતે 
ત્રવત્રવિ પહલેો કરવાનુ ં શરૂ કયુું. આવી જ રીતે 
અજખણપરુ, વર્ાટ નર્રઅદોહીમા ં પનુીઃસ્થાત્રપત 
થવાથી વર્કરોનુ ં પનુીઃસ્થાપન થયુ ં કે જેઓએ 
ર્ામની બહાર પોતાની વસાહત ઊભી કરવાનુ ં
પસદં કયુું. ઉન્નત્રત અને વલ્ડણ ત્રવઝન દ્વારા લમૂ 
તેમજ શરૂઆતની ચાલ ુમડૂીનો ટેકો પરૂો પાડવામા ં

આવ્યો હતો૧૨૫.શ્જૃન દ્વારા જેમના સ્થળ કે્ષત્રિય 
રીતે ભજૂ અને હાઈવે થી દૂર છે તેવા અદોહીના 
વર્કરો માટે બજાર જોડાર્ોની શરૂઆત કરી.  

જુડીફે્રટર દ્વારા ઊભી કરવામા ં આવેલી બને્ન 
ટડઝાઈન શાળાઓ અને ખમીર દ્વારા હનૅ્ડલમૂ 
શાળાઓ સાથે જોડાર્ દ્વારા યવુા વર્કરો અલર્ 
પ્રકારના ખજાનો ત્રવકસાવી શક્યા. આ યવુા વર્કરો 
વધ ુ કલાવમક છે, તેઓ સ્થાત્રનક તકત્રનકો અને 
ઓળખને બજારની જરૂટરયાતો સાથે ત્રમત્રશ્રત કરવા 
સમથણ બન્યા.  

ખમીરે કાલા કપાસમા ંમહવવની ભતૂ્રમકા ત્રનભાવી કે 
જેર્ે બદલાવ લાવવા માટે નવો ઉવસાહ પયૂો, જેમા ં
બજારની વ્યાપ વિી અને વેતન પર્ વધ્યુ.ં તમામ 
૧૫ ર્ામોમા ં આ દરત્રમયાનર્ીરીના દ્રશ્યમાન 
ઉદાહરર્ો છે, ખાસ કરીને અદોહી અને ઘત્રનથરમા.ં 

એકંદરે, ઉપરોક્ત જર્ાવ્યા મજુબ વર્કરના 
જીવનમા ં બદલાવ લાવનાર પે્રરકો અને 
પટરબળોમા ંનીચેનાનો પર્ સમાવેશ થાય છેીઃ 

• વર્કરોના તેમના પોતાના કૌશલ્યો, અનકુૂલ 
સાિવાની આવડત, ન્સ્થત્રતસ્થાપકતા અને 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકતા, પરંપરાર્ત હસ્ત કલાની 
જાળવર્ી કરવાનો તેમનો ત્રનિય, અને 
તેમનામાથંી અમકુ આરે્વાનો દ્વારા કરવામા ં
આવેલ પહલેો; 

• બાહ્ય બજારો સિુીની પહોંચ, ખાસ કરીને 
મખુ્ય શહરે ભજુની નજીક રહતેા વર્કરો 
માટે; તેમા ં ઓરે્ત્રનક જેવી પયાણવરર્ને 
સાનકુૂળ વસ્તઓુમા ં રસ દાખવતા ં ગ્રાહકો 
વધ ુમળવાનો, અથવા સ્થાત્રનક ભરર્ પોષર્ 
માટે સીધુ ં યોર્દાન આપનાર જવાબદાર 
ગ્રાહકો બનવાનો, કે પરંપરાર્ત પોશાક કે જે 
ફેશન બની ર્યા છે તેનો સમાવેશ થાય છે; 

• હનૅ્ડલમૂવર્ાટની પ્રટિયા અને વૅલ્યચેુઇનમા ં
ખમીર અને કચ્છ મટહલા ત્રવકાસ સરં્ઠન 
તેમજ અન્યોની મટહલા સશન્ક્તકરર્નુ ં
વાતાવરર્ ત્રનમાણર્ કરવામા ં સીિી 
દરત્રમયાનર્ીરી તથા, ટડઝાઈનરો, સરકારી 
અત્રિકારીઓ, નાવીન્ય લાવનારા સટહતના 
અમકુ વ્યન્ક્તઓની દરત્રમયાનર્ીરીઓ; 

• પરંપરાર્ત ત્રશક્ષર્ જેવા પટૃઠ ભતૂ્રમને લર્તા 
પટરબળોએ સાક્ષરતા જેવી ક્ષમતાઓ 
વિારી; 

૧૨૪ મખુ્ય ટીમ, ખમીર સાથેબેઠક– ઓર્સ્ટ ૧૮,૨૦૧૭ 

૧૨૫ જૂથ બેઠક, વર્ાટનર્ર, અદોહી ર્ામ, ફેબઆૃરી૨૫, ૨૦૧૮ 
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• તકનીકી બદલાવ થયા કે જેનાથી ઉવપાદન 

ક્ષમતા વિી કે સરળ બની અને/અથવા 
બજાર સિુીની વધ ુપહોંચ, તાજેતરમા ંથયેલ 
આવા એક ફેરફારના ભાર્રૂપે ત્રવિંટાળવા માટે 
કોનનો ઉપયોર્ શરૂ થયો કે જેનાથી 
પરંપરાર્ત પદ્ધત્રતની સરખામર્ીમા ં જરૂરી 
જગ્યા અને સમયમા ંઘટાડો થયો; 

• આટટિત્રશયન િાફ્ટ શાળાઓ અને સસં્થાઓની 
ઉપલબ્િતા, કે જેનાથી વર્કરોમા ં રહલે 
વારસાર્ત સર્જનશીલતા અને 
નાવીન્યકરર્ને ત્રવકસાવવામા ંમદદ મળી; 

• ઉવપાદન માટે સ્થાત્રનક ઉદ્યોર્ો દ્વારા પરૂા 
પાડવામા ં આવતા સાિનો / ઉપકરર્ો/ 
સામગ્રીઓ, દા.ત. પડિારન્સ્પત્રનિંર્ મીલ. 

 

 
૫.૩ પરિવિકનને ખુલલુાં પાડવુાં 
આ અભ્યાસ પરથી સખં્યાબિં ત્રવશ્લેષાવમક ક્ષબિંદુઓ 
ઊભરી રહ્યા છે, સૌપ્રથમ પટરવતણનની પ્રકૃત્રતની 
સમજ કેળવવામા ંઅને બીજુ ંમાનવીય એજન્સીની 
સમજ મેળવવામા.ં 

 

૫.૩.૧ પડરવતમનનો પ્રકાર 

આ અભ્યાસ પરથી પટરવતણનના પ્રકારને લર્તા 
અમકુ બોિ મેળવી શકાયીઃ 

• તાજેતરમા ં વર્કરોના ટકસ્સામા‘ંત્રવખવાદ’નો 
પ્રકાર જોવા મળયો છે, જે મખુ્યવવે આત્રથિક 
બાબતોને લર્તા છે, એટલે કે, વર્કરો તરીકે 
તેમનો વ્યવસાય કરવાને લર્તા. આથી, 
દરત્રમયાનર્ીરીઓ અને પહલેોમા ં તેના પર 
ધ્યાન આપવામા ંઆવ્યુ,ં જેના કારરે્ આત્રથિક 
ભરર્પોષર્મા ંપટરવતણન આવ્યુ.ં સમદુાયના 
જીવનના અન્ય પાસામા ંઆવેલ પટરવતણનો 
(જેમ કે, જ્ઞાત્રત, લૈંક્ષર્કતા, અને આંતરપેટઢય 
સબંિંો) એક બીજા સાથે જોડાયેલ છે, તેમ 
છતા,ં તે માિ એકલા જ નથી, સખં્યાબિં 
સામાત્જક-સાસં્કૃત્રતક પટરબળો પર્ મહવવની 
ભતૂ્રમકા ત્રનભાવે છે. તેમ છતા,ં આત્રથિક ઉવકષણ 
પર ખબૂ વિારે ધ્યાન હોવાના કારરે્, અમકુ 
અન્ય પાસાઓ અને પટરબળોમા ંનકારાવમક 
વલર્ો જોવા મળી શકે, જેમ કે, પયાણવરર્ીય 
અસરો અને અસમાનતા, તેમના પર વધ ુ
ધ્યાન આપવામા ં આવ્યુ ં નથી, ત્રસવાય કે 
વ્યન્ક્તર્ત વર્કરો દ્વાર અને ખમીર જેવી 

સસં્થાઓ દ્વારા અને એ પર્ પસદંર્ીની રીતે 
ધ્યાન આપવામા ંઆવ્યુ ંછે. આ દશાણવે છે કે 
પટરવતણનના એક પટરમાર્ પર ધ્યાન 
આપવાના અન્ય પટરમાર્મા ં (હવે પછીના 
મદુ્દા સાથે જોડાયેલ) હકારાવમક અને 
નકારાવમક બને્ન પટરર્ામો મળી શકે. તેના 
બીજા પાસામા ંજવુ ંમહવવનુ ંછે, જેમ કે, કોર્ 
એક જ પટરમાર્ પર ધ્યાન આપે છે અથવા 
શુ ંઆવુ ંસભાનપરે્ ધ્યાન આપવામા ંઆવે 
છે, તેના પટરર્ામોના બહુ-પટરમાક્ષર્ય 
પાસાઓ પર કોર્ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરી રહ્ુ ંછે, 
અને વર્કરો પોતે ક્ષબન-આત્રથિક પટરમાર્ો 
ને(કે જેનો આ અભ્યાસમા ં ઊંડાર્ પવૂણક 
અભ્યાસ નથી કરવામા ંઆવ્યો) કેટલુ ંમહવવ 
આપે છે. 

• એ બાબત પર્ સમજવી જરૂરી છે કે આત્રથિક 
પટરમાર્મા ં આવેલ પટરવતણનની શરૂઆત 
હોય તેમ લાર્તુ ં હોવા છતા,ં આત્રથિક 
પટરવતણનને અવરોિે તેવા મહવવના 
પટરબળો તેમા ંુપાયેલા હોઈ શકે. ઉદાહરર્ 
તરીકે, ઉપરોક્ત જર્ાવ્યા મજુબ, અનકુૂલન 
સાિવાની અને નવીનતા લાવવાની 
વર્કરોની વારસાર્ત ક્ષમતા તેનુ ંમહવવનુ ં
પટરબળ એ હોઈ શકે કે જે સમદુાયની 
સાસં્કૃત્રતક ખાત્રસયત સાથે જોડાયેલ છે (જેના 
પર આ અભ્યાસમા ં ઊંડાર્ પવૂણક ધ્યાન 
આપવામા ંઆવેલ નથી). કોઈ પર્ સમદુાય 
કે સમાજમા ં જીવનમા ં બહુત્રવિ પટરમાર્ો 
જટટલતા થીવતણતા હોય છે, અને તેમાથંી કોઈ 
એક દ્વારા પટરવતણન આવ્યુ ં તેમ કહવેુ ં ખબૂ 
વધ ુસરળ રહશેે. 

• આ અભ્યાસની સૌથી મહવવની એક શીખ એ 
છે કે પટરવતણન એ આંતટરક રીતે સમેુળ 
સાિેલ હોય, અથવા સસુરં્તતા િરાવત ુ ંહોય 
તેવુ ંજરૂરી નથી; એટલે કે, એક પટરબળમા ં
હકારાવમક વલર્ સાથે અન્યોમા ંપરૂક અને 
ત્રવપરીત બને્ન વલર્ો સાથે લાવતા હોય છે. 
સમાજના પટરવતણનના સાક્ષી બનેલા લોકો 
માટે આ કોઈ આિયણજનક બાબત નથી, પરંત ુ
ચોક્કસ ટકસ્સામા ં આ જટટલ અને આંતટરક 
રીતે અલર્ પડેલ પ્રટિયા કેવી રીતે કામ કરે 
છે તે શીખવુ ં રસપ્રદ અને મહવવનુ ં છે. 
વર્કરોમા ં આવેલ આત્રથિક પટરવતણનના 
સમાજમા ંઅસમાનતા ઓઘટાડવા સાથે સ્પટટ 
જોડાર્ છે, પરંત ુ આત્રથિક અસમાનતામા ં
થયેલ વિારો: અને જ્યારે તેના અમકુ 
પટરમાર્ો પયાણરર્ીય રીતે સવેંદનશીલ છે 
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અથવા હકારાવમક છે વયારે, અન્યો જરા પર્ 
નથી. અમકુ બાબતો તટસ્થ દેખાય છે, જેમ 
કે રાજનૈત્રતક સામેલર્ીરી અને સક્ષમીકરર્. 

• પટરવતણનના વ્યન્ક્ત થી લઇને સમદુાય સિુી 
મજબતુ સ્કેલર પટરમાર્ો પર્ હોવાનુ ંજર્ાય 
છે અને બને્ન અવકાશ અને સમયમા.ં નીચે 
વર્ણન કરેલા આત્રથિક અને સામાત્જક 
પટરવતણનો, દા.ત., ક્ષેત્રિય રીતે તેમજ વર્કર 
સમાજની અંદર રહલેા વર્ોની વચ્ચે 
અસમાન છે. તે પરુુષો અને મટહલાઓ માટે 
અસમાન છે, પટરવારની અંદર વ્યન્ક્તઓ 
માટે અસમાન છે, અને વર્ેરે. તે વૈત્રશ્વક શરતો 
મજુબ પર્ નથીીઃ છેલ્લા દાયકા દરત્રમયાન 
સમય મયાણદાની સમજ એ પર્ સચૂવે છે કે 
હજુ પર્ પટરવતણનના ચિો આવશે, સખુાકારી 
ઉપર નીચે થવાના ભાવ સાથે; અમકુ વડીલો 
એ જર્ાવ્યુ ંહત ુ ંકે ભકૂંપ પહલેાના દાયકામા ં
સખુાકારી કેવી હતી, વયાર પછી તેમા ંઘટાડો 
થયો, અને તેમા ંફરી વિારો થઈ રહ્યો છે. શુ ં
ફરી પાછો એક નીચો તબક્કો આવશે, દા.ત., 
સામાન્યપર્ે કાલા કપાસ અથવા હનૅ્ડલમૂ 
વસ્તઓુના સમગ્ર બજાર સિુી પહોંચ બની 
જાય અથવા તેમા ંઘટાડો થાય? વર્કરો કહ ે
છે કે તેમની વસ્તઓુ માટે એક કે બીજુ ંબજાર 
ખલૂશે, અને તેઓ એમ પર્ સચૂવે છે કે 
એિેક્ષલકના ઉપયોર્મા ં ત્રવત્રવિતા લાવવામા ં
પર્ વર્કરોને મદદ કરવી જોઇએ (ખાસ 
કરીને, જે લોકો કાલા કપાસનો ઉપયોર્ 
કરવામા ં મશુ્કેલી અનભુવી રહ્યા છે તેમને). 
તેમ છતા,ં અમકુ પ્રકારની વૈત્રવધ્યતા વધ ુ
ન્સ્થત્રતસ્થાપકતાને મદદરૂપ બનશે (આ 
ભત્રવટયના દ્રષ્ટટકોર્ને લર્તા સવાલ 
સબંતં્રિત પર્ છે)? અંતે, એ બાબત સ્પટટ છે 
કે અમકુ તબક્કાના વર્કર સમદુાયોના 
જીવનમા ંપટરવતણન આવ્યાનુ ંજોવા મળે છ 
વયારે આ બાબત સમગ્ર સમદુાય માટે સાચી 
હોય તે જરૂરી નથી. 

• આ પટરવતણનમા ંસત્તાના પટરમાર્ો મહવવના 
છે, ત્રવત્રવિ ત્રવભાર્ોમા ંઉપર જર્ાવ્યા મજુબ, 
દા.ત. વર્કરો અને બજાર સાથેના સત્તાના 
સબંિં, ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો અને જોબ વકણરો 
વચ્ચેના સબંિંો, મેઘવાલો (દક્ષલતો)૧૨૬ અને 
અન્ય સમદુાયો વચ્ચેના સબંિં, પરુુષો અને 
સ્ત્રીઓ વચ્ચેના સબંિં, વડીલો અને યવુાઓ 
વચ્ચેના સબંિં, વર્કરો અને બાહ્ય 

સસં્થાઓ/સશંોિકો વચ્ચેના સબંિં, વર્ેરે. 
આ તમામમા,ં સત્તા ના પટરમાર્ો મા ંબદલાવ 
છે, અમકુ ટકસ્સામા ં વધ ુ સારી સમાનતા 
બાબતે, અન્યોમા ંઅસમાનતાઓ શરૂ રહવેા કે 
નવી બનવા બાબતે. શુ ંવધ ુસારી સમાનતા 
માટે એકંદરે સત્તાનુ ંપનુીઃ ત્રવતરર્ થયુ ં છે? 
આવુ ં કહવેુ ં મશુ્કેલ છે, પરંત ુ એવુ ં મજબતુ 
(પર્ સાવણત્રિક નહીં) લખાર્ છે કે આ સદીના 
આર્ળના સમયની સરખામર્ીએ અથવા 
પહલેા જ્યારે પરંપરાર્ત જ્ઞાત્રત અને લૈંક્ષર્ક 
સબંિંો મજબતુ રીતે જોડાયેલ હતા તેના 
કરતા આજે વસ્તઓુ ઓછી દમનકારી અને 
શોષર્કારી છે. 

• ACKnowl-EJ પ્રોજેક્ટનો મખુ્ય આિાર 
પટરવતણનકારી પ્રટિયાઓ (એટલે કે 
સવુ્યવન્સ્થત કે માળખાર્ત અન્યાયકારી 
વતણમાન ત્રવકલ્પોને જે પડકારે) પનુીઃર્ઠનના 
પ્રિારો કરતા અલર્ હોય છે. તેમ છતા,ં તે 
બને્ન વચ્ચે ભેદ કરવો દરેક વખતે સભંવ 
નથી, તેનુ ં આંત્રશક કારર્ ઉપર નોંિવામા ં
આવેલી જટટલતાઓ છે. દા.ત.: 

o જો સમદુાયના અમકુ તબક્કામા ંપટરવતણન 
આવે પર્ અન્યોમા ંના આવે; 

o જો અમકુ પટરબળોમા ં પટરવતણન આવે 
પરંત ુ અન્ય વધ ુ સકુંક્ષચત બને; 
જો અન્યાયની અક્ષભવ્યન્ક્તમા ં મહવવપરૂ્ણ 
બદલાવ આવે, દા.ત. ર્રીબી, ત્રવખવાદ, 
ભરર્પોષર્લક્ષી સમાનતા, ત્રવસ્થાત્રપતતા 
અને ત્રનકાલ, વરે્રે, પરંત,ુ તેના મળૂ 
જવાબદાર કારર્ોમા ં તે જોવા ના મળે, 
દા.ત. મડૂીવાદ, મદાણનર્ી, વર્ેરે; 

o જો અમકુ સવુ્યવન્સ્થત/માળખાર્ત 
પાસામા ંબદલાવ આવે પરંત ુમલૂ્યોમા ંના 
આવે, દા.ત. મદાણનર્ીમા ં ઘટાડો કે 
જ્ઞાત્રતવાદમા ંઘટાડો થાય પરંત ુસમાનતાનુ ં
એકંદર મલૂ્યમા ંવિારો ના થાય. 

આ ઉપરાતં, કોઈ પર્ સમયે એ બાબત નક્કી 
કરવી મશુ્કેલ બને છે કે થઇ રહલેા બદલાવ કે જે 
વતણમાન વ્વયસ્થાઓમા ં જગ્યા બનાવવા માટે 
પટરવતણનકારી લાર્ે છે, તે પટરવતણનો તરફ લઈ 
જઈ રહ્યા છે કારર્ કે તે એક સમયે વ્યવસ્થાલક્ષી 
મયાણદાઓને તોડવા તરફ િકેલશે. 

