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હાથિાળ વણાટના ંએકંદર પનૂરુથથાન સાથ ેસકંળાયે્ કચ્, ગજુરાત, ભારતના વણકર સમદુાયની 
આજીતવકામા,ં જયારટે તે એકદમ ઘટછી રહછી હતી ્યારટે તેમા ંથતા ંપટરવતગાનના ્બહઆુયામોનો આ એક 
અભયાસ ્ે. વકૈલલપક પટરવતગાન પ્રારૂપ તરછીકટે ઓળખાતા તવષ્ેષણા્મક સાિનનો ઉપયોગ કરછીને, 
સહભાગી પ્રટરિયા અને પધિતતઓનો ઉપયોગ કરછીને આ અભયાસે એક સમદુાયના ંજીવનમા ંથતા આતથપિક, 
સામાજીક, સાસં્ૃતતક, રાજકછીય અને પાટરનસથતતક ષિેરિના ્બદ્ાવોનુ ંમલૂયાકંન કયુું. આવા ્બદ્ાવોને 
વકૈલલપક પટરવતગાનની ટદિા તરફનો એટ્ેકટે, નયાય અને ટકાઉપણા તરફનો યોજના્બધિ કટે માળખાકંછીય 
્બદ્ાવ/પ્ટો કહછી િકાય કટે કટેમ તેનો ખયા્ કયયો. 

આ અભયાસ રિણ ભાગીદારો વચચેનો સહયોગ ્ે; કલપવષૃિ, ખમીર અને તેના કટેટ્ાક વટરષઠ સભયો દ્ારા 
જેનુ ંપ્રતતતનતિ્વ કરવામા ંઆવ ે્ે તે વણકર સમદુાય. કલપવષૃિ માટટે તે વતૈશ્વક પટરયોજના ‘ એકટેડટેતમક-
એકટછીતવસટ કો જનરટેિન ઓફ નો્ેજ ઓન એનવાયરોનમેનટ જસટછીસ’ દ્ારા હાથ િરવામા ંઆવે્  કટેટ્ીક 
ઉદાહરણ સમીષિા અભયાસો પૈકછીનો એક ્ે. (www.acknowlej.org). કચ્ના વણકરો સાથે સઘન કાયગા 
કરતા,ં આવી રહટ્ે ા ંપટરવતગાનને સમજવાની ઇચ્ા રાખતા,ં તેના ંપોતાના ંકાયગાનુ ંપ્રતતક્્બં્બ મેળવવા માટટે 
કાયગારત સથાતનક સગંઠન તરછીકટે ખમીર તે પ્રટરિયામા ંજોડાયુ.ં  

આ અભયાસમા ંજાણવા મળયા મજુ્બ,આ અહટેવા્ વણકર સમદુાયના ંજીવનમા ંવણાટકામ અને તેસ્ંબતંિત 
ષિેરિોમાનંા ંપટરવતગાનના ંચાર સકારા્મક પાસાઓંને પ્રકાતિત કરટે ્ે/આગળ ્ાવે ્ે.

૧.  હસતકળાના સદંભભે, ્ોકસખુાકારછીમા ંએકંદર વિારો, ખાસ કરછીને આતથપિક અને ઓળખ અને 
સવાતમ્વભાવની એક સતત ભાવના.૨. આતથપિક, સામાજીક-સાસં્ૃતતક, મનોવજૈ્ાતનક પ્રો્સાહન સાથ ે
યવુકોનુ ંવણાટકામમા ંચાલ ુરહટેવ ુ ંઅને પરત થવુ.ં 

૩. જાતત (પારંપટરક રછીતે જે સમદુાયને વિંવાદની રછીતે સાવ તળછીયે માનવામા ંઆવ ે્ે તેના પ્ર્યે 
જાતતવાદમા ંઘટાડો), ક્્ંગ (મટહ્ાઓ માટટે મોટછી ભતૂમકા અને અવાજ) અને પેઢછીઓ(વડછી્ો માટટે 
પારંપટરક સનમાનની જાળવણીની સાથોસાથ યવુકોમા ંવિારટે દ્રઢતા) સટહતનુ ંસામાજીક સ્ંબિંોમા ં
જોડાયે્ પટરવતગાન.

૪. કચ્ની વણાટનુ ંમળૂત્વ ગમુાવયા વગર નવીનતા અને સર્જના્મકતા, અને વણગાિકંર જ્ાન અને 
તિષિણ પધિતતઓનો તવકાસ.

 અ્્બત, આ અભયાસ એવુ ંદિાગાવ ે્ે કટે, પટરવતગાન એક સામાજીક જટટ્  ઘટના હોઇ, આંતટરક રછીતે તે 
હાતનરટહત હોય તેવુ ંજરૂરછી નથી. રિણ મખુય મદુ્ાઓ ઉપર ્ક્ય કટેનદ્રીત કરવામા ંઆવે્ ્ે: 

સારાશં

સારાિં
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૫. વણકરોના ્બે વયાપક ‘વગયો’ (ઉદ્મીઓ અને કામ કરનારાઓ)  વચચે અને ભજુ (જીલ્ા મખુય મથક) 
અને મખુય ્બજાર સાથનેા ભૌગોક્્ક ફટે્ાવાની વસાહતોમા ંઅનયો કરતા ંપટરવતગાનિી્ પાસાઓંનો 
વિારટે ્ાભ મેળવી િકતા ્ોકો વચચનેી વિતી જતી અને દટેખીતી રછીતે વિતી જતી આતથપિક 
અસમાનતા. 

૬. કાચા ઉ્પાદન અને તૈયાર ઉ્પાદનની મખુય્વે સથાતનક ્ેતીદટેતીની સથાતનકટે ઉગાડવામા ંઆવતા ં
સજીવ કપાસના (કા્ા) ઉપયોગમા ંવિારાને કારણે વિારટે પડતી રાષટ્છીય અને વતૈશ્વક ્ેતીદટેતી થાય 
્ે. જો કટે, હા્ના સમયમા ંકા્ા કોટનના સથાતનક ્બજારમા ંવિારો થયો હોવાથી આ પટરનસથતતમા ં
હકારા્મક ્બદ્ાવ આવયો ્ે. 

૭. અતત નજીકની તાજેતરની કટેટ્ીક આિાસપદ પહટ્ે ો હોવા ્તા,ંવણકરોમા ંઆજીતવકા સ્ંબતંિત સાતમટહક 
પ્રયાસોની ્ગભગ ગેરહાજરછી. 

આ અભયાસે વણકરોના નીચેના ંસટહતના, મખુય પાસાઓંની પણ આવા ંપટરવતગાન ્ાવવા માટટેની 
સભંાવનાઓને િોિી:  

૧. વણકરોની પોતાની અનુ્ ૂ્ નષિમતા, નસથતતસથાપકતા અને નવીનતા,ઉ્પાદનમા ંઅને વેંચાણમા ંઅને 
અનયોમા ંસમથગાન આપવામા ં સસંથાની સગુમતા જેવી ્બા્બતોમા ંસસંથાની ભતૂમકા. 

૨. મહ્વના સજંોગો (આતથપિક રછીતે અને સામાજમા)ં જેણે સીિી કટે આડકતરછી રછીતે અસર પહોંચાડછી જેવા 
કટે,ઉપભોકતાઓ અને ્બજારની નવી પસદં, નવી રછીતભાતો અને તકનીકો, અને આ ટકસસામાતંો 
જ્બરદસત ભકંૂપ જેણે આફતને અવસરમા ં્બદ્ી. 

આ અભયાસ સખુાકારછી તરફનુ ંપટરવતગાન કટેવ ુ ંમજબતુ કટે તક્ાદછી ્ે તે તરફસકં્ષિપતમા ંનજર કરટે ્ે અને 
્ેવટટે નયાય અને ટકાઉપણા ંતરફના ંપટરવતગાન માટટેના ંમહ્વના પાઠ રજુકરટે ્ે. 

આ અભયાસમા ંએક ચોક્કસ પેટા ્ષિ તરછીકટે,સજીવ (કા્ા) કપાસ અને આનવુતંિક રછીતે સિુારટે્ (Bt) 
કપાસના પ્રભાવની સરખામણી કરછીને વણકરોના નાના જૂથના આિારટે તવગતવાર ‘પાટરનસથતતક પદક્ચનહ 
મલૂયાકંન’નો પ્રય્ન કરવામા ંઆવે્. આમા ંસપષટપણે આગળનાનો ઓ્ો પ્રભાવ નજરટે પડ્ો. 
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હાથિાળ વણાટના ંએકંદર પનૂરુથથાન સાથ ેસકંળાયે્ કચ્, ગજુરાત, ભારતના વણકર સમદુાયની 
આજીતવકામા,ં જયારટે તે એકદમ ઘટછી રહછી હતી ્યારના સમયે  તેમા ંથતા ંપટરવતગાનના ્બહઆુયામોનો 
આ એક અભયાસ ્ે.  આ થઇ રહટ્ે ા ્બદ્ાવો શુ ંવકૈલલપક પટરવતગાનોની એટ્ે કટે નયાય અને ટકાઉપણા 
તરફના માળખાકંછીય ટદિા તરફના કહછી િકાય કટે કટેમ તેની તપાસ કરવામા ં આવે્  ્ે. જાતતમા ંસકારા્મક 
પટરવતગાન, ક્્ંગ અને પેઢછીઓ વચચેના સ્ંબિંોમા ંસાથોસાથ સખુાકારછી કટેવી રછીતે વિી ્ે તેનો ખયા્ કરટે 
્ે પરં્ ુ્યાનંા ંવગગા અને પાટરનસથતતક ટકાઉપણાનંો મદુ્ામા ંકટેટ્ાકં પ્રતત્બિંા્મક વ્ણ કટેમ આવયા ં
તેનો પણ. નયાય અને ટકાઉપણા ંતરફના ંપટરવતગાનના ્ગતા ંકટેટ્ાક મહ્વના પાઠો અને વણાટકામના ં
વતગામાન અને ભાતવ ટકાઉપણા ં(આતથપિક, સામાજીક, પાટરનસથતતક) ્બા્બતેના મદુ્ાઓનુ ંપથૃથકરણ કરટે ્ે. 

કલપવષૃિ માટટે,‘એકટેડટેમીક-એકટછીતવસટ કો જનરટેિન ઓફ નો્ેજ ઓન એનવાયરોનમેનટ જસટછીસ’(www.ac-
knowlej.org)હટેઠળ હાથ િરવામા ંઆવે્ કટેટ્ાક કટેસ સટડછીિ પૈકછીનો એક ્ે.કચ્છી વણકરો સાથ ેસઘન કાયગા 
કરતા ંએક સથાતનક હસતકળા સગંઠન તરછીકટે ખમીર આ પ્રટરિયામા ંજોડાયુ.ં 

આ અભયાસની પસદંગી કરવામા ંકટેટ્ાકં પ્રો્સાહનો અને ઉદે્િો સામે્  હતા: 

૧. કચ્મા ંવણાટકામના ંપનુરોથથાનમા ંજેની નોંિપારિ ભતૂમકા હતી તે હસતકળા સગુમતા સગંઠન 
ખમીરનો (www.khamir.org)પ્રારંક્ભક રસ,પાટરનસથતતક પદક્ચનહની સમજણ કટેળવવામા;ં આ પ્રકારના 
મલૂયાકંન નો ઉપયોગ, હાથિાળ વણાટ એ પયાગાવરણ પ્રેમી (ખાસ કરછીને કાપડના ંપાવરલમૂ અને 
ઔદ્ોક્ગક ઉ્પાદન સાથે સરખામણી કરવામા)ં ્ે તેવા દાવાનુ ંપટરષિણ કરવાના ંસાિન તરછીકટે કરછી 
િકાય,અને/અથવા જો તેના ંપાસાઓં પાટરનસથતત સવંદેછી ન જણાય તો  હસતષિેપોનો તવચાર કરવા માટટે 
કરછી િકાય. આગળ ઉપર ખમીરનો રસ, આ ષિેરિમા ંથયે્ સાકલયવાદછી પટરવતગાનને સામાજીક, આતથપિક, 
સાસં્રુતતક, પયાગાવરણીય અને રાજકછીય દૃષટછીએ સમજવા માટટે તવસ્તૃ થયો.  આ સમજણનો ઉપયોગ 
તેના પોતાના ંકાયગાનુ ંપ્રતતક્્બં્બ મેળવવા માટટે કરવાની તેને ઇચ્ા પણ થઇ.  

૨. કલપવષૃિનો વકૈલલપક પટરવતગાન પ્રારૂપ/રચનાનો1 (ATF) ઉપયોગ કરવામા ંરસ પટરનસથતતક આયામનો 
અભયાસ કરવા મારિનો ન હતો પરં્ ુપટરવતગાનના ંઅનય આયામોમા ંપણ હતો; આ ફોમભેટનો તવકાસ 
ACKnowl-EJના એક ભાગ તરછીકટે કરવામા ંઆવે્  પરં્ ુતે ભારતભરમા ંતવકલપ સગંમ (તવકલપ 
સગંમ,www.vikalpsangam.orgજુઓ)તરછીકટે ઓળખાતી એક જુની દસતાવજેીકરણ અને નેટવકકીનગ 
વકૈલલપક પહટ્ે ની પ્રટરિયામાથંી ઉદ્ભવી 

૧. પ્રસ્ાિના

1. http://www.vikalpsangam.org/static/media/uploads/Resources/alternatives_transformation_framework_
revised_20.2.2017.pdf

પ્રસતાવના



સધંણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતતજો4

૩. કટેટ્ાક વડછી્ો દ્ારા વયકત કરવામા ંઆવયા અનસુાર, વણકર સમદુાયમા ંઆવનારછી નવી પેઢછીઓને 
હસતાતંટરત/સોંપણી કરવામા ંમદદ કરવા માટટે,તેના ઇતતહાસનુ ંદસતાવજેીકરણ કરવામા ંરસ.

૪. તમામ ભાગીદારો વચચે વણકરો તેમજ પયાગાવરણને થનારા ્ાભના હસતષિેપો ્બા્બતે વિારટે ચચાગા ઉભી 
કરવામા ંઆ અભયાસના ંપટરણામોનો ઉપયોગ કરવાની િક્યતા. 

૫. ભારતના અનય ભાગોમા,ંહાથિાળ ષિેરિના આવા ્બહ ુઆયામી અભયાસ કટે અનય હસતકળા ષિેરિના 
અભયાસ ઉદાહરણ ્બની િકટે કટે મહ્વના પાઠ પરૂા પાડછી િકટે કટે કટેમ તે જોવામા ંખમીર અને સામે્  
સ્ાહકારોમા ંરસ. 

જામથડા, તા. માડંવીમા ંઅભયાસના તારણો પર ચચાગા કરવા ખમીર, કલપવષૃિ અને વણકર પ્રતતતનતિઓ સાથ ે
ગામ્ોકોની તમટટંગ.
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 ૨. પધધવ્

આ અભયાસમા ંરિણ મખુય કતાગાઓ સામે્ ્ે: કલપવષૃિ, ખમીર અને વણકર સમદુાય. ભારતીય હસતકળાના 
તનષણાતો, એક પાટરનસથતતકિાસ્તી, અને એકથગાિાસ્તી સટહતના ઘણા સ્ાહકારો આ અભયાસના ભાગીદારો 
રહ્ા ્ે. 

૨.૧ િૈચારરક માળખુ ં
આ અભયાસ મખુય્વ ેવૈકલલપક પટરવતગાન ફોમભેટ(ATF)ના ઉપયોગ આિાટરત ્ે. ્બદ્ાવ/પ્ટો ની 
કોઇ પણ પહટ્ે મા ંપાચં ષિેરિોમા ં(આતથપિક, રાજકછીય, સામાજીક, સાસં્રુતતક, પાટરનસથતતક; આ્ૃતત ૧ જુઓ) 
થઇ રહટ્ે  પટરવતગાનોનુમંલૂયાકંન કરવા માટટે આ ATF તૈયાર કરવામા ંઆવે્  ્ે. તે નોંિે ્ે તે મજુ્બ: 
“દુતનયાભરમા,ં્બીનટકાઉપણુ,ં અસમાનતા અને અનયાયના પડકારોનો સામનો કરવા માટટે સમદુાયો, 
નાગટરક સેવા સસંથાઓ, સરકારછી સસંથાઓ અને વપેારવયવસાયો દ્ારા પહટ્ે  ્ે. તેઓ પૈકછીના ઘણાનંે આ 
પડકારો માટટે પાયાના ંમાળખાકંછીય કારણો જેવા ંકટે,મડૂછીવાદ, તપ્પૃ્રિાનતા,રાજય-કટેનદ્રવાદ, કટે અનય જ્ાતત, 
વિંીય, જાતતવાદછી અને અનય સામાજીક ્ષિણોનો મકુા્બ્ો કરવો પડટે ્ે; આપણે તેને પટરવતગાનીય કટે 
મળૂભતુ પટરવતગાનો કહછીએ ્છીએ” ATF આ ્બદ્ાવો વૈકલલપક પટરવતગાનો તરફ થઇ રહ્ા ્ે કટે કટેમ તેની 
સમજણ માટટે મદદ કરટે ્ે  એટ્ેકટે, વયાપક સીિી કટે મળૂભતુ ્ોકિાહછી (જયા ંસથળ ઉપરના ્ોકો તનણગાયની 
પ્રટરિયાના કટેનદ્રસથ ભાગ ્ે), જનતા દ્ારા અથગાતરંિ ઉપર વિારટે તનયરંિણ(રાજય કટે તનગમો નહીં) અને સભંાળ 
અને સટહયારા સ્ંબિંોને પનૂજથીતવત કરવા, સાસં્ૃતતક અને જ્ાન વતૈવધય અને આમજનતાને ટકાવવા કટે 
પનૂજથીતવત કરવા અને ક્્ંગ, વગગા, વિંીય ‘હોડ’ અને અનય પાસાઓં,્બા્બતે વિારટે સમાનતા અને નયાય, 
આ ્બધુ ંપાટરનસથતતક નસથતતસથાપકતા અને ટકાઉપણાના આિારટે અને માનવ અને માનવ અને ્ુદરત 
વચચેના ંસહ અનસત્વના મળૂભતુ નીતતિાસ્તના આિારટે. 

હસતકળા તરફ ્બહતુવિ આયામ (આતથપિક, સામાજીએક-સાસં્ૃતતક, રાજકછીય, પાટરનસથતતક, વિંીય) સાથ ે
ખયા્ કરતો આ ભારતમા ંસવગાપ્રથમ અને ATF નો ઉપયોગ કરતો તવશ્વનો પ્રથમ અભયાસ ્ે. તેને એક 
સારો ઉમેદવાર માનવામા ંઆવે્ કારણ કટે,દટેખીતી રછીતે, વણકરોના ંજીવનમા ંઆવી રહટ્ે  પટરવતગાનમા ં
ઘણા ંઆયામો દટેખાતા હતા ંઅને અભયાસના જુદા જુદા ભાગીદારોને જુદા જુદા ંઆયામોમા ંરસ તો હતો 
પરં્ ુતે ્બધુ ંએક ક્ચરિ તરછીકટે કટેવ ુ ં્ાગે ્ે તે જોવામા ંપણ રસ હતો. 

પધિતત
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આકવૃ્ ૧: િૈકલ્પક પરરિ ્્તનના ંકે્ત્ો 

(નોંિ: પરસપર વયાપત ષિેરિોમા ંઉલ્ેખ કરટે્ તવષયો મારિ સચૂક ્ે, નહીં કટે સપંણૂગા) 

Human nature
relationship

Governance as 
commons

Economy of  
sharing and caring

Qualitative prosperity
 and wealth

Capacity and 
Opportunity for  
decision making

Cultural diversity and 
knowledge democracy

Social well-being 
and justice 

Economic 
democracy 

Ecological 
integrity and 
resilience 

Direct and delegated 
democracy 

Values

Pluralism and 
Diversity

Knowledge as 
commons 

Creativity and 
Innovation 

Meaningful 
work and 
livelihoods 

Sustainable 
Trade 
Sustainable 
Transport & 
Energy 

Responsibility. 
Solidarity and 
Reciprocity 

૨.૨ ઉપ્ોગમા ંલેિામા ંઆિેલ પધધવ્ઓ અને પ્રરરિ્ાઓ 
અભયાસના િરૂઅતના કટેટ્ાક મટહનાઓમા,ંકટેનદ્રસથ અભયાસ જૂથ ેઅંદર અંદર અને વણકરોના ંકટેનદ્રસથ જૂથ 
સાથ ે ATF ્બા્બતે ચચાગા કરછી. તનતચિત સમય અને સપંદાની મયાગાદાઓમા ંતેનો સવગાગ્ાહછી ઉપયોગ કરવો 
િક્ય નહીં ્બને તેની સમજણ આવતા,ંકટેટ્ાકં ગામડાઓંની પ્રાથતમક મુ્ ાકાતો અને જે મહ્વના ં્ાગયા ં
તેના ંવહટ્ે ા ંઅવ્ોકનોના આિારટેઆ જૂથ ેઅભયાસ માટટેના ંત્વોને એકાદ ડઝન જેટ્ા ંસકંોક્ચત કરછી 
નાખયા.ં આ સકં્ષિપત યાદછીના ંત્વોની વણકરોના ંકટેનદ્રસથ જૂથ સાથે ફરછીથી ચચાગા કરવામા ંઆવી, જે ત્બકે્ક 
કટેટ્ાક ફટેરફારો કરવામા ંઆવયા (દા.ત. અભયાસ જૂથને કટેટ્ાકં સાસં્ૃતતક પાસાઓંનો ખયા્ કરવાની 
ઇચ્ા હતી, તેને પડતા મકૂવામા ંઆવયા કારણ કટે, વણકરોને તે વિારટે પડતા સવંદેનિી્ અને સભંવત: 
ગેરમાગભે દોરનારા ્ાગયા.) ગામડાઓંની મુ્ ાકાતોમા ંકટે ્ક્ષિત જૂથ ચચાગાઓમા ંATF નો ક્યારટેય પણ 
પ્રશ્ાવ્ી કટે ફોમભેટ તરછીકટે ઉપયોગ કરવામા ંન આવયો, તેના ્બદ્ે મખુય ત્વોને મદુ્ાઓના સવરૂપે જેવા કટે 
વણકરોના અંદર અંદરના અને તેઓ અને અનય સમદુાયો, સરકાર, ્ુદરત અને ્બજાર સમદુાય અને તેની 
હસતકળામા ંઆવે્ ઐતતહાતસક પટરવતગાનો વચચેના સ્ંબિંો તરછીકટેદાખ્ કરવામા ંઆવયા.ં

અભયાસ માટટે ઉપયોગમા ં્ેવામા ંઆવે્ પધિતતઓ સકં્ષિપતમા:ં 

૧. સમય અને સપંદાની મયાગાદાઓ ્ષિમા ંરાખીને, ખમીરના ંકાયગા અને/અથવા અનય હસતષિેપોના ં(આ 
પ્રટરિયા દરતમયાનનો સહયોગી અભયાસ અને ડટેટા્બેઇઝ સવભે પણ એક સદંભગા તરછીકટે સમગ્ વણકર 
સમદુાયની વયાપક સમજણ મેળવિે)2 પટરણામ સવરૂપ ક્યા ંપટરવતગાન થયુ ં્ે તેની દટેખીતી સમજણના 
આિારટેઅભયાસ માટટે ૬૨ ગામોમાથંી ૧૫ ગામડાઓંની (્ુલ્ ૧૦૦૦ વણકરમાથંી ૬૦૦ વણકરની)3 
નમનૂા તરછીકટે પસદંગી;

2. સતવાય કે અન્યથા ઉ્્્ેખ કરવામાં આવે્  હોય કે સ્પષ્ટપણે સંદર્ભતત હોય, આ અહેવા્ જ્યાં વણકરોને સંદર્ભતત કરે ્ે ત્યાં 
તે આ ૧૫ ગામડાંઓના વણકરો માટે જ ્ે.  