૧૨૬ અર્ાઉ દક્ષલત શબ્દના ઉપયોર્ અંર્ે પ્રત્રતરોિ ન હતો, કે જે હવે ઘર્ા ંવર્કરો કહડેાવવાનુ ંપસદં કરતા નથી. 
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વર્કરોમા ં જોવા મળતા અમકુ પટરવતણનોને 
પટરવતણનકારી તરીકે જોઈ શકાય કારર્ કે તેઓ 
માળખાર્ત અન્યાયને પડકારે છે, પરંત ુ ન્સ્થર કે 
પ્રત્રતકારક હોય તેવા અન્યો દ્વારા તે સકુંક્ષચત થાય 
છે. મડૂીવાદ અને પ્રાતંવાદના માળખા એકલા 
અથવા મજબતુાઈથી પડકારવામા ં આવ્યા નથી, 
તેમ છતા,ં તેનો ટહસ્સો છે (જેમ કે, મજૂરીની 
પરાકાટટા, અથવા રાજકીય અત્રિકારીઓના 
દબાર્મા ં રહવેુ)ં. એ બાબત સ્પટટ નથી કે 
સામાત્જક ન્યાય, સમાનતા, પયાણવરર્લક્ષી 
ટકાઉપણુ ંઅને અન્ય મલૂ્યો કે જે એકંદર હકારાવમક 
પટરવતણનને માટે જવાબદાર છે કે નહીં. આ 
અભ્યાસ તે માટે એ બાબતે કોઈ ત્રનર્ણયકારક 
ત્રવિાન કરતો નથી કે વર્કર સમદુાયોમા ંઆવનાર 
એકંદર પટરવતણનો એ વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા તરફના 
છે (પટરચયમા ં પટરભાત્રષત કયાણ મજુબ); ખબૂ 
તાજેતરમા,ં તે એટલુ ંસાકલ્યવાદી નથી.. 

 

૫.૩.૨ માનવીય એજન્સીઓની પ્રકૃવત 

પટરવતણનકારી પટરબળો આ અભ્યાસમા ં સીિી કે 
આડકતરી રીતે રસપ્રદ રીતે બહાર આવ્યા છેીઃ 

• પટરવતણનના અમકુ ખબૂ જ દ્રશ્યમાન 
પટરબળો અને ઘટકો છે, જેમ કે, આ કેસમા ં
સસં્થા તરીકે ખમીર, બાહ્ય બજાર, અને 
વર્કરોમા ં રહલે નેતવૃવ, વયારે અમકુ 
પટૃઠભતૂ્રમના કે આડકતરા પટરબળો પર્ છે કે 
જેને ઓળખીને વધ ુત્રવશ્લેષર્ કરવાની જરૂર 
છે. તેમા,ં ટેકનોલોજીને લર્તી નવીનતાઓ 
(ઉવપાદન પ્રટિયાઓ તેમજ ઓનલાઇન 
પલેટફોમણ જેવા બજાર, બને્ન), ત્રવત્રવિ પ્રકારના 
જ્ઞાન અને માટહતીની ઉપલબ્િતા, ત્રશક્ષર્ની 
તકો કે જે સામાન્ય કૌશલ્યો પરૂા પાડે છે, અને 
તાલીમ સસં્થાઓ (જેમ કે, આટટિશનલ િાફ્ટ 
શાળાઓ) નો સમાવેશ થાય છે. એવુ ંસભંવ 
છે કે આવા કોઈ પર્ પે્રરકના આવા જોડાર્ 
ત્રવના પર્ આવુ ંથઈ શક્યુ ંહોત. વધ ુઊંડા 
અભ્યાસ ત્રવના તેમાથંી કોઈ એક કે બે ને ખબૂ 
મહવવના તરીકે દશાણવવુ,ં તેમની પરસ્પરની 
અસરોનુ ંઆકલન કરવુ ંઅથવા એ બાબતનુ ં
આકલન કરવુ ંકે જ્યારે હનૅ્ડલમૂ વર્ાટ ઘટી 
રહ્યો હતો વયારે એવા ક્યા પટરબળો અર્ાઉ 
ભારતમા ંન હતા કે જેનો અર્ાઉ અભાવ હતો 
તે અસભંવ છે. આવા અભ્યાસમા ંએ બાબત 
પર્ જોવી પડે કે માનવીય એજન્સીઓએ 
સીિી કે માળખાર્ત અસર કેવી રીતે લાવી, 

એક વખત તે દ્રશ્યમાન થઈ જાય કે જાર્ીતા 
થઈ જાય પછી. 

• પટરવતણનના સદંભણમા ં બીજી જે બાબત પર 
આવમ સઝૂ બની તે ‘જોડાર્ો’ (અથવા, તેટલા 
જ મહવવના, ના હોય). તે એકલા અથવા 
સમાવેશક; ઔપચાટરક કે ક્ષબન-ઔપચાટરક, 

ત્રનયત્રમત કે છૂટાછવાયા, દ્રશ્યમાન કે અદશ્ય 
હોઈ શકે. વર્કરો અને ખમીર અથવા 
આટટિત્રશયન શાળાઓ વચ્ચે તે સ્પટટ, 

ઔપચાટરક, ત્રનયત્રમત અને દ્રશ્યમાન છે; 
વર્કરો અને છેલ્લા દાયકામા ં તેમને 
પટરવતણનમા ંમદદરૂપ થયા હોય તેવી અમકુ 
વ્યન્ક્તઓ/સસં્થાઓ, દા.ત., અમકુ નવી 
ટેકનોલોજી લાવવી કે યરુોપમા ંવર્ાટ કામની 
વસ્તઓુને લર્તી માટહતી ફેલાવવામા ંમદદ 
કરવી, તે કદાચ ઓછા ઔપચાટરક, 

છૂટાછવાયા, અને અદ્રશ્યમાન હોઈ શકે. 
વર્કરો અને નવી ટેકનોલોજી બનાવનાર 
લોકો, જેમ કે ઓનલાઇન માકેટટિંર્ સાિનો 
વચ્ચે તે એકદમ દ્રશ્યમાન હશે, તેને જોડાર્ 
પર્ કહી શકાય તેટલા ર્ાઢ હોઈ શકે, પરંત ુ
એવી કોઈ પર્ કડી નથી કે જેનુ ંપટરવતણન 
માટે મહવવ હોય. અને પછી, એવા જોડાર્ો છે 
કે જે થઈ ના શક્યા, તે પર્ મહવવના છે; 
દા.ત., ત્રવપરીત રીતે તેમને અસર કરતી 
સરકારી નીત્રતઓ સામે વર્કરોમા ં સરં્ટઠત 
થવાનો અભાવ. 

આ પટરર્ામોની મહવવપરૂ્ણ નીત્રતર્ત અસરો એ છે 
કે વધ ુ ટકાઉ, સસુરં્ત અને સાકલ્યવાદી 
પટરવતણનને બાહ્ય નાર્ટરક સમાજ અને/અથવા 
સરકાર દ્વારા મદદ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. 
ઉદાહરર્ તરીકે, કાલા કપાસને ત્રસવવામા ંમશુ્કેલી 
અનભુવતા વર્કરો અથવા જોબ વકણર વર્કરો કે 
જેની પાસે તેમના પોતાના ઉદ્યોર્ શરૂ કરવા માટે 
મડૂી નથી, તા પર આવી બાહ્ય સસં્થાઓ દ્વારા ખાસ 
ધ્યાન આપી શકાય (અથવા આવા ટહતિારકો વધ ુ
સારુ કરનારા વર્કરોને આવા પટરવતણનકારી 
બનવા સમજાવી શકે). અમકુ સામાત્જક-આત્રથિક 
ન્યાય કે પયાણવરર્લક્ષી ટકાઉપર્ાની દ્રષ્ટટથી 
દમનકારી કે નકારાવમક હોય તેવા અમકુ 
પટરબળોને ઉલટાવવામા ં તે મહવવના બની શકે; 
આવા પટરવતણનો ક્ષબન અપેક્ષક્ષત હોય વયારે, તેમને 
ઊલટાવવા માટે આયોજન બદ્ધ વ્યહૂ રચનાની 
જરૂર પડી શકે છે. 
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ભત્રવટય 

 

  

અભ્યાસના પટરર્ામો સખં્યાબિં એવી સમસ્યાઓ 
તરફ ઈશારો કરે છે કે જેના પર વર્કર સમદુાય, 
અને તેની સાથે કામ કરતી સસં્થાઓ, ખાસ કરીને 
ખમીરે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અમે સરકારને 
પર્ કહીશુ,ં રાજ્યની સસુરં્ત સસં્થાઓમા ંઅવયાર 
સિુી રસ હોવાના અમકુ પરુાવા ત્રસવાય. ખાસ 
કરીને, ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો અને જોબ વકણરો વચ્ચેની 
આત્રથિક અસમાનતાની સમસ્યાઓ, વર્કરોમા ં જ 
અમકુ તબક્કામા ંદમન શરૂ રહવેો, ભરર્પોષર્ની 
તકો મેળવવામા ં કે્ષત્રિય અસમતોલપણુ;ં અને 
પયાણવરર્ પર થતી ત્રવપરીત અસરને લર્તી 
સમસ્યા પર ધ્યાન આપવુ ંજરૂરી છે. 

આત્રથિક રીતે વધ ુપછાત ર્ામડાઓમા ંએવુ ંલારે્ છે 
કે વર્કરોની વચ્ચે વર્ાટ કામની લાબંાર્ાળાની 
ન્સ્થરતા કે બાહ્ય બજાર પરની વર્ાટ કામની 
ત્રનભણરતાને લર્તી નાજુક બાબતો ત્રવશે વધ ુચચાણ 
થતી નથી. શુ ંઆવુ ં એટલા માટે છે કે ફેક્ષિકના 
અન્ય સ્ત્રોતો પસદં કરનાર અન્ય સમદુાયો સાથે 
તેઓ પહલેાથી જ ઉથલ-પાથલમાથંી પસાર થઈ 
ચકૂ્યા છે? શુ ંઆવુ ંએટલા માટે છે કે આના ત્રવશે 
તેઓએ વધ ુ ત્રવચાર નથી કયો? મોટા ભાર્ના 
કારીર્ર સમદુાયોની જેમ, શુ ં મધ્યમ થી લાબંા 
ર્ાળા સિુી તાવકાક્ષલક પ્રાિાન્ય લેવામા ંઆવે છે? 

વર્કરો તેમના પરંપરાર્ત ભાતો અને તેમની 
ખાસ બાબતો પર ટકી રહવેા મારં્ે છે વયારે, 
જથ્થાબિં ઉવપાદન, કેષ્ન્દ્રત બજારો અને હરીફાઈ 
કટ્ટર બનાવવાને લર્તી ક્ષચિંતાઓ વિી રહી છે. 
અવયાર સિુી, જેક્વાડણ કે વર્ાટ પ્રટિયાનુ ંયાતં્રિક-
કરર્ જેવા ટેકનોલોજીને લર્તા આધતુ્રનકરર્ નથી 
થયા. વર્ાટ કામે તેની પાટરવાટરક કામ કરવાના 
અક્ષભમખુની ઓળખને હજી સગં્રહી રાખી છે. તેમ 
છતા,ં  ફેક્ષિકના જથ્થાબિં ઉવપાદનની વિતી મારં્ 
અને સ્ટાન્ડડાણઇઝેશન સાથે ફેક્ષિકના જથ્થાબિં 
ઉવપાદન, ત્રવત્રવિ આકાર અને કદના કાપડ, અને 
િાષ્ન્ડિંર્ જેવા બદલાવ આવી શકે. દા.ત. ક્ષબરલા 
કંપની તેની આદ્યમ હાથ વર્ાટ િાન્ડમા ં કચ્છી 
કાપડ શરૂ કરવા ત્રવશે ત્રવચાર કરી રહી છે, તેના 
કારર્ે મારં્મા ંખબૂ વિારો થઈ શકે. આ વિારો 

કરવાની જરૂટરયાત વર્કરોને જેક્વાડણ, યાતં્રિક 
બૉક્ષબન, વીંટાળવુ,ં ડાત્રયિંર્ જેવા ટેકનોલોજીના 
ઉપયોર્ તરફ વર્કરોને િકેલી શકે કે જે હાથ 
વર્ાટની પદ્ધત્રતના પ્રકારને તેમજ કચ્છી 
વર્ાટનીઓળખને જડમળૂથી બદલી શકે. આ 
વલર્ સાથે, કચ્છમા ંહાથ વર્ાટનુ ંમજબતુ પાસુ ં
અને ઓળખ એવી પટરવાર આિાટરત કામ 
કરવાની રીત કદાચ બદલાઈને એસેમ્બલી લાઇન 
ઉવપાદન વ્યવસ્થા બની જાય. આમ, વર્ાટ સાથે 
જોડાયેલ મલૂ્યોની વ્યવસ્થા અને સામાત્જક જોડાર્ 
સાવ બદલાય જાય. 

અમકુ વર્કર વડીલો દ્વારા એવો ભય વ્યક્ત 
કરવામા ં આવ્યો હતો કે જે વર્કરો હનૅ્ડલમૂ 
વર્ાટને  અને તેમની પોતાની કચ્છની ઓળખને 
મહવવ આપે છે તેઓ પર્ કદાચ આ બદલાવનો 
પ્રત્રતકાર કરે, સમદુાય બહાર થી વર્કરો અને 
ઉદ્યોર્ સાહત્રસકોનો ઘસારો થઈ શકે કે જેઓ આ 
બજારને હાથ પર લઈ લે, આમ, ભરર્પોષર્ની 
રીત સપંરૂ્ણપરે્ બદલાઈ શકે. આવુ ંભારતના અન્ય 
હનૅ્ડલમૂ ક્લસ્ટરોમા ં જોવા મળેલ છે. નીત્રતર્ત 
બદલાવની જરૂર છે, ખાસ કરીને હનૅ્ડલમૂ ક્ષેિને 
સબત્રસડી વિારવાની કારર્ કે પાવર લમૂ અને 
ઔદ્યોક્ષર્ક ઉવપાદન માટે તે છે, અથવા અન્યોની 
સબત્રસડી ઓનાબદૂ કરવી જોઇએ. તેનાથી હનૅ્ડલમૂ 
ને લર્તા ખચણ મયાણદામા ંરહશેે અને વધ ુવ્યાપક 
સ્થાત્રનક બજાર ઊભુ ં કરશે, આમ વલર્ તરીકે 
હનૅ્ડલમૂ વર્ાટની મારં્ જાળવી શકાશે જેથી 
યાતં્રિકરર્ અને જથ્થાબિં ઉવપાદનનો પ્રત્રતકાર 
કરી શકાય.  

સખં્યાબિં રીતે વર્કર સમદુાય ભત્રવટયને લઈને 
ક્ષચિંત્રતત તેમજ આશાવાન છે. તેવી અનભુતૂ્રત થાય 
છે કે મેિોઆટટિક પટરન્સ્થત્રત અનકુળૂ હોય તેવુ ંજરૂરી 
નથી, યવુા લોકોને બીજી ઘર્ી મહવવકાકં્ષાઓ છે કે 
જે બાહ્ય બજાર પરના પરાવલબંનથી સલામત 
નથી. અન્ય કોઈ પ્રાથત્રમક કે્ષિની પ્રવતૃ્રતની જેમ 
વર્ાટ સખં્યાબિં આત્રથિક પટરબળો પર આિાટરત 
છે, જે તેમના ત્રનયિંર્મા ંનથી કે ઉવપાદકોની અસર 
હઠેળ પર્ નથી. તેમ છતા,ં વર્કર સમદુાયને 
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આશા છે કે અનકુૂલતા અને ન્સ્થત્રતસ્થાપકતા તેને 
ભતૂકાળની જેમ ટકી રહવેામા ં મદદ કરશે, 
તાજેતરના સમયમા ં ઉપરની ર્ત્રત શરૂ રહી શકે, 
ખાસ કરીને જો વર્કરો સતત નવીનતા લાવવામા ં
અને બજારો ઊભા કરવામા ં સફળ રહ ે તો, અને 
ખમીર અને આટટિશનલ િાફ્ટ જેવી શાળાઓ પર્ 
જો તેમને સતત મદદ કરવાનુ ંશરૂ રાખે તો. “ભકૂંપ 
પહલેા, એિેક્ષલક હત ુ.ં.. દરેક વખતે ત્રવત્રવિ યાનણ 
માટે ત્રવત્રવિ બજાર હતા... અમે જાર્ીએ છીએ કે 
કાલા પછી, બીજુ ંકોઈ બજાર હશે... જેમ કે સાડી, 
તાસ્સેર ત્રસલ્ક, એટર ત્રસલ્ક... એટલ ેઅમે બજાર પર 
ભરોસો કરીએ છે, પરંત ુ અમે બદલાવો પર્ 
લાવતારહીએ છે જેથી વધ ુ વૈત્રવધ્યતા અને 
ન્સ્થત્રતસ્થાપકતા લાવી શકાય.”૧૨૭ 

વટરટઠ વર્કરોને લાગ્યુ ં કે તેઓએ વધ ુસરં્ટઠત 
રીતે કામ કરવાની જરૂર છે (સહકારી મડંળી, 
પરસ્પર મદદ, ટહમાયત), યવુાઓ અને 
મટહલાઓને પે્રટરત કરવા અને લાભ આપવાના 
ખાસ પ્રયવનો કરવાની જરૂર છે, અસમાનતા અને 
પયાણવરર્ પર થનાર અસર જેવી સમસ્યાઓ પર 
ચચાણ કરવાની અને હલ લાવવાની જરૂર છે. વર્કર 
યવુાનો અને મટહલાઓને લારે્ છે કે તેમનુ ં જો 
સશન્ક્તકરર્ થાય તો, તેઓ ભરર્પોષર્ના 
ત્રવકલ્પો વિવાની આશા રાખી શકે. “અમકુ વર્કરો 
એિેક્ષલકમા ંચોંટી ર્યા છે, આપર્ે તેમને કપાસ, 
ઊન, દેશી ઊન, વર્ેરેમા ંઆવવા પે્રટરત કરવાની 
જરૂર છે. તે ત્રસવાય આ વર્કર સમાજ સારંુ કરી 
રહ્યો છે. અમે બિા કાલા કપાસ, ટડઝાઈનો, વર્ેરે 
જેવી નવી વસ્તઓુ કરવાનો આનદં માર્ીએ છે... 
અમારે રાછ, વીંટવુ,ં વરે્રે સટહત સમગ્ર પ્રટિયા પર 
સ્વાલબંી રહવેાની જરૂર છે.. આઉટસોસણ જેમ વિી 
રહ્ુ ંછે તેવુ ંના હોવુ ંજોઇએ.” તેમા ંપાછળનો મદુ્દો 
એ તથ્ય સાથે પર્ જોડાયેલ છે કે વર્કર 
પટરવારના યવુા સભ્યો ત્રશક્ષર્ અને નોકરી અથવા 
અન્ય વ્યવસાયોની મહવવકાકં્ષાથી બહાર જઈ રહ્યા 
છે, વર્ાટ કામની સપંરૂ્ણ સાકંળમા ંભાર્ લેવા માટે 
પટરવારના પરૂતા સભ્યો બચ્યા ના હોઈ શકે 
(અથવા રસ ના િરાવતા હોઈ શકે). 

તેમ છતા,ં તેનાથી વધ ુભત્રવટયની કલ્પના કરવી 
તેમના માટે કટઠન છે કારર્ કે આમાના ઘર્ા મદુ્દા 
તાજેતરમા ંકે તાજેતરની ચચાણઓમા ંબહાર આવ્યા 
છે. શુ ં વર્કરોના પરૂતા તબક્કામા ં વ્યાપક અને 
અસર કરી શકે તેમ અથણપરૂ્ણ રીતે સવંાદ થઈ શકે, 
અને શુ ંતે તેમની પોતાની એજન્સીઓ અને ખમીર 

જેવી અન્ય સસં્થાઓને સસુરં્ત દરત્રમયાનર્ીરીઓ 
તરફ લઈ જશે, તો જ ભત્રવટય ત્રવશે વાત કરી 
શકાય. આ અભ્યાસ પોતે પર્, આ સમસ્યાઓ પર 
વર્કરોમા ંસવંાદની શરૂઆત કરીને અથવા પે્રટરત 
કરીને, નાના તર્ખાનુ ંકામ કરી શકે છે. ઉદાહરર્ 
તરીકે, અભ્યાસના પટરર્ામો ચચાણ કરવા માટેની 
એક અંત્રતમ બેઠકમા,ં અમકુ વડીલ વર્કરોએ એવી 
દરખાસ્ત કરી કે કચ્છ વર્કર સરં્ઠન એક યવુાઓ 
સાથે ભત્રવટયની પટરકલ્પનાઓ બાબતે બેઠક 
ર્ોઠવે. અભ્યાસના ત્રવત્રવિ પટરર્ામોની જેમ (તેના 
ચાવીરૂપ તારર્ોને લર્તી ૬ ટૂંકી ટફલ્મો સટહત) 
તેને ત્રવતરર્ કરવામા ં આવે અને તેનુ ં વાચંન 
થાય/ જોવામા/ંસાભંળવામા ં આવે, આ ઉપરાતં 
આવા સવંાદો પર્ થઈ શકે. આ તમામ બોિના 
આિારે, વર્કરો પોતે અને ખમીર જેવી સસં્થાઓ 
બને્ન વધ ુ પટરવતણન લાવવામા ં પોતાની ભતૂ્રમકા 
ત્રનભાવવાનુ ંશરૂ રાખી શકે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૨૭  યવુાઓ સાથે બેઠક, ખમીર,જૂન૧૩, ૨૦૧૮ 



72 
 

સદંભો 

 

  

Arias-Estévez, M., López-Periago, E., 
Martínez-Carballo, E., Simal-
Gándara, J., Mejuto, J.-C., and 
García-Río, L. 2008. The mobility 
and degradation of pesticides in 
soils and the pollution of 
groundwater resources. 
Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 123(4), 247–260. 

Bakshi, Rajni. 2017. ‘Future bazaar in 
India’, in Kothari, Ashish and KJ 
Joy (eds), Alternative Futures: 
India Unshackled, Authors Upfront, 
Delhi.  

Basole, Amit. 2018. ‘The skilled and the 
schooled: India’s struggles over 
what counts as knowledge’, The 
Caravan, January, pp. 82–91. 

Dholakia, Prabhulal. 2016. ‘Gandhijini 
Kachchh Yatra’,28.12.2016. 

Frater, J. and Mondal, N. (2016) ‘Design 
Matters : A Discussion Between 
Artisan Designers of Kachchh and 
Craft Experts of’, Somaiya Kala 
Vidya, pp. 1–6. 

Hassaan, Mohamed A. and El Nemr, 
Ahmed. 2017. Health and 
Environmental Impacts of Dyes: 
Mini Review. American Journal of 
Environmental Science and 
Engineering. Vol. 1, No. 3, 2017, 
pp. 64-67. 

Kaindl, K., Goradia, M. and Ramseier, C. 
(2016) ‘The Weavers of Kachchh - 
A Social Mapping in Gujarat’, A 
report for NID, Khamir, and 
HSLU, Lucerne. 

Ksing, M. C. and Singh, G. (undated) 
‘The Shawls Of Kachchh: Vankars 
of Bhujodi, Volume 1’, National 
Institue of Design,Ahmedabad.  

Marx, Karl. Economic and Philosophic 
Manuscripts of 1844, New York 
City, International Publishers, 
1964. 

Meena Menon and Uzramma, 2017, A 
Frayed History: The Journey of 
Cotton in India, Oxford University 

Press, Delhi 
Nigam, M., Mandade, P., Chanana B. and 

Sethi, S.  2016. Energy 
consumption and carbon footprint 
of cotton yarn production in textile 
industry. Int. Arch. Appl. Sci. 
Technol. 7(1): 6-12. 

Rodgers, W.A. and Panwar, H.S. 1988. 
Planning a Wildlife Protected Area 
Network in India. 2 vols. Wildlife 
Institute of India, Dehradun.  

Sachlos, E. and Auguste, D. (2008) 
‘Geographical Indicator 
Application Annexure 1_5’, 
ATIRA, 24, pp. 1–30. 

Sadgopal, Anil. 2016. ‘An Agenda of 
Exclusion: 'Skill India' or 
Deskilling India’, Economic and 
Political Weekly, Vol. 51, Issue 
No. 35, 27 Aug, 2016 

Shrivastava, Aseem and Ashish Kothari. 
2012. Churning the Earth: The 
Making of Global India. 
Viking/Penguin: Delhi.  

Sundar, Aparna. 2018. ‘Skills for Work 
and the Work of Skills: 
Community, Labour and 
Technological Change in India’s 
Artisanal Fisheries’, Journal of 
South Asian Development 13(3), 1-
21. 

Uzramma. 2013. By hand: The looms that 
can lead India. Bhoomi Magazine, 
March 31, 2013, 
http://bhoomimagazine.org/2013/0
3/31/by-hand-the-looms-that-can-
lead-india/ 

Van der Werf, H. M. G. (1996). Assessing 
the impact of pesticides on the 
environment. Agriculture, 
Ecosystems & Environment, 60(2-
3), 81–96. 

 

 

 

સાંદભો 

 
૭. 

. 

https://www.epw.in/journal/2016/35/commentary/skill-india-or-deskilling-india.html
https://www.epw.in/journal/2016/35/commentary/skill-india-or-deskilling-india.html
http://bhoomimagazine.org/2013/03/31/by-hand-the-looms-that-can-lead-india/
http://bhoomimagazine.org/2013/03/31/by-hand-the-looms-that-can-lead-india/
http://bhoomimagazine.org/2013/03/31/by-hand-the-looms-that-can-lead-india/


73 
 

સાાંિણી  |  કચ્છી હાથવર્ાટની ઉઘડતી ત્રશત્રતજો |  સાંપણૂમ અહવેાલ  

 
 

  

૧. અિોઇ*  

૨. આટદપરુ 

૩. અવિનર્ર*  

૪. બદાટડયા   

૫. બેરુ  

૬. ભડલી  

૭. ભદ્રોઇ 

૮. ભીમસર  

૯. ભજુ 

૧૦. ભજુોડી * 

૧૧. ક્ષબબર 

૧૨. ક્ષબદાદા 

૧૩. ચાટંડયા 

૧૪. ચનુાડી 

૧૫. દેશલપર 

૧૬. દેવસાર 

૧૭. ખાર્ીિર * 

૧૮. ડોન 

૧૯. ફરાદી * 

૨૦. ર્ઢવાડા વારા 

૨૧. ર્રે્શનર્ર 

૨૨. ર્ેંર્ોન ઉર્ામાની 

૨૩. ર્ોિરા * 

૨૪. ર્ોર્ન 

૨૫. જબંડુી 

૨૬. જામથડા * 

૨૭. જુની રાવલવાડી 

૨૮. જુરા 

૨૯. કંિેરાય 

૩૦. ખભંારા 

૩૧. કોટે * 

૩૨. કુકમા 

૩૩. મખાના 

૩૪. મથક 

૩૫. માથલ * 

૩૬. માઉ 

૩૭. ત્રમઝાણપર 

૩૮. મોતા બદંારા 

૩૯. મોતા વનોરા * 

૪૦. નર્ોર 

૪૧. નાના અરલ 

૪૨. નાના મોતી ત્રવરાર્ી 

૪૩. નારેડી 

૪૪. ત્રનિંર્લ * 

૪૫. ત્રનરોના 

૪૬. પનુાડી   

૪૭. રાધનપર 
૪૮. રામપર 
૪૯. રામપર વેકરા * 
૫૦. રામવાડી 
૫૧. જ ની રાવલવાડી 
૫૨. સાાંગનારા * 
૫૩. સજંોતનર્ર (રુદ્રમાતા)  

૫૪. સરલી * 
૫૫. સર્ારા 
૫૬. રસરાચા * 
૫૭. સમુરાસર  

૫૮. ટોરડર્ા 
૫૯. વડવા કાન્ર્ા 
૬૦. વરરડર્ા 
૬૧. વરમશેડા 
૬૨. વ્ર્ાર 

પરિરશષ્ટો 

 
૮. 

. પરિરશષ્ટ ૧. ક્છમાાં વણકિો હોય િેવા ગામ અને અભ્યાસમાાં સામલે ગામ (* વડે રચરિિ) 
 



74 
 

પટરત્રશટટો 

 

  

ગામડાઓમાાં જૂર્ બેઠકો 

ઘનીટર- ૭.૮.૨૦૧૭ 

કાંધેરી- ૭.૮.૨૦૧૭ 

ડોન- ૮.૮.૨૦૧૭ 

ગોધરા- ૮.૮.૨૦૧૭ 

માથલ- ૨૨.૮.૨૦૧૭ 

રનરોના- ૨૨.૮.૨૦૧૭ 

સાંગનારા- ૨૨.૮.૨૦૧૭ 

ટોરડર્ા- ૨૨.૮.૨૦૧૭ 

વરમશેડા- ૨૨.૮.૨૦૧૭ 

ભડલી- ૯.૧૦.૨૦૧૭ 

જ રા- ૯.૧૦.૨૦૧૭ 

નાની રવરાણી- ૯.૧૦.૨૦૧૭ 

નારડેી- ૯.૧૦.૨૦૧૭ 

વડવા કન્ર્ા- ૯.૧૦.૨૦૧૭ 

ભદ્રોઈ- ૧૦.૧૦.૨૦૧૭ 

રભમાસર- ૧૦.૧૦.૨૦૧૭ 

માથક- ૧૦.૧૦.૨૦૧૭ 

ભ જોડી- ૨.૧૧.૨૦૧૭ 

કોટાર્- ૭.૧૧.૨૦૧૭ 

અવધનગર – ૧૬.૧૨.૨૦૧૭ 

જમથાડા- ૨૦.૧૨.૨૦૧૭ 

સરાલી- ૨૦.૧૨.૨૦૧૭ 

ભ જોડી- ૨૧.૧૨.૨૦૧૭ 

ગોધરા- ૨૧.૧૨.૨૦૧૭ 

મોટા વનોરા- ૨3.૧૨.૨૦૧૭ 

મોટા વનોરા- ૨3.૧૨.૨૦૧૭ 

ધાાંરટથર- ૨૪.૨.૨૦૧૮ 

અદોહી- ૨૫.૨.૨૦૧૮ 

માથલ- ૧૨.3.૨૦૧૮ 

સાંગનારા- ૧૨.3.૨૦૧૮ 

કોટાર્- ૧૫.3.૨૦૧૮ 

ફરાડી- ૧૬.3.૨૦૧૮ 

રસરચા- ૧૬.3.૨૦૧૮ 

જમથાડા- ૧૯.3.૨૦૧૮ 

ઘનીથર- ૨3.૫.૧૮ 

મોટા વનોરા- ૧૧.૬.૨૦૧૮ 

મોટા વનોરા- ૧૦.૭.૨૦૧૮ / ૧૧.૭.૨૦૧૮ 

જમથાડારસચાા- ૬.૧.૨૦૧૯ 

અદોહી- ૭.૧.૨૦૧૯ 

કોટાર્- ૮.૧.૨૦૧૯ 

 
વ્યસક્તગત સાંવાદો(અને તેના ્ર્ળ)  

 
કાંક બેન અમૃતલા વણકર, ક કમા- ૧૧.3.૨૦૧૮ 

હાંસાબેન રવજી મેરરર્ા, રામપર વેકરા- ૧૯.3.૨૦૧૮ 

પાવરલૂમ ઘરો, અદોહી- ૧૯.૯.૨૦૧૭ 

તજેસી સામતભાઇ, ક કમા-3.૧૧.૨૦૧૭ 

શામજી રવશ્રામ વાલજી, ભ જોડી- ૨.૧૧.૨૦૧૭ 

ખીમજી દાના વણકર, કોટાર્-૭.૧૧.૨૦૧૭ 

લક્ષ્મીબેન ગબ ભાઈ માંગરરર્ા, ભ જોડીના સરપાંચ, 
ભ જોડી- ૧૧.3.૨૦૧૮ 

ઝ બેર અબ્દ લ રરહમ, ધમડકા-૧૭.3.૨૦૧૮ 

દર્ાલાલ ક ડેચા, ભ જોડી-૧૭.3.૨૦૧૮ 

ખીમજી કારા અને રદનેશભાઈ વણકર (ખમીરના 
વણકરો) -૧૭.3.૨૦૧૮ 

અવધનગરની મરહલાઓ-૧૮.3.૨૦૧૮ 

નારણભાઈ રસજ  વણકર, ભ જોડી-૨૨.૫.૨૦૧૮ 

પરિરશષ્ટ ૨. બઠેકો, ઇન્ટવુક અન ેગામ મલુાકાિોનો ઘટના િમ 
 



75 
 

સાાંિણી  |  કચ્છી હાથવર્ાટની ઉઘડતી ત્રશત્રતજો |  સાંપણૂમ અહવેાલ  

 
 

  

પ્રીરત સોની, કે.એમ.વી.એસ. (સાાંસ્કૃરતક પાાંખ) -
૨3.૫.૨૦૧૮ 

ભાત (રાજા), નાના નખત્રાણા-૨૫.૫.૨૦૧૮ 

નારણભાઇ મદન રસજ , પ્રકાશ નારણ રસજ  અન ે
પ્રશાાંત નારણ રસજ , ભ જોડી-૧૧.૬.૨૦૧૮ 

મીરા ગોરારડર્ા, કલ્પવૃક્ષ, પ ણે- ૧૬.૭.૨૦૧૮ 

 
 
ખમીર પર યવુા/ મડહલાઓ/મખુ્ય ટીમ 
સારે્ બેઠક 

 
· મ ખ્ર્ ટીમ સાથે બેઠક- 3૦.૫.૨૦૧૭ 

· મ ખ્ર્ ટીમ સાથે બેઠક- ૧૭.૮.૨૦૧૭ 

· કે.વી. અને ખમીર – ૧૭.૮.૨૦૧૭, ૧૮.૮.૨૦૧૭, 
૧૯.૦૮.૨૦૧૭, ૨૦.૮..૨૦૧૭,૨૧.૮.૨૦૧૭ 

· કે.વી., ખમીર, રફલ્મ ટીમ, કે.એમ.વી.એસ. દ્રરિ- 
૧૯.૧૨.૨૦૧૭, ૨૨.૧૨.૨૦૧૭ 

· કે.વી., ખમીર, દ્રરિ, મ ખ્ર્ ટીમ-૨૨.૨.૨૦૧૮, 
૨3.૨.૨૦૧૮, ૨૭.૨.૨૦૧૮ 

· કે.વી. અને ખમીર -૧૧.3.૨૦૧૮ 

· અવધનગરની મરહલાઓની કે.એમ.વી.એસ.ના 
પ્રીરતબેન સાથ ેબેઠક -૧3.3.૨૦૧૮ 

· મરહલાઓ સાથે અવધનગરની બઠેક-૧૮.3.૨૦૧૮ 

· કાસમ ખત્રી, ભ જ-૧3.3.૨૦૧૮ 

· કે.વી. ખમીર, દ્રરિ-૨૦.3.૨૦૧૮ 

· કે.વી. અને ખમીર - ૧૦.૬.૨૦૧૮ 

· વડીલો સાથે બેઠક, ભ જોડી-૧૨.૬.૨૦૧૮ 

· ર્ વા સાથ ેબેઠક, ખમીર-૧3.૬.૨૦૧૮ 

· મરહલાઓ સાથે બેઠક, ખમીર-૧૦.૭.૨૦૧૮ 

· કે.વી. અને ખમીર-૧૨.૯.૨૦૧૮-૧3.૯.૨૦૧૮ 

· મ ખ્ર્ ટીમ સાથે બેઠક-૧૪.૯.૨૦૧૮ 

· મ ખ્ર્ ટીમ સાથે બેઠક-૮.૧.૨૦૧૯ 

· કે.વી. અને ખમીર-૪.૧.૨૦૧૯-૫.૧.૨૦૧૯ 

· કે.વી. અને ખમીર-૧૦.૪.૨૦૧૯-૧૧.૪.૨૦૧૯ 

· મ ખ્ર્ ટીમ સાથે બેઠક-૧૨.૪.૨૦૧૯ 

અન્ર્ બેઠકો અને ઊલટ તપાસ માટેની મ લાકાતો 

· રુદ્રમાતા (મેઘજીભાઈ અન ેઅરુણજી)-૨૧.૬.૨૦૧૭ 

· સ મરાસર (રામજીભાઈ મહેશ્વરી), કલા રક્ષા- 
૨૧.૬.૨૦૧૭ 
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હાલ, ભારતનો ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ અાંદાજ ે ૧૫૦ 
US$નો છે, તે વર્ા ૨૦૧૯ સ ધીમાાં ૨૫૦ US$ સ ધી 
પહોાંચી જશે તવે ાં અપેરક્ષત છે. વર્ા ૨૦૧૭-૧૮માાં 
ભારતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ ે કૂલ ઔદ્યોરગક 
આઉટપ ટના (મૂલ્ર્ના સાંદભામાાં) સાત ટકા જટેલ ાં 
ર્ોગદાન આપર્ ાં હત ાં. તેણ ેભારતના જી.ડી.પી.માાં 
૨ ટકા ર્ોગદાન આપર્ ાં હત ાં અન ે૪૫ રમરલર્ન 
લોકોને વર્ા ૨૦૧૭-૧૮ દરરમર્ાન રોજગારી આપી 
હતી. વર્ા ૨૦૧૭-૧૮માાં ભારતને રનકાસ થી થર્લેી 
કૂલ આવકમાાં આ ક્ષેત્ર દ્વારા૧૫ ટકા ર્ોગદાન 
આપવામાાં આવ્ર્ ાં હત ાં. ૧૨૮ આ ૫૦૦૦ વર્ા જ નો 
ઉદ્યોગ ઉત્પાદન તકરનકોનો વ્ર્ાપક વણાપટ ધરાવે 
છે – તેમાાં હાથ સાંચારલત થી ઑટોમેરટક 
ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાર્ છે. તેની મહત્વની 
ખારસર્તોમાાં બવેડા માળખાનો સમાવેશ થાર્ છે, 

જમેાાં રવકેરન્દ્રત કે અસાંગરઠત નાના-પાર્ાના 
વણકરો, લાંબ રૂપે સાંકરલત સાથ ેગૂાંથણ અન ેકાપડ 
બનાવવ ાં, મોટા પાર્ે, રવરવધ મીલો (રસ્પરનાંગ અન ે
રવરવાંગ), વગેર ે આવ ે છે. મીલ, પાવરલૂમ અન ે
હૅન્ડલૂમો સાથ ે મળીન ે દેશન ાં ૯૮.૫% ફેરિક 
ઉત્પાદન કર ે છે, જમેાાં મીલ ક્ષતે્ર ૫.૨% ફાળો 
ધરાવે છે જ્યાર ે પાવરલૂમ ૭૩% અને હૅન્ડલૂમ 
૨૦.૩% ફાળો ધરાવ ેછે૧૨૯. 