3. તે ્ે; ભુજોડી, અવિનગર, કોટાય, જામથડા, ફરાદી, સીરાચા, રામપર વેકરા, ગોિરા, આિોઇ, સાંગનારા, મથ્, મોટા વરનોરા, 
િાણીથર, સર્ી, નતંગાળ. 
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૨. અભયાસમા ંસામે્ કરવા માટટે વટરષઠ  વણકરોના ંજૂથની પસદંગી કરવી, તેમજ સમયાતંરટે તવચારો 
અને પટરણામો જાણવા/ઉ્ાળવા;

૩. એક ચોક્કસ ગામડામંાથંી વણકર મટહ્ાઓનુ ંજૂથ  કટે જે  વણાટના ંએક આ્ાપંાતળા ંજૂથમા ંસગંટઠત 
થયે્ હોય તેઓને અભયાસના એક ભાગમા ંસામે્ કરવુ;ં

૪. વણકરોમાનંા યવુકોના ંએક જૂથને દ્રશય દસતાવજેીકરણ અને ચચાગાના એક ભાગ તરછીકટે સામે્ કરવુ;ં

૫. મોટટે ભાગે વણકરોના અને અનય સમદુાયના (આહછીરો, ર્બારછીઓ) થોડાક ્ોકો સાથ ેજૂથ 
ચચાગા,વયનકતગત વાતચીત અને અવ્ોકનો માટટે પ્ર્યકે ૧૫ ગામડાઓંની એક કટે વિારટે મુ્ ાકાતો 
્ેવી;

૬. કા્ા કપાસ ઉગાડતા ખેડતૂો, વપેારછીઓ, વણાટ અને કાતંણ મી્ો, અને રંગકામ કરતા ંએકમો 
સટહતના ંઅનય સથળોની પાટરનસથતતક પદક્ચનહના મલૂયાકંન (EFA)માટટે મુ્ ાકાતો ્ેવી. (EFA 
પધિતતઓ અંગે વિારટે માટટે નીચે જુઓ). 

૭. ખમીર ખાતે અથવા અનય સથળોએ મટહ્ાઓ,યવુાનો ઓ અને વડછી્ો સાથે ્ક્ષિત જૂથ ચચાગા;

૮. ગૌણ સાટહ્યનુ ંઅધયયન ખમીર અને કચ્ મટહ્ા તવકાસ સગંઠન (કચ્ભરમા ંમટહ્ા સિનકતકરણ 
માટટે કાયગા કર્ ુ ંએક જૂથ) ખાતે ઉપ્બિ ્ે.;

૯. ્ેલ્ા રિણ દાયકાઓમા ંવણકરો સાથનેા હસતષિેપો કટે અભયાસમા ંસામે્ કટેટ્ાક મહ્વના ્ોકો સાથ ે
ચચાગા;

૧૦. મહ્વના ંપટરણામો ્બા્બતે ઉપર જણાવે્  તવતવિ જૂથો સાથ ેઅને મટહ્ાઓ,યવુાનો ઓ અને   
 ગામડાઓંના ંજૂથો સાથ ેઅ્ગથી ચચાગાઓ;

૧૧. કચ્ભરમા ંવણકર પટરવારોનો પાયાની ્બા્બતે સવભે હાથ િરવો. 

કચ્ના જે ૧૫ વણાટ કામના ગામો, જયા ંઅભયાસ થયો તે દિાગાવતો કચ્ પ્રદટેિનો નકિો.

પધિતત
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પાટરનસથતતક પદક્ચનહ મલૂયાકંન એ (EFA) હસતકળાના પ્રભાવની વયાપક સમજણ માટટેના પ્રય્નમા ં
જથથા્મક અને ગણુા્મક પધિતતઓના ંસતંમશ્ણનો ઉપયોગ કયયો તેમજ ટટેમપ્ેટ તૈયાર કરવી જેનો 
સભંવત: ઉપયોગ અનય સથળે હાથિાળો માટટે અને થોડા સિુારાઓ સાથ ેઅનય હસતકળાઓ માટટે પણ 
કરછી િકાય. કચ્મા ંઆખા ંહાથિાળ ષિેરિ માટટે EFA નોપ્રયાસ કરવામા ંનથી આવયો, પરં્ ુતે ભાગ માટટે 
જે કપાસનો ઉપયોગ કરટે ્ે અને અહીં મખુય ઉદે્િ જુદા જુદા પ્રકારના ંકપાસના ં(કચ્મા ંકા્ા અને 
Btકપાસનો ઉપયોગ થાય ્ે.)પાટરનસથતતક હસતક્ચનહની ગણરિી અને સરખામણી કરવાનો ્ે. તવગતોના ં
એકરિીકરણ માટટેના ંસાિનો/ઓજારો કપાસ મલૂય શ ૂખં્ા સાથનેા કટેસ સટડછી,તનતચિત પ્રશ્ાવ્ીનો ઉપયોગ 
કરછીને મહ્વના ્બાતમીદારો/માટહતીદાતાઓના ઇનટવયુગા અને ગણારિી માટટે ્ૂ્  ફામગા ટૂ્ કછીટ.   
(https://app.coolfarmtool.org/)

ઉપરાતં, વણકરોના યવુાનો  જૂથ સાથે સહભાગી દ્રશય દસતાવેજીકરણ હાથ િરવામા ંઆવે્, જે 
પટરવતગાનના તવતવિ પાસાઓં ઉપર ૬ ટૂંકછી ટફલમો તૈયાર કરવાની રહટેિ.ે

૨.૩ મ્ા્તદાઓ 
આ અભયાસને કટેટ્ીક મયાગાદાઓ ્ે. તે પૈકછીની એક,‘મયાગાદા’ (કોઇ ન્બળાઇમા ંહોય તેવુ.ં) કરતાસંવત: 
વિારટે સરંચના/ડછીઝાઇનના ભાગ તરછીકટે ્ે તે ઇ કટે વણકરો સિુીની અમારછી પહોંચ, જયા ંખમીરની હાજરછી 
્ે કટે સપંકગા ્ે તે ગામડાઓં દ્ારા મખુય્વ ેનક્કછી કરવામા ંઆવે્  કટે જયા ંદટેખીતી રછીતે પટરવતગાન આવી રહુ ં
હ્ ુ,ં અ્્બત આનો અથગા એવો નથી થતો કટે,અમે મારિ કટે મખુય્વે એવા વણકરો પાસે જ ગયા કટે જેઓ 
ખરટેખર ખમીર સાથે કામ કરતા હોય. ઉપર જણાવયા અનસુાર,તમામ ૬૨ ગામડાઓંમા ંકામ કરવુ ંિક્ય ન 
હ્ ુ,ં પરં્ ુ જે ૧૫ ગામડાઓંમા ંઅમે જે જોરિોરથી કામ કયુું તે તસવાયના ંગામડાઓંમા,ંખમીરની ટછીમ અને 
તેની સાથ ેવણકરોના ંકટેનદ્રસથ જૂથ દ્ારા આ ૬૨ ગામડાઓંની મુ્ ાકતો સટહતના સાથોસાથ કરવામા ંઆવે્ 
મોટા પાયાના સવભેના અને કચ્ના ંતમામ વણકર પટરવારો માટટેની એક મો્બાઇ્ એપ અને મેનયઅુ્ 
પધિતીનો ઉપયોગ કરછીને તૈયાર કરવામા ંઆવે્ ડટેટા્બેઇઝ આિારટે ્યા ંશુ ં્બની રહુ ં્ે તેનો અમને 
મોટો મોટો ખયા્ તો ્ે જ.કટેટ્ાકં પાસાઓં જેવા ંકટે,અંતર અને આંતર જ્ાતત રાજકછીય ગતતિી્તાનો કોઇ 
ઉંડાણથી અભયાસ ન થઇ િક્યો અને અમકૂ સાસં્ૃતતક પાસાઓં,જેનો િરૂઆતમા ંઅભયાસ માટટે સમાવિે 
કરવામા ંઆવે્ તેને સમદુાયની તવનતંીને માન આપીને પડતા મકૂ્યા.ં આ અભયાસ સાથ ેસકંળાયે્  
વણકરોના ંકટેનદ્રસથ જૂથ િરૂઆતમા ંમારિ પરુૂષોનુ ં્બનેલુ ંહ્ ુ,ં વણકર ઉદ્મીઓ જેની સાથ ેખમીર પટરક્ચત 
હ્ ુ ં(અ્્બત આગળ ઉપર મટહ્ાઓ અને યવુાનો ઓને પણ કટેટ્ાકં પાસાઓંમા ંસામે્ કરવામા ં
આવે્ ). પ્રસગંોપાત, ભાષા એક મયાગાટદત કર્ ુ ંપટર્બળ ્બનતી હતી જયારટે સમદુાય સાથ ેવાતચીત કરતા ં
જૂથોમા ંકચ્છી કટે ગજુરાતી ્બો્તા ્ોકો ન રહટેતા. ક્્બન વણકર અને વણકર સમદુાયો વચચનેા સ્ંબિંોમા ં
્બદ્ાવ/પ્ટો  અને વણકરોના ંજીવનમા ંપટરવતગાન ્બા્બતે તેઓની દ્રષષટ/સમજને સારછી રછીતે સમજવા 
માટટે, અમને ક્્બન વણકર સમદુાયો સાથ ેઅમે કરછી િક્યા તેથી વિારટે વાતચીત/સવંાદ કરવાનુ ંઅમને 
ગમયુ ંહોત. એક વષગાનો ટૂંકો ગાળો આપવામા ંઆવે્  હોઇ સમય પણ મયાગાટદત હતો, ખાસ કરછીને જયારટે 
જૂથના એક સભયના અપવાદ તસવાય અનય ્બિા જ ્ોકો અંિ કા્ીન હતા. એ પણ એક મયાગાદા હતી 
કટે સપંણૂગા સમયના જૂથ સભયને સથાતનક ભાષા આવડતી ન હતી, અને આ ષિેરિ અને હસતકળાનો તેઓનો 
પ્રથમ અનભુવ હતો. 
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ખરડ વણાટ કરતા ંવણકરો. ખરડનુ ંવણાટ ્ુદરતી રંગોના ઉનમાથંી કટે ્ુદરતી રંગોથી રંગે ઉનમાથંી કરવામા ંઆવ ે્ે. 
ફોટોમા ંજમણી ્બાજુ તિણાય નગરના તનષણાતં વણકર શ્ી સામત તેજિી મરવાડા ્ે, જે તેમની ક્ાના નમનૂાને સમજાવી 
રહ્ા ્ે.  

પધિતત
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ઊંટ અને ઊંટ મા્િારછીઓ સાથનેી કચ્નુ ંભતૂમ-દ્રશય 

૩. પરરિ ્્તનો: 
અભ્ાસના ં્ારણો. 

૩.૧ પિૂ્તભવૂમકા 
પતચિમ ભારતના ગજુરાત રાજયમા ંકચ્ જીલ્ામાઆં અભયાસ નસથત/આવે્  ્ે. કચ્છના  મોટા ભાગના 
તવસતારને આવરછી ્ેતી વયાપક ઘાસીયા ભતૂમ અને નમકના ંરણની પાટરનસથતતક પ્રણા્ી હોવાને કારણે 
કચ્ અતતિય સકુો અને પાટરનસથતતક રછીતે ભારતના ્બાકછીના તવસતારોથી એકદમ તવતિષટ તવસતાર 
્ે. તવચરતા ંઅને સથાયી પશપુા્ન અને તેની આગવી પાટરનસથતતક તવિષેતાઓ આિાટરત અનય 
આજીતવકાનો તેનો ્ા્ંબો ઇતતહાસ ્ે. પરંપરાઓથી,આ આજીતવકાઓ િાતમપિક અને જ્ાતત ઓળખ સાથ ે
પણ સકંળાયે્ હતી,અ્્બત, હવ ેતે ઓ્છી સપષટ થતી જાય ્ે, ખાસ કરછીને જયા ંિહટેરછી અને ઔદ્ોક્ગક 
અથગાતરંિ ઉભરછી આવયા ં્ે. 

વણકરો,મળેૂ પડોિના રાજસથાનમાથંી આવે્  અને જીલ્ાના મોટા ભાગમા ંફટે્ાયે્ા(નીચે જુઓ, સકં્ષિપત 
સમયરટેખા) મેઘવા્ના ંપેટા જૂથ મારવાડાના અમકૂ ભાગ (અને ્બહ ુજ ઓ્છી સખંયામા ંમહટેશ્વરછી અને 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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ગરુ્જર). પારંપટરક રછીતે, તેઓ ્બન્ે, વણાટકામ અને ખેતી, ચમગાકામ, અને મજૂરછીકામ સટહતના ંઅનય 
વયવસાયમા ં રોકાયે્ા ્ે. તાજેતરમા/ંઅંતે તેઓ પૈકછીના ઘણા ્ોકો પણૂગા સમયના વણકરો ્બની ગયા ્ે 
અને તેઓની પોતાની જાતને  ‘વણકર’ તરછીકટેની ઓળખનો વયાપક ઉપયોગ ૨-૩ દાયકાઓ જુનો જ ્ે. 

હાથિાળ પર વણાટ કરતો વણકર 

આ અભયાસનુ ં્ક્ય ્બને ્ે તે ‘સઘંષગા’4 ,ખાસ કરછીને ૨૧મી સદછીના ંિરૂઆતના ંવષયોમા ંવણકરોએ એક 
સમગ્ સમદુાય તરછીકટે વેઠટે્ી તક્ીફો અને ભેદભાવો સાથે સ્ંબિં િરાવ ે્ે. ઔદ્ોક્ગક કાપડના ંઉ્પાદનમા ં
વિારો જેણે ્બજારને સસતી પેદાિોથી ્્કાવી દછીિી (દા.ત. કચ્છી ડછીઝાઇનોની નક્ કરતી લતુિયાણામા ં
પાવરલમૂ ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆવતી િા્),વણકરો જેઓ માટટે કાપડ તૈયાર કરટે ્ે તે સમદુાયોમા(ંઅને 
તેઓની નવા ંવિારટે ખચાગાળ ઉ્પાદન ખરછીદવાની અસમથગાતા)  આદતો અને અક્ભરુચીમા ં્બદ્ાવ/પ્ટો, 
પારંપટરક તાતંણા/ંસતૂરની ઉપ્બિતામા ંઘટાડો (ખાસ કરછીને ઘટેાનં ુ ંઊન) અને સરકાર અને નાગટરક 
સસંથાઓના હસતષિેપો જેઓએ વણાટકામને ્બહારછી ્બજારો સાથ ેજોડવાના પ્રય્નો કયાગા સટહતના ંવયાપક 
આતથપિક અને સામાજીક વાતાવરણમા ંશ્ણેી્બિં ્બદ્ાવો જેનુ ંકચ્ એક ભાગ હ્ ુ ંતેનો ૨૦મી સદછીના 
્ેલ્ા ્બે દાયકાઓમા ંવણકરો તેઓની હસતકળાનોકઇ રછીતે (અને િા માટટે)ઉપયોગ કરછીને તેના પ્રકારમા ં
્બદ્ાવ/પ્ટો ્ાવી જ રહ્ા હતા. ૨૦૦૧ના તવનાિક ભકંૂપે ઉ્પાદન ષિમતા (વાસતતવક રછીતે સેંકડો 
ઘરોમા ંિાળોને નકુિાન પહોંચાડછીને) તેમજ ્બજારને ગભંીર નકુિાન પહોંચાડ્ુ.ં સાથોસાથ, નવી રોજગાર 
તકો ઉભી થઇ, દાખ્ા તરછીકટે,સરકારછી કટે ખાનગી ષિેરિમા ંઉદ્ોગોની સથાપના થવા ્ાગી, કટે મધયપવૂગામા ં

4. અહીં અમે િ્બ્દ ‘સંઘર્ષ’ની વ્યાપક વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ જે અસ્તતત્વ અને આજીવતકાને િમકી આપે ્ે તે  માત્ર પરતયોજના 
અને પ્રક્રતયાઓના ચોક્કસ કતસ્સાને સંદર્ભતત કરવા માટે નહીં,(EJ નકસાપોથી,www.ejatlas.org માંથી ઉદ્ભવતા મુખ્યત્વે  
ACKnowlej-EJ પરતયોજનાનો ઉપયોગ થાય ્ે તેમ) પરંતુ ન્બળાઇ, ભેદભાવ, જુ્મ અને સીમાંતપણાંની માળખાંકીય પ્રક્રતયાને 
પા્ળ/પિ્ચાદભૂમતકામાં ્ઇ જવા માટે પણ કરીએ ્ીએ. 
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મજૂર તરછીકટે. તેની પોતાની રછીતે,તેમજ સમાજની આતથપિક સીમાઓ/માજથીનો ઉપર કટેટ્ાક અંિ,ેતેમજ 
તેઓનુ ંદક્્ત તરછીકટે સીમાતંપણાએં (ટહંદુ સમાજના કહટેવાતા ‘નાત ્બહાર’)5 ને કારણે વણકર સમદુાયને 
ઉભા થવુ ંમશુકટે્ ્ાગયુ/ં્બનયુ.ં 

્ગભગ ૨૦૦૬ થી કટેટ્ાયં પટર્બળોએ વ્ણ/પટરનસથતત્બદ્ાવ/પ્ટવાનુ ંિરુ કયુું. આમા,ં કચ્ની 
હસતકળાને પનૂજથીતવત કરવા અને તેનો તનવાગાહ કરવામા ંમદદ કરવાના આદટેિ આપીને, સ્ંબતંિત આતથપિક 
મલૂય શુખં્ાને પનૂ:સથાતપત કરવાના પ્રય્નોમા ંખમીરના હસતષિેપનો સમાવિે થાય ્ે.  દટેિી (અને 
સજીવ પધિતતથી ઉ્ેરટે્) કા્ા કપાસના ંઆિારટે ઉ્પાદનને પનૂજથીતવત કરવા મારફત આવુ ંખાસ 
કરવામા ંઆવે્. તેમા ંસમાતવષટ ્ે - કચ્ રણો્સવમા,ં ભારતના ંમોટા ંિહટેરો અને યરુોપમા ંપ્રદિગાન અને 
વેંચાણમા ંહાથવણાટના ંકાપડમા ંઉપભોકતાઓનો ફરછીથી જાગે્ રસ અને વેંચાણની તકો,યવુાનો  વણકરોને  
ઉદ્મ અને નવીન ડછીઝાઇનો માટટે તા્ીમ આપવામા ંમદદ કરવા માટટે હાથિાળ અને ડછીઝાઇન સસંથાઓ 
(કચ્મા ંક્ારષિા તવદ્ા્ય અને સોમૈયા ક્ા તવદ્ા્યઅને માહટેશ્વર, મધય પ્રદટેિમા ંહાથિાળ િાળા) 
દ્ારા હસતષિેપો, ભકંૂપ ્બાદ ્રંુત જ સરકાર દ્ારા િાળ અને અનય સહાય (વણકરો દ્ારા જણાવયા મજુ્બ 
પ્રમાણમા ં્બહ ુનાનુ ંપટર્બળ) અને આવા ંકટેટ્ાકં પટર્બળો. ્ગભગ ગત દાયકામા ંહાથિાળ વણાટકામ 
નોંિપારિ પ્રમાણમા ંપનૂજથીતવત થયુ ં્ે અને  વણકર સમદુાયના ઓ્ામા ંઓ્ા કટેટ્ાક ્ોકોના ંજીવનમા ં
પટરવતગાન ્ાવયુ ં્ે. 

5. આસરે ૩૦૦ મત્ીઅનની સંખ્યા િરાવતા નોંિપાત્ર આંતરતક વૈવતિ્ય િરાવતા દ્તતો, ઐતતહાસતક રીતે ભારતના સૌથી વિારે 
જુ્મ અને સીમાંતપણંુ સહન કરનારા ્ોકો પૈકીના રહ્યા ્ે. પ્રભુત્વ િરાવતા હતંદુ સવર્ણો તેઓને હતંદુ િર્મની અંદર સૌથી વિારે 
“અિુિ્િ’ માને ્ે, એટ્ી હદ સુિી કે, તેઓ ચાર મુખ્ય વર્ણો કે મુખ્ય જાતતઓ પૈકીના એકમાં પણ નથી (તેથી નાત્બહાર), અને 
તેઓને ‘અસ્પર્િ્ય’ માનવામાં આવે ્ે કારણ કે, કોઇ સ્પર્િ કે સ્પર્િનંુ સૂચન પણ અન્ય જાતતઓ માટે ‘અિુિ્તા’નંુ કારણ ્બને ્ે. 
પારંપરતક વ્યવસાય, મૃત જાનવરનંુ ચામડંુ ઉતારવંુ, અને ચર્મકામ, માનવ મળમૂત્ર સહતતના કચરાનંુ સફાઇ કામ, ઝાડુ કાઢવંુ અને 
ગટર સાફ કરવી વગેરે સહતતનાંને સૌથી ગંદંુ કે અિુિ્િ માનવામાં આવે ્ે. નોકરીઓ અને િૈક્ષણતક સંસ્થાઓમાં ‘અનામત’, સરકાર 
અને નાગરતક સમાજ સંસ્થાઓ દ્વારા સામાજેક ઝંુ્ેબિ, હતંદુ જાતતવાદના નોંિપાત્ર સરકારી કાર્યવાહી, દ્તતો પોતા

સથાતનક અને સજીવ પદ્ધતતથી ઉગાડટે્ કા્ા કોટન

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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ઉપર વણગાન કરટે્ સઘંષગા પટરનસથતતના પાયામા ંરહટ્ે  મળૂભતુ માળખાકંછીય પાસાઓંમા ંજે ્ે તે, આતથપિક 
પ્રણા્ી જેણે વણકરોને (તેઓની આવડતો, જ્ાન અને ઉ્પાદનો સટહત) ઉ્પાદક તરછીકટે હાતંસયામા ં
િકટે્ી દછીિા ્ે અને સામાજીક પ્રણા્ી (જાતતવાદ) જેણે તેઓને ્ા્ંબા સમયથી મોભાની દ્રષષટએ 
સાવ તળછીયાનંાસંથાને ઉતારછી મકૂ્યા ્ે. વણકરોમા ંઅંદર અંદર પણ, માળખાકંછીય મદુ્ાઓ ્ે જેવા 
કટે, તપ્પૃ્રિાનતા અને મદાગાનગી જે મટહ્ાઓને ્બાજુએ હડસે્ી દટે ્ે અને યવુાનો ઓ સાથ ેપેઢછીય 
અસમાનતા જેઓનો સમદુાયની ્બા્બતોમા ંઓ્ો અવાજ/મહ્વ હોય ્ે.  ્ેલ્ે જે મદુ્ો્ે તે ્ે વણાટકામ 
અને ્ુદરત વચચનેુ ંઅંતર. કદાચ ક્યારટેય કોઇ સીિો મજબતુ સ્ંબિં ન હતો (દાખ્ા તરછીકટે, જેવો 
પશપુા્નના ટકસસામા ંહોય તેવો), પરં્ ુઘણા દાયકાઓ અગાઉ જયારટે સથાતનક પાટરનસથતતક હા્તો ઉપર 
તનભગાર, સથાતનક ઘટેા ંઅને ઊંટનુ ંઊન મખુય તાતંણા/ંરટેષા હતા ંઅને સથાતનક વષૃિોમાથંી મળતા થોડાક 
્ુદરતી રંગોનો થોડોક ઉપયોગ થતો હતો ્યારટે સ્ંબિં વિારટે મજબતુ હોવાની સભંાવનાઓ ્ે. 

પોતાના પશઓુ સાથ ેમ્િારછીઓ, જેમની સાથ ેકચ્ના વણકરો પોતાની આજીતવકા માટટે આંતરસ્ંબિંો િરાવતા હતા. 