હૅન્ડલૂમ ઉદ્યોગ એ ભારતનો સૌથી જૂનો અન ેમોટો 
ક ટીર ઉદ્યોગ છે, જ ે ધબકતી સાંસ્કૃરત અને જીવન 
રનવાાહની પરાંપરા દશાાવે છે અને તને ેસાચવી રાખેલ 
છે. ભારતના દરકે રાજ્ય કે ક્ષેત્ર હૅન્ડલૂમ વસ્ત ના 
રવરવધ પ્રકારમાાં રનપ ણતા ધરાવ ેછે કે જનેો આધાર 
તે ક્ષેત્રની સાંસ્કૃરત પર રહે છે અને હૅન્ડલૂમ વણકરોના 
ઊાં ચી કક્ષાના કૌશલ્ર્ો દશાાવ ેછે. પ્રાચીન સમર્થી જ 
ચાંદેરીની મ રસ્લન (મલમલ), વારાણસીન ાં રસલ્ક 
ભરતકામ, હૈદરાબાદના રથમરૂઝ, પાંજાબના ખેસ, 
કાાંરચપ રમના પટ્ટ ઝ, છરિસગઢ અને આસામના કોસા 
અને મોગા રસલ્ક, બાંગાળના જમઘાણી, ઓરરસ્સા 
અને તેલાંગાનાના ઇકાત સાથે પાટણના પટોડા, 
આસામ અને મણીપ રના ફેનેક અને ટોાંગામ અન ે
બોટલ રડઝાઈનો અને મધ્ર્પ્રદેશની મહેશ્વરી 
સાડીઓ બધે જ પ્રખ્ર્ાત છે. 

હૅન્ડલૂમ (રરઝવેશન ઑફ આરટાકલ્સ ઑફ પ્રોડકશન) 
એક્ટ, ૧૯૮૫ મ જબ હૅન્ડલૂમ શબ્દને “પાવરલૂમ 
રસવાર્ની અન્ર્ કોઈ લૂમની વસ્ત ” તરીકે 
પરરભારર્ત કરલે છે. હૅન્ડલૂમ ઉદ્યોગના ખ્ર્ાલમાાં 
લૂમ તરીકે ઓળખાતા લાકડાના માળખામાાં હાથ 
સાંચારલત પ્રરક્રર્ાનો સમાવેશ થાર્ છે૧૩૦. હૅન્ડલૂમ 
રવકેરન્દ્રત છે, મોટા ભાગે સમગ્ર ગ્રામીણ ભારતમાાં 
ક્લસ્ટર તરીકે આવેલ છે. મોટા ભાગે તે ઘર 
આધારરત છે, જમેાાં લૂમ પૂવ ેઅન ેલૂમ સાંબાંરધત 
પ્રવૃરિઓમાાં પરરવારના સભ્ર્ો ઇનપ ટ આપે છે. 
રપટ લૂમ, ફે્રમ લૂમ અને પેડલ લૂમ આ લૂમોના 
સૌથી સામાન્ર્ પ્રકાર છે. આ ક્ષતે્રમાાં ઉત્પાદનનો 
પ્રકાર અને મારલકીને ત્રણ રવભાગોમાાં વહેંચી 
શકાર્ છેેઃ સ્વતાંત્ર વણકરો, માસ્ટર વણકરો (ઉદ્યોગ 
સાહરસક વણકર) અન ેસહકારી માંડળીઓ. સ્વતાંત્ર 
વણકરો એ એવા વણકરો છે કે જઓે ઉત્પાદનના 
તમામ પાસાની મારલકી ધરાવે છે અને બજારમાાં 
સીધા જ વેચાણ કર ેછે. માસ્ટર વણકરો કે વણકર 
ઉદ્યોગ સાહરસકો ઉત્પાદનમાાં રોકાણ કર ેછે અન ે
માકેરટાંગ કરવાન ાં જોખમ લ ે છે અને ર્ાનાન ાં 
ફેરિકમાાં વણાટ કરવા માટે જોબ વકા પર આપી 
દે છે. સહકારી માંડળીઓન ાં ક્ષેત્ર બ ેભાગમાાં છે, 

સવોચ્ચ માંડળી અન ેપ્રાથરમક માંડળી, જમેાાં વણકરો 
પ્રાથરમક માંડળીના સભ્ર્ો હોર્ છે, અને સવોચ્ચ 
માંડળી એ પ્રાથરમક માંડળીઓની છત ધરાવત ાં 
એકમ છે. આ પ્રાથરમક સહકારી માંડળીઓ એ 
ગ્રામીણ આધારરત સાંસ્થાઓ છે કે જઓે તેમના 
વણકર સભ્ર્ો વતી કલ્ર્ાણકારી અન ેધાંધાકીર્ એમ 
બન્ને પ્રવૃરિઓ હાથ ધર ેછે. 

આઝાદી પછીના સમર્ગાળામાાં તમામ કાપડ 
ઉત્પાદકોમાાંથી પાવરલૂમો ક્ષમતામાાં, ઉત્પાદનમાાં 
અને બહાર રહસ્સામાાં સૌથી ઝડપથી વધ્ર્ા છે. મ ખ્ર્ 
રાજ્યોમાાં પાવરલૂમોની સાંખ્ર્ા વર્ા ૧૯૬૩માાં ૧.૫ 
લાખ થી વધીને વર્ા ૧૯૮૩માાં ૫.૭ લાખ થર્ા અને વર્ા 
૧૯૯૩માાં તે ફરી વધીને ૧૨ લાખ થર્ા. 

આ અરધકૃત આાંકડા ઓછા છે કારણ કે મોટા ભાગના 
પાવરલૂમો નોાંધણી થર્ેલા નથી જથેી તેઓ 
કરચૂકવવાથી છટકી શકે અન ે હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્રન ે
બચાવવા હેત  બનાવેલ સરકારી રનર્ાંત્રણોન ાં ઉલાંઘન 

પરિરશષ્ટ ૩. ભાિિમાાં હાથ વણાટ ઉદ્યોગને લગિી મારહિી 
 

૧૨૮ https://www.ibef.org/industry/textiles.aspx  

૧૨૯ http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/૧૦૬૦3/૮૪૫૪૮/૧૦/૧૦.chapter%૨૦3.pdf  

૧૩૦ https://www.eximbankindia.in/Assets/Dynamic/PDF/Publication-Resources/ResearchPapers/૧૦૨file.pdf   
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કરી શકે૧૩૧. વર્ા ૧૯૯૨ના સ ધારાવાદી પગલાાં પછી 
તેમની વૃરિમાાં ખૂબ ઝડપી વધારો થર્ો છે૧૩૨, જનેા 

કારણે હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્રમાાં વ્ર્ાપક લોકો આવ્ર્ા 
છે૧૩૩.‘હાલ, વણાટ કાપડ મોટા ભાગે પાવરલૂમ ક્ષેત્ર 

દ્વારા ઉત્પારદત કરવામાાં આવે છે.. તે હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્ર 
દ્વારા કરવામાાં આવતા ઉત્પાદનના પાાંચ ગણા કરતાાં 
પણ વધ  છે... અન ે ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રમાાં હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્ર 
ઓછા ભાવે વેચાણ કર ેછે’૧3૪. 

હૅન્ડલૂમ ઉદ્યોગમાાં ૪.૩ રમરલર્ન લોકો સીધી કે 
આડકતરી રીત ેઉત્પાદનમાાં સામેલ છે, આમ તે ખેતી 
પછી ગ્રામીણ વસ્તીન ેરોજગારી પૂરુાં  પાડનાર સૌથી 
મોટ ાં  બીજા નાંબરનો ઉદ્યોગ છે૧૩૫.તમે છતાાં, હૅન્ડલૂમ 
ક્ષેત્રન ેરક્ષણ અને ઉિેજન આપવાની સરકારની ફરજ 
હોવા છતાાં, ખ લ્લી અને છ પી નીરતઓ અને વહીવટી 
પગલાાં દ્વારા પાવરલૂમોની રવસ્ફોટક વૃરિન ેટેકો પૂરો 
પાડ્ર્ો છે. તેની શરૂઆત ૧૯૫૪ના નીરતગત 
દસ્તાવેજ થી થઈ હતી કે જમેાાં પાવરલૂમ ક્ષેત્રન ે
સરકારી નીરતમાાં કાર્દેસર કરવામાાં આવ્ર્ા હતા અને 
તેનાથી તેની વૃરિ થઈ અને ઉિેજન મળર્ ાં૧૩૬. 

પાવરલૂમો દ્વારા આવા રવપ લ પ્રમાણમાાં ઉત્પાદનની 
કમનસીબ ઘટના હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્રમાાં રોજગારી પર પડી 
હતી. પાવરલૂમ ક્ષેત્ર દ્વારા આપવામાાં આવેલ તમામ 
નોકરીએ ૧૪ હૅન્ડલૂમ વણકરોને રવસ્થારપત કર્ાા હતા. 
હાથ વણાટ દ્વારા બનાવવામાાં આવતા કાપડ કરતા 
પાવરલૂમના કાપડ ખૂબ સસ્તાાં હોવાને ધ્ર્ાને લઈન,ે 
રબલાડીના ટોપની જમે ફૂટી નીકળેલા પાવરલૂમો એ 
હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્રન ેરવપ લ પ્રમાણમાાં રવસ્થારપત કર્ો. તેમ 
છતાાં, પાવરલૂમ ક્ષેત્રની કપટ ર્ ક્ત વ્ર્ૂહરચનાઓના 
કારણે પાવરલૂમોની રવસ્ફોટક વૃરિની હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્ર 
પર તેના કરતા પણ વધ  હારનકારક અસર હતી. તેમાાં 
બ ેર્ રક્તઓ સામેલ હતી, હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્ર માટે બનાવેલ 
ર્ાનાને વાળી લેવા અને બજાર આરક્ષણોનો ભાંગ. 
મોટા ભાગના ક્ષેત્રોમાાં, ખબૂ નીચા દર ે વેચાત ાં 
રસન્થેટીક ફેરિક, પ્રમાણસર રકાંમત ધરાવતી કાચી 
સામગ્રીની પ્રાપર્તાનો અભાવ અને સરકારન ાં અપૂરત ાં 
રોકાણ૧૩૭. 

ઉદ્યોગ અને વણકરોની સહકારી માંડળીઓની રચના 
કરવા હેત  ભાંડોળ એકત્ર કરવાની દ્રરિથી સાંસદ દ્વારા 
ખાદી અને અન્ર્ હસ્તકલા ઉદ્યોગ રવકાસ અરધરનર્મ 
વર્ા ૧૯૫૩માાં પસાર કરવામાાં આવ્ર્ો હતો. હૅન્ડલૂમ 
સહકારી માંડળીમાાં બનતા ફેરિકોના માકેરટાંગમાાં 
મદદરૂપ બનવા માટે, ઑલઇરન્ડર્ા ફેરિક 
માકેરટાંગમાાં કૉઓપરરેટવ સોસાર્ટી તરીકે 
ઓળખાતા રાિર ીર્ કક્ષા પરની સવોચ્ચ એકમની 
રચના વર્ા ૧૯૫૫માાં કરવામાાં આવી હતી. ત્ર્ાર પછી, 
વણકર સેવા કેન્દ્ર અને ઇરન્ડર્ન ઇરન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ 
હૅન્ડલૂમ ટેકનોલોજીની રચના કરવામાાં આવી હતી 
જથેી સાંશોરધત રવસ્તારોમાાં વધ  સારા માળખા, સેવા 
અને તાલીમ પૂરા પાડી શકાર્. હૅન્ડલૂમ એન્ડ 
હેરન્ડક્રાફ્ટ એક્ષપોટા કોઓપરશેન ઑફ ઇરન્ડર્ાલી. 
(એચ.એચ.ઇ.સી.) ની રચના ૧૯૫૮માાં કરવામાાં આવી 
હતી કે જથેી હૅન્ડલૂમની વસ્ત ઓના રનકાસને ઉિેજન 
આપી શકાર્. રાજ્યની હૅન્ડલૂમ સાંસ્થાઓન ે ર્ાના, 
ડાર્ અન ેરસાર્ણો જવેી કાચી સામગ્રી સાતત્ર્પૂણા 
રીત ેમળી રહે તેની ખાતરી કરવા માટે વર્ા ૧૯૮૩માાં 
નેશનલ હૅન્ડલૂમ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરશેન 
(એન.એચ.ડી.સી.) ની રચના કરવામાાં આવી હતી. 
ઉપલબ્ધ ડેટા એ બાબત દશાાવ ેછે કે વર્ા ૧૯૨૧ થી 
૧૯૮૩ ના સમર્માાં સાંખ્ર્ાબાંધ હૅન્ડલૂમો વધ્ર્ા હતા 
(નીચેન ાં કોિક ૭ જ ઓ).  

જ્યાર ેહૅન્ડલૂમ ઉદ્યોગને ઉિેજન આપનાર ર્ોજનાઓ 
દ્વારા પૂરતી ઉત્ક્રાાંરત ના આવી ત્ર્ાર,ે સરકાર દ્વારા 
ઉચ્ચ કક્ષાની અભ્ર્ાસ કરનાર ટીમ રનર્ ક્ત કરવામાાં 
આવી. તેમની ભલામણો પર, ડેવલોપમેન્ટ કરમશનર 
(હેન્ડલૂમ્સ), કેન્દ્ર પરની નોડલ એજન્સીની રચના વર્ા 
૧૯૭૬માાં કરવામાાં આવી કે જથેી હૅન્ડલૂમ ઉદ્યોગની 
વૈજ્ઞારનક વૃરિની ખાતરી કરી શકાર્. ત્ર્ાર પછીથી, 
આ કચેરી હૅન્ડલૂમ વણકરોના ફાર્દા માટે રવરવધ 
કલ્ર્ાણકારી ર્ોજનાઓ અમલ કરી રહી છે. ઇનપ ટ 
પૂરા પાડવા, ઉત્પાદન, બજાર, કલ્ર્ાણકારી પૅકેજ, 
તાલીમ અને હેન્ડલૂમ્સ (રરઝવેશન ઑફ આરટાકલ ફોર 
પ્રોડકશન) એક્ટ, ૧૯૮૫ની અમલવારી જવેા તેના 
મ ખ્ર્ કાર્ાક્રમો છે. 

 

૧3૧ https://thewire.in/labour/weavers-bear-the-brunt-as-powerlooms-displace-the-handloom-sector  

૧3૨ Development or Distortion? ‘Powerlooms’ in India ,૧૯૫૦-૧૯૯૭, Tirthankar Roy, EPW, Vol 33, No ૧૬ 

૧33 https://thewire.in/labour/weavers-bear-the-brunt-as-powerlooms-displace-the-handloom-sector  

૧3૪ https://thewire.in/labour/weavers-bear-the-brunt-as-powerlooms-displace-the-handloom-sector  

૧3૫ https://www.ibef.org/exports/handloom-industry-india.aspx  

૧3૬ https://thewire.in/labour/weavers-bear-the-brunt-as-powerlooms-displace-the-handloom-sector, Neeta Deshpande  

૧3૭ https://thewire.in/labour/weavers-bear-the-brunt-as-powerlooms-displace-the-handloom-sector, Neeta Deshpande   
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તેમ છતાાં, ૧૯૮૦ના દાર્કાના મધ્ર્ ભાગ પછી થી દર 
દસ વરે્ હાથ ધરવામાાં આવલે સમરપાત ‘હૅન્ડલૂમ 
ગણતરી’ પછી થી આ વલણ ઊલટાવવા લાગર્ ાં 
(કોિક ૮). ૧૯૯૧ના આરથાક સ ધારા બાદ, સાંગરઠત 
ક્ષેત્ર તરફ સતત બદલાવ આવ્ર્ો, કે જ ે બજટે 
ફાળવણીમાાં પણ જોવા મળર્ો. ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્ર માટેન ાં 
એકાંદર બજટે સતત વધત ાં રહ્ય ાં ત્ર્ાર,ે હૅન્ડલૂમ ને 
કરવામાાં આવતી ફાળવણી સતત ઘટતી રહી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આજ ેબીજા ક્રમન ાં ભરણ પોર્ણ આપનાર ક્ષેત્ર હોવા 
છતાાં, હૅન્ડલૂમ ક્ષેત્ર ઘણાાં પડકારોનો સામનો કરી રહ્ય ાં 
છે, જમે કે, કાચી સામગ્રી, પાવર લૂમ તરફથી હરીફાઇ, 
ઉધારીની જરૂરરર્ાતો, માકેરટાંગમાાં, ભરોસાપાત્ર 
ડેટાબેઝનો અભાવ, રનર્ાતલક્ષી નીરતઓ, 
ગેરવાજબી કર ભારણ, અને રડમોરનટાઇઝેશન તથા 
જી.એસ.ટી. જવેી નીરતઓની અસરો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વર્ક ૧૯૨૧ ૧૯3૨ ૧૯૪૧ ૧૯૫૪ ૧૯૭૪ ૧૯૮3 

 જનગણના 
અહેવાલ  

ટેરરફબોડા 
અહેવાલ 

તથ્ર્ શોધનાર 
સરમરતનો અહેવાલ 

કર તપાસ 
સરમરત અહેવાલ 

રસવરામ સરમરત 
અહેવાલ 

દેવ કરમશનર 
હૅન્ડલૂમ 

અાંદાજીત હૅન્ડલૂમો ૧૨,૬૦,૪૦૯ ૧૫,૧૫,૪૫૦ ૧૭,૯૦૯૫૭ ૨૮,૭૦,૦૦૦ 3૫,૭3,3૬૪ 3૮,૨૦,૦૦૦ 

 

૧૯૮૭ – ૮૮ ૧૯૯૫-૯૬ ૨૦૦૯-૧૦ ૨૦૧૭ 

૧લી ગણતરી ૨જી ગણતરી ૩જી ગણતરી ૪થી ગણતરી 

3૦.૬લાખ વણકરના ઘર, 
3૮.૯લાખ લૂમો; કાર્ાવાંત 

લૂમો3૬.૧૧લાખ 

૨૫.૨૪લાખ વણકરના ઘર3૪.૮લાખ 
લૂમો, ૯૦% કાર્ાવાંત લૂમો સાથ ે

૨૨.૬૮લાખ વણકર 
૨3.૭લાખ લૂમો, ૯૦% 
કાર્ાવાંત લૂમો સાથ ે

હજી આાંકડા જાહેર 
કરવાના બાકી છે 

 

કોષ્ટક ૭: ૧૯૨૧-૧૯૮૩ અંદાજીતહનૅ્ડલમૂો 

કોષ્ટક ૮: હને્ડલમુની ર્ર્તરી ૧૯૮૭ થી ૨૦૧૭ 
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પરિરશષ્ટ ૪. ભિનો 

 

ભજન ચરખો 

આવે ને જોવે ઈ બોલાવે, 

જ્યા ંજુઓ વયા ંસરખો.... 

દેવળે દેવળે કરે પ્રકાશ.... દેવળે દેવળે કરે પ્રકાશ.... 

પારખ થઈને પરખો.... ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો 

કોર્ ેબનાવ્યો ચરખો, એના ઘડનારને પરખો.... 

ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો.... 

હ ેનરુતે સરુતે નીરખો.... ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો.... 

રામરામ.... અરે જ્ઞાન ધનૂમેં જ્યોત જલત હૈ.... 

મટયો અંિારો અંતરકો.... 

ઇસ અંજવાળે અર્મ સઝેુ, ભેદ મલ્યો ઉન ઘરકો.... 

ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો.... 

કોર્ બનાવ્યો ચરખો, એના ઘડનારને પરખો.... 

એ નરુતે સરુતે નીરખો....ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો.... 

પાચં સાત કા સાઝ બનાયા, 

ખેલ ખરો ઉન ઘર કો.... 

પવન ફુદરડી રમે પે્રમ સે....(૨) જ્ઞાની થઈને નીરખો 

જ્ઞાની હોકર પરખો.... ભાઈ કોર્ બનાવ્યો ચરખો.... 

કોર્ ેબનાવ્યો ચરખો.... 

રત્રવ રામ બોલ્યા, પરદા ખોલ્યા 

મેં ગલુાબ ઉન ઘર કો....(૨) 

હન ચરખ ેજી આશ ન રખજા.... 

હન ચરખ ેજી આશ ન કરજા.... 
ચરખો નહી રહ ેસરખો 

ભાઈ કોર્ ેબનાવ્યો ચરખો.... 

કોર્ બનાવ્યો ચરખો, એના ઘડનારને પરખો.... 
કોર્ે બનાવ્યો ચરખો, એને નરુતે સરુતે નીરખો, 

ભાઈ કોર્ે બનાવ્યો ચરખો.... 
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કપાસ ઝીણા ઝીણા તાર 

સત સમર ત્રવના, સતુર કતન જા રે 

તન પોંિી રે હાર્ે હલર્જી 

નાયં અચર્જી રે, નાયં હી આંટી 

સપનુ ંહ ેસસંાર અિા..... 

કપા(સ) ઝીર્ા ઝીર્ા તાર કતન જા રે 

વઈ મ વઝા.... (વાના) 

વઈ મ વઝા રે જમાર અિા, 

કપાસ ઝીર્ા ઝીર્ા તાર કતન જા રે 

વઈ મ વઝા.... (વાના) 

સતુર સમરુો રે કતે ન દોરો.... 

ચેતી પજં પાવ પર્ પરૂો.... 

સત શરાફ ન જો તોરિો દોરો.... 

તોળીન્િે થીન્િેરે તકરાર અિા.... 

કપા(સ) ઝીર્ા ઝીર્ા તાર કતન જા રે 

વખત વેન્િો ને, િોખો થીન્િો.... 

તાનો મીર્ો રે હર કોય દીન્િો....(૨) 

હોને ઉિાર કોઈ ના દીન્િો....(૨) 

સાહબે ર્નિો સભંાર અિા.... 

કપા(સ) ઝીર્ા ઝીર્ા તાર કતન જા રે 

નીયા સાહબે જો રે હર કોય કેન્િો.... 

જરા જર જો રે જવાબ ર્નિો.... 

હતે આમદ ઉને મામદ સદાઇન્િો ....(૨) 

કલમે જી આય પચાર અિા.... 

કપા(સ) ઝીર્ા ઝીર્ા તાર કતન જા રે 

વઈ મ વઝા.... 
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પરિરશષ્ટ ૫. દિકે પ્રરિયાઓ/વસ્િુઓના વેિન અને દિકે પ્રરિયા માટે લાગિો સમય 

સ્ત્રોત વ્ત ુ
કલૂ 
છેડા 

(Total 

end) 
વીંટાળવુાં(રેવપિંગ) માપ કરવુાં 

(સાઇલઝિંગ) 
જોડવુાં 

(એટેલચિંગ) વણાટ કરવુાં મીટર દીઠ વેતન 

રાર્ાભાઈ વર્કર 
(ખમીર ૬ઠ્ઠી 

જુલાઈ) 
પલેન કાલા કપાસ 
પટારં્ર્નુભંાડંુકોરાx 

કોરા 
૧૨૦૦ 3ટદવસ 

(૬થી૮કલાક)  
૧ટદવસ 
- ૬કલાક ૧ટદવસ ૫ટદવસો 

(3ત્રમત્રનટ/ ટદવસ?) ૯૦ 

કરઝર્ વર્કર, 

માથક(૬ જુલાઈ 
૨૦૧૮) 

પલેન કાલા કપાસ 
પટારં્ર્નુભંાડંુકોરાx 

કોરા 
(ખમીર) 

૧૨૦૦ ૭ટદવસો 

કોઈ જ 
નહીં 

(ત્રવિંટાળતા 
પહલેા 
યાનણનુ ં

સાઇક્ષઝિંર્ 
થાય છે)  

૧.૫ટદવસો ૪થી૫મીટર / ટદવસ ૯૦ 

પલેન કાલા કપાસ 
પટારં્ર્નુભંાડંુકોરાx 

કોરા 

સોફા સેટ 
(વિારાના વાર્ા 

સાથે) 
  

૧૦s 3પલાયત્રવિંટાળ 

x એિેક્ષલક વેફ્ટ 
૨૮૦ ૨ટદવસો કોઈ જ 

નહીં ૧ટદવસ (૨૫લબંાઈ x ૨૪વેફ્ટ)/ ૧ # 

(૫ફૂટ x ૨૪ " પહોળાઈ) 
  

રૂત્રપયા૭૦૦ / ટદવસ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

કાલા કપાસ 
પટારં્ર્નુ ંભાડંુ 

  
કોરા 
ચેક્સ 

૧૨૦૦         રૂત્રપયા ૧૫૦ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

કાલા કપાસ 
પટારં્ર્નુ ંભાડંુ 

  
કોરા 
ષ્સ્રપસ 

૧૨૦૦ 
૧ટદવસ, કોન 
ફામણમા ંયાનણ 

પેક થતુ ં
હોવાથી 

      રૂત્રપયા ૧૨૦ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

કાલા કપાસ 
સોક્ષલડએન.ડી. 

ત્રવિંટાળેલ અને વેફ્ટ 
૧૨૦૦         રૂત્રપયા૧૮૦ / મીટર 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

કાલા કપાસપલઇેન 
સાડી ૧૨૦૦       ૧સાડીનેવર્તા3ટદવસોલાર્ ે રૂત્રપયા૧૮૦૦ / સાડી/ 

3ટદવસો 

આર્ળના ંપટૃઠ પર ચાલ ુરાખ્યુ ં
 



82 
 

પટરત્રશટટો 

 

  

  

સ્ત્રોત વ્ત ુ

કલૂ 
છેડા 

(Total 

end) 

વીંટાળવુાં(રેવપિંગ) 
માપ કરવુાં 
(સાઇલઝિંગ) 

જોડવુાં 
(એટેલચિંગ) 

વણાટ કરવુાં મીટર દીઠ વેતન 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

કાલા કપાસ 
વિારાના વાર્ા 

સાથે સાડી 
૧૨૦૦       ૧સાડીનેવર્તો૬થી૭ટદવસોલાર્ે રૂત્રપયા૪૫૦૦ / સાડી 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

લનુી 
(પયરુોમૅટરનો)  3૦૦ 

ends       
૧ટદવસ ૨ટુકડા / ટદવસ 

૬.૫મીટર / ટુકડા = ૧3મીટર 
રૂત્રપયા૭૦૦ 

(રૂત્રપયા3૫૦ / ટુકડા) 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) એિેક્ષલક ર્ેડુઆ 

  ૨૫૦ 

ends 
૧ટદવસ ; શકું 
આકારમા ંયાનણ ૧ટદવસ 

3ર્ેડુઆ / ટદવસ /3ટદવસમા ં૫૦ 
મીટર 

૭મીટર / ર્ેડુઆ 
રૂત્રપયા૧૨૦ / 

ર્ેડુઆx 3ર્ેડુઆ / 

ટદવસ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

પલેઇન એિેક્ષલક 
શાલ ૫૫૦ 

ends ૨ટદવસો ૫થી૬શાલ / ટદવસ રૂત્રપયા૧૨૦ / શાલ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

વિારાના વાર્ા 
સાથે એિેક્ષલક શાલ 

(શામજી)  
૫૫૦ 

ends ૨ટદવસો  
રૂત્રપયા૧૫૦ / 

રૂત્રપયા3૫૦ / 

રૂત્રપયા૧૨૦૦શાલ 
દીઠ 

રાર્ાભાઈ (ખમીર 
૬ઠ્ઠી જુલાઈ) 

વિારાના વાર્ા 
સાથે એિેક્ષલક શાલ 

(બજાર ભાવ) 
૫૫૦ 

ends ૨ટદવસો  
રૂત્રપયા૧૦૦પલેઇન / 

શાલ 
રૂત્રપયા૧૨૦વિારાનો 

વાર્ો/ શાલ 
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કૌશલ્ર્ો, ભાત, રડઝાઈન અને તેમાાં વપરાતી 
વસ્ત ઓના સાંદભામાાં તેના ક્ષેત્રમાાં કચ્છન ાં હાથ વણાટ 
આગવ ાં છે. તેમાાં ફેરિક વણવા માટે ત્રણ સફળ 
પ્રરક્રર્ાઓ સામેલ થાર્ છેેઃ 

૧. લૂમ-પૂવેની પ્રરક્રર્ાઓ 

૨. લૂમ-પરની પ્રરક્રર્ાઓ 

૩. લૂમ-બાદની પ્રરક્રર્ાઓ 

વણાટ સાંબાંરધત આ સીધી પ્રરક્રર્ાઓ ઉપરાાંત, 
હૅન્ડલૂમ આધારરત ફેરિક બનાવવાની સમગ્ર 
વૅલ્ર્ ચેઇનન ે ટકાવી રાખવા માટેકાચા સામાન ના 
ઉત્પાદનની પ્રરક્રર્ાઓ (દા.ત. કપાસની ખેતી, 
ઘેટામાાંથી ઊન મેળવવ ાં, રસલ્કની ખેતી, વગેર)ે અને 
હાથ કે મીલ રસ્પરનાંગ દ્વારા ર્ાના બનાવવા માટે તેમાાં 
થતી પ્રરક્રર્ાઓ એ ખૂબ જ મહત્વના પરરબળો છે. 

હૅન્ડલૂમ વણાટની સરખામણીએ, પાવર-લૂમ અને 
રમલ આધારરત ટેક્સટાઈલ ઉત્પાદન મોટા ભાગે 
ઇલેરક્ટર રસટી, મશીન સાંચારલત વ્ર્વસ્થાઓ દ્વારા 
થાર્ છે, જ ેમોટા ભાગે એવી જગર્ાઓ પર હોર્ છે કે 
જ્યાાં પરરવાર રહેતા નથી. આ રીત,ે પાવરલૂમો અન ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મીલો દ્વારા ઉત્પારદત વસ્ત ઓની સરખામણીમાાં 
હૅન્ડલૂમ વસ્ત ઓન ાં પર્ાાવરણલક્ષી મૂલ્ર્ (અન ેસીધ ાં 
સામારજક મહત્વ) ખૂબ જ વધ  છે (બોક્સi). અહીાં એ 
બાબતની નોાંધ લવેી જરૂરી છે કે પાવર લૂમો અન ે
મીલો દેશમાાં અન્ર્ જગર્ાઓ પર ખૂબ જ રવસ્તરલેી 
હોવા છતાાં, કચ્છમાાં હૅન્ડલૂમ વણાટ મજબ ત પરાંપરા 
રહી છે, ભલે પછી તેમાાં થોડો સમર્ ઘટાડો જોવા 
મળેલ હોર્; આ સાતત્ર્પણ ાં તેના તાજતેરના દેખાતા 
પ નરુત્થાનમાાં જોવા મળેલ છે. 

કચ્છમાાં હૅન્ડલૂમ વણાટની પ્રથા પરરવતાનોમાાંથી 
પસાર થઈ છે, તે સમગ્ર ઉત્પાદન તથા ઉપર્ોગના 
ચક્રમાાં એકદમ સ્થારનક થી લઈન ેમહત્વપૂણા બાહ્ય 
જોડાણો સ ધી કે જમેાાં નવા ર્ાનાના અખતરા, 
ઉત્પાદન પ્રમાણ વધારવ ાં, અન ે દૂરના અાંતરોએ 
બજારો સ ધી પહોાંચવાનો સમાવેશ થાર્ છે. 

મહત્વની બાબત તરીકે, હૅન્ડલૂમ આધારરત 
ટેક્સટાઈલ બનાવવ ાં તેના માટે જરૂરી ઇનપ ટ ની 
દ્રરિથી ઓછા સઘન છે, અને પાવરલૂમ તથા મીલ 
આધારરત ઉત્પાદનની સરખામણીમાાં તે ઓછ ાં  
પ્રદૂર્ણ ફેલાવે છે (કોિક ૯). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પરિરશષ્ટ ૬. હૅન્ડલૂમ અને વણાટના અન્ય પ્રકાિો 

માપ દાંડો હનૅ્ડલમૂ પાવરલમૂ મીલો 

અવાજ પ્રદૂષર્ની સભંાવના કોઈ જ નહીં 
વધ ુપર્ 
મયાણટદત 

વધ ુ

હવા પ્રદૂષર્ની સભંાવના કોઈ જ નહીં ઓછી વધ ુ

પાર્ી પ્રદૂષર્ની સભંાવના 
વાટાઘાટ થઈ 

શકે તેવી 
માપ સર વધ ુ

ઘન કચરાનુ ંઉવપાદન 
વાટાઘાટ થઈ 

શકે તેવી 
માપ સર વધ ુ

પાર્ીનો ઉપયોર્ ઓછી ઓછી ઓછી 

માનવીય ઊજાણનો ઉપયોર્ વધ ુ ઓછી ઓછી 

વીજળીનો ઉપયોર્ 
વાટાઘાટ થઈ 

શકે તેવી 
ઓછી ખબૂ વધ ુ

જી.એચ.જી. ઉવસર્જન 
વાટાઘાટ થઈ 

શકે તેવી 
વધ ુ ખબૂ વધ ુ

 

કોષ્ટક ૯ :  ટેક્સટાઈલ વર્ાટના પ્રકારોમા ંપયાણવરર્લક્ષી ક્ષચિંતાઓની સરખામર્ી 
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બોક્સi: ભારતમાાં વવવવિ વણાટ કે્ષત્રોની ચાવીરૂપ ખાવસયતો 

 

ભારતીય પટરન્સ્થત્રતઓમા,ં ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોર્ના ચાર મખુ્ય કે્ષિો છે – મીલ, પાવર-લમૂ, હનૅ્ડલમૂ અને ખાદી. 
પાટરવાટરક મજૂરીના ઉપયોર્, ઊજાણની વપરાશ, કચરો પેદા થવો, વર્ેરે બાબતે તે બિા અલર્ છે. ખાદી ત્રસવાય, 

અન્ય ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોર્ો એવા યાનણનો ઉપયોર્ કરે છે કે જે મીલમા ંબને છે. ખાદી સૈદ્ધાતં્રતક રીતે, માિ હાથ 
વર્ાટવાળા યાનણનો જ ઉપયોર્ કરે છે. 

 

મીલોઃ આજે વર્ાટ મીલો દેશના કૂલ કાપડમાથંી ૪% નુ ંઉવપાદન કરે છે. ઈંર્લેન્ડમા ંકોટનના કપડાની ત્રનકાસ 
કરવા માટે ૧૯મી સદીની મધ્યમા ંભારતમા ંપ્રથમ મીલો શરૂ કરવામા ંઆવી હતી, અમેટરકન ત્રસત્રવલ વોર (નાર્ટરક 
યદુ્ધ) દરત્રમયાન તે સમદૃ્ધ થઈ હતી. સો વષો સિુી તેરે્ ઉવપાદન કરવાનુ ંશરૂ રાખ્યુ,ં પરંત ુયાતં્રિક વર્ાટની સહજ 
અત્રનત્રિતતાનો અથણ એવો થાય કે તેઓ મીલ કામદારોને માિ નીચા વેતન જ ચકૂવી શકે એમ હતા, જેના કારર્ે 
૧૯૨૮ પછી હડતાળો પડી અને અશાતં્રત પેદા થઈ. 

 

પાવર-લમૂઃ તેર્ે ભારતના ટેક્સટાઈલ ઉવપાદનનો ૭૬% જેટલો ટહસ્સો હસ્તર્ત કરી લીિો. જેની શરૂઆત મીલો 
દ્વારા કાઢી નાખંવામા ંઆવેલા મશીનો દ્વાર થઈ હતી, જે હવે અદ્યતન વર્ાટ મશીનોનો ઉપયોર્ કરે છે અને દેશના 
ઔદ્યોક્ષર્ક મજૂર કાયદા મજુબ કામ કરીને મીલોને હરીફાઈમા ંફેંકી દીિી. ભારતમાથંી થતા ટેક્સટાઈલ ત્રનયાણતમા ં
સૌથી સસ્તા ંકપાસનો ઉપયોર્ થાય છે, એટલે કે પાવર-લમૂમા ંબનાવેલ ‘ગ્રેશીટટિંર્’. પાવર-લમૂ અને ક્ષભવડંી, 
ઇચાલકરંજી અને મહારાટરમા ંમાલેર્ાવં, આંઘ્રમા ં ત્રસરત્રસલ્લા અને તામીલનાડૂમા ં ત્રતરુપપરુ જેવા હોઝયરી કેન્દ્રો 
અમાનત્રવય કામની અને કામદારોના રહવેાની પટરન્સ્થત્રતઓ તેમજ ઔદ્યોક્ષર્ક પ્રદૂષર્ માટે કુખ્યાત છે. 

 

હનૅ્ડલમૂઃ હનૅ્ડલમૂ પર કપાસનુ ંકાપડ વર્નારા કારીર્રો ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોર્ના સીમા કે્ષિમા ંહોવાની ન્સ્થત્રત માટે 
ર્ેરવાજબી રીતે પ્રસન્ન છે. હનૅ્ડલમૂ અવયારે પર્ ખેતી પછી સૌથી મોટા પ્રમાર્મા ંમાિ રોજર્ારી જ પરૂી નથી 
પાડત ુ,ં પરંત ુહજુ પર્ તે ભારતીય ટેક્સટાઈલમા ં૧૨-૧૩% ટહસ્સો િરાવે છે અને ઓછા ઊજાણ વપરાશ, પયાણવરર્ને 
અનકુૂળ રમતની બનાવટના લીિે ખબૂ જ સારા ભત્રવટયનુ ંસામથ્યણ િરાવે છે. હનૅ્ડલમૂ કપડા માટેની પરૂતી બજાર 
મારં્ એ તથ્ય દ્વારા સાક્ષબત થાય છે કે હનૅ્ડલમૂની સરખામર્ીએ પાવરલમૂ કોટન ફેક્ષિક દેશમા ંરે્રકાયદે રીતે 
વેચવામા ંઆવે છે. 

 

ખાદીઃ તાજેતરમા,ં ખાદી અને ગ્રામીર્ ઉદ્યોર્ કત્રમશન વચ્ચેત્રવત્રવિ સસં્થાર્ત સમસ્યાઓના કારર્ે ખાદી ર્ાિંી ની 
સ્વાવલબંન નીપટરકલ્પના થી દૂર જતી રહી છે. કોટનક્ષલન્ટને ૫ કે છ સેન્રલ ત્રસલ્વર પલાન્ટ પર રાન્સપૉટણ કરવામા ં
આવે છે (ત્રસલ્વર એ કાટડિદ દ્વારા ઉવપાદન કરવામા ંઆવતુ ંછૂટક અવ્યવન્સ્થત સતુરાઉ રેસાની પટ્ટી છે), કે જેના 
પર ઊજાણ મશીનો દ્વારા પ્રટિયા કરવામા ંઆવે છે અને દેશની તમામ સસં્થાઓને ત્રસલ્વરનુ ંત્રવતરર્ કરવામા ંઆવે 
છે. આજે ખાદી માિ ટેક્સટાઈલમા ં૦.૧% ટહસ્સો િરાવે છે. 