૩.૨ સબંક્પ્ ઇવ્હાસ 
ઉપ્બિ હટેવા્ો/રટેકોડગાસ અને વટરષઠ વણકરો સાથનેી ચચાગાના આિારટે  આ અભયાસે ભારતના સવાતતં્યના 
સમયથી વણકરોમા ં્બદ્ાવોની અને પટરવતગાનોની, નીચે જણાવે્ મહ્વના સમયગાળાની કટે ્બનાવોની 
સમયરટેખા ઘડછી ્ે: 

૫૦૦-૬૦૦ િર્ભો અગાઉ: રાજસથાનનો મેઘવા્ સમદુાય કચ્મા ંસથળાતંટરત થયો. કચ્મા ંવણકરો મોટટે 
ભાગે મેઘવા્ સમદુાયમાથંી આવતા મારવાડા ્ે (અને કટેટ્ાક માહટેશ્વરછી અને ગરુ્જર) જે પરંપરાઓથી 
દક્્ત સમદુાયના ્ે અને જેઓ સાથ ે ભતુકાળમા ં‘અસપશૃય’ તરછીકટે વયવહાર કરવામા ંઆવતો હતો. 
ભતૂમહછીન મારવાડાઓ સથાતનક પશપુા્ક ર્બારછી સમદુાય સાથ ેઅને અનય સમદુાયો જેવા કટે,આહછીરો, 
દર્બારો અને પટટે્ો સાથ,ે તેઓ વચચ ેવારસાગત આતથપિક ્ેતીદટેતીના સ્ંબિંો સાથ ેરહ્ા. (કટેતસંગ અને 
તસંઘ, કોઇ તારછીખ નહીં) .

૧૯મી સદીથી સિા્તં્્ પછી સધુી: આ એિો સમ્ગાળો હ્ો જ્ારે િણકરો મીલમા ં્ૈ્ાર થ્ેલ સસ્ા ં
કાપડની રજૂઆ્ને કારણે સૌથી િધારે અસરગ્રસ્ થ્ા હ્ા. હાથ ેવણે્ કાપડ અને રોજગારની તકોએ 
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ઘટાડો અનભુવયો, જેને કારણે દટરદ્રતા આવી. દટેિ ‘આધતુનક’ થતા ંઉપર જણાવે્  સમદુાયોમાપંરસપર 
તનભગારતામા ંઘટાડો થયો. સથાતનક ્બજાર ન્બળછી પડતા,ંવણકરોને વિારટે િહટેરછી ગ્ાહકોને સેવા આપવાને 
ફરજ પડછી અને જુદાજુદા કાચા મા્ અને તકનીકો સાથે પ્રયોગો કરવાની િરૂઆત કરછી. 

૧૯૩૫-આગળ ઉપર: ખાદછીની રજૂઆત (મહા્મા ગાિંી દ્ારા ૧૯૨૫ની એક મુ્ ાકાત વખતે પણ  ટહમાયત 
કરવામા ંઆવે્);આ સહકારછી મડંળછીઓ કટે વણકર મડંળછીઓનો યગુ હતો; જેનો હટ્ે  ુઆ સમદુાયના આતથપિક, 
સામાજીક અને સાસં્ૃતતક ટહતોને સાચવવાનો/સ્ામત રાખવાનો હતો પ્રથમ ખાદછી સગંઠન ચરખા મઢછી 
૧૯૪૦ની આસપાસ ગઢિીિામા ંિરુ થયુ.ં 

૧૯૪૭: વિખ્ા્ ગાધંીિાદી શ્ી રવિશકંર મહારાજની હાજરીમા ંઆ્ોજજ્ િણકરોના ંસમેંલનના ભાગ 
્રીકે આસરે ૫૦૦૦-૫૫૦૦ િણકરો એકઠા થ્ા. વણકરો સાથે સ્ંબતંિત મદુ્ાઓ, ખાસ કરછીને તાતંણા/
રટેષાઓની અ્તની ચચાગા કરવામા ંઆવે્. 

૧૯૫૯: ફલા્ શટલની રજૂઆ્ે િધારે પહોળાઇ િાળા ંકાપડ િણિાની સભંાિના/કે્ત્ ઉભી કરી જેથી 
િધારે ઉતપાદન થઇ શકે. 

૧૯૬૦ પિૂવે અને પશ્ા્: અગાઉ મારિાડા અને મહશે્વરી િણકરો સથાવનક સમદુા્ો માટે િણાટકામ કર્ા. 
૧૯૬૦મા ંમોટા ભાગના ંમહટેશ્વરછી પટરવારો અનય વયવસાયો અને ગામડાઓં તરફ જતા ંરહ્ા.ંનોંિપારિ 
માળખાકંછીય સગવડો સાથ ેકંડ્ા એસ.ઈ.ઝેડ.ની સથાપના કરવામા ંઆવ.ે 

૧૯૬૧-૬૨: જ્ારે બારીક આંકના ંમરીનો ઊનની શરૂઆ્/રજૂઆ્ થઇ ત્ારે ્તંઓુના ંસવંમશ્ણની પ્રથા 
શરુ થઇ. રાજસથાન ખાદછી ્બોડગા મારફત તેની િરૂઆત થઇ, જે તે સમયે મરછીનો ઊનની આયાત કર્ ુ ંહ્ ુ.ં 
તેને કારણે , અગાઉ જે મારિ ્બર્ટ ઊનથી કામ ચ્ાવ્ ુ ંહ્ ુ ંતે વણાટની તકનીકમા ં્બદ્ાવ/પ્ટો  
આવયો. 

૧૯૬૫: સોહન સહકારી મડંળી દ્ારા શહરેી બજારમા ંપગપેસારો કરિામા ંઆવ્ો.  સોહન સહકારી 
મડંળીના ંપ્રભાબેન શાહએ િણકરો સમક્ નિા ંઉતપાદન અને ડીઝાઇનના વિચારો રજૂ ક્ા્ત. પારંપરરક 
ધાબળાઓમાથંી શહરેી બજારને જે િધારે અનકુળૂ હ્ી ્ેિી શાલો ્ૈ્ાર કરિામા ંઆિી. 

૧૯૭૦ઓ: રાષટ્ી્ પરુસકારો મારફ્ કચછના િણકરોને ્ેઓની આિડ્ો માટે માન્્ા મળિાની શરૂઆ્ 
થિા લાગી. 

૧૯૭૫ થી આગળ ઉપર: ‘વમગમ’ કે ‘ગરિી ગરુ્જરી’ ્રીકે જાણી્ા ંગજુરાત રાજય હસતકળા અને હાથિાળ 
તવકાસ તનગમ (GSH&HDC)એ વણકરોને રાજય સમથગાનની ઓફર કરછી/પ્રસતાવ મકૂ્યો, જેણે ગામડાઓંમા ં
હસતકળા ઉ્પાદનને પ્રો્સાહન આપયુ.ં 

૧૯૭૬: ટદલહછીની ્બજારમા ંહાજા સજુા વણકર દ્ારા ્ૃતરિમ ઔદ્ોક્ગક તાતંણાઓં, એકછી્ીકને િોિી કાઢવામા ં
આવયુ.ં તેણે પસદંગી કરવા માટટે અગાઉથી રંગ કરટે્ રંગોની ઓફર કરછી અને જે સસતા ંહતા.ં તે ઝડપથી 
ફટે્ાયુ ંઅને કચ્ની િા્ને પ્રખયાત કરછી દછીિી. ્યાર્બાદ,કચ્મા ંઅને ્બાકછીના ંભારતમા ંએરિછી્ીક 
તાતંણાઓનો ઉપયોગ નોંિપારિ રછીતે વિવા ્ાગયો. 

૧૯૮૦ઓ: કપાસનાથોડાક ભાગનો (ચાદર અને ઘરના ંલીનન માટે) ઉપ્ોગ કરિા સાથે મોટા ભાગે 
મેરીનો ઊનનો ઉપ્ોગ કરીને બહારની બજારો માટે નિા ંઉતપાદનોમા ંિૈવિધ્્ા લાિીને મેઘિાલો, જેઓ 
અગાઉ અંશકાલીન િણકરો હ્ા ્ેઓએ પણૂ્ત સમ્ે િણાટકામ  શરુ કરુું, જેથી ઘણા માટે ્ે કા ્્તક્મ 
આજીવિકા બની.ઓછી માગં અને રકમ્ને કારણે સથાવનક (દેશી) કપાસ અને દેશી ઊને પસદંગી ગમુાિી. 

૧૯૯૧-૯૨: ગરિી ગરુ્જરીમાથંી શાલ માટે સારા જથથામા ંિરદી હ્ી. હસ્કળામા ંવિવિધ પ્રભાિ સાથે 
આવથથિક ઉદાર્ાિાદી નીવ્ઓ અમલમા ંહ્ી. આતથપિક ઉદારતાને કારણે તનકાસમા ંઉ્ાળો આવયો હતો; 
એકછી્ીકની િા્ો મોટા ભાગે મધયપવૂગામા ંતનકાસ થઇ રહછી હતી જયા ંતેનુ ંવસ્તોમા ંરુપાતંરણ થ્ ુ ંહ્ ુ.ં 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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૧૯૯૫: શાલની ડીઝાઇનમા ંરે્ોનનો હાવંસ્ામા ંઉપ્ોગ થ્ો હ્ો પરંત ુકચછ િણાટના થોડાક ભાગમા ં
મશરુ િણાટમા ંરેશમની જગા લીધી. 

૧૯૯૦ઓ: લતુિયાણાના પાવરલમૂ એકમોએ એરિછી્ીક તાતંણામા ંકચ્ િા્નુ ંનક્ી ઉ્પાદન િરુ કયુું. 
અને ્બન્ે સથાતનક અને દૂરની ્બજારોમા ંહાથિાળની િા્ કરતા ંસસતા ભાવ ેતેનુ ં વેંચાણ  કયુું.

૨૦૦૦ઓની શરૂઆ્મા:ં ભજુોડી અને સરલી જેિા ંગામડાઓંમા ંિણાટકામની પ્રવવૃ્  કેન્નરિ્ થઇ. સર્ીનુ ં
્ક્ય વિારટે પડ્ ુ ંજથથા્બિં અને તનકાસ તરફછી હ્ ુ ંજયારટે ભજુની નજીક હોઇ ભજુોડછીએ પ્રવાસીઓ અને 
સથાતનક છૂટક ્બજારની માગંને વિારટે સભંાળછી. 

૨૦૦૧: જ્બરદસત ભકંૂપે કચ્નો તવનાિ કયયો; િાળો, ઘરો કટે અનય સગવડોના નાિને કારણે વણકરોને 
હસતકળામા ંગભંીર ઘટાડો સહન કરવો પડ્ો;કટેટ્ાક વણકરો નવા સથપાયે્ ઉદ્ોગોમા ંકામ કરવા માટટે 
્ોડછી ગયા. 

૨૦૦૫: ગ્ામય કારછીગરોમાટટેની ડછીઝાઇન સસંથા ક્ા રષિા તવધયા્યની (KRV) સથાપના થઇ.

૨૦૦૭- આગળ ઉપર: દસ્કારના ંસમથ્તના સાથે ખમીરએ િણકરોની િા્ કહે્ ા ંપ્રદશ્તનોનુ ંઆ્ોજન 
કરુું,જેણે ૩ ઉપરાં્  િર્ભોમા ંિણકરોના વિવિધ ભાગોને એકઠા ક્ા્ત, ડીઝાઇન અને ઉતપાદન/પેદાશ 
િૈવિધ્્ા ઉપર લક્ કેન્નરિ્ કરુું. આ પ્રદિગાનોએ ગણગણાટ ઉભો કયયો, વિારટે ખરછીદદારો ્ાવયા ંઅને 
ફટે્બઇનડછીયા જેવી સસંથાઓ માટટે વણકર આિારને તવસ્તૃ કયયો. 

ખમીરએ કા્ા કપાસ (દટેિી જાત, વરસાદ પોતષત)ની ખેતીથી કાપડ ઉ્પાદન સિુીની મલૂય શુખં્ાની 
પહટ્ે  કરછી, જેણે આગળ ઉપર ્ોકોની કલપનાઓને જાણી અને હાથિાળ પનુરુથથાન નુ ંકટેનદ્ર ્બનયુ.ં  વણાટ 
માટટે પ્ાસટછીક કચરાનુ,ં ગ્ામય મટહ્ાઓની આજીતવકા આસપાસ કટેષનદ્રત અપસાયક્ીનગ હાથ િરવામા ં
આવે્ .

૨૦૦૯: લવુધ્ાણાના પાિરલમૂો જેણે કચછી ભા્/ડીઝાઇનને પનૂ:ઉતપારદ્ કરી ્ેના પ્રભાિને ઘટાડિા  
અને ્ેની ઓળખને રક્ણ આપિા માટે,કચછ શાલ માટે ભૌગોબલક સચૂક વનશાની (Geographical 
Indication mark) માટટે અરજી કરવા,ખમીરના ંસમથગાન સાથે વણકરોએ કચ્ વણકર સગંઠન(KWA)ની 
રચના કરછી. 

૨૦૧૪: KRV નો જ અભ્ાસરિમ ચાલ ુરાખીને હસતકળા કારછીગરો માટટેને એક અનય ડછીઝાઇન િાળા, સોમૈયા 
ક્ા તવદ્ા (SKV)ની સથાપના કરવામા ંઆવે્. અભયાસરિમમા ંવપેાર અને વયવસથાપન અભયાસનો 
સમાવિે થાય ્ે. 

િ ્્તમાન પરરસસથવ્: કેટલાકં ગામડાઓંમા ંહાથશાળ િણાટકામ સમધૃધ/ફૂલેફાલે છે. બજારની રચનામા ં
બદલાિ/પલટો , રાષટ્ી્ અને આં્રરાષટ્ી્ પ્રદશ્તનો,રાષટ્ી્ અને વિદેશી પ્રિાસન, ફેશન ડીઝાઇનરોઅને 
સામાજીક માધ્મોએ માગં િધારી છે, કે્ત્મા ંમજબુ્ ્ા લાિી છે.સીિા સપંકગા અને /અથવા રચના્મક 
સહયોગો સટહત ્બહારની ્બજારોને પહોંચી વળવા માટટે નવા સમદુાય આિાટરત સ્ંબિંો વિકાસ પામ્ા 
છે અને ઉદ્યમી્ાનો વિકાસ થ્ો છે. અગાઉ ૨૦૦૦મા ંમારિ ૧૦-૧૨ ઉદ્મીઓ હતા જેઓએઉ્પાદનમા ં
રોકાણ કરટે્ અને સથાતનક અને દૂરની ્બજારો સિુી પહોંચયા હતા; હા્ે ૫૦ ઉપર ્ે. તેમના ઊંડાણપવૂગાકના 
અભયાસના પ્રારંક્ભક તારણો દિાગાવે ્ે કટે, ૬૨ ગામોમા ં૧૦૦૦થી વિારટે વણકરો પણૂગા સમયનુ ંવણાટ કરછી 
રહ્ા ્ે. તેમાથંી અભયાસમા ં૧૫ ગામોના ૬૦૦ વણકરોને આવરછી ્ેવામા ંઆવયા ્ે.

૩.૩ વિવિધ આ્ામોમા ંપરરિ ્્તનો 
વણાટકામનાપંનુરુથથાનમા ંવણકરોના ંજીવનના ંજુદા ંજુદા ંષિેરિોમા ંતવભાગીકરણ હ્ ુ.ં આ્ૃતત ૨ મા ંથઇ 
રહટ્ે  પટરવતગાનોનુ ંએક સરળ તવહગંાવ્ોકન આપવામા ંઆવે્  ્ે; આ દરટેકનો નીચેના તવભાગમા ંખુ્ ાસો 
કરવામા ંઆવે્ ્ે. 
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૩.3.૧ આવથથિક કે્ત્ 

આતથપિક આજીતવકાનુ ંપનૂરુથથાન જે સદછીના િરૂઆતના ભાગમા ંગભંીર ઘટાડામા ંહ્ ુ ંઅને પટરણામે વણકર 
સમદુાયના એક ભાગ માટટે આજીતવકા સ્ામતી, એ પટરવતગાનનુ ં એક સૌથી દટેખી્ ુ ંપાસુ ં્ે. એ નોંિવુ ં
મહ્વનુ ં્ે કટે, આ પનૂરુથથાન, સથાતનક પારંપટરક જ્ાન અને સથાતનકટે (પટરવાર)માક્્કછીના ઉ્પાદનના ં
સાિનો ઉપર ઘડાયા ્ે.  અનય સમદુાયો,જેઓના કચ્મા ંકટે ભારતમા ંઅનય સથળોએ  પારંપટરક વયવસાયો 
અને આજીતવકાઓ ઘટ્ા ્ે, તેઓની પટરનસથતત કરતા ંઆ તવપરછીત ્ે.‘પ્રાથતમક’ ષિેરિ ઉપર તનભગાર ્ાખો 
ખેડતૂો, મા્છીમારો, હસતકળા કારછીગરો, વનતવચરકો અને અનયો, ઉ્પાદક ્ુદરતી સપંદાઓ (જમીન સટહત) 
ગમુાવવાને કારણે કટે સદંતર તવસથાપનને કારણે ‘અણઆવડત’ વાળા થઇ ગયા ્ે અને તેઓને મોટા 
પાયાના ઉદ્ોગો, ્બાિંકામ, નોકરછીઓ કટે ‘આધતુનક’ અથગાવયવસથાના અનય ભાગો જેવા તદન નવા પ્રકારની 
પ્રવતૃત ઓમા ંઅસ્ામત, ઓ્ા વતેનાવાળા અને જુદા પાડતા વયવસાયમા ં્બદ્ાવ/પ્ટાવવુ ંપડ્ુ ં્ે 
અને તેઓના ંપોતાના ંજ્ાનને ક્્બનૌપયોગી માનવામા ંઆવ ે્ે અને જયા ંઉ્પાદનના ંસાિનો સપંણૂગાપણે કટે 
મખુય્વે અનય ્ોકોની(રાજય કટે ખાનગી) માક્્કછીના ં્ે.6 

જીવનિોરણમા ં્બદ્ાવ/પ્ટો, રહટેણાક અને અનય સચૂકાકંોમા.ં7 દટેખીતી રછીતે જોઇ િકાય ્ે તેમ, 
હાથિાળ વણાટના ંપનૂરુથથાન સાથ ેવણકર સમદુાયના ઓ્ામા ંઓ્ા એક ભાગ માટટે આવકમા ંવિારો 
જોવા મળે ્ે. કટેટ્ાક ઉદ્મી વણકરો(જેઓ પોતાના ંઉ્પાદન વેંચી િકટે ્ે) ની ભારતના ંમહાનગરોમા ં
્બહારની અને યરુોપના દટેિોની ્બજારો સિુી, સીિી કટે વચેટછીયાઓ મારફતે મોટછી પહોંચ ્ે. 

કટેટ્ાક વણકરોના ટકસસાઓમા ંપણ કટે જેઓ ઉદ્મીઓ નથી પરં્ ુઉદ્મી વણકરો માટટે ‘પરચરૂણ કામ’ કરટે 
્ે, તેઓની આવકમા ંવિારો થયો ્ે.  અમકુ અંિ ેઆ ષિેરિમા ં્બજારની તકોમા ંએકંદર વિારાને કારણે  
અને અમકુ અંિ ેખમીર દ્ારા પોતા માટટે કામ કરતા વણકરોને ઉંચા ંવતેન આપવાના અને તેથી ઉદ્મીઓને 
પણ વેતન વિારવા માટટે દ્બાણ કરવાના ંસહટ્ે કુ પગ્ાઓંને કારણે આવુ ંથયુ ં્ે. 

કટેટ્ાક યવુાનો ઓના ંતેમા ંચાલ ુરહટેવાથી કટે પરત ફરવા સાથ,ેકચ્ના ંકટેટ્ાયં ગામડાઓંમા ંહાથિાળ 
વણાટનો એકંદર વયવસાયીક સથળાતંરને અટકાવવામા ંકટે ઉલટંુ કરવામા ંપણ પટરણમયો ્ે. ભારતભરમા,ં 

Revival of handloom 
weaving, post-2005/06

Enhanced livelihoods and 
economic security 

Visible internal 
inequalities 
(class, 
geographic)

Pride, heritage, 
ownership, 
family ties, 
psychological 
comfort

Knowledge 
commons and 
hybrids, some 
privatisation

Youth 
empowerment, 
expression of 
creativity

Digital 
technologies

Reduced 
casteism

Women’s 
empowerment, 
expression of 
creativity

Education, social movements, govt policy

આકવૃ્ ૨: િણકરોના ંજીિનમા ંિણાટના ંપનૂરુથથાનને કારણે આિેલ બહ ુઆ્ામી પરરિ ્્તનો (્ીરો પ્રભાિની અસરની 
રદશા દશા્તિે છે)

6. િ્રીવસ્તવ અને કોઠારી (૨૦૧૨); સદગોપા્ (૨૦૧૬); ્બસો્ે (૨૦૧૮)), સુંદર (૨૦૧૮). 

7. સંપૂર્ણ અભ્યાસમાં આવક વગેરે ઉપરનાં કેટ્ાંક મહત્વના આંકડાઓ હિે.

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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પારંપટરક વયવસાયને ્ોડવાના નવી પેઢછીના ંસામાનય વ્ણથી આ તવપરછીત ્ે અનેકચ્ના વણકરોમા ં
પણ કોઇ પણ રછીતે, એક પ્રભાવિાળછી પ્રટરિયા ્ે અને તે આવી આજીતવકાની યવુાનો ઓમા ંરસ ઉ્પન 
કરવાની એક સભંાવના દિાગાવ ે્ે. આ અને અનય કારણોવસાત, સરકાર અને તનગમો દ્ારા આગળ 
્ાવવામા ંઆવતા ંવતૃાતંો કટે કચ્મા ં(અને અનય સથળોએ)આતથપિક સમલૃધિ અને રોજગાર તનમાગાણ માટટે 
મોટા પાયાનુ ંઔદ્ોગીકરણ જ એક મારિ માગગા ્ે તેનો મહ્વનો તવકલપ ્બને ્ે.ઔદ્ોગીકરણ આ ષિેરિમા ં
પયગાવરણીય અને સામાજીક ગભંીર ભગંાણ તરફ દોરછી જ જઇ રહુ ં્ે તે સદંભભે આવા તવકલપની િોિ કરવી 
તા્કાક્્ક જરૂરછી ્બને ્ે. 

આવા ંપનુરુથથાન માટટેન ુ ં્બીજુ ંએક મહ્વનુ ંપાસુ ંતે ્ે કટે, હાથિાળ વણાટકામ જયારટે તવવચેના્મક 
રછીતે એક ્બજાર (સથાતનક કટે રાષટ્છીય/વતૈશ્વક)ના ંઅનસત્વ ઉપર આિાટરત ્ે ્યારટે તેને કટેવળ એક 
વાક્ણજયતવષયક પ્રવતૃત નથી, પરં્ ુસામાજીક, સાસં્ૃતતક, ભાવના્મક, ્બૌલધિક મહ્વ સાથનેે એક ઘટના 
તરછીકટે પણ જોવાની ્ે. આ ્બા્બત ઉપર આપણે આગળ ઉપર તવચારશુ.ં 

આ સમદુાયમા ંઉત્ેજનની એક મજબતુ પરંપરા રહછી ્ે, એટ્ે કટે, વડછી્/પ્રો્સાહક જે સમદુાયના ન્બળા 
સભયોનુ ંરષિણ કરટે ્ે અને તેના સ્ામતીની ખાતરછી રાખે ્ે.  આ મનોનસથતત એક મખુય હસતકળા 
કારછીગરની પ્રણા્ીમા ંસમાતવષટ થઇ ્ે, જયા ંમખુય વણકર ઉદ્મી કાચો મા્, ડછીઝાઇન અને વેંચાણનુ ં
તનયરંિણ કરટે ્ે જયારટે વણકરો વેતન માટટે વણાટકામ કરટે ્ે. ૨૦૦૦ની િરૂઆત સિુી આવુ ંજ થ્ ુ ં
હ્ ુ ંપરં્ ુ્યાર્બાદના આવે્ ા આતથપિક ્બદ્ાવો હવે વિારટે પડતી જટટ્ તામા ંપટરણમયા ્ે. અગાઉ 
વણાટકામમા ંચાર મખુય પ્રકારના ્ોકો હતા,તે પૈકછીના મોટા ભાગના અંિ કા્ીન કારણ કટે, વણાટકામ એ 
એક મારિ વયવસાય ન હતો: 

અ. ્બન્ે, સથાતનક અને ્બહારની ્બજારોને મા્ પરૂો પાડતો મખુય કારછીગર8 

યવુા વણકરો તેમના જીવન અન ેઆજીતવકામા ંઆવે્ ા પટરવતગાનોન ેઅભયાસ દરમયાન તવતવિ ચચાગાના આિારટે સમજી રહ્ા ્ે.