 

Uzramma(2014). By Hand: The looms that can lead India. http://www.thealternative.in/lifestyle/the-looms-lead-india/પરથી લેવામા ંઆવેલ 

http://www.thealternative.in/lifestyle/the-looms-lead-india/
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કચ્છના કોટન હૅન્ડલૂમની સમગ્ર વૅલ્ર્ ચેઇનન ેપાાંચ 
મહત્વના તબક્કામાાં વહેંચી શકાર્. તે નીચ ેમ જબ 
છેેઃ 

(૧) ખેિીઃ કપાસ ઉત્પાદન 

ભારતમાાં કપાસની ખેતી એ એક મ ખ્ર્ પાક છે, અન ે
તે ભારતને રવશ્વમાાં કપાસન ાં ઉત્પાદન કરનાર સૌથી 
મોટો બીજા નાંબરનો દેશ બનાવે છે 
(ડબલ્ર્ .ડબલ્ર્ .એફ., ૨૦૧૩)૧૩૮. મોટા ભાગે આ 
ઉત્પાદન લાાંબા તાાંતણાાંન  હોર્ છે, જ ેઆન વાંરશક 
સ ધારલે બી.ટી. કપાસન ાં હોર્ છે, અમ ક નાની 
માત્રામાાં સ્થારનક જાતનાાં કપાસન ાં પણ ઉત્પાદન 
કરવામાાં આવ ે છે. કાલા કપાસ એ એક કચ્છમાાં 
ઉગાડવામાાં આવતી આગવી કપાસની જાત છે. 
કચ્છમાાં વણાટ કામમાાં બે જાતનાાં કપાસનો ઉપર્ોગ 
થાર્ છે (બી.ટી. અને કાલા), તે બન્ને રસેાની રચના 
અને મજબૂતી, અને ખેતીની પિરતમાાં અલગ 
લાક્ષરણકતા ધરાવે છે. બી.ટી. કપાસમાાં ખૂબ વધ  
પ્રમાણમાાં પાણી અને ખાતરનો ઉપર્ોગ થતો 
હોવાની સામ,ે કાલા મોટા ભાગે વરસાદ આધારરત 
છે અને તે ઑગેરનક પાક છે. પ્રથમ દ્રરિએ, એવ ાં 
લાગશે કે કાલા કપાસની સરખામણીમાાં બી.ટી. 
કપાસની પર્ાાવરણલક્ષી રવપરીત અસરો વધ  છે 
કારણ કે તેને ઉગાડવામાાં ખૂબ વધ  પ્રમાણમાાં 
સાંશાધનોની જરૂર પડે છે. આ અભ્ર્ાસ હેઠળ, 
કપાસની ખેતી માટેની રવરવધ રીતોની સમજ 
મેળવવામાાં આવી હતી. 

 

(૨) જીરનાંગઃ રલન્ટ કપાસનુાં ઉત્પાદન 

જીરનાંગ એ કપાસના રસેા અન ેબીજ ને (કપારસર્ા) 
અલગ કરવાની પ્રરક્રર્ા છે. આ પ્રરક્રર્ા મ ખ્ર્ત્વે 
ર્ાાંરત્રક હોર્ છે, તેમ છતાાં પહેલાના જમાનામાાં તે હાથ 
વડે કરવામાાં આવતી હતી. અન ે અલગ કરલે 
કપારસર્ા, કપાસની જાત મ જબ, ક્ાાં તો તેલ કાઢવા 
માટે ઉપર્ોગમાાં લવેામાાં આવતા અથવા તેને ઢોરનો 
ચારા તરીકે ઉપર્ોગ કરવામાાં આવતા. 

જીરનાંગ પ્રરક્રર્ાની કક્ષા પર, કાલા અને બી.ટી. 
કપાસની જાતો વચ્ચે થોડો ફરક જોવા મળે છે. કાલા 

કપાસના રકસ્સામાાં કપારસર્ા રજાંડવાની (એટલ ે કે, 
અસ્પિ રજાંડવો) અાંદર જ હોર્ છે, અને તેને બહાર 
કાઢવા માટે, ‘ફોલવ ાં’ જરૂરી બન ે છે જથેી ‘િેક્્સ’ 
(સ્થારનક રીત ેથારલર્ા તરીકે ઓળખાર્ છે) દૂર કરી 
શકાર્. બી.ટી. કપાસમાાં, તેને ફોલવાની કોઈ જરૂર 
હોતી નથી. બન્ને જાત વચ્ચે બીજો મ ખ્ર્ એક તફાવત 
તેની લણણી પાછળ લાગતો સમર્ છે. બી.ટી. કપાસ 
માટે, તેનો સમર્ ઓક્ટોબર થી ફેબૃઆરી વચ્ચેનો 
હોર્ છે, અને કાલા કપાસનો સમર્ ફેબૃઆરી-મે 
દરરમર્ાન હોર્ છે. આનાથી જીરનાંગ પલાન્ટોને બન્ન ે
જાત માટે કામ કરવા પૂરતો સમર્ મળે છે. 

 

(૩) રસ્પરનાંગઃ યાનકનુાં ઉત્પાદન 

ર્ાનાના રસ્પરનાંગન ાં કામ મીલોમાાં અથવા ‘ચરખા’ નો 
ઉપર્ોગ કરીને હાથ વડે કરવામાાં આવે છે. તેમ છતાાં, 
હાથ વણાટ દ્વારા ર્ાનાન ાં ઉત્પાદન અવગણી શકાર્ 
તેટલા પ્રમાણમાાં જ છે. કોટન ર્ાનાના મીલ 
રસ્પરનાંગની સમગ્ર પ્રરક્રર્ાનો ખબૂ બધો આધાર 
ઇલેરક્ટર રસટી દ્વારા ચાલતા ભાર ેમશીનો પર છે. કોટન 
રસ્પરનાંગ મીલ અમદાવાદ, સ રત, તારમલનાડ  અને 
દેશના અન્ર્ ટેક્સટાઈલ કેન્દ્રો પર સામાન્ર્ છે. શોટા-
સ્ટેપલ રસ્પરનાંગ મીલો સાંખ્ર્ામાાં ખૂબ ઓછી છે. 
સામાન્ર્ રીત,ે શોટા-સ્ટેપલ કપાસને લોાંગ-સ્ટેપલ 
કપાસ સાથે ભેળવવામાાં આવે છે જથેી અમ ક ચોક્કસ 
હેત ઓ માટે ર્ાના તૈર્ાર કરી શકાર્. તેમ છતાાં,શોટા-
સ્ટેપલદેશી કાલા કપાસન ે સમરપાત પ્રથમ રસ્પરનાંગ 
મીલ ૨૦૧૭માાં કચ્છના પડધર ગામે શરૂ કરવામાાં 
આવી હતી. અમારી ગ્રામ્ર્ કક્ષાની ચચાાઓ 
દરરમર્ાન, એ બાબત સ્પિ છે કે કાલા કપાસન ાં 
પ નરુત્થાન એ ઐરતહારસક છે અન ે વણકરોન ે
પરાંપરાગત અને સ્થારનક સાંશાધનો સાથ ેજોડવાનો 
પ્રર્ત્ન કર ેછે. 

 

(૪) વણાટ કામઃ ફેરિકનુાં ઉત્પાદન 

અગાઉના રદવસોની સરખામણીએ વણકરો આજ ે
રવરવધ શ્રેણીના ર્ાનાનો, ડાર્નો અને કાચી સામગ્રીનો 
ઉપર્ોગ કર ેછે કે જને ાં મોટા ભાગે સ્થારનક સ્તર ેનહીાં 
પરાંત  કચ્છની બહાર અને ફરત ે ઉત્પાદન કરવામાાં 
આવ ેછે. વણાટ કામની શરૂઆત રવરવધ વેપારીઓ 
પાસેથી કપાસ, એકે્રરલક, રસલ્ક, મૅરરનો-વૂલ, 

પરિરશષ્ટ ૭. ક્છની કોટન હૅન્ડલૂમ વેલયુ ચઇેન 

૧3૮ WWF. 2013. Cutting cotton carbon emissions - Finding from Warangal, India. WWF-India, New Delhi   
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રવસ્કોઝ, વગેર ેજવેા રવરવધ પ્રકારના ર્ાનાની ખરીદી 
કરવાથી શરૂ થાર્ છે. કચ્છના વણકરો પાસે સામાન્ર્ 
રીત ેર્ાના અને ડાર્ની ખરીદી કરવા માટેના બ ેમ ખ્ર્ 
સ્ત્રોત છે – સ્થારનક ભ જ આધારરત વેપારીઓ (જમે કે 
કાસમ ખત્રી) અને અમદાવાદ આધારરત વેપારીઓ 
અને સપલાર્રો (જમે કે, અાંરબકાટરેડસા). કાલા કપાસ 
ર્ાનાન ાં મ ખ્ર્ત્વ ેઉત્પાદન ક્ાાં તો ખમીરમાાં કરવામાાં 
આવે છે અથવા પડધરની રસ્પરનાંગ મીલોમાાં સીધા જ. 
મહત્વની બાબત એ છે કે, અભ્ર્ાસ ફાઇબર/ર્ાનાના 
ઉત્પાદનની પર્ાાવરણલક્ષી અસરોન ાં આકલન કરવા 
સમથા ન રહી, કારણ કે તેમાાંથી મોટા ભાગના દૂરના 
સ્થળે છે અને તેન ાં ઉદભવ સ્થાન ઓળખવ ાં અસાંભવ 
નહીાં પણ ખૂબ મ શ્કેલ છે. 

ત્ર્ાર બાદ, લૂમ-પૂવેની પ્રરક્રર્ાઓ હોર્ છે, મ ખ્ર્ત્વ ે
ર્ાનાને વણાટ માટે ર્ોગર્ બનાવવા હેત . આ 
પ્રરક્રર્ામાાં રરેપાંગ, સાઇરઝાંગ અન ેડારર્ાંગનો સમાવેશ 
થાર્ છે. રરેપાંગ અને સાઇરઝાંગ મોટા ભાગે પારરવારરક 
મજૂરી દ્વારા કરવામાાં આવે છે અને કદાચ તેની 
પર્ાાવરણલક્ષી અસરો ના હોઈ શકે. 

ર્ાના ડારર્ાંગ એ એક રનપ ણતાવાળ ાં કામ છે, તે તમામ 
વણકરો ક્ાાં તો પોત ેકર ેછે અથવા સ્થારનક ખત્રીઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(પરાંપરાગત રીત ેડારર્ાંગ કામ કરનાર સમ દાર્) કર ેછે, 
જનેા માટે તેઓ રાસાર્રણક અને ક દરતી એમ બન્ન ે
પ્રકારની ડાર્નો ઉપર્ોગ કર ે છે. કાલા કપાસ 
આધારરત ફેરિકને ઉિેજન આપનાર ખમીર પણ 
ક દરતી રાંગો વડે જ ર્ાના ડાર્ કર ેછે અને ત્ર્ાર પછી 
વણકરોન ે ઉપલબ્ધ કર ે છે. તેના રસવાર્, કચ્છની 
બહાર મોટા પાર્ડેારર્ાંગ એકમો આવેલ છે, મ ખ્ર્ત્વ ે
અમદાવાદમાાં (દા.ત. આર.એસ.એલ. કાંપની), તે પણ 
જથ્થા બાંધ ર્ાના ડાર્ કર ેછે અને રવરવધ વેપારીઓ 
દ્વારા વણકરોન ે તે સપલાર્ કર ે છે. આથી, વણકરોન ે
ડાર્ કરલે ર્ાના સીધી વેપારીઓ પાસથેી મળે છે, ખાસ 
કરીને જો તે રાસાર્રણક રીત ે ડાર્ કરલે હોર્ તો. 
આવા રકસ્સામાાં, વેપારીઓ ર્ાના ડારર્ાંગ એકમોન ે
જથ્થાબાંધ ઓડાર આપે છે. આમ, કચ્છના વણકરો 
પાસે તેમના ર્ાનાને ડાર્ કરાવવા માટેના રવરવધ મૂળ 
છે. ડારર્ાંગ પ્રરક્રર્ામાાં મોટા પ્રમાણમાાં પાણીનો 
ઉપર્ોગ થાર્ છે. સામાન્ર્પણે, મીલમાાં થતી 
રાસાર્રણક ડારર્ાંગ કરવાની પ્રરક્રર્ામાાં ક દરતી રીત ે
વણકરો દ્વારા કરવામાાં આવતી ડાર્ની પ્રરક્રર્ા કરતા 
ખૂબ વધ  પ્રમાણમાાં પાણીનો ઉપર્ોગ થાર્ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યાનણનો પ્રકાર રાસાયક્ષર્કડાય કુદરતી ડાય 

કાલા કપાસ 

વર્કરો પોતે 
 

સ્થાત્રનક ખિીઓ 
 

કચ્છ બહારની ડાત્રયિંર્ મીલો 
(દા.ત. આર.એસ.એલ.) 

વર્કરો પોતે 
 

ખમીર 

અન્ય કપાસ 

વર્કરો પોતે 
 

સ્થાત્રનક ખિીઓ 
 

કચ્છ બહારની ડાત્રયિંર્ મીલો 
(દા.ત. આર.એસ.એલ.) 

વર્કરો પોતે 
 

સ્થાત્રનક ખિીઓ 

 

કોષ્ટક ૧૦: કચ્છમા ંકોટન યાનણ ડાત્રયિંર્ માટેની વ્યવસ્થા 
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લૂમ પર કરવામાાં આવતી પ્રરક્રર્ા એ વાસ્તરવક 

વણાટની પ્રવૃરિ છે કે જમેાાં વણકરો તેમના કૌશલ્ર્ો 

અને રનપ ણતાનો ઉપર્ોગ કર ે છે, રવરવધ 

રડઝાઈનો/ભાતો તૈર્ાર કર ેછે અને ફેરિક તથા સાડી, 

શાલ, સ્ટોલ્ડ (ચોળી), વગેર ે જવેી રવરવધ પ્રકારની 

વસ્ત ઓન ાં વણાટ કર ે છે. તેમાાં મ ખ્ર્ત્વ ે માનવીર્ 

મજૂરીની જરૂર પડે છે. મોટાપાર્ે, રદવસના કામના 

કલાકો દરરમર્ાન વણાટની પ્રરક્રર્ા કરવામાાં આવે છે. 

રાત્રીના સમર્ે વણાટ કામ સામાન્ર્ રીત ેટાળવામાાં 

આવે છે, આમ રવજળીનો ઉપર્ોગ મર્ાારદત થાર્ છે. 

હકીકત,ે વાસ્તરવક વણાટની પર્ાાવરણ પર ખૂબ 

ઓછી રવપરીત અસર છે, રસવાર્ કે તેની આડકતરી 

અસરો કે જ ે માનવીર્ ઊજાા ટકાવી રાખવા માટે 

જરૂરી છે. 

લૂમ બાદની પ્રરક્રર્ામાાં મોટા ભાગે અાંરતમ ઉત્પારદત 

ફેરિકની સફાઈ અને ધોવાનો સમાવેશ થાર્ છે, 

અમ ક રકસ્સામાાં, તેના પર ગરમ ઇસ્ત્રી પણ કરવામાાં 

આવે છે. તેના પછી, વસ્ત  વેચાણ માટે તૈર્ાર થઈ જાર્ 

છે. તેમ છતાાં, પાણી અને ઊજાાનો ઉપર્ોગ વધ  રરપોટા 

થર્ો નથી. 

 

(૫) માકેરટાંગ (વેચાણ)   

વણકરો રવરવધ સેલ એવેન્ર્ નો ઉપર્ોગ કરીને રવરવધ 

ક્ષેરત્રર્ સ્થળો પર તેમની વસ્ત ઓન ાં વેચાણ કર ે છે. 

મોટા ભાગના વણકરો છૂટક દ કાનો દ્વારા તેમની 

વસ્ત ઓન ાં વેચાણ કર ેછે, મોટા ભાગ ેતે તેમના ઘરો કે 

નાના શો રૂમમાાં હોર્ છે, આ ઉપરાાંત આ વસ્ત ઓ 

ભારતના રવરવધ ભાગોમાાં તેમજ રવદેશોમાાં પણ 

વેચાણ થાર્ છે. છૂટક વેચાણ ઉપરાાંત, દેશના મ ખ્ર્ 

શહેરોમાાં પ્રદશાન (દા.ત. રદલ્હી, બેંગલોર, હૈદરાબાદ, 

મ ાંબઈ) એ વેચાણ માટેન ાં મ ખ્ર્ રબાંદ  છે. ઉદ્યોગ 

સાહરસક વણકરો ર્ .એસ.એ., ઓસ્ટરે રલર્ા, ર્ .કે., 

ફ્રાાંસ, વગેર ે સરહત રવરવધ દેશોમાાં રનર્રમતપણે 

પ્રદશાનોમાાં ભાગ લ ેછે. જ્યાર ે દેશની અાંદર વસ્ત ઓ 

ટરક મારફત ેટર ાન્સપૉટા કરવામાાં આવે છે ત્ર્ાર,ે મોટા 

ભાગે તે અન્ર્ સામાન સાથે મોકલવામાાં આવ ે છે, 

રનર્ાાતના ઓડારો મ ખ્ર્ત્વે વહાણ કે એર કાગો 

મારફત ટર ાન્સપૉટા કરવામાાં આવે છે. આમ, વસ્ત ના 

વેપારની પર્ાાવરણલક્ષી અસરોન ાં આકલન કરતી 

વખતે કેટલા અાંતર ેવસ્ત ઓ વેચવામાાં આવ ેછે અન ે

ટર ાન્સપૉટા કરવામાાં આવ ે છે, તેના પર તેનો આધાર 

રાખ ેછે. 
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પટરત્રશટટો 

 

  

  માપદાંડો એકમો ૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ ૭ 

ખેડૂતની 
વવગત 

  
  
  
  
  

ખેડૂતનુ ં
નામ 

નામ 

રાજુભાઇ 

નરશીભાઈ 

નાલોદા 
ત્રવરમભાઈ 

કલયાર્ભ
ઈ નથભુાઈ 
માિવી 

ત્રશવરામભાઈ 

શભંભુાઈ 

પડંયા 

ભવાનભાઈ 

ર્ોત્રવિંદભાઈ 
પટેલ 

ભવાનભાઈ 

ર્ોત્રવિંદભાઈ પટેલ 

ભાવેશખેમજી 
પટેલ 

વય વષણ ૫૪ ૬૦ ૬૦ ૫૨ ૫૦ ૫૦ ૨૯ 

ર્ામ નામ શમશેરપરુ મોરઠવાડા માખેલ પડંયાગ્રહ પ્રાર્પર પ્રાર્પર નારાયનપર 

તાલકુો નામ સમી હરજી રાપર રાપર રાપર રાપર નખિાર્ા 

ત્જલ્લો નામ પાટર્ પાટર્ કચ્છ કચ્છ કચ્છ કચ્છ કચ્છ 

જમીનની 
વવગત 

  
  

કૂલ 
જમીર્ 

એકર ૫૧ ૧૪ ૫૦ 3૦ ૨૫ ૨૫ 3૫ 

માટીનો 
પ્રકાર 

પ્રકાર બ્લેક કોટન ર્ોરાડુ 
કાળી-
ર્ોરાડુ 

માટટયાર-
કલેતર 

સેન્ડી સેન્ડી સેન્ડી લોન 

ત્રસિંચાઇવા
ળી જમીન 

એકર ૦ ૯ ૦ ૦ ૧૮ ૧૮ 3૫ 

ત્રસિંચાઇનો 
સ્ત્રોત 

પ્રકાર 
ત્રસિંચાઇ 

આિાટરત 
બોરવેલ 

ત્રસિંચાઇ 
આિાટરત 

ત્રસિંચાઇ 
આિાટરત 

બોરવેલ બોરવેલ બોરવેલ 

કપાસ 
ઉત્કપાદન 

  
  
  
  
  
  
  
  

કપાસનુ ં
વષણ 

વષણ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

કપાસ 
વાવેતરનો 
ત્રવસ્તાર 

એકર ૨૯ 3 ૮ ૧૬ ૨ ૬ ૪ 

કપાસના 
ત્રવસ્તારમા ં
ત્રસિંચાઇ 

એકર ૦ 3 ૦ ૦ ૨ ૬ ૪ 

કપાસનો 
પ્રકાર 

નામ દેશી બી.ટી. 
કાલા 
(દેશી) 

કાલા (દેશી) બી.ટી. કાલા (દેશી) બી.ટી. 