8. ્બહારની ્બજાર અને હસ્તકળા કારીગરોને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા પુરસ્કારો આપવાનાં આગમનની સાથે જે એક િ્બ્દ 
જોવા મળે ્ે અને વણકરોમાં(જે પાસાંનો અહીં અભ્યાસ કરવામાં નથી અવ્યો)  તેની પોતાની સત્તા ગતતિી્તા ્બનાવી હોવાનું 
્ાગે ્ે.
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્બ. મયાગાટદત ષિમતાવાળા ઉદ્મીઓ જેઓ મખુય્વે સથાતનક ્બજાર અને મખુય કારછીગરને મા્ પરૂો પાડતા 
હોય.

ક. પરચરુણ કામ કરતા વણકરો 

ડ. િાળ-પવૂગા તૈયારછી કરતા કામદારો, મોટટે ભાગે મટહ્ાઓ. 

હવ ે્બન્ે, ઉદ્મીઓ અને પરચરુણ કામ કરનારાઓ અંિકા્ીન અને પણૂગા સમયના, અિગા-્ુિળ અને 
્ુિળ;મારિ એરિછી્ીકનો જ ઉપયોગ કરતા અને જેઓ કા્ા સાથ ેક્યારટેક અનય સામગ્ીનો ઉપયોગ 
કરતાકારછીગરોમા ંવહેંચાઇ ગયા ્ે; વણકરો કટે જેઓ મખુય્વ ે્બહારની ્બજારોને મા્ પરૂો પાડટે ્ે અને 
અનયો કટે જેઓ સથાતનક ્બજાર (ઘટતી જતી)ને મા્ પરૂો પાડવાનુ ંચાલ ુરાખે ્ે: અને તેઓ પૈકછીમા ં
યવુાનો  વણકરો અને મટહ્ાઓ જે પૈકછીના અમકુ પાસે તેઓના પોતાના ્બજાર સપંકયો ્ે તેને કારણે વિારટે 
જટટ્  પટરનસથતત આવી ્ે. 

ખમીરની સગુમતાની સાથ ેવણકર સમદુાય પાસે પણ ્બજારને સપષટ રછીતે મારિ પ્રતતસાદ આપવાને ્બદ્ે 
તેને વયાખયાતયત કરવાનુ ંથોડુ ંતનયરંિણ આવી ગયુ ંહોવાનુ ં્ાગે ્ે. દાખ્ા તરછીકટે,વાસતવમા,ં કા્ા કપાસ 
કાપડ અને વસ્તો માટટે એક ્બજાર તૈયાર થઇ ્ે (જૈતવક ખાદ્ાન માટટે ભારતના કટેટ્ાક ભાગોમા ંકટે તવશ્વમા ં

કચ્ના મોટછીફ અન ેપટેનગાના આિારટે ્બને્ ી સાડછી, 
કોટાય ગામ.   

કચ્ના વણકરોએ ્બહારના ્બજારો માટટે ્બનાવે્ ા સટો્ અને 
મફ્ર જેવા વતૈવદ્પણૂગા ઉ્પાદનો 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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જેવી રછીતે એક ્બજાર ઉભી થઇ ્ે્ગભગ તેવીજ રછીતે). વણકર વસાહતોમા ંસૌથી સમધૃિ ભજુોડછીના 
ઉદ્મીઓએ ‘ભજુોડછી સાડછી’ માટટે એક માગં ઉભી કરછી ્ે.  જયારટે દુપટ્ાઓની માગં ઘટછી ્યારટે વણકરો 
સટો્ અને ખેસ જેવા ંઉ્પાદનો ્ાવયા. ભકંૂપ વખતે પનૂ:વસન પ્રય્નોના એક ભાગ તરછીકટે તવતવિ સહાય 
સસંથાઓ અને સરકારછી સગંઠનો દ્ારા ્ાવવામા ંઆવે્  ડછીઝાઇનરો દ્ારા પ્રથમ સટોલસની ડછીઝાઇન તૈયાર 
થઇ.  આવા ંઉ્પાદનોની પડતર ટકમત પણ અમકુ અંિ ેઉ્પાદકો કટે ખમીર જેવા વચેટછીયાઓના હાથમા ં
હોય ્ે, ઉ્પાદક પોતાને મળતા ભાવથી સં્ ષુટ હોવાનુ ંવયકત કરતા હોય ્ે. (એકદમ તવપરછીત, દાખ્ા 
તરછીકટે,ભારતના મોટા ભાગોમા ંજયા ંતેઓ સહકારછી મડંળછીઓ કટે કંપનીઓ તરછીકટે કટે તેઓ જૈતવક ખાદ્ાન્ જેવી 
તવતિષટ ્બજારમા ંસગંઠછીત નથી ્યા ંખેડતૂોને તેઓના ંઉ્પાદન માટટે જે મળે ્ે)

તન્બગાળતાના તેના પોતાના મદુ્ા *૧૭,્બને્, સથાતનક અને વયાપક સમાજમા ંમરેિો-આતથપિક અને વગગા 
અસમાનતાને પડકારોની(કટે મારિ ન્બળા) ગેરહાજરછી, એક પ્રણા્ી તરછીકટે મડૂછીવાદને પડકારની ગેરહાજરછી, 
અને (નીચી વણગાન કયાગા મજુ્બ) કટેટ્ાક નકારા્મક પાટરનસથતતક તવભાગીકરણો સાથ ેએ હકછીકતને 
ચોક્કસપણે નથી ્બદ્ાતી કટે પનુરૂથથાન પ્રાથતમક રછીતે ્બાહ્ ્બજાર(તવદટેિ સટહતની) ઉપર તનભગાર ્ે. 

્બીજો તનણાગાયક મદુ્ો ઇ ્ે કટે, ગત કટેટ્ાક દાયકાઓથી, વણાટકામ પ્રાથતમકપણે સથાતનક આતથપિક ્ેતીદટેતી 
પરુ્ ુ ંમયાગાટદત હોવામાથંી વિારટે વૈતશ્વક પટરવતગાન પામયુ ં્ે. દાખ્ા તરછીકટે,ઊન જેવો કાચો મા્ સથાતનક 
પશપુા્કો પાસેથી આવતો હતો અને વણકરો દ્ારા વણવામા ંઆવ્ુ ંકાપડ તેઓને પાછ ંઆપવામા ંઆવ્ુ ં
હ્ ુ;ંઆના જેવી  અનય સથાતનક સતરટે પ્રટરિયાઓ હતી.એક મોટો ્બદ્ાવ/પ્ટો  ્યારટે આવયો જયારટે 
૧૯૭૦મા ંઆ ષિેરિની ્બહાર ઉ્પાટદત એરિછી્ીક એક તાતંણા/ંરટેષા તરછીકટે રજૂ થયુ,ં જેનો ઉપયોગ કરવો 
સરળ હોઇ વણાટમા ંવલૃધિ િક્ય ્બની, પરં્ ુઉ્પાદન સથાતનકટે અને ષિેરિની ્બહાર વેંચાવા ્ાગયુ.ં  હા્ે 
પટરનસથતત તમશ્ ્ે;જયા ંકા્ા કપાસ સથાતનકટે ઉ્પાટદત થાય ્ે, સથાતનક ખેડતૂ સમદુાયો સાથ ેકડછી સથપાય 
્ે કટે પનૂ: સથપાય ્ે, ્યા ંતેમાથંી ઉ્પાટદત થ્ ુ ંકાપડનુ ંવેંચાણ મખુય્વ ે્બહાર થાય ્ે. વિારામા,ં 
એરિછી્ીક કરતા ંકામ કરવામા ંઅને તેમા ંતવતવિતા ્ાવવામા ં તે તાતંણા ંવિારટે મશુકટે્ ્ે, અને થોડછીક 
કાયગાકારછી મડૂછી િરાવતા કટે સગં્હ કરવાની ષિમતા રાખતા ઉદ્મીઓ જ તેનો મોટા જથથામા ંસગં્હ કરછી િકટે 
્ે, અને આમ પરચરૂણ કામ કરતા કટે નાના ઉદ્મીઓને વકં્ચત ્બનાવે ્ે. એકંદરટે, અનય સથાતનક સમદુાયો 
જેવા કટે, પશપુા્ક ર્બારછીઓ, ખેતી કરતા કટે વેપારિિંા આિાટરત આટહરો/પટટે્ો અને અનયો સાથેના ં
આતથપિક જોડાણો નોંિપારિ પ્રમાણમા ંઘટ્ા ં્ે.  તે સદંતર ્બિં નથી થયા ં(ખાસ કરછીને િહટેરછી અને ્બજાર 
સથળ તરછીકટે ભજુથી દૂર, જેવા ંકટે િાણીથર ગામ) પારંપટરક સ્ંબિંો અમકુ સવરૂપે ચાલ ુરહ્ા ્ે. 

જેમા ંનોંિપારિ વિારો થયો ્ે તે ્ે ભારતના ંમહાનગરો અને તવદટેિના અમીર ઉપભોકતાઓ સાથેનુ ં
જોડાણ; આનો અથગા એવો થયો કટે,સથાતનક પનુરૂથથાન ભદ્ર ઉપભોકતાઓના આિારટે ્ે, એક વરિોનકત  જેની 
અવગણના ન કરછી િકાય.એક ઉજ્જવળ રટેખા ઇ ્ે કટે, તે વતૈશ્વક ્બજારના એ ભાગની જરૂરછીયતોને સતંોષે ્ે 
જેને પાટરનસથતતક, આરોગય અને સામાજીક મદુ્ાઓ ્બા્બતે અમકુ અંિ ેપણ થોડછીક ક્ચંતા ્ે અને એવુિંારછીએ 
કટે, પયાગાવરણ, ઉ્પાદકો અને તેઓની અને અનયોના આરોગયને ધયાને રાખીને આવા ંઉ્પાદનો ખરછીદટે ્ે.9 

પહટ્ે ી નજરટે જે દટેખાય ્ે તે સમદુાયમા ંવિે્ સમલૃધિનુ ંનકુિાન ્ે,વણકરોમા ંપોતામા ંઆતથપિક 
અસમાનતાનો વિારો. અગાઉના સમયગાળા માટટે ્બતાવી િકાય તેવી આપણા પાસે કોઇ પાયાના 
સતરની તવગતો નથી, પરં્ ુવટરષઠ વણકરો કબ ૂ્ ે ્ે કટે, ગત ઓ્ામા ંઓ્ા ૪-૫ દાયકાઓ જયારટે મોટા 
ભાગના વણકરો આવકના સમાન સતર ઉપર હતા,તેની સરખામણીએ,  અસમાનતા વિી ્ે. ઉદ્મી 
વણકરો (ખાસ કરછીને જેઓએ પોતાના વેંચાણ (/્બજાર પાયા/આિારને  નોંિનીય રછીતે તવસ્તૃ કરટે્ 
્ે અને સારા પ્રમાણમા ંકામદારોને નોકરછીએ રાખે ્ે ) અને પરચરૂણ કામ કરનારાઓ વચચે આવુખંાસ 
્ે. આ અભયાસમા ંકટેટ્ાકં ગામડાઓંમા,ં્બન્ેની જીવન પટરનસથતતમા ંકટેટ્ાક વસ્તુ: ઉડછીને આંખે વળગે 
તેવા ફરક નજરટે પડ્ા,અ્્બત કટેટ્ાક પરચરૂણ કામ કરનારાઓમા ંપણ આવુ ંજોવા મળયુ ંકટે જેઓએ 

9. જો કે આ અભ્યાસ આ પાસાં ્બા્બતે વિૈ્વતક ખરીદદારો કે વેપારીઓના અભતપ્રાય ન મેળવી િક્યો.
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અગાઉના કરતા ંઅ્યારટે નોંિપારિ ્બહટેતર પટરનસથતત હોવાનુ ંવયકત કયુું. ઓ્ામા ંઓ્ા કટેટ્ાક પરચરૂણ 
કામ કરનારાઓમા,ંઅનય કોઇની માફક વણાટકામને મારિ િારછીટરક મજૂરછી તરછીએકટે માનવામા ંઆવ્ ુ ંહોઇ  
તેઓમા ંએક પ્રકારની જુદાઇની સવંદેના ્ે, અને આવા ્ોકો  માટટે તવમખુ મજૂરછીની કલપના યોગય હોવાનુ ં
્ાગે ્ે.

અનય નોંિપારિ ઘટના ્ે વણકર સમદુાય વચચે ભૌગોક્્ક અસમાનતા.  જીલ્ાના ંમખુય મથક ભજુની 
નજીકના ંઅને/અથવા જયા ંખમીર જેવી સસંથાઓ સટરિય ્ે તે ગામડાઓં, અનય કરતા ંસપષટપણે વિારટે 
સારંુ કામ કરટે ્ે. ઉપર સદંક્ભભિત સામાનય સવભે (્ક્ષિત અભયાસ માટટે પસદં કરટે્ા ં૧૫ ગામડાઓં ઉપરાતં) 
સપષટપણે દિાગાવ ે્ે કટે, જે ગામડાઓં આવા ફાયદા નથી  િરાવતા ં્યાનંા વણકરોમા ંતક્ીફ/અસતંોષ 
પ્રવતભે ્ે. વટરષઠ વણકરો સાથીની ચચાગામા,ંઆ અસમાનતાઓની સપષટ માનયતા નજરટે પડછી; ઉભરછી 
આવે્  એક સચૂન એ હ્ ુ ંકટે, આવા ‘દૂરસથ’ તવસતારોમાનંા વણકરોને ઉદ્મીઓએ કા્ા કપાસ અને અનય 
કામો આપવા ઉપર વિારટે ધયાન કટેષનદ્રત કરવુ ંજોઇએ, તેમજ એરિછી્ીકમા ંવિારટે નવીનતા/વતૈવધય માટટે 
સષિમ ્બનાવવા જોઇએ, જેથી કટેટ્ીક ભૌગોક્્ક અસમાનતાઓ ઘટાડછી િકાય. એ હકછીકત તરફ પણ 
તેઓએ ધયાન દોયુું કટે જે વસાહતોમા ંવણકર પટરવારો ્બહ ુનાની ્બહમુતતમા ં્ે તેના કરતા ંભજુોડછી જેવી 
વસાહતોમા ંવણકરોનો મોટો તનણાગાયક સમહૂ ્ે, જેઓ જાતત દમન અને આતથપિક સીમાતંપણાની સામે ઉભા 
રહટેવા સષિમ હતા. 

રસપ્રદ, સામાજીક ્બા્બતોમા ંજયારટે એકજૂટતા/સસુગંતતા ઉંચા સતરની   અને વયનકતગત અને આંતર 
સમદુાય સમથગાન (દા.ત. જો કોઇને ન પરવડટે તો ્ગન કટે અનય પ્રસગંો માટટે દાન કટે ્ોન)હોવાનુ ંકહટેવાય 
્ે, પરં્ ુતે  આતથપિક ષિેરિમા ંરૂપાતંટરત/અનવુાટદત નથી થ્ ુ.ંપ્રસગંોપાત ચચાગા (આ અભયાસના ભાગ 
તરછીકટે સટહત)થઇ હોવા ્તા,ં આતથપિક રછીતે સમધૃિ વણકરો ન્બળા ્ોકોને સહાય કરટે તે ્બા્બતે ્બહ ુ
ઓછ ંતવચારાયુ ં્ે. તો પણ આ અસમાનતાને કારણે અમને આકરો રોષ કટે સઘંષગાની ્ાગણી જોવા 
નમળછી. વટરષઠ વણકરો, જેઓ કટેનદ્રસથ અભયાસ જૂથમા ંહતા તેઓએ આની પા્ળના ંનીચેના ંપટર્બળોનો 
ઉલ્ેખ કયયો: આતથપિક અસમાનતાઓ હજી એટ્ી ્બિી મોટછી નથી જેને િોષણા્મક માની િકાય અને 
એવી કોઇ ્ાગણી નથી કટે કટેટ્ાક વણકરોએ ઇરાદાપવૂગાક આવી પટરનસથતતનુ ંતનમાગાણ કયુું ્ે;કટેટ્ાક 
ટકસસાઓમા,ંપોતાની પટરનસથતતને સિુારવા માટટેના ંસટરિયપણાનો અભાવ ્ે,કટે જેનુ ંભાન થાય તેવી 
વણાટકામની સષિમતાઓ નીચી ્ે,પરસપર સહાય (સામાજીક મદુ્ાઓ માટટે) અને સભંાળના સ્ંબિંો હજી 
પણ કામ કરટે ્ે, અને અંતે જેઓ આતથપિકરછીતે અસમાન ્ે તેઓ વચચે સામાજીક સમાનતા અને સમાન 
િાતમપિક કટે અધયાત્મક ઓળખની એક મજબતુ ્ાગણી પ્રવતભે ્ે. 

એ પણ રસપ્રદ ્ે કટે, મોટા ભાગના વણકરો, ખાસ કરછીને પરચરૂણ કામ કરનારાઓ, પોતે તૈયાર કરટે્ 
ઉ્પાદનો, ખાસ કરછીને જો તે કા્ા કપાસ હોય તો નથી પહટેરતા, કારણકટે તેઓને તે પરવડતા ંનથી !! 
કટેટ્ાક ઉદ્મીઓએ કા્ા કપાસ પહટેરવાનુ ંનક્કછી જ કયુું ્ે અને એવી ચચાગા ્ે કટે,કદાચ ્બધુ ંજ (કાપડ)
વેંચી નાખવા કરતા ંવણકરો દ્ારા કટેટ્ાક વિારાના વાર(્્ંબાઈનુ ંકાપડ) જાળવી રાખીને, આને અનયો 
(ખાસ કરછીને યવુાનો ઓ)મા ંકટેમ વિારછી િકાય. 

૩.3.૨ સામાજીક-સાસંકવૃ્ક કે્ત્ 
સામનયતયા ભારતીય સમાજ સમદુાયોમા ંઅને વચચે માફકસરથી ગભંીર અસમાનતાઓની ્ાષિક્ણકતાઓ 
રહટ્ે ી ્ે. આનો સ્ંબિં, જાતતવાદ (ખાસ કરછીને ટહંદુ સમાજમા ંપ્રવતભે ્ે પરં્ ુઅનય મખુય િમયોને 
અનસુરતા સમદુાયોમા ંપણ, અને આટદવાસીઓ અને કટે દટેિી/જનજાતત ્ોકોમા ંઘણુ ંઓછ ંપ્રવતગામાન 
્ે), તપ્પૃ્રિાનતા અને મદાગાનગી (્ગભગ સાવગાતરિક, ્તા ંદટેિી/જનજાતતમા ંફરછીથી ઓછ ંઉચચાટરત), 
સમદુાય(આટદવાસી અને ક્્બન આટદવાસીઓ કટે જુદા જુદા િાતમપિક સમહૂો વચચે),‘સષિમતા’ ((ટદવયાગં ્ોકો 
તરફ ભેદભાવ રાખીને), ઉમર (યોગય સનમાનથી આગળ વિીને યવુાનો ઓને પોતાની જાતને વયકત કરવા 
દટેવાનો અવકાસ આપવાના ગભંીર અભાવ સિુીનુ ંવડછી્ોનુ ંવચગાસવ) અને અનયો સાથે ્ે. આ  અભયાસે, 
આ પાસાઓં પૈકછીના ંકટેટ્ાકંમા ંપટરવતગાનો જો અને કટેમથઇ િક્યા ંહોય તે સમજવા માટટેના પ્રયાસ કયાગા.

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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જાતત: જાતતવાદમા ંઘટાડાના સપષટ અને એકિારા અહટેવા્ો ્ે, ખાસ કરછીને અસપશૃયતાના સૌથી ખરા્બ 
સવરૂપમા,ં  વણકરો જેના પરંપરાથી આિીન હતા. કટેટ્ાક વટરષઠ વણકરોએ તેઓ જેને આિીન હતા તે 
સામાજીક ક્કંો, જેવા ંકટે, જે જાતતઓ સાથે તેઓના આતથપિક સ્ંબિંો હોય તેવા અનય સમદુાયોના ંઘરોમા ં
દાખ્ ન થવુ ંકટે તેની ’અશધુિી’થી છૂટકારો મેળવવા પાણી ્ાટં્ા વગર તેઓના ંકપડા ંન સવીકારવાનંી 
જુદછી જુદછી રછીતો ્બા્બતે વાતો કરછી. અસપશૃયતા સાથે સકંળાયે્  આ રછીતો જેવા ંજાતતવાદના ંસૌથી ખરા્બ 
સવરૂપો દૂર થવાના માગભે હોવાના અહટેવા્ો ્ે, અને અનય સમદુાયો સાથનેા સ્ંબિંો ખાસ કરછીને યવુાનો 
ઓમા,ંવિારટે સમાન િોરણો ઉપર વિતા દટેખાય ્ે. પરં્,ુ કોઇ પણ સજંોગોમા ંજાતતવાદ દૂર નથી 
થયો,કટેટ્ાકં મટંદરોમા ંપ્રવિે મયાગાદા, કટે કટેટ્ીક દુકાનોમા ંવણકરોના ઉપયોગ માટટેના કપ કટે ગ્ાસને 
છૂપાવીને રાખવા જેવા ગઢૂ પ્રકારો સટહતના સતત ચા્તા ભેદભાવો તવિે કટેટ્ાક વણકરોએ જણાવયુ.ં એવુ ં
દટેખાય ્ે કટે,  જયા ંતે સવરૂપ અને તીવ્રતામા ંઘટ્ુ ં્ે ્યા ંતે અમકુ અંિ ેવણકરોની સિુરટે્/ઉપર આવે્ 
આતથપિક પટરનસથતતને કારણે ્ે: કટેટ્ાક વણકરોએ કહુ ંકટે, તેઓની વિારટે તમલકતની પટરનસથતત, ્બહારની 
દુતનયા સાથનેા તેઓના સપંકયો,આ્મતવશ્વાસનુ ંઉચચ સતર,અને વણાટના ંપનુરુથથાન સાથ ેસકંળાયે્  અનય 
પાસાઓં મહ્વના ંપટર્બળો હતા.ં પરં્ ુઘણા ્ોકોએ સામાજીક સિુારકો, તિષિણ અને કાયદો અને અનય 
સમદુાયો સાથ ેઘઅ ૅટતા જતા આતથપિક સ્ંબિંો, નવી પેઢછી જાતીવાદછી પરંપરાઓમા ંઘણી ઓ્છી ભીંજાયે્/
પ્રભાતવત હોવા સાથ ેઅનય મહ્વના પટર્બળો ્ે. આવા ં‘પચિાદભતૂમકા’ પટર્બળોની સ્ંબતંિત ભતૂમકા કટે 
વણાટમાનંા ંપટરવતગાનો સાથનેી સરખામણી, ઊંડા અને વયાપક અભયાસ વગર નક્કછી કરવી િક્ય નથી. 

ભજન પરંપરાએ કચ્ના વણકરોના જીવન અન ેસસં્ૃતતનો અક્ભન્ ભાગ ્ે. તનેા અન ેવણાટ વચચનેા અન્ુબિંથી તઓે 
જીવનની ટફ્સફૂછીન ેવયકત કરટે ્ે. આ મડંળછી ભજુોડછીની ્ે.   
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જે જ્ાતત સામે વયવનસથતપણે અને એકંદર ભેદભાવ રાખવામા ંઆવે્ હોય અને જે ઘણી ્બિી પેઢછીઓથી 
(િક્ય ્ે કટે સદછીઓથી) દક્્ત/પીટડત રહટ્ે  હોય, અને અસપશૃયતાની તનંદાનો સામનો કયયો હોય ્યા ં
જાતતવાદમા ંનોંિપારિ ઘટાડો એ મોટંુ પટરવતગાન ્ે. ગામડાઓંમા ંકટે જયા ંવણકરો રહટે ્ે ્યાનંી જ્ાતતઓમા ં
સમાનતાની સમજમા ંએકંદર વિારો ્ે કટે શુ ંઅને ઉપરાતંમા,ં એક ઘટના તરછીકટે જ્ાતત પોતે િીરટે િીરટે 
ખતમ થઇ રહછી ્ે કટે કટેમ તે કહટેવ ુ ંઅઘરંુ ્ે. આવી સમજણ માટટેઅભયાસમા ંિક્ય હ્ ુ ંતેથી િક્ય હ્ ુ ંતેના 
કરતા ંવિારટે ટકાઉ સામે્પણાનંી સાથ ેઅને સમદુાયોના ંજીવન મા ંિોષણ/ભળછી જવાની જરૂર પડિે. 

ક્્ગં: વણાટકામનુ ંપનુરૂથથાન એક પટર્બળ હોઇ મટહ્ા સિનકતકરણમા ંસામાનય વિારો હોવાનુ ંદટેખાય 
્ે. સચૂકાકંોમા ંસમાતવષટ ્ે: કટેટ્ાક ટકસસાઓમા ંતઓેના પતતઓન ેતિખવાડવા સટહત, મટહ્ાઓ ખરટેખર 
વણાટકામ કરટે ્ે (જે પારંપટરક વાસતતવકરછીત ેઅનસત્વ જ નહ્ ુ ંિરાવ્ ુ)ં, વણાટપવૂભેની કામગીરછીમા ં
મટહ્ાઓની ભતૂમકાને સપષટપણે માનયતા અન ેકદર, અગાઉ ન હતી તવેી પ્રટરિયાઓમા ં(દા.ત. રંગકામ, 
તાતંણાઓં ઉપરની પ્રટરિયાઓ) મટહ્ાઓનુ ંસામે્ પણુ,ંયવુતતઓનુ ંઆ પ્રટરિયાઓમા ંસામે્ પણુ ંઅન ેતઓેનુ ં
વાચાળપણુ,ંવણાટકામકામ સ્ંબતંિત પ્રસગંોએ ઘર/ગામડાનંી ્બહાર જવામા ંમટહ્ાઓની વિારટે સષિમતા, 
મટહ્ા ટદવસ જેવા પ્રસગંોમા ંવગેરટેમા ંસહભાગીતા. રદ્છી પ્ાસટછીકન ેવણવામા ંનવીનતા અન ેઉ્પાદનમા,ં 
ખાસ કરછીન ેઆવકનો એક સવતરંિ સ્તોત પરૂો પાડછીન,ે અવિનગર ગામમા ંમટહ્ાઓન ેસિકત ્બનાવી ્ે. 
અ્્બત, અમકુ પ્રકારના ્ૈંક્ગક ભદેભાવો ચાલ ુરહ્ા ્ે જેવા કટે,પરુૂષો/્ોકરાઓની ્બહારની દુતનયા સાથ ે
સ્ંબિં રાખવાની સામાનય રછીતે વિારટે સષિમતા. જે મટહ્ાઓ હવ ેવણાટકામમા ંવિારટે મોટછી ભતૂમકા ભજવ ે
્ે તઓે સાથ ેજે એક રસપ્રદ મદુ્ો ઉભરછી આવયો ્ે, ત ે્ે કામમા ંવિારો કારણ કટે, તઓે ્બન્ ેવણાટકામ 
અન ેઘરનુ ંકામકાજ કરટે ્ે. સામાનયપણે, પરુૂષો જે કરતા હતા ત ેપકૈછીનુ ંવિારટે કામ પોતા ઉપર ્ઇ રહછી ્ે 
્યારટે ્બહ ુઓ્ા પરુૂષો તેનાથી ઉલટંુ,  મટહ્ાઓના ંજે ઘરગથ્ ુ તનયત કાયગા હતા ંત ે કરછી રહ્ા ્ે! 

જ્ાતત સ્ંબિંોમા ં્બદ્ાવ/પ્ટો મા ં્ે તેવુ ંજ વણાટકામનુ ંપનુરૂથથાન મટહ્ાઓના ંસિનકતકરણનુ ંકોઇ 
પણ અથગા દ્ારા મારિ કટે કદાચ મખુય કારણ હોઇ િકટે. ગ્ામય અને વયાપક કષિાએ તનણગાય ્ેતી સસંથાઓમા ં
હોદ્ામા ંઅનામત, િૈષિક્ણક તકો, નાગટરક સમાજના કાયગારિમોમા ંકનયાઓની પહોંચ, સટહતના સત્ાવાર 
નીતતઓ અને કાયગારિમો અનય પટર્બળો ્ે. 

ઓ્મા ંઓ્ા એક ટકસસામા ંઆ અભયાસને,રાજકછીય કાયગાકતાગા (સરપચં, કટે ગ્ામ સતમતીના વડા) તરછીકટે 
મટહ્ાના આ્મતવશ્વાસના ંએક પ્રરેણાદાયક સતરનો સામનો કરવાનુ ંઆવયુ,ં પરં્ ુમટહ્ાના સમાન 
પટરનસથતતના એક અનય ટકસસામા ં્બહ ુજ ઓ્ા પ્રમાણમા ંસવતરંિ તવચારિારા જોવા મળછી. તેથી એ સપષટ 
નથી કટે, આવા ંરાજકછીય સિનકતકરણ ્ૈંક્ગક પટરવતગાનનુ ંએક વ્ણ દિાગાવ ે્ે કટે કટેમ. આને વણાટ અને 

હાથ વણાટમા ં્બહટેનોની ્બદ્ાતી ભતૂમકા. હાથ વણાટ પહટ્ે ાનંી પ્રટરિયાઓ, પડદા પા્ળની અને અણદટેખી પ્રટરિયાઓ 
સાથ ેજોડાયે્ી ્બહટેનો હવે વણાટ પણ કરટે ્ે અને આ્મતવશ્વાસ સાથ ેપોતાના ઉ્પાદનો ્બજારમા ંવચેીને આવક પણ 
ઊભી કરછી રહછી ્ે. 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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રાજકછીય સિનકતકરણ વચચેની સામાનય ન્બળાઇ સાથ ેપણ જોડછી િકાય, જે ્બા્બત ઉપર આપણે આગળ 
ઉપર તવચાર કરશુ.ં 

કં્ુ્બેન અમતૃ્ા્ વણકર, સરપચં, ્ુકમા ંગ્ામ પચંાયત, જેઓ સિુાસન અંગે પોતાના તવચારો અને પોતાની હા્ સિુીની 
સફર તવિ ેવાત કરછી રહ્ા ્ે. 

ઉમર: વણાટ પનુરૂથથાનમા ંયવુાનો ઓ સપષટપણે સટરિય ્ે અને તે ્બા્બતે તેઓ આ્મતવશ્વાસ સાથે અને 
દૃઢતાપવૂગાક  ્બો્ી િકટે ્ે. ડછીઝાઇનમા ંવિારટે મોટછી ભતૂમકા, કટેટ્ાક તવસતારોમા ં્બજાર સાથ ેસીધુ ંજોડાણ 
કરવાની ષિમતા અને એક કટે ્બે ગામડાઓંમા ંએક્બીજા સાથ ેનેટવકકીનગ એ વિારાની તનિાનીઓ ્ે. 
સામાનય આતથપિક પનુરૂથથાન અને યવુાનો ઓની આનો ઉપયોગ કરવાની ષિમતા ઉપરાતંનુ ંએક મહ્વનુ ં
પટર્બળ ્ે નવી ડછીઝાઇનો જાણવા માટટેની નવી તકોની ઉપ્બિતા  અને ડછીજીટ્ મચં મરફતે વેંચાણ 
કરવુ.ં કટેટ્ાક યવુાનો ઓ માટટે ્બીજુ ંપાસુ ં્ે હસતકળાકારછીગરછી િાળામા(ંહાથિાળ અને ડછીઝાઇન) તા્ીમ 
જે ઘણા યવુાનો ઓને તેઓ મારિ નવી આવડતો િીખી િકટે તે માટટે નહીં પરં્ ુએક પારંપટરક વયવસાય 
ઉપર વિારટે‘આધતુનકતા’ની મહોર ્ગાડવામા ંસહાય કરતી હોઇઆકષગાક ્ાગે ્ે. ઉપર નોંિ કયાગા પ્રમાણે 
કટેટ્ાક યવુાનો ઓનુ ંવણાટકામમા ંપાછ ંફરવુ ંતે એક મહ્વની (ઘડછીક માટટે ભ્ે નાના પાયે હોય તો પણ) 
ઘટના ્ે. રસપ્રદ રછીતે, આતથપિક અને સામાજીક-સાસં્ૃતતક ્બન્ે ્બા્બતે વડછી્ો પ્ર્યેની માનવતૃત હજી પણ 
એકદમ મજબતુ ્ાગે ્ે. 

અભયાસે જે એક મદુ્ાનો મલૂયાકંન કરવાનો પ્રય્ન કયયો તે હતો; અગાઉની પેઢછીઓ કરતા ંશુ ંયવુાનો ઓ 
વણાટને પ્રાથતમક નજરટે એક આતથપિક પ્રવતૃત તરછીકટે વિારટે જૂએ ્ે ? કદાચ આવુ ંજ ્ે,તેઓના કામના 
સમય ઉપર સામાજીક ફરજો નકારા્મક અસર કરટે ્ે તેવી તેઓની ફટરયાદ એ તેનો એક સકંટેત ્ે. પરં્ ુ
કટેટ્ાક યવુાનો ઓ (અને વણાટ એ જુદાઇની મજૂરછી નથી તે અંગેના મદુ્ા ્બા્બતે ઉપર નોંધયા મજુ્બ)  
દ્ારા વયકત કરવામા ંઆવયા અનસુાર તે સપષટ રછીતે સપંણૂગાપણે એક આતથપિક કટે ્બજાર્ષિી કાયગા નથી 
સસં્ૃતત, ભાવનાઓ, મનોતવજ્ાનના મજબતુ ત્વો  અને કામ સાથેના ્ાગણીિી્ સ્ંબિંો ્ે.આપણે આ 
્બા્બતે નીચેના ‘મખુય તારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્બં્બો’ મા ંફરછી અવશુ.ં 

તેમ ્તા,ંકટેટ્ાક વડછી્ોએ એક ક્ચંતા તરફ ઇિારો કયયો કટે,ઘણા યવુાનો ઓ વણાટકામ પ્ર્યે સવત: રસ 
નથી િરાવતા; તેઓને ઝડપી પટરણામો જોઇએ ્ે, તેથી તેઓ અનય કામો તરફ જાય ્ે જયા ંતેઓ 
કારછીગરમાથંી (કારછીગરો/હસતકળાકારો) મજૂરોમા ંરૂપાતંટરત થાય ્ે. સમદુાયએ આ મદેુ્ વિારટે ધયાન 
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આપવાની જરૂર ્ે,વણાટમા ંચાલ ુરહટેવા માટટે યવુાનો ઓને સટરિયપણે પ્રો્સાટહત કરછીને, તેઓને તેવ ુ ંકરવા 
માટટે તેને વિારટે આકષગાક ્બનાવીને,જે યવુાનો ઓ વણાટકામમા ંપા્ા ફયાગા ્ે તેના ંઉદાહરણો આપીને.
કારછીગર હસતકળા િાળાને આ માટટેના ંએક હતથયાર/સાિન તરછીકટે જોવામા ંઆવે ્ે. ઉપરાતંમા,ં સમદુાયએ 
પરસપર સહાયની અગાઉની પરંપરાને પનૂજથીતવત કરવાની જરૂરતને ધયાને ્ેવાની જરૂર ્ે કટે જયા ંએક 
યવુક કટે જેના પટરવારને આ નથી પરવડ્ ુ,ં તે અનય વણકરોના ંસમથગાનથી હજી પણ આવી તકોને ઝડપી 
િકટે. .

નારણભાઈ વણકર અન ેતમેના પરુિો પ્રકાિ અન ેપ્રિાતં, જે ભજુોડછી ગામમા ંહાથવણાટની પરંપરાને આગળ વિારછી રહ્ા ્ે. 

૩.3.૩ પારરસસથવ્ક કે્ત્ 

હાથિાળ વણાટને પાવરલમૂ અને મી્ આિાટરત વણાટકામની સાથ ેસરખામણી કરતા,ંતેની પોતાની 
રછીતે એક ‘પયાગાવરણીય’ મજબતુ ઉ્પાદન પ્રટરિયા માનવામા ંઆવ ે્ે. પરં્ ુહાથિાળ ષિેરિની અંદર પણ 
કટેટ્ાય ્બદ્ાવો ્ે જે પયાગાવરણને જુદછી જુદછી રછીતે પ્રભાતવત કરટે ્ે. દાખ્ા તરછીકટે,૨૦મી સદછીના ્ેલ્ા 
્બે દાયકાઓમા ંસથાતનક ઊનમાથંી (પરંપરાઓથી પટરવારથી પટરવારના પશપુા્ક ર્બારછી સમદુાય અને 
વણકરો વચચેના સ્ંબિંો તરછીકટે ઉપયોગમા ં્ેવાતા) ્બહાર ઉ્પાટદત થતા ંએરિછી્ીક કટે ‘સપુર’ (મેરછીનો, 
િરૂઆતમા ંઓસટ્્ીયામાથંી, હવ ેભારતમા ંપણ ઉ્પાટદત) ઊન તરફના ્બદ્ાવ/પ્ટાનો, પયાગાવરણીય 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 



સધંણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતતજો26

જોડાણો અને અસરોનો જુદો જ અથગા રહ્ો હોત. હા્ે, વણકરો દ્ારા જાતજાતના ંતાતંણાઓનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ે્ે, જેમા ંકા્ા કપાસ અગાઉના પ્રમાણમા ંવિારટે પ્રસ્તુ ્બનયુ ં્ે,રાસાયણીક રંગોના ઘણા 
જ ઉપયોગ સાથ ેકાપડ કટે તાતંણાઓં ક્યા ંઅને કટેમ  રંગાય ્ે તેમા ંવૈતવધયતા આવી ્ે પરં્ ુ્ુદરતી 
રંગોનુ ંમજબતુ પનુરૂથથાન પણ, અને સથાતનકટે થોડુ ંવેંચાણ ચાલ ુરહટેવાની સાથમેખુય્વે કચ્ ્બહારના ં
વેંચાણ સાથ ેઉ્પાદન ક્યા ંઅને કટેમ વેંચાય ્ે તેમા ંપણ વતૈવધયતા આવી ્ે. સપષટપણે પયાગાવરણની 
ભાષામા,ં નીચે જણાવે્ મખુય વણગાનોને કચ્મા ંહાથિાળ વણાટકામ ષિેરિ સાથ ેસાકંળછી િકાય, પ્ર્યેક 
પાટરનસથતતક તવભાગીકરણ સાથ:ે 

• સથાતનકટે ઉપ્બિ કાચા મા્ના (તાતંણાઓં, ્ુદરતી રંગો, કદા ્બદ્ાવાતી સામગ્ી)ઉપયોગને ્બદ્ે 
્બહારથી મેળવાતા કાચા મા્મા ં્બદ્ાવ/પ્ટો .

• કા્ા અને Bt(કટે અનય વણગાિકંર) કપાસ સાથ ેવણાટકામમા ંનોંિપારિ વિારો,

• તેની મલૂયશૃખં્ાના ંપ્રમાણમા ં્બદ્ાવ/પ્ટો. (સથાતનકથી વતૈશ્વક). 

પરંપરાગત રછીત ેવણકરો હાથવણાટમા ંદટેિી ઉન અને સતૂરનો તાણો 
તયૈાર કરવા માટટે જગં્ી ડુગંળછી ‘વરત’નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો, 
આ પ્રટરિયા હા્ ્બહ ુચ્ણમા ંનથી. 

ઇંગટુરયા, જે રણનુ ંફળ ્ે, આ સથાતનક રછીત ેમોટા 
પ્રમાણમા ંમળે ્ે અને તેનો ઉપયોગ રંગ કરવાની 
પ્રટરિયા પહટ્ે ા સતૂરની સફાઇ કરવા માટટે થાય ્ે. 

આ અભયાસનો પ્રારંક્ભક આિય સમગ્પણે હાથિાળ ષિેરિના પાટરનસથતતક પદક્ચનહનો મલૂયાકંન કાઢવાનો 
હતો,તેમા ંસામે્ વયાપક પટર્બળો અને અભયાસ માટટે મયાગાટદત સમય અને ઉપ્બિ સપંદાઓને કારણે 
તે અિક્ય ્ાગયુ.ં  આ ષિેરિના ંકટેટ્ાકં આયામો ્બા્બતે એકંદર તનરછીષિણો મેળવવામા ંઆવયા,ં પરં્ ુકા્ા 
કપાસ મલૂય શૃખં્ાના ંઆતથપિક પદક્ચનહોની અનય (મોટટે ભાગે આનવુતંિક રછીતે  સિુારટે્ Bt)કપાસ સાથ ે
સરખામણી કરવા માટટે વિારટે તવગતવાર અને ગણુા્મક મલૂયાકંન કરવામા ંઆવયુ ં્ે.

કપાસની મલૂય શૃખં્ા પાચં મહ્વના ત્બક્કાઓ િરાવ ે્ે- 

• કપાસની ખેતી (કપાસની જુદછી જુદછી જાતો અને તેઓની ઇનપટુ-ઉ્પાદન પ્રણા્ીઓ) 

• ્ોઢવાની યાતંરિક પ્રટરિયા મારફત રૂવંાટછીદાર કપાસનુ ંઉ્પાદન 

• વણાટની યાતંરિકપ્રટરિયા મરફત કપાસના ંતાતંણાઓંનુ ંઉ્પાદન 
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• તાતંણાઓં મેળવવા,ં તાતંણાઓંને રંગ ચડાવવા અને વણાટકામની પ્રટરિયા સટહતનુ ંવણકરો દ્ારા 
કાપડ/ટટેષિટાઇ્ ઉ્પાદન 

• તૈયાર મા્નુ ંવેંચાણ 

આ પ્ર્યેક ત્બક્કાઓને તવતવિ પ્રકારોના ંપાટરનસથતતક પદક્ચનહો ્ે.જયા,ંરસાયણો, પાણી, ઉજાગા (્ોઢવા 
અને કાતંણ મી્ોમા ંવીજ ઉજાગા), અને ્બળતણ (મખુય્વે પટરવહન માટટે)નો ઉપયોગ એ કારણદિગાક 
પટર્બળો ્ે, ્યા ંસમગ્ મલૂય શૃખં્ા દરતમયાન જુદછી જુદછી જૈતવક સપંદાઓના ઉપયોગ તરફનો ્બદ્ાવ/
પ્ટો પણ પાટરનસથતતક પદક્ચનહમા ંયોગદાન આપે ્ે. 

શ ૃખં્ાના મહ્વના ્બાતમીદારો) ઉભરતા આંકડાઓને કચ્ભરના ંકાપડ વણાટષિેરિનુ ં‘પ્રતતતનતિ્વ’ કરવા 
માટટે ્ાગ ુન પાડછી િકાય. તેમજ, આ ત્બકે્ક જૈવ વતૈવધય ઘટકની ગણરિી કરવાનુ ંકટે તેનો સમાવિે 
કરવાનુ ંિક્ય ન હ્ ુ;ં તેથી, આ ટકસસામા,ં પાટરનસથતતક પદક્ચનહ એ ્બે મહ્વના ઘટકો, કા્બગાન અને 
પાણીની એક ગણરિી ્ે. 

નીચેના કોઠા ૧ મા ંપટરણામો રજૂ કરવામા ંઆવયા ં્ે. 

કોઠો ૧: કાલા અને Btકપાસના ંપારરસસથવ્ક (કાબ્તન અને પાણી) પદબચનહ 

િણકર/એકમ10 િણકરને કપાસ મ ૂ્ ્ શ ૃખંલા 
પ્ર્ીકનુ ંપ્રવ્ રકલો CO2eq

િણકરને સમગ્ર કપાસ મ ૂ્ ્ શ ૃખંલા પ્ર્ીકનો 
પ્રવ્ રકલો બ્ર ુિોટર*ઉપ્ોગ (લીટર) 

કાલા BT કાલા BT

ટકસસો ૧ ૪.૯ ૯.૫ ૧૯૪ ૧૮૩૮

ટકસસો ૨ ૫.૪ ૧૦.૨ ૧૬૮ ૧૮૮૪

ટકસસો ૩ ૫.૧ ૯.૯ ૧૭૨ ૧૮૩૭

ટકસસો ૪ ૪.૬ ૧૦.૩ ૧૬૩ ૧૮૮૪

ટકસસો ૫ ૬.૧ - - -

સરટેરાિ ૫.૨૨ ૯.૯૮ ૧૭૪.૨૫ ૧૮૬૦.૭૫

*બલય ુવોટર એ તસંચાઇના હટ્ે  ુમાટટે નદછીઓ, ્ુવાઓ અને જમીનમાથંી ખેંચવામા ંઆવ્ુ ંપાણી ્ે, 
તેથી ઉજાગાનો ઉપયોગ કરટે ્ે.

આ અભયાસ એવુ ંદિાગાવે ્ે કટે, કા્ાકપાસના ંપદક્ચનહ Btના ંકરતા ં્ગભગ અિાગા જેટ્ા ં્ે,ષિેરિની 
્બહારથી કાચા મા્નો અને અંતતમ કાપડનો તવસ્તૃ વપેાર હોવા ્તા,ંસથાતનકટે ઉ્પાટદત થતી જૈતવક 
કપાસની જાતનો ઓ્ો પયાગાવરણીય પ્રભાવ દિાગાવ ે્ે.

આ અભયાસમા ંએવુ ંજાણવા મળયુ ંકટે, જો કોઇ,કા્ા કપાસ અને Btમાટટેની મલૂય શૃખં્ાના દરટેક સતરના ં
પદક્ચનહ તરફ નજર કરટે તો, તાતંાણાઓંને રંગ કરવાનુ,ં ખાસ કરછીને જયા ંરાસાયક્ણક રંગોનો ઉપયોગ થાય 
્ે,્બન્ે પાણી અને કા્બગાન પદક્ચનહમા ંમોટા પ્રમાણમા ંયોગદાન આપે ્ે. આ ઉપરાતં,રાષટ્છીય અને વૈતશ્વક 
્બજારોમાનંા ંવેંચાણ, પટરવહનમાથંી નોંિપારિ રછીતે કા્બગાન પદક્ચનહમા ંઉમેરો કરટે ્ે. 

વણાટમા ંકા્ા કપાસનો ઉપયોગ,Btકપાસના ંપ્રમાણમા ંપાટરનસથતતક રછીતે સપષટપણે ઓ્ો નકુિાનકારક 
્ે ્યારટે, સથાતનક ઉ્પાદન શૃખં્ામાથંી (દા. ત. સથાતનક ઊનથી ઊન આિાટરત કપડાઓંનુ ંસથાતનક 
વેંચાણ) વિારટે વતૈશ્વકતા (તાતંણાઓં ્બને્ ષિેરિની ્બહારથી અને અંદરથી આવતા ંહોય અને સારા ંએવા ં

10. અભ્યાસ કરવામાં આવે્  પાંચ ‘એકમો’ ્ે: ્બન્ને કા્ા અને Bt કપાસમાંથી જુદા જુદા કાપડ અને જુદાં જુદાં ઉત્પાદન તૈયાર 
કરતા ચાર વણકરો, અને ખમીર જે માત્ર કુદરતી રંગોનો ઉપયોગ કરીને કપાસનાં તાંતણાઓ તૈયાર કરે ્ે.  