કપાસની 
જાત 

નામ કલ્યાર્૭૯૭; 

ગજુરાત૨૧ 
S-૬ (Ankur, 

Jai) 

કલ્યાર્ 

(ગજુરાત-

૨૧) 

કલ્યાર્ 

(ગજુરાત -૨૧) 
અંકુર/િનલક્ષ્મી કલ્યાર્-૭૯૭ જૈ 

રોપીર્ીની 
તારીખ 

તારીખ 
૧૫ જુલાઈથી 
૧૫ઓર્સ્ટ 

૧૫ થી ૨૦ 

જૂન 

૧૦ થી ૧૫ 

ઓર્સ્ટ 

૧૫ થી 3૦ 

ઓર્સ્ટ 
૧૫- જૂન ૧૫- જુલાઈ ૨૫-મે 

લર્ર્ીનો 
સમય 

તારીખ 
૭ ફેબઆૃરીથી 

૧૫ માચણ 

૧૫ 

ઓક્ટોબરથી 
૧૫ જાન્યઆુરી 

૧૫ 

ફેબઆૃરીથી
માચણ ના 
અંત સિુી 

ફેબઆૃરી 
અંતથી એત્રપ્રલ 

અંત 

ઓક્ટોબર 
અંતથી માચણ 

૧૫ -૨૮ ફેબઆૃરી 
ઓક્ટોબર 
અંતથી ૧૫ 

જાન્યઆુરી 

ઉવપાદન કી.ગ્રા. ૧૬૦૦૦ 3૦૦૦ ૧૬૦૦૦ ૪૬૮૦ 3૨૮૦ ૭૪૮૦ ૬૧૬૦ 

ઉવપાદક
તા 

કી.ગ્રા./
એકર 

૫૬૦ ૧૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૯3 ૧૬૪૦ ૧૨૪૭ ૧૫૪૦ 

 જીવનિંગમીલ
ની વવગતો 

ત્રમલનુ ં
સ્થળ 

નામ હરજી હરજી 
પડિર, 

કચ્છ 
પડિર, કચ્છ રાપર, કચ્છ રાપર, કચ્છ જાખ, કચ્છ 

ખેતરથી 
અંતર 

ટકમી 3૦ ૨ ૧૫૦ ૧૬૦ ૧3 ૧3 ૨૫ 

 

પરિરશષ્ટ ૮. અભ્યાસ દિરમયાન પિામશક કિલે કપાસના ખેડૂિોનુાં રવગિવાિ વણકન 
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માપદાંડો 
શામજીભાઈ ચમનભાઈ રમેશ માવજી લાલજી વણકર 

કોટાય ખમીર 

કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા 
વણાટ માટે ઉપયોગમાાં લેવાત ુાંકોટન 
યાનમ (કી.ગ્રા. માાં) ૫૦૦૦ ૪૫૦૦ ૪૦૦ ૨૦૦ ૨૫૦ ૫૦૦ ૫ 3૦ ૯૦૦૦ 
કી.ગ્રા. દીઠ ફેલિક બનાવવા અન ે
માકેડટિંગ કરવા પર CO

૨
Eq ૦.૯૧ ૦.૫૫ ૧.૪૮ ૧.૨૫ ૧.૧૫ ૧.૦3 ૦.૬૯ ૧.૪૦ ૦.૭૯ 

કી.ગ્રા. દીઠ ફેલિક બનાવવા અન ે
માકેડટિંગ કરવા પર કલૂ CO

૨
Eq 

(કી.ગ્રા.) 
૪૫3૬ ૨૪૬૪ ૫૯૧ ૨૫૦ ૨૮૭ ૫૧૭ 3 ૪૨ ૭૧૪૯ 

સ્પવનિંગ મીલ માટે ફાળવેલા કલૂ 

કપાસનો જથ્ર્ો (કી.ગ્રા.)૧૩૯ ૫૦૫૧ ૪૫૪૫ ૪૦૪ ૨૦૨ ૨૫3 ૫૦૫ ૫ 3૦ ૯૦૯૧ 
કી.ગ્રા દીઠ યાનમ બનાવવા માટે 
CO

૨
Eq (કી.ગ્રા) ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 ૨.૨3 

યાનમ સ્પવનિંગ પર માટે જવાબદાર 
કલૂ CO

૨
Eq (કી.ગ્રા) ૧૧૨૮૭ ૧૦૧૫૮ ૯૦3 ૪૫૧ ૫૬૪ ૧૧૨૯ ૧૧ ૬૮ ૨૦૨૭3 

જીવનિંગ માટે લાગ ુપડતુાં કલૂ 

કપાસનો જથ્ર્ો(કી.ગ્રા)૧૪૦ ૫૧૫૪ ૪૬3૮ ૪૧૨ ૨૦૬ ૨૫૮ ૫૧૫ ૫ 3૧ ૯૨૭૬ 
કી.ગ્રા. દીઠ જીન કરેલ (અર્વા 
લલન્ટ) ઉત્કપાદન માટે CO

૨
Eq (કી.ગ્રા) ૦.૧૯૬ ૦.૧૪૮ ૦.૧૯૬ ૦.૧૪૮ ૦.૧૯૬ ૦.૧૪૮ ૦.૧૯૬ ૦.૧૪૮ ૦.૧૯૬ 

કોટનજીવનિંગ માટે લાગ ુપડતુાં કલૂ 

CO
૨
Eq (કી.ગ્રા) ૧૦૧૦ ૬૮૫ ૮૧ 3૦ ૫૦ ૭૬ ૧ ૫ ૧૮૧૭ 

કપાસના ખેડૂતો માટે લાગ ુપડતુાં 

કલૂ કપાસનો જથ્ર્ો૧૪૧ ૭૭૫૦ ૭૦૮૧ ૬૨૦ 3૧૫ 3૮૭ ૭૮૭ ૮ ૪૭ ૧3૯૫૦ 
કી.ગ્રા. દીઠ કપાવસયાવાળો કપાસ 
ઉત્કપાદન માટે CO

૨
Eq (કી.ગ્રા) ૦.૯૬ ૪.૧3 ૦.૯૬ ૪.૧3 ૦.૯૬ ૪.૧3 ૦.૯૬ ૪.૧3 ૦.૯૬ 

કપાસ ઉત્કપાદન માટે લાગ ુપડતુાં 
કલૂ CO

૨
Eq (કી.ગ્રા) ૭૪૨૦ ૨૯૨૨૨ ૫૯૪ ૧૨૯૯ 3૭૧ 3૨૪૭ ૭ ૧૯૫ ૧33૫૭ 

વણકરોને લાગ ુપડતુાં એકાંદર CO
૨
Eq 

ઉત્કસર્જન ૨૪૨૫૨ ૪૨૫૨૯ ૨૧૬૮ ૨૦3૧ ૧૨૭3 ૪૯૬૯ ૨3 3૦૯ ૪૨૫૯૫ 
કી.ગ્રા. દીઠ કપાસની 
વૅલ્યચુેઇનનુાંવણકરનેલાગ ુપડતુાં 
CO

૨
Eq ઉત્કસર્જન ૪.૮૫ ૯.૪૫ ૫.૪૨ ૧૦.૧૫ ૫.૦૯ ૯.૯૪ ૪.૬3 ૧૦.3૦ ૪.૭3 

 

૧૩૯ ન્સ્પત્રનિંર્ ત્રમલ થી વર્કર સિુીમા ં૧% યાનણની ખાિ. 
૧૪૦ ક્ષલન્ટ કપાસ (જીત્રનિંર્) થી યાનણ ન્સ્પત્રનિંર્ સિુીમા ં૨% કપાસની ખાિ 
૧૪૧ ઉવપાદન થી જીત્રનિંર્ પ્રટિયા સિુીમા ંલર્ભર્ 33-3૫% કપાસની ખાિ 

 

પરિરશષ્ટ ૯. વણકિો માટે િેમના કાલા અને બી.ટી. આધારિિ ફેરિક બનાવવા અને િેના 
માકેરટાંગના કાિણે થિી કાબકનલક્ષી અસિો 



90 
 

પટરત્રશટટો 

 

  

માપદાંડ 
શામજીભાઈ ચમનભાઈ રમેશ માવજી લાલજી વણકર 

કોટાય ખમીર 

કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા બી.ટી. કાલા 
ઉપયોગમાાં લેવાતો કપાસનો 
કલૂ જથ્ર્ો (કી.ગ્રા.) ૫૦૦૦ ૪૫૦૦ ૪૦૦ ૨૦૦ ૨૫૦ ૫૦૦ ૫ 3૦ ૯૦૦૦ 
ડાય કરેલ કપાસનો કલૂ 
જથ્ર્ો(કી.ગ્રા.) ૨૫૦૦ ૧3૫૦ 3૦૦ ૨૦૦ ૧૫૦ ૪૫૦ ૦ 3૦ 3૦૦૦ 
કુદરતી ડાય કરેલ કપાસનો કલૂ 
જથ્ર્ો (કી.ગ્રા.) ૫૦૦ ૦ 3૦૦ ૦ ૫૦ ૦ ૦ ૦ 3૦૦૦ 
કુદરતી રીતે ડાય કરવામાાં 
ઉપયોગમાાં લેવાતો કલૂ પાણીનો 
જથ્ર્ો (લલટર) 

૨૨૫૦૦ ૦ ૧૯૫૦ ૦ ૨૦૦ ૦ ૦ ૦ ૯૦૦૦ 
રાસાયલણક રીત ેડાય કરેલ 
કપાસનો કલૂ જથ્ર્ો(કી.ગ્રા.) ૨૦૦૦ ૧3૫૦ ૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૪૫૦ ૦ 3૦ ૦ 
રાસાયલણક રીત ેડાય કરવામાાં 
ઉપયોગમાાં લેવાતો કલૂ પાણીનો 
જથ્ર્ો(લલટર) 

૧3૦૦૦૦ ૮૭૭૫૦ ૦ ૧3૦૦૦ ૨૦૦૦ ૯૦૦૦ ૦ ૧૯૫૦ ૦ 
ડાવયિંગ પ્રડ્યામાાં બ્લ ુવોટરનો 
ઉપયોગ(લલટર) ૧૫૨૫૦૦ ૮૭૭૫૦ ૧૯૫૦ ૧3૦૦૦ ૨૨૦૦ ૯૦૦૦ ૦ ૧૯૫૦ ૯૦૦૦ 
કલૂ કપાસ ઉત્કપાદનના કી.ગ્રા. 
ઉત્કપાદન દીઠ બ્લ ુવોટરનો 
ઉપયોગ (લલટર) 

3૦.૫ ૧૯.૫ ૪.૯ ૬૫.૦ ૮.૮ ૧૮.૦ ૦.૦ ૬૫.૦ ૧.૦ 
કપાસના ખેડૂતોને ફાળવેલાકલૂ 
કપાસનો જથ્ર્ો(કી.ગ્રા.) ૭૭૫૦ ૭૦૮૧ ૬૨૦ 3૧૫ 3૮૭ ૭૮૭ ૮ ૪૭ ૧3૯૫૦ 
કી.ગ્રા. દીઠ કપાસના 
ઉત્કપાદનમાાં ઉપયોગમાાં લેવાત ુાં 
બ્લ ુવોટર (લલટર/કી.ગ્રા.) 

૧૦૫ ૧૧૫૬ ૧૦૫ ૧૧૫૬ ૧૦૫ ૧૧૫૬ ૧૦૫ ૧૧૫૬ ૧૦૫ 
કપાસનો પાલ લેવામાાં ઉપયોગ 
ર્નાર બ્લ ુવોટર (લલટર) ૮૧૬૦૮૬ ૮૧૮33૦૫ ૬૫૨૮૭ 3૬3૭૦૨ ૪૦૮૦૪ ૯૦૯૨૫૬ ૮૧૬ ૫૪૫૫૫ ૧૪૬૮૯૫૫ 
વણકરોને લાગ ુપડતો એકાંદર 
બ્લ ુવોટરનો ઉપયોગ (લલટર) ૯૬૮૫૮૬ ૮૨૭૧૦૫૫ ૬૭૨3૭ 3૭૬૭૦૨ ૪3૦૦૪ ૯૧૮૨૫૬ ૮૧૬ ૫૬૫૦૫ ૧૪૭૭૯૫૫ 
વણકરોને લાગ ુપડતી સમગ્ર 
કોટન વૅલ્યચુેઇનમાાં બ્લ ુ
પાણીનો ઉપયોગ (લલટર) 

૧૯૪ ૧૮3૮ ૧૬૮ ૧૮૮૪ ૧૭૨ ૧૮3૭ ૧૬3 ૧૮૮૪ ૧૬૪ 
 

પરિરશષ્ટ ૧૦. કાલા અને બી.ટાાં આધારિિ ફેરિક બનાવવા અને માકેરટાંગ કિવા માટે વણકિોને 
લાગુ પડિી પાણીલક્ષી પયાકવિણીય અસિો 
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(રનર્ામક, જીલ્લા ગ્રામ્ર્ રવકાસ એજન્સી, ભ જ-કચ્છ 
સાથે ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ થર્ેલ ચચાા પરથી 
તૈર્ાર કરલે છે) 

ભારત સરકાર અને ગ જરાત સરકાર ે કારીગરો માટે 
ઘણી ર્ોજનાઓ તૈર્ાર કરી છે. રવરવધ રવભાગો અન ે
એજન્સીઓ મારફત આ ર્ોજનાઓ અમલ થઈ રહી 
છે. કારીગરો ઉદ્યોગ સાહરસક અન ેસહકારી માંડળીના 
સભ્ર્ (ખૂબ ઓછા રકસ્સામાાં) તરીકે કામ કરતા 
હોવાથી તઓેને પણ સરકારી રવભાગો ની રવરવધ 
ર્ોજનામાાં આવરી લેવામાાં આવે છે. કારીગર સમ દાર્ 
સ ધી તેની વ્ર્ાપક પહોાંચની ખાતરી અને તેની સીધી 
અસર માટે તમામ ર્ોજનાઓ વચ્ચે મજબ ત સાંકલન 
સાધવાની જરૂર છે. 

કારીગરોના કલ્ર્ાણ માટે રાજ્ય અન ેકેન્દ્ર સરકારની 
રવરવધ ર્ોજનાઓ બાબતે જાગૃરત વધારવા માટે 
રજલ્લા કક્ષા પર હૅન્ડલૂમ અને હેરન્ડક્રાફ્ટ ક્ષેત્રમાાં કામ 
કરતી રવરવધ એજન્સીઓન ે સામેલ કરીન ે એક 
કાર્ાક્રમ ગોઠવવો જોઇએ. તેની સાથે એમેઝોન જવેા 
ઇ-કોમસાના પલેટફોમા જોડવાથી કારીગરોને નવા 
બજારો ઓળખવામાાં મદદ મળી શકે છે. ગ્રામીણ અન ે
શહેરી કારીગરોન ે તમામ એજન્સીઓ સરળતાથી 
તેમની ર્ોજનાઓ સમજાવશે. કારીગરોને અન કૂળ 
એવા આવા કાર્ાક્રમો સમર્ાાંતર ેગોઠવવાથી કારીગરો 
એજન્સીઓની નજીક આવશે અન ે તેમન ે સરકાર 
દ્વારા કારીગરોના ફાર્દા માટે જાહેર કરવામાાં આવતી 
રવરવધ ર્ોજનાઓનો લાભ લેવા સમથા કરશે. આવા 
સમાન માંચ પર તેમની સમસ્ર્ાઓને વાચા આપીને 
અને તેમની વૃરિ માટે સરકારી મદદ મેળવીનેઆ 
કરીગરોમાાં સરકાર દ્વારા તેમન ે સાાંભળર્ા હોવાની 
લાગણી પણ જન્મશે.. 

૨૦મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ રનર્ામક, 
ડી.આર.ડી.એ. સાથે ગોઠવેલ બેઠક 
દરરમર્ાન:રનર્ામક, ડી.આર.ડી.એ., ભ જ-કચ્છ સાથે 
૨૦મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ થર્લે ચચાા દરરમર્ાન 
અરધકારીઓએ રવરવધ રવભાગોની નીચેની 
ર્ોજનાઓ વણાવી હતી, તેનો કારીગરો માટેના જીલ્લા 
કક્ષાના મારહતી પહોાંચાડવાના કાર્ાક્રમમાાં સમાવેશ 
કરી શકાર્. 

૧. જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર (ડી.આઇ.સી.), ભ જ 

કારીગરો માટેની ક ટીર ઉદ્યોગને લગતી 
ર્ોજનાઓની અમલવારી કરવા માટે 
ડી.આઇ.સી. નોડલ એજન્સી છે. કારીગરો 
માટેની મ ખ્ર્ ર્ોજનાઓ નીચ ેમ જબ છેેઃ 

૧.૧ દિોપાંત થેન્ગડી ઇન્ટરસે્ટ સપોટા સ્કીમ 

૧.૨ બાજપાઈ બેન્કેબલ ર્ોજના 

૧.૩ હેન્ડીક્રાફ્ટ અન ે હૅન્ડલૂમ કારીગરો માટે 
સહકારી માંડળીની રચના કરવી 

૧.૪ વણકરો માટેના ઓળખ પત્રો 

૧.૫ ઉદ્યોગ આધાર ર્ોજના હેઠળ 
કારીગરોના એકમોની નોાંધણી કરવી. 

 
૨. આર.એસ.ઇ.ટી.આઇ., ભ જોડી 

કચ્છ જીલ્લાની આગળ પડતી બેંક –દેના બેંક દ્વાર 
ઊભી કરવાાં આવેલ ઇરન્સ્ટટ્યૂટ. ઉદ્યોગ 
સાહરસકતા લાગ  કરવા માટેની તાલીમ પૂરી 
પાડવી તેનો લક્ષ્ય છે. કારીગરો નીચેના 
કાર્ાક્રમોનો લાભ લઈ શકેેઃ 

૨.૧ કારીગરોની જરૂરરર્ાત મ જબના તાલીમ 
કાર્ાક્રમો. કારીગરોએ જૂથમાાં જવાની 
જરૂર હોર્ છે. 

૨.૨ કારીગરો માટેનો રનવાસી ઉદ્યોગ 
સાહરસકતા રવકાસ કાર્ાક્રમ. 
કારીગરોની જરૂરરર્ાત મ જબ રનષ્ણાત 
તજજ્ઞ બોલાવી શકાર્ છે. 

૨.૩ જૂથમાાં લોકોને નાણાકીર્ સાંસ્થા પાસેથી 
લોન મળી રહે ત્ર્ાાં સ ધી કાર્ાક્રમ બાદ 
પણ શરૂઆતની મદદ પૂરી પાડવામાાં 
આવે છે. 

 
૩. જીલ્લા ગ્રામીણ રવકાસ એજન્સી (ડી.આર.ડી.એ.), ભ જ 

સમગ્ર રજલ્લામાાં ગ્રામીણ રવકાસન ે લગતા 
કાર્ાક્રમોની અમલવારી કરનાર મ ખ્ર્ નોડલ 
સાંસ્થા. કારીગરો સામેલ થઈ શકે તેવા મ ખ્ર્ 
કાર્ાક્રમો નીચ ેમ જબ છેેઃ 

૩.૧ પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામઉદ્યોગ ર્ોજના 
(પી.જી.વાર્.) –કારીગરોના સાંગઠનો કે 
એન.જી.ઓ. લાભ લઈ શકે છે. 

પરિરશષ્ટ ૧૧. કાિીગિો માટેની સિકાિી યોિનાઓ અન ેઇ-કોમસક (ઇલેક્ટટર ોરનક વેપાિ) 
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પટરત્રશટટો 

 

  

૩.૨ રણોત્સવ જવેા મહત્વના કાર્ાક્રમોમાાં 
સ્ટોલ પૂરા પાડવા 

૩.૩ સ્થારનક ગ્રામહાટો અન ેઅન્ર્ સ્થળો 
પર સ્ટોલ પૂરા પાડવા 

૩.૪ હસ્તકલા ના મેળામાાં ગ જરાત બહાર 
સ્ટોલ પૂરા પાડવા – માત્ર બી.પી.એલ. 
કારીગરો માટે 

 
૪. જીલ્લાની મ ખ્ર્ બેંક (દેના બેંક), ભ જ 

દેના બેંક એ કચ્છ જીલ્લાની મ ખ્ર્ બેંક છે. તે 
કારીગરો માટેના નીચેના નાણાકીર્ સમાવેશક 
કાર્ાક્રમો લાગ  કરવા માટેની નોડલએજન્સી છેેઃ 

૪.૧ કારીગરો માટે એમ.ર્ .ડી.આર.એ. લોન 

૪.૨ કારીગરો માટે રૂપે કાડા 

૪.૩ કારીગરો સાંબાંરધત પોટાલ પર મારહતી 
 
૫. ગરવી ગ જારી (ગ જરાત સ્ટેટ હૅન્ડલમૂ એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

ડેવલોપમેન્ટ કોપોરશેન) અન ેઇન્ડેક્ષ-સી 

ગરવી ગ જારી અને ઇન્ડેક્ષ-સી એ ગ જરાત 
સરકારની એજન્સીઓ છે જ ેરાજ્યમાાં કળા અને 
હસ્તકલાને ઉિેજન આપે છે. ભ જમાાં મ ન્દ્રા રોડ 
પર આધારરત ભ જ હાટ મારફત કામ કર ે છે. 
તેમની મ ખ્ર્ ર્ોજનાઓ નીચ ેમ જબ છેેઃ 

૫.૧ કારીગરો માટે કૌશલ્ર્ વધાન તાલીમો 

૫.૨ રાજ્ય દ્વારા પ રસ્કૃત પ્રદશાનોમાાં 
કારીગરોને સ્ટોલફાળવવા 

૫.૩ એવોડા  રવજતેા કારીગરોને તેમજ સ સ્ત 
હસ્તકલામાાંથી આવતા કારીગરો માટે 
રવના મૂલ્ર્ ે સ્ટોલ (નામદા, રોગન, 
વારનાશ કામ, ખરાડ વણાટ, અજરખ 
રપ્રરન્ટાંગ અન ેતાાંબ ચડાવેલધાંટડીઓ) 

૫.૪ કારીગરો પાસેથી સીધી ખરીદી 

૫.૫ અમદાવાદમાાં રાિર ીર્ કક્ષાની ખરીદારો-
વેચનારાઓની બેઠક ગોઠવવી 

૫.૬ કારીગરો સાથે પ્રોસેરસાંગ કે જોબ વકા  

૫.૭ મોકલેલ માલ મ જબ કારીગરોનોસ્ટૉક 
રાખવો 

 
૬. રવકાસ કરમશનર (હેરન્ડક્રાફ્ટ) કચેરી, ભ જ 

સમગ્ર દેશમાાં હેરન્ડક્રાફ્ટ અને કારીગરોના રવકાસ 
માટે ભારત સરકારની મ ખ્ર્ કામ કરતી એજન્સી 
તરીકે રવકાસ કરમશનર (હેરન્ડક્રાફ્ટ) છે. તેની 
ભ જમાાં કચેરી આવેલી છે. તેની નીચ ે મ જબની 
ર્ોજનાઓ જાણીતી છે (સૂચક ર્ાદી કારણ કે 
કચેરીના પ્રરતરનરધ બેઠકમાાં હાજર ન હતા): 

૬.૧ આધાર સાથ ેજોડાર્ેલ નવા કારીગરોના 
ઓળખ પત્રોફાળવવા 

૬.૨ કારીગરો માટે રાિર ીર્ એવોડા , રાિર ીર્ 
મેરરટ સરટારફકેટ 

૬.૩ કારીગરો માટેના રાિર ીર્ કક્ષાના 
મેળવવા 

 
૭. હેરન્ડક્રાફ્ટ મેગા ક્લસ્ટર ર્ોજના (એચ.એમ.સી.એમ.) 

કચ્છ રજલ્લામાાં રાિર ીર્ કક્ષાનો સરકારી મોટો 
કાર્ાક્રમ અમલ થઈ રહ્યો છે. એચ.એમ.સી.એમ. 
તેની ભ જ હાટ રસ્થત કચેરી મારફત કામ કર ેછે. 
મ ખ્ર્ ર્ોજનાના નીચ ેમ જબના ઘટક છેેઃ 

૭.૧ કારીગરો અને રડઝાઈનરો સાથ ે
રડઝાઈન તૈર્ાર કરવી 

૭.૨ ડી.સી. (હેરન્ડક્રાફ્ટ) સાથ ેજોડાર્ેલ સરળ 
ઋણ ર્ોજના 

૭.૩ કારીગરોને ટૂલરકટોન ાં રવતરણ 

૭.૪ સામાન્ર્ સ રવધા કેન્દ્રો (સી.એફ.સી.) 
ઊભા કરવા 

૭.૫ રાિર ીર્ કક્ષા પર વેપાર મેળાઆર્ોરજત 
કરવા 

 
૮. નાબાડા 

જીલ્લા કક્ષાની એજન્સી કે જનેી કચેરી ભ જ 
શહેરમાાં આવેલી છે. જીલ્લા રવકાસ પ્રબાંધક, 
નાબાડા પાસેથી કારીગરો માટેની ર્ોજનાઓની 
ર્ાદી મેળવી શકાર્ છે. 

૯. અન્ર્ સરકારી રવભાગોની ર્ોજનાઓ 

અન્ર્ સરકારી રવભાગો માટેની ર્ોજનામાાં નીચ ે
મ જબનો સમાવશે થાર્ છે, તેની રવગતો આ 
અહેવાલ પૂરો કરતી વખતે ઉપલબ્ધ ન હતીેઃ 

૯.૧ સમાજ કલ્ર્ાણ રવભાગ 

૯.૨ માટી કલા અને ગ્રામીણ ટેકનોલોજી 
ઇરન્સ્ટટ્યૂટ, ગાાંધીનગર 
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૯.૩ નેશનલ હૅન્ડલૂમ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરશેન 

૯.૪ જી.આર.આઇ.એમ.સી.ઓ. – ગ જરાત 
રૂરલ ઇન્ડસ્ટર ીઝમાકેરટાંગમાાં કોપોરશેન. 

 
* નોાંધેઃ ચચાાના આધાર ેઅન ેમળેલી મારહતી મ જબ 
ર્ોજનાઓની ર્ાદી તૈર્ાર કરવામાાં આવી છે. આ 
સૂચક ર્ાદી છે અન ેવધ  દરકે ર્ોજના અાંતગાત કે અન્ર્ 
ર્ોજનાઓન ે લગતી વધૂ મારહતી જીલ્લા કક્ષાના 
કાર્ાક્રમમાાં ઉમેરી શકાર્ 
 
વધારાની મારહતી 

૧. ઉદ્યોગ અને ખાણ રવભાગ, ગ જરાત સરકારની 
ર્ોજનાઓ., 

રવકાસ કરમશનર, હેન્ડલૂમ્સેઃ http://www.imd-
gujarat.gov.in/handloom-schemes 
 

૨. કાપડ માંત્રાલર્, ભારત સરકાર, રવકાસ કરમશનર, 
હેન્ડલૂમ્સનીર્ોજનાઓેઃ 

૧. વ્ર્ાપક હૅન્ડલૂમક્લસ્ટર રવકાસ ર્ોજના/ 
સાંકરલત હૅન્ડલૂમ રવકાસ ર્ોજના 

૨. વ્ર્ાપક હૅન્ડલૂમ રવકાસ ર્ોજના/ રાિર ીર્ 
હૅન્ડલૂમ રવકાસ કાર્ાક્રમ (એન.એચ.ડી.પી.)_ 
એરપ્રલ ૨૦૧૭ થી માચા ૨૦૨૦ 

http://handlooms.nic.in/writereaddata/2
636.pdf 

૩. પ નરુત્થાન, સ ધારા અને પ નગાઠન ર્ોજના 

૪. ર્ાના સપલાર્ ર્ોજના 

એ. એન.એચ.ડી.સી. – ર્ાના સપલાર્ ર્ોજના - 
ર્ાના સપલાર્ ર્ોજના (અમલવારી 
સમર્ગાળો – ૨૦૧૯ -૨૦) 

i. રાજ્યમાાં લૂમોની સાંખ્ર્ા મ જબ ર્ાનાની 
સપલાર્ માટેના સૂચક લક્ષ્યાાંકો 

ii. સીધી સબરસડી ના બદલે ડી.બી.ટી (સીધા 
બેંકમાાં ટર ાન્સફર) મારફત ૧૦% સબરસડી 
વળતર સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ (કપાસ, ઘરલે ાં 
રસલ્ક, ઊન, રલનેન) 

એ. મીલના દરવાજા પરની કીમત, 
જથ્થાબાંધ કરતા ઓછી 

બી. હૅન્ડલૂમ કેરન્દ્રત હોર્ તવેા 
રવસ્તારોમાાં ર્ાના ડેપો ખોલવા 
જથેી કરીને રનર્રમત અન ે

સમર્સર ર્ાનાની સપલાર્ની 
ખાતરી કરી શકાર્ 

સી. એન.એચ.ડી.સી. એ દરકે રાજ્યમાાં 
ઓછામાાં ઓછી ર્ાનાની એક 
વખાર બનાવવી જોઇએ. 

ડી. ર્ાના/વણકર મહિમ જથ્થોેઃ 

i. કપાસ – ૪૦એસ કાઉન્ટ સ ધી 
– ૩૦ કી.ગ્રા./લૂમ/માસ 

ii. કપાસ – ૪૦એસ કાઉન્ટ ઉપર  
- ૧૦ કી.ગ્રા./લૂમ/માસ 

iii. ઊન અન ેરલનન અન ેરસલ્ક 
માટે સમાન 

iv. આ ઉપરાાંત ૨૦% સબરસડી 
લાગ  પડશે નહીાં 

ઇ. વણકરો પાસ ેઆગવો લૂમ નાંબર 
હોવો જોઈએ અને તે ઇ.આર.પી. 
રસસ્ટમમાાં તથા વણકરોની 
પાસબ કમાાં દાખલ કરલે હોવો 
જોઇએ. 

૫. હૅન્ડલૂમ વણકરોના વ્ર્ાપક કલ્ર્ાણ 
માટેની ર્ોજના 

એ..એમ.જ.ેજ.ેવાર્./પી.એમ.એસ.
બી.વાર્. – વર્ ૧૮ – ૫૦ વર્ા 

બી. એમ.જી.બી.બી.વાર્. – ૫૧-
૫૯ વર્ા 

http://handlooms.nic.in/writ
ereaddata/1232.pdf 

૬. લાગ ુ કરનાર પાાંખ – સેન્ટરલ 
આરસસ્ટન્સ ફોર ઇમ્પરલમેન્ટેશન 
ઓફ ધ હૅન્ડલૂમ (રરઝવેશન ઑફ 
ધ આરટાકલ્સ ફોર પ્રોડકશન) 
એક્ટ, ૧૯૮૫ 

૭. હૅન્ડલૂમ વણકર મ દ્રા ર્ોજના અને 
ઓનલાઇન પોટાલ– ઓનલાઇન 
ક્લેઇમ માટે અન ેગાળાના નાણાાં 
રવતરણ કરવા માટે, વ્ર્ાજ ની 
સબરસડી અન ેઋણ ગૅરાંટી ફી 

૮. ૨ બાળકો સ ધી નેશનલ 
સ્કૉલરરશપપોટાલ (એન.એસ.પી.) 
મારફત રશષ્ર્વૃરત 

http://handlooms.nic.in/writerea
ddata/1232.pdf 

  

http://www.imd-gujarat.gov.in/handloom-schemes
http://www.imd-gujarat.gov.in/handloom-schemes
http://handlooms.nic.in/writereaddata/2636.pdf
http://handlooms.nic.in/writereaddata/2636.pdf
http://handlooms.nic.in/writereaddata/1232.pdf
http://handlooms.nic.in/writereaddata/1232.pdf
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પટરત્રશટટો 

 

આ અભ્યાસ કચ્છ (ગજુરાત, ભારત) ના વર્કર સમદુાય, જે હાથ વર્ાટ કળાને એવા સમયે પનુ: જીવતં કરવા સાથે 
જોડાયેલો છે, જ્યારે તે લર્ભર્ નામશેષ થવાની પટરન્સ્થતીમા હતી, તેમની આજીત્રવકામા ંઆવી રહલેા બદલાવના 
બહુઆયામી પટરમાર્ોના સદંભણમા ંહાથ િરવામા ંઆવ્યો છે. વૈકલ્લ્પક પટરવતણન માળખા તરીકે ઓળખાતા સહભાર્ી 
પથૃ્થક્કરર્ સાિનનો ઉપયોર્ કરીને અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. જેમા ંઆ સમદુાયના લોકોના જીવનમા ંઆવેલા 
આત્રથિક, સામાજીક, સાસં્કૃત્રતક, રાજકીય અને પયાણવરર્ીય બદલાવોની આકારર્ી કરવામા ંઆવી છે. આ અભ્યાસનો હતે ુ
એ સમજવાનો હતોકે વાસ્તવમા આ બદલાવ ન્યાય અને સ્થાયીવવની ટદશામા ંછે કે નહીં.  

અભ્યાસની ફલશ્તુ્રત પટરવતણનની ચાર હકારાવમક લાક્ષક્ષર્કતાઓ જોવા મળી હતી: સખુાકારી (ત્રવશેષત: આત્રથિક) મા ં
એકંદર વિારો અને તમનામા ંઆ કળા પ્રવયે પ્રવતી રહલેી પોતીકાપર્ાની ભાવના તેમજ આ કળા એ તેમની આર્વી 
ઓળખ હોવાની લાર્ર્ી; યવુા પેઢીનુ ંવર્ાટકામ તરફ પાછા ફરવુ ંઅથવા પાછા ફરવામા ંનડી રહલેા અવરોિો; જાત્રત 
જ્ઞાત્રત અને પેઢીર્ત અસામનતાઓને ઓછી કરવાની ટદશામા ંજોડાયેલા પટરવતણનો; તેમજ કચ્છી  વર્ાટના હાદણ ને 
જાળવી રાખવા માટે અલર્ અલર્ સસં્કૃત્રતઓમાથંી મેળવેલ જ્ઞાન, ત્રશક્ષર્ અને તક્નીકી જાર્કારીના ઉપયોર્ ધ્વારા 
અદભતૂ નવીનતમ પ્રયોર્ો અને સર્જનાવમકતા. 

જો કે, આ અભ્યાસમાથંી એ બાબત તરફ પર્ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત થય ુહત ુકે વર્કરોના (ઉદ્યોર્ સાહત્રસકો અને વર્ાટ કાયણકરો) 
બે વર્ો વચ્ચે આત્રથિક અસમાનતાની ખાઇ પહોળી થઇ રહી છે; કાચો માલ અને ઉવપાદનો માિ સ્થાત્રનક બજારો સિુી 
સીત્રમત ન રહતેા,ં તેનો વ્યાપ રાટરીય અને વૈત્રશ્વક બજારો સિુી ત્રવસ્તયાણ હોવાને કારરે્ પયાણવરર્ પર તેની હાત્રનકારક 
અસરો થઇ રહી છે, તમ છતા,ં સ્થાત્રનક કક્ષાએ ઉવપાટદત થતા સજીવ કપાસના વપરાશમા ં વિારો થવાને કારર્ે 
પયાણવરર્ીય અસરોને કંઇક અંશે ત્રનયિંર્મા ંરાખી શકાય છે; તેમજ વર્કરોમા ંઆજીત્રવકા સબંતં્રિત સામટૂહક સજ્જતાનો 
તદન અભાવ. 

આ અભ્યાસમા,ં આ પ્રકારના બદલાવ લાવવામા ંમહવવપરૂ્ણ ભતૂ્રમકા ભજવનાર ચાવીરૂપ િટકોની પર્ છર્ાવટ કરવામા ં
આવી હતી, જેમા ંએજન્સીની ભતૂ્રમકા અને બદલાવ લાવવામા ંયોર્દાન આપનાર ચાવીરૂપ સજંોર્ો (અથણતિં અને 
સમાજમા)ં નો સમાવેશ થાય છે. આમા ંએ તરફ પર્ ધ્યાન આપવામા ંઆવ્ય ુહત ુકે સખુાકારીની ટદશામાંુ ં આવી રહલેા 
બદલાવ કેટલા અંશે સ્થાયી અથવા હરં્ામી છે. તેમજ ન્સ્થર અને ન્યાત્રયક બદલાવ માટે જરૂરી ચાવીરૂપ પર્લા ંઅંર્ ે
ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

અભ્યાસના એક સ્પટટ - પેટા હતે ુતરીકે “પયાણવરર્ીય અસરોની આકારર્ી” કરવાનો પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. જે 
અંતર્ણત કાલા કપાસ અને બીટી કપાસની અસરોની સરખામર્ી કરવામા ંઆવી હતી. જેમા ંએ બાબત સ્પટટ થઇ હતીકે 
કાલા કપાસની પયાણવરર્ીય અસરો ઘર્ી ઓછી છે. 

આ અભ્યાસ િર્ સહભાર્ીઓ દ્વારા સયંકુ્તપરે્ હાથ િરાયો છે: કલ્પવકૃ્ષ, ખમીર અને વર્કર સમદુાયના કેટલાકં વડીલ 
સભ્યો ધ્વારા વર્કર સમદુાયનુ ંપ્રત્રતત્રનત્રિવવ કરવામા આવ્ય ુહત.ુ કલ્પવકૃ્ષ માટે, તે તેના ગ્લોબલ એક્શન રીસચણ પ્રોજેક્ટ, 
એકેડેત્રમક એક્ટીવીસ્ટ કો જનરેશન ઓફ નોલેક ઓન એન્વાયરન્મેન્ટલ જસ્ટીસ (ACKnowl-EJ) નો એક ભાર્ હતો, જ્યારે 
ખમીર માટે તે વર્કરો સાથેની તેમની કામર્ીરીની અસરોને સમજવાનો અને ભાત્રવ આયોજનઓ માટેની ર્હન સમજર્ 
પ્રાપત કરવાનો એક પ્રયાસ હતો.    

 

આ અભ્યાસનો આ સપંરૂ્ણ અહવેાલ છે (ચાવીરૂપ તારર્ો અને પથૃ્થક્કરર્ દશાણવતો સકં્ષક્ષપત  અહવેાલ અલર્થી પ્રકાત્રશત 
કરવામા ંઆવ્યો છે.) 