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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પ્રમાણમા ંકપડાઓં ્બહાર વેંચાતા ંહોય) તરફના ્બદ્ાવ/પ્ટાએ પાટરનસથતતક પદક્ચનહમા ંવિારો કયયો 
્ે. આ કચ્ની હાથિાળો પરુ્ ુ ંમયાગાટદત નથી, પરં્ ુભારતના ઘણા ભાગોમા ંકટે જયા ંરાષટ્છીય અને વતૈશ્વક 
્બજારોના પાયા ઉપર હસતકળા પનૂજથીતવત થઇ ્ે ્યાનં ુ ંવ્ણ હોવાનુ ંદટેખાય ્ે. 

તદુપરાતં, નીચે એવા કટેટ્ાક તપાસના ંષિેરિો ્ે જે અભયાસની ્બહાર રહછી ગયા ્ે, પરં્ ુએકંદર 
પટરણામમા ંસિુારા માટટે મહ્વના ંમાનવામા ંઆવ ે્ે:  

૧. રૂવાટંછી વાળા ંકપાસનુ ંકાતંણના હટ્ે સુર અનય રાજયોમા ંપટરવહન અને તેઓન ુગણરિી સાથેના 
તાતંણાઓંમા ંગજુરાતમા ંઉલટંુ પટરવહન. 

૨. ્ૃતષ રસાયણો અને ખાતરોનુ ંઉ્પાદન અને પટરવહન 

૩. ્ુદરતીઅનેરાસાયક્ણકરંગોનુઉં્પાદન

કા્બગાન અને પાણીની અસર (Ecological Footprint Assessment (EFA))ના તનણાગાયક ભાગ ્ે, તો અનયો 
જેવા કટે,જૈવ વૈતવધયતા અને પ્રદુષણ ઉપરની અસર પણ તનણાગાયક ્ે અને આ અભયાસમા ંતેને સામે્  
કરવાના કોઇ પ્રય્નો નથી થયા. 

હાથિાળ વણાટના ંપનુજથીવનના અનય પાટરનસથતતક પાસાઓં ્ે  (સવત: EFA સાથ ેજોડાયે્ ા હોય તેવુ ં
જરૂરછી નહીં) જે મહ્વના ં્ે, પરં્ ુઆ અભયાસ ્યા ંસિુી ન જઇ િક્યો. દાખ્ા તરછીકટે, ખાસ કરછીને જેઓ 
વાક્ણજયની રછીતે ્બહ ુજ સારંુ કરછી રહ્ા ્ે તેવા વણકરોના ંઆતથપિક સતરમા ંવિારો, િહટેરછી મધયમ કટે ઉચચ 
મધયમ વગયો સમાનની ઉપભોકતા સવરૂપની પધિતતઓ તરફ દોરછી જતી દટેખાય ્ે. આ ્બા્બતે વણકરોમા ં
કોઇ ટછીકા્મક ચચાગાઓ નથી જોવા મળતી; અ્્બત, કોઇ તનણગાયો ઉપર પહોંચવા માટટે આ પાસાનંો અભયાસ 
ન થઇ િક્યો.

વયાપક પાટરનસથતતક પદક્ચનહ તરફના એકંદર ્બદ્ાવની અંદર,પાટરનસથતતક-સવંદેછી અને ક્ા 
કપાસનાઉં્પાદન પહટ્ે ના ંસથાતનકછીકરણના કોઇક સતરટે પ્રય્ન, ્ુદરતી રંગોનુ ંરિમિ;પનુ:જીવન અને 
પાવરલમૂ અને કાપડ ઉદ્ોગના કચ્મા ંનોિનીય પ્રવિેની ગેરહાજરછી એ પાટરનસથતતક પટરપ્રેક્યમા ં
સકારા્મક પાસાઓં ્ે. 

કચ્ના એક હાથવણાટના કટેનદ્ર એવા આિોઈમા ંઆવે્ પાવરલમૂ. 
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૩.3.૪ રાજકી્ કે્ત્ 

આજીતવકા તરછીકટે વણાટકામ અને તેમા ંથઇ રહટ્ે ા પટરવતગાન અને વણકરોના ંજીવનના ંરાજકછીય પાસાઓં 
વચચે ્બહ ુઓછ ંજોડાણ જોવા મળે ્ે કટે ક્્બ્્ુ્ જોવા નથી મળ્ુ.ં એક આઘાતજનક ઘટના ્ે ભારતના 
અનય ભાગોમા ંજયા ંવણકરો તેઓના વયવસાય સ્ંબતંિત નીતતતવષયક મદુ્ાઓની ટહમાયત હાથ ઉપર ્ેવા 
માટટે સહકારછી મડંળછી તરછીકટે કટે સગંઠનો તરછીકટે એકઠા થયા ્ે ્યારટે તેની સરખામણીએ કચ્મા ંવણાટકામ 
સ્ંબિંી સામટુહક ગતતિી્તાની ગેરહાજરછી કટે ્બહ ુન્બળછી અક્ભવયનકત ્ે. ્ેલ્ી આવી મખુય ગતતિી્તા 
ભારતના સવાતતં્યની  આસપાસના સમયે જોવા મળછી હતી, જયારટે તાતંણાઓંની અ્તને વણાટકામને 
અસર કરતા એક મદુ્ા તરછીકટે ઉઠાવવામા ંઆવે્ હતી. ૨૦મી સદછીના પા્્ા ભાગમા ંવણકરોની એક 
સહકારછી અનસત્વ તો િરાવતી હતી, પરં્ ુઆંતટરક ગતતિી્તા અને ગેરવયવસથાને કારણે ક્્બનકાયગાિી્ 
્બની ગઇ હોવાનુ ંકહટેવાય ્ે અને ્યાર પ્છી તે ફરછી ક્યારટેય જીવતં કરવામા ંન આવી. તેઓના ંજીવન 
ઉપર નોંિપારિ અસર પાડતા હતા તેવા મદુ્ાઓ જેવા કટે, વતગામાન કટેનદ્ર સરકારની મા્ અને સેવા કર નીતત 
હટેઠળ GST જેવા આકરા કર ્ાગ ુપાડવા કટે ઉચચ મલૂય િરાવતી ચ્ણી નોટોનુનંી નોટ્બિંી જે ૨૦૧૬ના 
પા્્ા ભાગમા ંથયુ ં્યારટે પણ કોઇ સામટુહક ગતતિી્તા જોવા ન મળછી. પરચરૂણ કામ કરતા ્ોકોમા ં
્બહટેતર કામકાજની સવ્તો (જયા ંહજી પણ ્ોકો સવાભાતવક િોષણથી પીડાય ્ે) માટટેની માગં, કટે ્બજાર 
સિુીની સીિી પહોંચ અને તેથી પોતે જ ઉદ્મીઓ ્બની િકટે તે માટટે એકતરિત થવુ/ંસપંદાને સટહયારછી 
કરછીને એકઠા થવાના કોઇ પણ સકંટેત નથી.જટટ્  સામાજીક ્બિંન, વફાદારછી, અને સામાજીક અને અંગત 
સકંટના સમયે ઉદ્મી સાહતસક વણકરોએ મદદ કરછી હોવાને કારણે ઋણી/આભારછી હોવાની ્ાગણીની 
હકછીકતને કારણે પણ અમકુ અંિ ેઆવુ ં્ે. ભારતની જાતતપ્રથાનો (આશ્ય/ઉત્ેજનનો જજમાની સ્ંબિં) આ 
એક પારંપટરક ભાગ પણ રહ્ો ્ે, જેમા ંપરસપર ફાયદાના ંત્વો  ્ે પરં્ ુએક વગગા પથૃથકરણમાથંી તેને 
િોષણનુ ંગઢૂ સવરૂપ કહછી િકાય. 

વણકરોમા ંજેને ‘ક્્બન-પષિીય રાજકછીય પ્રટરિયા’ કહછી િકાય, તેની ગેરહાજરછીને તેઓની વયનકતગત કામિિંા 
પરંપરાના ંપટરણામ તરછીકટે હોવાનો ખુ્ ાસો કરછી િકાય (ગજુરાતના ઘણા સમદુાયોમા ંમજબતુ ્ે, જેઓ 
દુતનયાનંા ઘણા ભાગોમા ંતેઓની ઉદ્મી આવડત/્ુિળતા માટટે ્બહજુાણીતા ્ે!),એક સામાનય સમજણ કટે  
વપેારછી તરછીકટે તેઓ એક યા ્બીજી રછીતે મશુકટે્ીમાથંી પસાર થઇ જિ ેઅને ક્્બનસઘંષાગા્મક સસં્ૃતત, ઘણા 
વષયો  સિુીના સામાજીક દમન અને આજીતવકા સઘંષગા સાથ ેજે સગંટઠત થવાની ષિમતાને ઘટાડછી નાખતા ં
હોય તેવા ંવિારટે પડતા ંમાળખાકંછીય સામાજીક-સાસં્ૃતતક કારણો હોઇ િકટે. (જો કટે અભયાસ દરતમયાન આ 
્બા્બતે કોઇસપષટોચચારણ ન હ્ ુ)ં.

સથાતનકથી કરછીને રાષટ્છીય કષિા સિુી, વયવસાય તરછીકટે વણાટકામ અને ચ ૂટંણી્ષિી અને પષિીય રાજકછીય 
પ્રટરિયાઓ વચચે ્બહ ુઓછ ંકટે ક્્બલ્ુ્ નહીં એવુ ંજોડાણ ્ે. કટેટ્ાય વણકરો સથાતનક પચંાયતો, જીલ્ા 
કષિાની સસંથાઓ વગેરટેમા ંસથાન િરાવતા હતા કટે હા્ે સથાન િરાવ ે્ે, પરં્ ુઆવુ ંથવાનુ ંકારણ તેઓના 
વણકર હોવાનુ ંકટે તેઓનો વિે્ આતથપિક મોભો નથી તેવુ ં્ાગે ્ે અને તેથી ઉલટંુ તેઓના મોભા/
હોદ્ાનો ઉપયોગ તેઓના વણકર તરછીકટે ગામમા ંકટે મોટા સમાજમા ંવણકરની સભંાવનાઓમા ંવલૃધિ માટટે 
નથી થવાનો.  કટેટ્ાક પચંાયત સભયો અને સરપચંોએ એવુ ંવયકત કયુું કટે, તેઓના હોદ્ામા ંતેઓ તમામ 
સમદુાયોના ્ાભ માટટે કામ કરિ,ેખાસ વણકરો માટટે જ નહીં. 

રાજયની નીતતઓ અને વણકરો વચચેના ંજોડાણ પણ ન્બળા ં્ે. ૨૦મી સદછીના પા્્ા ભાગમા,ંજયા ં
સરકારછી નીતતઓ(જેવી કટે, હાથિાળ ષિેરિ માટટે અનામત) અને કાયગારિમોએ (જેવા કટે, સબસીડછીઓ કટે રાજય 
દ્ારા હાથિાળ ઉ્પાદનોની પ્રાલપત) નોંિપારિ ભતૂમકા ભજવી,્યા ંવિારટે તાજેતરમા ંતે ઘટછી ગયુ ંહોય 
તેવુ ં્ાગે ્ે,અ્્બત, ગરુ્જરછી જેવા ંકટેટ્ાકં રાજય સગંઠનોએ પ્રાલપતને ચાલ ુરાખે્ ્ે. વાસતવમા ંઉપર 
જણાવે્ GST અને નોટ્બિંીના ંઉદાહરણો ઉપરાતં સરકારના કટેટ્ાક પ્રકારના ંકાપડ ઉ્પાદનોને હાથિાળ 
અને ્ઘ ુષિેરિ માટટે અનામત રાખવાના ઉદાસ પ્રય્નો એવુ ંસચૂવ ે્ે કટે,બહૃત-નીતત વાતાવરણ હાથિાળ 
વણાટકામ (સામાનય રછીતે હસતકળા માટટે) માટટે ઓછ ંપટરણામ ઉપજાવનારંુ ્બની ગયુ ં્ે. નાગટરક સમાજ 
સગંઠનો મલૂય શુખં્ાની સગુમતામા ંમહ્વની ભતૂમકા ભજવવાની સાથ,ે વણકરો ્બજાર સિુી પહોંચે ્ે, 
અને રાજયની ભતૂમકા પષૃઠભતૂમમા ંપી્ેહઠ કરછી ગઇ ્ે. 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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વણકરો દ્ારા ઉલ્ેખ કરવામા ંઆવે્ તાજેતરનો એક ્બદ્ાવ, વચન આપયાના ંકટેટ્ાયં વષયો ્બાદ, 
વણકરોને ઓળખ પરિો આપવામા ંઆવયા ં્ે,જે તેઓને સામાનય સરકારછી યોજનાઓ તેમજ જે કારછીગરો 
માટટેની ્ે ્યા ંસિુી વિારટે કાયગાષિમતાપવૂગાક પહોંચ મેળવવામા ંમદદ કરિે તેવ ુ ંમાનવામા ંઆવ ે્ે. 
તાજેતરમા,ં ડટેવ્ોપમેનટ કમીશ્ર(હાથિાળ)  દ્ારા સમદુાયને આિાર-સષિમ ઓળખ પરિો આપવામા ં
આવયા ં્ે, જેનો ઉપયોગ તેઓ સરકારછી યોજનાઓ અને સરકાર દ્ારા વચન આપવામા ંઆવે્  સીિા ્ાભ 
હસતાતંરણ માટટે કરછી િકિ.ે

આ અભયાસના અને વણકરોના ંકટેનદ્રસથ અભયાસ જૂથના કટેટ્ાક સભયો દ્ારા ટહમાચ્ પ્રદટેિની સ્ંબતંિત 
મુ્ ાકાતના એક રસપ્રદ ફણગા તરછીકટે વણકરોની સહકારછી મડંળછીને ફરછી ચાલ ુકરવા માટટે સમદુાયની 
અંદરની ચચાગાને ્બળ મળયુ ં્ે. વિારામા,ં કટેટ્ાક સમયથી સષુપુત કચ્ વણકર સઘંને હવ ેફરછીથી સટરિય  
કરવામા ંઆવે્ ્ે (નીચે ‘જ્ાન, સર્જનિી્તા, નવીનતા’ હટેઠળ જુઓ), જે આજીતવકાના મદેુ્ વણકરોમા ં
વયાપક રાજકછીય ગતતિી્તાને સષિમ ્બનાવ.ે 

૩.3.૫ જ્ાન, સર્જનશીલ્ા અને નિીન્ા 

હા્મા ં્બજારમા ંમળતી આધતુનક ડછીજાઈનની સરખામણીમા ંવણકરો દ્ારા ્બનાવવામા ંઆવતી જુની પરંપરાગત વસ્ ુ  
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હસતકળા આિાટરત આજીતવકાને એક તવતિષટ જ્ાન અને આવડતનો પાયો હોય ્ે. પારંપટરક રછીતે 
આ વડછી્ો પાસેથી ્બાળકોમા ંઉતરછી આવ ે્ે, કા ંતો, વડછી્ો જયારટે કામ કરતા હોય ્યારટે ્બાળકોનુ ં
સવાભાતવકપણે તેઓની આસપાસ રહછીને અને તેઓનુ ંઅવ્ોકન કરછીને િીખીને અને/અથવા તેઓને 
ઇરાદાપવૂગાક અને વયવનસથતપણે િીખવીને. હાથિાળ વણાટના ટકસસામા,ંયવુાનો પેઢછીના સભયો મોટટે 
ભાગે તેઓના ંવડછી્ોનુ ંઅવ્ોકન કરછીને િીખયા હોય ્ે અને કટેટ્ીક અસામાનય તકનીકોના ટકસસામા ં
જ ઇરાદાપવૂગાક પરૂક આવડતો િીખાડછીને. આજે પણ જ્ાન અને આવડત પ્રેષણનુ ંઆ સવરૂપ પ્ર્બળ ્ે, 
અ્્બત હવ ેતેને કારછીગર હસતકળા િાળા જેવી વિારટે ઔપચાટરક તિષિણ તકો દ્ારા પરૂક ્બનાવાય ્ે. 

આચિયગાજનક, જો કટે  અગાઉની સરખામણીએ, નાગટરક સમાજના હસતષિેપો અને વણકરો માટટેની વિતી 
જતી વેંચાણ તકોએ સર્જનિી્તા અને નવીનતાની વિારટે અક્ભવયનકતને ઉત્તેજત કરછી ્ે. યવુાનો તેઓના 
વડછી્ોની ડછીઝાઇન અને તકનીકોને સરળ રછીતે અનસુરતા નથી, પરં્ ુ્બજાર ઉભી કરવામા ંતેમજ તેને 
પ્રતતસાદ આપવામા,ં ્બન્ેમા ંપ્રય્નો કરછીને તેમા ંનવીનતા ્ાવ ે્ે. મટહ્ાઓના િાળ ઉપર ્બેસવાના 
વિતા જતા ્બનાવોએ તેઓની સર્જનિી્તા અને નવીનતાને વયકત કરવાની પણ એક તક ઉભી કરછી ્ે. 
નોંિનીય, જોકટે, વણકરોની યવુા પેઢછી અમકુ ચોક્કસ ભાતો અને રચનાઓ પ્ર્યે વચન્બધિતામા ંરહટેવાનુ ં
અને વણવાનુ ં(વિારાના વાણા સટહત, જે કચ્છી વણાટને ્ાષિક્ણક ્બનાવે ્ે)ચાલ ુરાખે ્ે. 

ક્ચંતાની મખુય ્બા્બત ્ે સત્ાવાર િાળાઓમા ંહસતકળા તિષિણનો સપંણૂગા અભાવ. આનો અથગા એવો 
થાય કટે,િાળાએ જતા ં્બાળકો વિતા ંજાય ્ે, (એક એવુ ંવ્ણ જેને વણકરો પ્રો્સાટહત કરવા માગેં 
્ે) પણ તેઓ વણાટકામની આવડતો/્ુિળતા િીખતા નથી; અને ખરટેખર તેઓ ઔપચાટરક તિષિણની 
પ્ર્બળ અક્ભમખુતા કટે હસતકળા, ખેતી અને પશપુા્ન જેવી આજીતવકા હવ ે‘જુનવાણી’ થઇ ગઇ ્ે અને 
તેને આધતુનક આવડતો/્ુિળતાની તરફટેણમા ંપડતી મકૂવાની જરૂર ્ે તે તરફ અરક્ષિત થઇ િકટે ્ે. 
તાજેતરમા,ં ખમીર અને અનય સગંઠનોએ િાળાઓમા ંહસતકળા તિષિણને િરુ કરવાનો પ્રસતાવ કયયો ્ે, 
અને આિા રાખે ્ે કટે, જીલ્ા અને રાજય પ્રિાસન તેની તરફટેણ કરિે. વટરષઠ વણકરો પણ ઇચ્ે ્ે કટે 
આવુ ં્બને, અને નોંિે ્ે કટે જયારટે તેઓ િાળાઓમા ંહતા ્યારટે ઉદ્ોગનો ઓ્મા ંઓ્ો એક વગગા રહટેતો 
જેમા ંપારંપટરક વયવહારુ આવડત/્ુિળતા િીખી િકાય, જેના ંસથાને હવ ેકોમપયટુર તિષિણે  ્ીધુ ં્ે અને 
કળા અને હસતકળાને પાઠ્પસુતકોમા ંખસેડછી દટેવાયા ં્ે. 

અવિનગરની ચપંા એ કચ્ના રણમાથંી પ્રરેણા ્ઈને ્બનાવે્ નવા ઉ્પાદનો. 

તાતંણાઓં અને કાયગારિમોના પ્રકારમા ંઆજે આપણે જે ડછીઝાઇનની નવીનતાની શે્ણીમા તવિાળતા જોઇએ 
્છીએ તેના ંકારણો પૈકછીનુ ંએક ્ે કચ્ વણાટ ્ુિળતાનુ ંએક જનમજાત કટેનદ્રસથ પાસુ.ં અહીંના વણકરો 
તેઓના ંવણાટકામને પ્રમાણમા ંવિારટે ્બર્ટ તાતંણાઓંમા ંઅતત ્બારછીક ડછીઝાઇન (વિારાનો વાણો) 
વણવાની સષિમતા તરછીકટે અ્ગ પાડટે ્ે. સતં ક્બીર પરુસકાર તવજેતા વણકર પ્રેમજીભાઇ સીજુ અનસુાર,આ 
તે ્ે જે કચ્ને અનય હાથિાળ સમહુોથી અ્ગ પાડટે ્ે. આ કાચા મા્ ઉપરની સમજણ અને ્ુિળતા 
સાથકેામ કરવાની ્વચીકતાને સકૂ્ચત કરટે ્ે. આ મદુ્ાનો એક ટકસસો ્ે કટે જયા ંઆિોઇના વણકરોએ 
કા્ા કપાસમા ંટાનગક્્યા તકનીક (જેમા ંવણાટ કપડા ઉપર ઉપસાવે્ ટપકા ંઅને અનય ભાતો તૈયાર 

પટરવતગાનો: અભયાસના ંતારણો. 
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કરટે ્ે)અપનાવી ્ે,એક આવડત જે તેઓએ તાજેતરમા ંપ્રમાણમા ંઘણી સરળતાથી ગજુરાતના વણકરો 
પાસેથી િીખી ્ે જેઓ પરંપરાથી ટાનગક્્યા તકનીકના તનષણાત ્ે. ઘણા વણકરો જેઓ એરિછી્ીકમા ંસરળ 
ડછીઝાઇનોનુ ંવણાટકામ કરતા હતા તેઓ અતત ્બારછીક કાપડ અને રટેિમ વણાટકામમા ંસરળતાથી સરંિતમત 
(પટરવતતપિત) થઇ ગયા ્ે. આ નવીનતા જનમજાત/સહજ સમજણ, સષિમતા અને મા્ અને તકનીક 
ઉપરના ંપ્રભુ્ વમાથંી ફૂટછી હોવાનુ ં્ાગે ્ે.  તં્ (ુફાઇ્બર) અને તકનીકો વચચે પટરવતગાન/્બદ્ાવ અને 
રંગકામમા ંપારંગતતા, જે અ્યાર સિુી ખરિી સમદુાયના ંષિેરિમા ંઆવતી હતી, આવી જનમજાત ્ુિળતાઓ 
અને ઉદ્મીપણાનો તમજાજ દિાગાવ ે્ે. 

તાણનો એક સભંાવય સ્તોત,વણકરોમા ંજ્ાન અને ્ુિળતાના ંખાનગીકરણના કટેટ્ાક પ્રારંક્ભક સકંટેતો 
સાથ ેસ્ંબિં િરાવ ે્ે. વડછી્ વણકરો અનસુાર પરંપરાગત રછીતે વણાટકામ જ્ાન, ડછીઝાઇન અને ભાતો 
સાવગાજતનક રહ્ા ્ે. જોકટે કટેટ્ાક યવુાન ્ોકોને, જેઓ વયનકતગત રછીતે નવીનતા ઉપર કામ કરછી રહ્ા 
્ે, એવુ ં્ાગે ્ે કટે,તેઓને ઓળખ/સવીકાર મળવી જોઇએ અને તેઓની નવીનતાઓની નક્ કરવી તે 
અનયો માટટે વાજ્બી નથી. યવુાનોને એવુ ં્ાગે ્ે કટે,વયાવસાયીકરણ સાથ ેડછીઝાઇનના ંવયનકતગતકરણ 
માટટે સામાનય મતજયારાપણાને ્બદ્ે થોડોક અગ્ાતિકાર ્ે. યવુાનોમા ંતેઓનુ ંપોતાનુ ં વેપારક્ચનહ(બ્ાનડ) 
અને ઉ્પાદનો તૈયાર કરવાનુ ંએક વિ્ુ ંજ્ ુ ંવ્ણ પણ ્ે. અ્્બત,કોઇ પણ રછીતે કોઇ ગળાકાપ 
હટરફાઇ કટે નક્ કરવામા ંઆવતી હોવા ્બા્બતે ગભંીર રોષ હોવાનુ ંદટેખા્ ુ ંનથી. આ સમદુાય મોટટેભાગે 
હજી પણ વણાટકામ જ્ાનને સાવગાજતનક હોવાનુ ંમાને ્ે તેવ ુ ંદટેખાય ્ે. તાજેતરની એક અસગંતતા તે ્ે 
કટે,એક ગામડા ંદ્ારા કચ્છી સાડછીનો ક્બજો/તવતનયોગ (તેને ભજુોડછી સાડછી તરછીકટે વેપારક્ચષનહત/બ્ાનડછીનગ 
કરછી), જે ન હ્ ુ ંથવુ ંજોઇ્ ુ ંતેવ ુ ંકટેટ્ાક વડછી્ોને ્ાગે ્ે;જેમ ભજુોડછીના નારાણભાઇ મદન સીજુએ કહુ ં
: મેં મારા ંઉ્પાદનને કચ્છી ગા્ીચો/કાપભેટ નામ આપયુ ંજે કચ્ના કોઇપણ સથળના અનય વણકરોને આ 
બ્ાનડનેઇમનો ઉપયોગ કરવા માટટે સષિમ ્બનાવે.ભતવષયમા ંતાણને ટાળવા માટટે,જ્ાનના ંખાનગીકરણના 
મદુ્ાને, સમદુાયએ જે ્બા્બતે ચચાગા કરવાની જરૂર ્ે તે માટટે માનય કરવામા ંઆવે્ ્ે. 

૨૦૧૨મા,ં વણકરોએ, ખમીર અને અમદાવાદ ટટેષિટાઇ્ ઇનડસટ્છીઝ રછીસચગા એસોસીએિનની  (ATIRA) મદદ 
સાથ ેકચ્છી િા્ માટટે જીઓગ્ાટફક્ ઇનડછીકટેિન/ભૌગોક્્ક સકંટેત નોંિણી (GI)મેળવવા માટટેની વયવસથા 
કરછી. આનો આિય ભારતના અનય ભાગોમાથંી ઔદ્ોગીક ઉ્પાદન સવ્તોમાથંી સસતી િા્ના ંઉ્પાદન 
અને વેંચાણને ્બિં કરવાનો હતો. આ હટ્ે  ુમાટટે કચ્ વણકરોના ંસગંઠન-િ કચ્ વીવસગા એસોસીએિનની 
(KWA)11 નુખંાસ ગઠન કરવામા ંઆવે્. અ્્બત,GI માનયતાની હજી સિુી કોઇ સસુપષટ અસર કટે ખાસ 
્ાભ નથી થયો કટે ન તો KWA અને સામાનય વણકરોને તેના યોગય ઉપયોગ માટટે આગળ કરવામા ં
આવયા. ૨૦૧૮ના પા્્ા ભાગમા,ંKWA એ આ મદુ્ો ફરછીથી ઉપાડ્ો ્ે, સથાતનક સસંદ સભય અને જીલ્ા 
ક્ેકટર સાથ ે્બેઠક, જે કટેટ્ાકં પ્રસતાતવત પગ્ાઓં જેવાકંટે,GI તવષે પ્રચાર અને ઉપભોકતાઓમા ં ્બહારથી 
નક્ીના ્બદ્ે અતિ્ૃત કચ્છી ઉ્પાદન ખરછીદવા માટટેની જાગતૃત/સભાનતામા ંપટરણમયો.

કચ્ની િા્ન ેમળે્ ભૌગોક્્ક સથાનાકંનનો ્ોગો 

11. https://atira.in
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૪.૧ સામાન્ ્ારણો 

એ નોંિવુ ંઅગ્યનુ ં્ે કટે,આ અભયાસના સમયગાળા દરતમયાન જોવા મળે્ ઘણા ્બદ્ાવો અને રૂપાતંરો 
્બહ ુતાજેતરના ્ે અને તેના પથ અને ટકાઉપણા ં્બા્બતે કોઇ તારણો કાઢછી ન િકાય. કચ્મા ંવણકર 
સમદુાય અને વણાટકામ ્બન્ે માટટે તે કઇ ટદિાઓ પકડટે ્ે તેમજ ભારતમા ંઅનય જગાઓમા ંવણાટકામ 
અને હસતકળા સ્ંબતંિત ્બોિપાઠો માટટે તે જોવુ ંરસપ્રદ ્બનિ.ે એકંદર આ તાકછીદની અંદર, અ્્બત 
કટેટ્ાકં વયાપક તારણોને નીચે મજુ્બ કહછી િકાય;

૪. મહતિના ં
્ારણો, બોધપાઠો 
અને પ્રવ્બબંબો

ભજુોડછીના વણકર તમરિો સાથ ેઅભયાસના તવતવિ મદુ્ા પર ચચાગા અન ેતવશ્ેષણ 

મહ્વના ંતારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્ંબ્બો
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અભયાસ કરટે્ા ં૧૫ ગામડાઓંમાના વણકરોમા,ંકલયાણની એક સામાનય સમજિનકત વિી હોય તેવુ ંદટેખાય 
્ે, ખાસ કરછીને ૨૦૦૧ના ભકંૂપ ્બાદના ્રંુતના સ્ંબતંિત સમયગાળામા.ં અને આ વણાટકામના ંઆજીતવકા 
તરછીકટેના ંપનુજથીવન સાથ ેગાઢ રછીતે જોડાયે્  ્ે. કટેટ્ાક વણકરોએ (ખાસ કરછીને પણ મારિ ઉદ્મીઓ 
નહીં, અને યવુાનો સટહત) “સવતરંિતા’ અને સવાયતતા મળતા ંહોઇ,તેઓની વણાટકામ પ્ર્યેની પસદંગી 
્બા્બતે ઉલ્ેખ કયયો, અને કટેટ્ાક યવુાનોના ંવણાટકામમા ંપરત થવુ ંએ હસતકળા સારછી રછીતે આગળ વિે 
્ે અને જેઓને અનય કામ મળછી િકટે  ્ે તેઓને પણ આકષભે ્ે તે તેની સપષટ તનિાની ્ે. ઘણા વણકરોની  
તેઓના ંગામડાઓંમા ંટકછી રહટેવાની (કટે પરત ફરવાની) સષિમતા અને પસદંગી પણ,િોતષત જાતતઓ અને 
વગયો અને ખાસ કરછીને દક્્તોને િહટેર તરફ જવા માટટે ફરજ પાડતા ંહોવાના ંપ્રભાવી વણગાનોની તવરુધિ જાય 
્ે, વણાટકામની અંદર વિે્ી આતથપિક તકો, સિુરટે્ સામાજીક મોભો અને અનય સયંોગા્મક પટર્બળોના 
સતંમશ્ણ દ્ારા સષિમ ્બનાવાયા ં્ે, જયારટે સદંટેિાવયવહાર અને અનય તકનીકોની ઉપ્બિતાએ‘િહટેર જેવી’ 
પહોંચ અને સગવડો માટટે સષિમ કયાગા ્ે. જાતતવાદના ઘટાડા (ખાસ કરછીને અસપશૃયતાના અતત ખરા્બ 
સવરૂપે) અંગેના ંસપષટ અને સસુગંત વણગાન સાથ ેએકતરિત, ્બહારની દુતનયા સાથ ેવયાપક સપંકયો, જીવન 
અને આજીતવકામા ંગૌરવ અને મોભાના દટેખીતા અથગામા,ં અને અનય પટર્બળો, અભયાસ કરવામા ંઆવે્ 
ગામડાઓંમા ંકલયાણમા ંવિારો વયાપક/ફટે્ાયે્ો દટેખાય ્ે. 

ઉપર પૈકછીના ંએક પાસાનંે તવગતવાર તૈયાર કરવા માટટે, હાથિાળ વણાટનુ ંપનુજથીવન, જયારટે ્બજારના ં
(સથાતનક કટે રાષટ્છીય/વતૈશ્વક) અનસત્વ ઉપર તનણાગાયકપણે તનભગાર ્ે,તેને એક ્બીજા સાથ ેસકંળાયે્  આતથપિક, 
સામાજીક, સાસં્ૃતતક, ભાવના્મક, ્બૌતિક ત્વો અને અથયો સાથેની ઘટના તરછીકટે જોવાય ્ે. તે મારિ એક 
‘કામ’ નથી. આ અભયાસે એ હકછીકત કટે યવુાનો સટહતના વણકરો મારિ આવક માટટે અંદર ન હતા પરં્ ુ
તે તેઓને સવાયતતા, (આના તનણાગાયક ત્વ તરછીકટે ઉ્પાદનના ંસાિનો ઉપર તનયરંિણ) સવતરંિતા, (ક્યારટે 
અને કટેટ્ો સમય કામ કરવુ ંજેવા ંપાસાઓંના સદંભભે), સતત પટરવાર અને સામાજીક જોડાણો કારણ કટે, 
ઉ્પાદન ઘરમા ંજ કરવાનુ ંહ્ ુ ંઅને સમગ્ પટરવાર તેમા ંસામે્  હતો, નવીનતા માટટે અવકાિ અને 
સર્જનિી્તાની અક્ભવયનકત, ઓળખ (સમદુાય તરછીકટે,અજોડ કચ્ ડછીઝાઇન દ્ારા ઓળાખાયે્ એક તવતિષટ 
હસતકળા તરછીકટે, અનય ઘણા વયવસાયો સિુી (ખેત અને ઔદ્ોગીક મજૂરછી) તેઓની પહોંચ હતી તેની 
સરખામણી આરામ, આધયાત્મક જવા્બદારછી વયકત કરવાનો એક મોકો (વણાટ ્ુિળતા ‘ભગવાન’ની ‘ભેટ’ 
સાથ)ે અને અનય આવા ક્્બન આતથપિક પાસાઓં સાથ ેવારંવારના ંભારપવૂગાકના દાવા  નોંધયા. સમદુાયના 
મોટા ભાગ માટટે વણાટ એ મજૂરછીનુ ંજુદંુ સવરૂપ નથી ્ાગ્ ુ.ં 

અહીં જે મતૂગા ્ે તે ્ે સહજ આ્મતવશ્વાસ અને સર્જના્મક વલૃધિ જે ્યારટે જ િક્ય ્બને ્ે જયારટે ્ોકો 
તેઓના વારસા અને અનુ્ ૂ્ નમા ં્ે તેવી રછીતભાતોમા ંફુ્ેફા્ે ્ે. ્યા ં્બહ ુઓ્છી જુદાઇ ્ે, તેઓના 
પોતાના સમદુાય સાથ ે્બહટેતર એકછીકરણ/સમનવય માટટેની િક્યતા અને સમસયાઓના ંતનરાકરણ માટટે 
વિારાની ષિમતા અને ્બજારની જટટ્ તાઓમાથંી યોગય માગગા કાઢવો. 

ઉપરના ંત્વોના ંજટટ્ને કચ્છી વણકરોની અજોડ ઓળખ સમાવેિ કરતી તરછીકટે જોઇ િકાય; તે 
ભતૂકાળમાથંી મજબતુ અનસુિંાન સાથનેી ઓળખ ્ે પરં્ ુનસથતતસથાપકતા, નવીનતા અને સર્જનિી્તા, 
સામાજીક અને પાટરવારછીક ્બિંનો, ભતૂકાળને વતગામાન અને ભતવષય સાથે વણગાસકંરતાની ષિમતા અને મારિ 
આતથપિક નહીં પરં્ ુસાસં્ૃતતક રછીતે મહ્વના હસતકળા વારસાનુ ંગૌરવ. 

આ વણગાનો એવુ ંસચૂવ ે્ે કટે, આ વયવસાય ્બજાર સાથ ેછૂટછી ન િકાય તેવી રછીતે જોડાયે્ હોવા ્તા,ં 
તે માકસગા માકગાસ (૧૮૪૪)12 દ્ારા કરવામા ંઆવે્ કલપના અનસુાર જણસીકરણ અને જુદાઇમા ંપટરવતગાન 
નથી પામયુ.ં અથવા અનય િબદોમા,ં હસતકળાકારની મહટેનત/મજૂરછી તેના/તેણીથી જુદછી નથી કરછી િકાઇ. 
આ માટટેના ંઘણા ંપટર્બળો ્ે: ઉ્પાદન માટટેના ંસાિનો, ખાસ કરછીને િાળની  માક્્કછી કટે તનયરંિણ ઉ્પાદક 
પટરવાર સાથ ેરહટે ્ે,પરચરૂણ કામ કરનારાઓના ટકસસામા ંપણ, (જોકટે ચોક્કસપણે ્બિા નહીં, નીચે જુઓ); 
ઉ્પાદન પણ અમકુ અંિ ેતેના/તેણીના તનયરંિણમા ંરહટ્ે ે જેમા ંતે/તેણી પોતાની સર્જનિી્તા વયકત 

12. As cited in https://en.wikipedia.org/wiki/Marx%27s_theory_of_alienation#cite_note-2)
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કરછી િકટે ્ે અને ્બજારમા ંતેની ટકમત ્બા્બતે ભાવતા્ કરવાની સત્ા રહટે ્ે;શ્મ/મહટેનતની અતતિય 
વહેંચણી સાથનેી ઔદ્ોગીક જથથા્બિં ઉ્પાદનપ્રણા્ીમાચંરિનો એક દાતંો ્બનવાને ્બદ્ે પટરવારની 
અંદર જ મા્ તૈયાર થાય ્યા ંસિુીની મોટા ભાગની પ્રટરિયાઓને વણકર જોઇ અને તનયતંરિત કરછી િકટે 
્ે, અને વિારામા ંવૈતશ્વક અક્ભપ્રાય કટે વણાટકામને મારિ વયવસાતયક પવૃ્રતત તરછીકટે નહીં પરં્ ુમહ્વના 
ભાવના્મક, મનોવૈજ્ાતનક, ્ાગણીિી્ પાસાઓં તરછીકટે િરાવ ે્ે. અનય ઉદ્ોગો (ઘણાએ વયકત કયુું 
કટે ્યા ંતેઓ કઇ રછીતે તેઓ ્યા ંપોતાના સમય કટે ઉ્પાદનના ંતનયરંિણમા ંન હતા) સાથ ેજોડાતી વખતે 
ઘણા યવુાનોએ ખરટેખર અનભુવે્  તે જુદાઇ તેઓના વણાટકામમાકંટે જયા ંમાક્્કછીપણુ ંઅને પોતાપણાનંી 
્ાગણી હોય ્ે,્યા ંપરત ફરવાનુમંખુય કારણ હોય તેવુ ં્ાગયુ.ં શ્મની પ્રતતષઠા સાથ ેપણ આવો જ મદુ્ો 
કરછી િકાય જે દટેખીતી રછીતે વણાટકામમા ંહાજર ્ે (મજૂર તરછીકટે ઉદ્ોગ, ્બાિંકામ વગેરટેના અનય કામ 
સાથનેી સરખામણીએ) જેના ઉપર ગાિંીએ માનવ પટરપણૂગાતાના1ં3 તનણાગાયક પાસા ંતરછીકટે ભાર મકૂ્યો,અને 
ખાસ કરછીને જયા ંવણાટકામનુ ંકામ િારછીટરક અને ્બૌતિક ્બન્ે શ્મને આવરછી ્ે ્ે. ભજુોડછીના એક યવુાન 
વણકર પ્રકાિ નારાણ વણકરને ટાકંતા,ં“મારછી િાળ એ મારંુ કોમપયટુર ્ે; મારટે સતત તવચાર અને નવીનતા 
કરવાના ં્ે, તે મારિ યાતંરિક નથી”. ્ેવટટે,તે વતૈશ્વક અક્ભપ્રાય તરફ દોરટે ્ે જે આધતુનક જીવનની ઠંડછી 
‘કાયગાષિમતા’ઉપર ઓ્ો ભાર મકૂટે ્ે અને ્બહ ુઆયામી “પયાગાપતતા” નમનૂા વિારટે મકૂટે ્ે જયા ંકામદારો 
ઉ્પાદકતાને મહત્મ કરવાની ઇચ્ા (કટે ફરજ પાડવામા ંઆવ ે્ે) જરૂરપણે નથી રાખતા પરં્ ુ ંજે માણવા 
્ાયક, સવસચંાક્્ત અને સર્જનિી્ (્બષિી ૨૦૧૭). ્ે તેનો ખયા્ કરટે ્ે. હસતકળા (અને સકંળાયે્  
્ુિળતા અને જ્ાન), ્બજાર, આધતુનકરણ અને જુદાઇ (કટે તેનો અભાવ)ને અનય ષિેરિોના અભયાસમા,ં 
જેવાકંટે, ્ુિળ મા્છીમારછી, સુદંર (૨૦૧૮) દ્ારા સારછી રછીતે ્બહાર ્ાવવામા ંઆવે્ ્ે. 

યવુા વણકારો માટટે વણાટએ તાતંરિક પ્રટરિયા નથી, પણ તે તેમની સર્જના્મકતા અને નવુ ંકરવાની પે્રરણા આપ્ુ ંમધયમ 
્ે. મારછી હાથિાળ એ મારંુ કમપયટુર ્ે; ત ેમન ેનવુ ંતવચારવા પે્રરટે ્ે. અને એ મારિ તાતંરિક નથી. 

13. http://gandhiashramsevagram.org/voice-of-truth/gandhiji-on-dignity-of-labour-bread-labour.php

મહ્વના ંતારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્ંબ્બો
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તેમ ્તા,ંકોઇ પણ અથગામા ંઆ સાવગાતરિક નથી. કટેટ્ાક કામ કરનારાઓએ તેઓના ંઆતથપિક અને સામાજીક 
જીવન પ્ર્યે અસતંોષ વયકત કયયો; કટેટ્ાક ્ોકો જુદાઇ અને મોભારટહત હોવાના સકંટેત સાથે સપષટપણે 
તક્ીફમા ંહતા. વણકરોમા ંઅંટકત ભૌગોક્્ક અને વગગા અસમાનતાઓ ્ે. કચ્ભરમા ં(પ્રસતાવનામા ં
ઉલ્ેક્ખત)હાથ િરવામા ંઆવે્ વયાપક સદંક્ભભિત સવભેમાનંા ંપ્રાથતમક અવ્ોકનો સચૂવ ે્ે કટે, અભયાસ 
કરવામા ંઆવે્ ૧૫ ગામડાઓંની ્બહારના વણકરોનો મોટો ભાગ હજી પણ કટેટ્ાક પડકારોનો સામનો 
કરછી રહ્ા ્ે. આમા,ં આજીતવકા અસ્ામતતનો સમાવેિ થાય ્ે, જયા ંરૂપાતંરના (નીચે ઉલ્ેખ કયયો ્ે) 
સમથગાકો સટરિય નથી રહ્ા.

ખાસ કરછીને કાચા મા્ અને વણાટ કરટે્ ઉ્પાદનોના ંભારતના અનય ભાગોમા ંઅને યરુોપમાનંા 
ઉપભોકતાઓને નોંિનીય પટરવહનને કારણે વણાટના પનુજથીવનની સાથોસાથ વયાપક પટરનસથતતક 
પદક્ચનહ આવયા ં્ે.દટેિભરમા ંહાથિાળ સમહૂોમા ંઆ એક સામાનય તવચાર ્ે. આ હસતકળાને 
પાટરનસથતતકતાથી વિારટે સવંદેનિી્ ્બનાવવાના પ્રય્નો માટટેના હસતષિેપો, દા.ત. જૈતવક કપાસ અને 
્ુદરતી રંગોને ઉતે્જન આપીને,પ્રતત વ્ણ પરંુૂ પાડવુ.ં કા્ા કપાસના ચોક્કસ ટકસસામા ંઉ્પદનના ્બહ ુ
જ ઓ્ા પાટરનસથતતક પ્રભાવ સાથ ેપરં્ ુઉપભોગ/વપરાિ ્બાજુએ ઘણા ઉંચા/વિારટે પ્રભાવ સાથ ેઆ 
તવરોિાભાસી વ્ણ પરંુૂ પાડવુ ંરસપ્રદ ્ે.

વણકર સમદુાયમા,ં વણાટકામ અને સકંળાયે્ ત્વોની ્બા્બતે, થઇ રહટ્ે  ્બદ્ાવોની એક ઐતતહાતસક 
સમયરટેખા એવુ ંસચૂવ ે્ે કટે, આતથપિક ષિેરિમા ંરૂપાતંરનો જીવનના અનય ષિેરિ ઉપર નોંિનીય સ્ંબિં ્ે.  
આનો અથગા એવો તો નથી જ થતો કટે,રૂપાતંરના ્બિા જ ટકસસાઓમા,ં આતથપિક ષિેરિ પ્ર્બળ કટે પ્રાથતમક ્ે, 
કલપનાથી અનય પટરનસથતતઓમા ંસામાજીક કટે સાસં્ૃતતક કટે રાજકછીય રૂપાતંરની પ્રટરિયા આતથપિક રૂપાતંરને 
ચ્ાવી િકટે. અને ખરટેખર વણકરોના ટકસસામા ંપણ, આતથપિક રૂપાતંરટે પોતેજ સામે્  થયુ ંકટે સસંથાકછીય અને 
નાગટરક સમાજના હસતષિેપો સટહતના ંકટેટ્ાયં પટર્બળોથી પ્રભાતવત થયુ ંહ્ ુ.ં 
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નીચેની આકવૃ્ ૩ મખુ્ ્ારણો દશા્તિે છે. કચછના િણકરોમા ંઆજીવિકા રૂપાં્ રના ંિણ્તન.

 

Traditional weavers in 
village community 

Local markets sustaining weaving livelihoods 

 

Mills 
Input source problem (mills were 
taking the cotton) + market 
problem (mill fabric came into 
market) Weaving livelihoods weakened 

Collective formed (Bhuj sammelan 1945, 
Bhujodi 1954); mandlis, coops, khadi orgs 
(1960s) – weakened by 80s  

 

Govt intervention: (a) 
subsidy (land, welfare 
support); (b) Nigam 
created market 

NARRATIVE OF LIVELIHOODS TRANSFORMATION AMONGST KACHCHH WEAVERS  

Changing techniques & yarn  (e.g. acrylic) 

External (national) 
markets 

Weaving livelihoods strengthened 

Competitors (Ludhiana 
imitators, etc) 

Weaving livelihoods weakened 

EARTHQUAKE 
Design innovation, 
Kala cotton value 
chaing byKHAMIR 

Govt intervention for SEZ & 
tax holiday for industry 

Promotion 
of tourism 

New products, new designs, 
steady job work, sourcing Kala 
cotton 

Weaving livelihoods strengthened 

Digital media 

Wider (national, 
global) markets 

Design  
handloom 
schools 

National/state 
awards 

Govt 
interventions 
for weavers 

Niche markets 

Consumer interest in 
handlooms etc 

Pre-1960s 

1980s-90s 

2000-01 

2005-
onwards 

Individual 
innovators 

Reduced local yarn 
availability 

Vankar leadership 

Geographical Indication 
recognition; Kachchh 
Weavers’ Association 

Local support 
industries 

Change in preferences 
of other communities  

Late 
1990s 

1960s-80s 
Changing techniques & yarn  (e.g. fly shuttle, 
merino wool) Growing markets , strengthening weaving livelihoods 

  

મહ્વના ંતારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્ંબ્બો
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૪.૨ રૂપાં્ રના સમથ્તકો 

એકંદરટે, વણકરોના ંરૂપાતંરના પ્રતતતનતિઓઅને ચા્કો અને તવરોિાભાસથી નીચે જણાવે્ કટેટ્ાક 
અવરોહછી ્બદ્ાવોમા ંસમાતવષટ ્ે:

• વણકરોની પોતાની ્ુિળતા, અનુ્ ૂ્ નષિમતા,નસથતતસથાપકતા અને ઉદ્મિી્તા, એક પારંપટરક 
હસતકળાને જાળવવા ્બા્બતેની તનતચિતતા અને તેઓ પૈકછીના કટેટ્ાક આગેવાનો દ્ારા પહટ્ે ;

• ખાસ કરછીને,મખુય િહટેર ભજુની નજીક રહટેતા વણકરોની ્બહારની ્બજારો સિુીની પહોંચ; જેમા ં
જૈતવક કપાસ જેવા ંપયાગાવરણ સવંદેછી ઉ્પાદનોમા ંરસ િરાવતા ઉપક્ભકતાઓમા ંવિારો, કટે સથાતનક 
આજીતવકામા ંઅથવા ફટેિનમા ં્ે તેવા ં‘વિંીય’ વસ્તોમા ંયોગદાન આપી િકટે તેવા ‘જવા્બદાર’ 
ઉપભોકતાઓ;

• હાથિાળ વણાટમા ંખમીર દ્ારા સીિા હસતષિેપો અને કચ્ મટહ્ા તવકાસ સગંઠન અને ડછીઝાઇનરો, 
સરકારછી અતિકારછીઓ, નવીનતા ્ાવનારાઓ સટહતના કટેટ્ીક વયનકતઓના મટહ્ા સિનકતકરણનુ ં
સામાનય વાતાવરણ ઉભુ ંકરવામાઅંનયોના હસતષિપેો;

• ઔપચાટરક તિષિણ સિુીની વયાપક પહોંચ, સાષિરતા ઘડતર જેવામા ંવયાપક ષિમતા જેવા ંપષૃઠભતૂમના ં
પટર્બળો;

• વયાપક કટે સરળ ઉ્પાદન ષિમતા અને/અથવા ્બજારો સિુીની વયાપક પહોંચ, તે પૈકછીની સૌથી 
આધતુનક એવી વીંટવા માટટે કોન (િં્ ુ)નો ઉપયોગ કટે જે પારંપટરક પધિતતઓની સરખામણીએ જગા 
અને સમયમા ંનોંિનીય ઘટાડો ્ાવ ેતેવી ષિમતા જેવા તકનીકછી ્બદ્ાવો;

• વણકરો માટટે જનમજાત  એવી સર્જનિી્તા અને નવીનતાને સગુમ ્બનાવવા માટટે  ્ુિળ હસતકળા 
િાળા અને સસંથાઓની ઉપ્બિતા;

• સથાતનક ઉદ્ોગગહૃ એટ્ેકટે, પધિર સપીનીનગ મી્,  ઉ્પાદન માટટે ઓજારો/સાિનો/મા્ પરૂો પાડટે 
્ે. 

ખમીરમા ં૨૦૧૮મા ંયોજાયે્  કા્ા કોટન પર પ્રદિગાન, જે હાથવણાટના ષિરેિમા ંથયે્ કામગીરછીને ઉજાગર કરટે ્ે. 

આ અભયાસમાથંી કટેટ્ાય તવશ્ેષણા્મક મદુ્ાઓ ઉભરટે ્ે. તેને ્બે શે્ણીઓમા જોઇ િકાય. 
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૪.૩ રૂપાં્ રોને ખોલીને બહાર કાઢિા ં

૪,૩,૧ રૂપાં્ રના પ્રકાર 

રૂપાતંરના પ્રકાર તવિ ેઅભયાસમાથંી કટેટ્ાક ્બોિપાઠો િીખી િકાય: 

• તાજેતરના સમયમા ંવણકરોના ટકસસામા ં‘સઘંષગા’ના પ્રકારને મખુય્વ ેઆતથપિક એટ્ે કટે,તેઓના વણકર 
તરછીકટેના વયવસાય સાથ ેસ્ંબતંિત હોવા તરછીકટે જોવાય ્ે. આથી હસતષિેપો અને પહટ્ે ોનુ ંધયાન 
તેના ઉપર કટેષનદ્રત થયે્  ્ે જેઆતથપિક આજીતવકામા ંરૂપાતંર તરફ દોરછી જાય ્ે.સમદુાયના ં(જેવા ં
કટે, જ્ાતત, ક્્ંગ અને સામાનય સ્ંબિંોમા)ં  જીવનના ંઅનય ષિેરિોમા ંરૂપાતંર આની સાથ ેજોડાયે્  
્ે, અ્્બત મારિ આ નહીં, કારણ કટે, કટેટ્ાયં સામાજીક-સાસં્ૃતતક પટર્બળો પણ નોંિપારિ ભતૂમકા 
ભજવ ે્ે. અ્્બત, આતથપિક વલૃધિ ઉપર મજબતુ ધયાન કટેષનદ્રત હોવાને કારણે, એ િક્ય ્ે કટે, અનય 
ષિેરિો અને ત્વો જેવા ંકટે, પાટરનસથતતક અસરો અને અસમાનતામાનંા ંનકારા્મક વ્ણો તરફ વિારટે 
ધયાન નથી આપવામા ંઆવયુ ંતસવાય કટે, વયનકતગત વણકરો અને ખમીર જેવી સસંથાઓ દ્ારા અને 
તે પણ પસદંગીની પધિતતએ. આ એવુ ંસચૂવ ે્ે કટે,રૂપાતંરનુ ંએક આયામી ધયાન/્ષિના ંઅનય 
આયામોમા ં(હવ ેપ્છીના મદુ્ા સથ ેજોડટે્) ્બને્, સકારા્મક અને પ્રતત્ળૂ પટરણામો હોઇ િકટે. આના ં
વધ ુપાસાઓંમા ંઆગળ વિવુ ંયોગય રહટેિે, જેવા ંકટે,એક આયામી ્ષિમા ંકોણ જોડાયે્ ્ે કટે આવુકંોઇ 
સભાન ્ષિ ્ે કટે કટેમ,તેના ંપટરણામોની ્બહ ુઆયામી પ્ર્ૃતત કોણ જુએ ્ે અને વણકરો જાતે જ ક્્બન 
આતથપિક આયામોનુ ંમલૂય કટેવી રછીતે કરટે ્ે. (જેમા ંઆ અભયાસ કોઇ  ઊંડાણમા ંનથી ઉતયયો). 

• તેનો ખયા્ કરવો પણ મહ્વનો ્ે કટે, આ ટકસસામા ંરૂપાતંરના ંઆતથપિક આયામો  િરૂઆતનુ/ંપ્રસથાન 
ક્્બંદુ ્ાગ્ ુ ંહોવા ્તા,ં તે તનણાગાયક પટર્બળને સતંાડછી િકટે જે જાતે આતથપિક રૂપાતંરને અગ્ભતૂમ તરફ 
દોરછી જાય. દાખ્ા તરછીકટે,ઉપર જણાવયા અનસુાર,આમા ંમહ્વનુ ંએક પટર્બળ વણકરોની સહજ 
અનુ્ ૂ્ નિી્તા અને નવીનતા માટટેની ષિમતા હોઇ િકટે, જે સમદુાયના સાસં્ૃતતક ્ષિણો સાથે 
જોડાયે્ ્ે(જેમા ંઆ અભયાસ કોઇ ઊંડાણમા ંનથી ઉતયયો). કોઇ પણ સમદુાયમા ંકટે સમાજમા ંજીવનના ં
્બહમુખુી આયામો ્બહ ુજટછી્ રછીતે પરસપર ટરિયા-પ્રટરિયા કરતા ંહોય ્ે, અને એવુ ંકહટેવ ુ ંઅતત   સરળ 
હિ ેકટે રૂપાતંર તે પૈકછીના કોઇ એક સાથ ેિરુ થયુ.ં 

• િક્યત: આ અભયાસનો અતત મહ્વના પૈકછીનો એક ્બોિપાઠ તે ્ે કટે,રૂપાતંર આંતટરક રછીતે હાતનરટહત 
કટે સસુગંત હોય તેવુ ંજરૂરછી નથી, એટ્ે કટે,એક ત્વ કટે ષિેરિમા ંસકારા્મક વ્ણોની સાથ ેઅનયોમા ં
્બન્ે, પરૂક કટે તવરોિાભાસી વ્ણો પણ હોય. સમાજમા ંરૂપાતંરના ંઅવ્ોકન કટે તેના એક ભાગ હોવામા ં
સામે્ કોઇપણ માટટે આ ખરટેખર આચિયગાજનક નથી પરં્ ુતેમ ્તા ંતે જાણવુ ંરસપ્રદ અને મહ્વનુ ં
્ે કટે કોઇ એક ખાસ ટકસસામા ંઆ જટછી્ અને આંતરછીક રછીતે તવક્ભન્ થયે્  પ્રટરિયા કટેટ્ો ચોક્કસાઇથી 
ભાગ ભજવે ્ે. વણકરોમા ંઆતથપિક રૂપાતંરણનુ ંસામાજીક ષિેરિમા ંઅસમાનતાનાઘટાડા  સાથ ેપરં્ ુ
આતથપિક અસમાનતામા ંવિારા સાથ ેસાથ ેસપષટ જોડાણ ્ે, અને તેના ંકટેટ્ાકં આયામો પાટરનસથતતક 
રછીતે સવંદેછી કટે સકારા્મક રહ્ા ં્ે ્યારટે અનયો નોંિપારિ રછીતે નથી. કટેટ્ાકં પાસા ં્ુદરતી ્ાગે ્ે 
જેવા ંકટે,રાજકછીય રોકાણો અને સિનકતકરણના.ં . 

• રૂપાતંરમા ંવયનકતથી સમદુાય સિુી અને ્બન્ે, જગા અને સમયમા ંમજબતુ સકા્ર(મારિ તીવ્રતા, 
ટદિા નહીં) આયામ હોવાનુ ંપણ જણાય ્ે. ઉપર વણગાન કરટે્ આતથપિક અને સામાજીક રૂપાતંરો, 
દાખ્ાતરછીકટે,વણકરોમા,ં ્બને્,ભૌગોક્્ક રછીતે અને વગયો માટટે અસમાન ્ે. તેપરુૂષો અને મટહ્ાઓ માટટે, 
પટરવારની અંદરની વયનકતઓ માટટે અને તે પ્રમાણે પણ અસમાન ્ે. દુનયવી રછીતે પણ રૈક્ખક હોય 
તેવુ ંજરૂરછી નથી; ્ેલ્ા કટેટ્ાક દાયકાઓમા ં્બદ્ાવની સમયરટેખાની સમજણ પણ એવુ ંસચૂવે ્ે કટે, 
કલયાણની ્ાગણીઓમા ંવિ ઘટની સાથ ેરૂપાતંરના ંઘટનાચરિ હોઇ િકટે ્ે; કટેટ્ાક વડછી્ો એ ્બા્બતે 
્બોલયા કટે,ભકંૂપ અગાઉના દાયકામા ંકલયાણની ્ાગણીઓ કટેવી હતી, અને ્યાર્બાદ ઘટાડો અને હવે 
ફરછીથી વિારો. શુ ંફરછી પા્ો એક નીચો ત્બક્કો આવિે જેમ દાખ્ા તરછીકટેકા્ા કપાસના ંઉ્પાદનોની 
્બજાર કટે સામાનયપણે હાથવણાટના ંઉ્પાદનો માટટે સં્ પૃત થિ ેકટે ઘટછી જિ?ે વણકરો કહટે ્ે કટે, 
તેઓના ંઉ્પાદનો માટટે એક  કટે ્બીજી ્બજાર ખુ્ ી જિ,ેઅને એવુ ંપણ સચૂવ ે્ે કટે,વણકરોનેએરિછી્ીકના 
ઉપયોગ માટટેની તવતવિતા માટટે પણ મદદ કરવી જોઇએ. (ખાસ કરછીને તેઓને કટે જેઓને કા્ા કપાસનો 

મહ્વના ંતારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્ંબ્બો
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ઉપયોગ કરવાનુ ંમશુકટે્ ્ાગે ્ે). તેમ ્તા,ંશુ ંતવતવિતાનુ ંકોઇ સવરૂપ  વયાપક નસથતતસથાપકતામા ં
મદદ કરિ?ે

• ઉપર જુદાજુદા ભાગોમા ંવણગાન કયાગા મજુ્બ આ રૂપાતંરોના ંતનણાગાયક સામથયગા  આયામો હોય ્ે, દા.ત. 
વણકરો અને ્બજાર વચચે, ઉદ્મીઓ અને પરચરૂણ કામા કરનારઓ વચચે, મેઘવા્ (દક્્તો14) અને 
અનય જાતતઓ વચચે, પરુૂષો અને મટહ્ાઓ વચચે, વડછી્ો અને યવુાનો વચચે, વણકરો અને ્બાહ્ 
સસંથાઓ/સિંોિકો વચચે અને તે મજુ્બ સામથયગા સ્ંબિંો હોય ્ે. આ ્બિામા,ંસામથયગા ગતતિી્તામા ં
્બદ્ાવો ્ે, કટેટ્ાક ટકસસાઓમા ંવયાપક સમાનતા/તનષપષિતાની, અને  અનય તમામમા ંચાલ ુ
રાખવા કટે નવી અસમાનતા/અનયાયીપણા ંતરફની શુ ંવિારટે સમાનતા તરફ સત્ા/સામથયગાની એકંદર 
પનૂ:વહેંચણી ્ે?આવુ ંકહટેવ ુ ંઅઘરૂ ં્ે, પરં્ ુમજબતુ (સવગારિ નહીં) વણગાન્ે કટે, આજની પટરનસથતત આ 
િતાબદછીની િરૂઆતમા ંકટે તેથી અગાઉ હતી જયારટે પારંપટરક જાતત અને ્ૈંક્ગક સ્ંબિંો મજબતુાઇપવૂગાક/ 
ભારપવૂગાક ટકલ્ે્બિં થયે્ા હતા, તેના કરતા,ંસપષટપણે ઓ્છી દમનકારછી અને િોષણા્મક ્ે. 

• વણકર સમાજમા ંિર્બાયે્ નૈતતક અને આધયાત્મક મલૂયોના પ્રકારોમા ંવિારટે ઊંડા અને વિારટે 
સપષટપણે જવાની ્બહ ુઓ્છી તક હતી,અને એકંદર રૂપાતંર સાથે તે કટેવી રછીતે ્બદ્ાતી હિે, ્યારટે 
કટેટ્ાક સપષટોચચારણો આપણને ઝ્ક આપે ્ે.  દાખ્ા તરછીકટે,કામમા ંસામટુહક ભાવના અને 
વયનકતવાદના ંસં્ ુ્ નમા,ંડછીઝાઇન અને ઉ્પાદન નવીનતાની સતત આપ-્ે પવૂયોકતમા ંપ્રદતિપિત થતી 
હતી, જયારટે પા્્ામા ંવયનકતગત ઉદ્મીઓએ પોતાના વયનકતગત માગયોની ્બનાવટ કરછી ્ે અને 
નીતતતવષયક મદુ્ાઓ ઉપર સામટુહક ગતતિી્તાની ગેરહાજરછીનો માગગા  ્ે. જયારટે પ ૂ્ વામા ંઆવયુ,ં 
વણકરોના એક ભાગમા ંઆતથપિક અસમાનતા અને ગરછી્બી ચાલ ુરહટેવાની કટે તેના ંનવા ંસવરૂપના મદુ્ા 
્બા્બતે ક્ચંતા/તનસ્બત ્ે; પરં્ ુહજી સિુી તેના તનરાકરણ માટટેના ંપગ્ાનંી ગેરહાજરછી ્ે.પરુૂષ અને 
મટહ્ાઓ વચચેની અસમાનતા પણ એક વિ્ુ ંજ્ ુ ંમલૂય હોઇ િકટે; આપણા પાસે તેને સાક્્બત  કરવા 
માટટે પાયાનો કોઇ અભયાસ નથી,પરં્ ુકટેટ્ીક મટહ્ાઓ દ્ારા કરવામા ંઆવતા દાવા/રજૂઆત અને 
તેની જરૂરછીયાત માટટેકટેટ્ાક પરુૂષો દ્ારા કરવામા ંઆવે્ સવીકાર પ્રમાણમા ં તાજેતરની ઘટના ્ાગે 
્ે.  એ પણ િક્ય ્ે કટે, આ અભયાસની કટેટ્ાક મટહનાઓની ચચાગાઓએ જાતેજ વણકરોમા ંકટેનદ્રસથ 
મલૂયો ઉપર નવા ંકટે વિારટે પ્રતતક્્બં્બો ઉ્પન્ કયાું હોય, જેનો પ્રભાવ મારિ ્ા્ંબા ગાળે સપષટ થિ.ે 
વણકરોના પારંપટરક તવશ્વદિગાન સાથે આ ્બિા ંતેઓના િાતમપિક અને સાસં્ૃતતક પરંપરાઓમા ંપ્રગટ થયા 
મજુ્બ કઇ રછીતે સ્ંબતંિત ્ે તેના માટટે વિારટે અભયાસની જરૂર પડિ ે 

અવિનગરના વણકર ્બહટેનો સાથ ેઅભયાસ ્બા્બત ેચચાગા  

14. દ્તત િ્બ્દના ઉપયોગ ્બા્બતે અગાઉના પ્રતતરોિની નોંિ ્ો, જે રીતનું સ્ંબોિન ઘણા વણકરોને પસંદ નથી.
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• ACKnowl-EJ નો મખુય પષિ રૂપાતંરછીય/પટરવતગાનીય પ્રટરિયાઓ (એટ્ે કટે,જે અનયાયના ંવયવનસથત કટે 
માળખાકંછીય કારણોને પડકારો ્ે અને/અથવા તેના વતગામાન તવકલપો ્ે) એ સિુારા્મક કરતા ંજુદછી 
્ે. અ્્બત, થોડટે ઘણે અંિ ેઉપર નોંિે્ જટછી્તાને કારણે તે ્બને્  વચચે ભેદ પાડવો હમેિા ંસહટ્ે ો કટે 
િક્ય નથી. દાખ્ા તરછીકટે: 

o જો સમદુાયના કટેટ્ાક ભાગોમા ંજો રૂપાતંર હોય પરં્ ુઅનયોમા ંન હોય તેવા ટકસસામા;ં

o જો કટેટ્ાકં ત્વો/ષિેરિોમા ંરૂપાતંર હોય પરં્ ુઅનયોમા ંપી્ેહઠ હોય;

o જો અનયાયની અક્ભવયનકતમા ંનોંિપારિ ્બદ્ાવ હોય, દા.ત. ગરછી્બાઇ, સઘંષગા, આજીતવકા અસ્ામતત, 
તવસથાપન અને તવનાનુ ંથવુ ંવગેરટે, પરં્ ુતેના ંમળૂ કારણો જેવા ંકટે, મડૂછીવાદ, મરદાનગી/પરુૂષ્વ, 
વગેરટેમા ંદટેખીતી રછીતે નહીં;

o જો એક પટરનસથતતના વયવનસથત/માળખાકંછીય પાસાઓંમા ંરૂપાતંર હોય પરં્ ુજરૂરછીપણે મલૂયોમા ંનહીં, 
દા.ત. પરુૂષ્વ કટે જાતતવાદમા ંઘટાડો પરં્ ુસમાનતામાજંરૂરછીપણે એકંદર મલૂયમા ંવિારો નહીં. 

તદુપરાતં,કોઇ પણ સમયે એ નક્કછી કરવુ ંમશુકટે્ થિે કટે,થઇ રહટ્ે ા ્બદ્ાવો, જે હયાત પ્રણા્ી/પધિતતમા ં
જગા ્બનાવવામા ંસિુારા્મક ્ાગે ્ે, રૂપાતંરણ તરફ દોરછી જાય કારણ કટે,આખરટે  પધિતતની હદો/
મયાગાદાઓનેબ્ેકછીનગ પોઇનટ સિુી િકટે્ે ્ે. રૂપાતંર ઓક્ચ્ુ ંકટે રિતમક હોઇ િકટે અને પા્્ા ટકસસામા ંનક્કછી 
કરવુ ંમશુકટે્ હોઇ િકટે. 

વણકરોમા ંજોવા મળે્ કટેટ્ાક ્બદ્ાવોને રૂપાતંણથીય/પટરવતગાનીય જોઇ િકાય કટેમ કટે તે તેઓ 
અનયાયના ંમાળખાનંે પડકારટે ્ે, પરં્ ુઅનયો જેઓ નસથર કટે પ્રતત્બિંા્મક  ્ે તેઓ દ્ારા તવરોિ કરાય 
્ે. મડૂછીવાદ કટે આંકડાવાદના ંમાળખાઓંને સપષટપણે કટે મજબતુાઇથી પડકારવામા ંનથી આવતા,ં અ્્બત 
તેના ંત્વોને.  (જેવા કટે, શ્મની જુદાઇ,અથવા જેઓ રાજય પટર્બળોની દયા ઉપર ્ે)એ સપષટ નથી 
કટે, સામાજીક નયાય, સમાનતા અને નયાયીપણુ,ં પાટરનસથતતક ટકાઉપણુ ંઅને અનયો જે સમાજના ંએકંદર 
સકારા્મક રૂપાતંરના પાયામા ંહોય તે મજબતુ ્બની રહ્ા ં્ે કટે નહીં. તેથી આ અભયાસ, વણકર સમદુાયમા ં
આવી રહટ્ે ા એકંદર ્બદ્ાવો એક તવકલપ (પ્રસતાવનામા ંવયાખયાતયત કયાગા મજુ્બ) તરફનુ ંરૂપાતંર ્ે કટે 
કટેમ તે ્બા્બતે કોઇ તનણાગાયક તનવેદન નથી કરતો;સૌથી ચોક્કસપણે, સાકલયવાદછી અને સકંક્્ત અથગામા ંતે 
તેવ ુ ંનથી. 

૪.૩.૨ માનિ સસંથાનો સિભાિ/પ્રકવૃ્ 

સમથગાકોની ભતૂમકા, સીિી અને આડકતરછી પણ આ અભયાસમા ંરસપ્રદ રછીતે ઉભરછી આવી ્ે:

• જયારટે રૂપાતંરના કટેટ્ાક દટેખાય તેવા પ્રતતતનતિઓ અથવા સમથગાકો ્ે, જેવા કટે આ ટકસસામા ંસસંથા 
તરછીકટે ખમીર, ્બહારની ્બજાર અને વણકરોમા ંઆગેવાની,પષૃઠભતૂમ માળખાકંછીય અથવા આડકતરા ં
પણ ્ે જેને વિારટે િોિી કાઢવાની અને પથૃક્કરણ કરવાની જરૂર ્ે. આમા ંતકનીકછી નવીનતા (્બન્ે, 
ઉ્પાદન પ્રટરિયા તેમજ ઓન ્ાઇન મચં જેવા ંવેંચાણ માટટે), તવતવિ પ્રકારના ંજ્ાન અને માટહતીની 
ઉપ્બિતા,તિષિણ માટટે સામાનય ્ુિળતા પરૂછી પાડતી તકો અને તા્ીમ સસંથાઓનો (્ુિળ કારછીગર 
હસતકળા િાળાઓ જેવી) સમાવેિ થાય ્ે. એ િક્ય ્ે કટે, આવા ઘોડાઓ પૈકછીના એક વગર પણ, 
નસથતતના એકંદર ક્ચરિમા ંમજબતુતા થઇ િકછીહોત. વિારટે પડતો ઊંડો અને ્ા્ંબા અભયાસ વગર,આ 
પૈકછીના કોઇ પણ એક અથવા ્બેને અતત મહ્વના તરછીકટે તનદદે તિત કરવો અથવા તેની અસરનો ભારાકં 
મકુરર કરવો અથવા તેઓની અંદર ઉ્ટ પ્રભાવોનુ ંમલૂયાકંન કરવુ,ંઅથવાભારતમા ંજયા ંહાથિાળ 
વણાટકામ ઘટ્ુ ંહ્ ુ ંઅને અનય જગાઓમા ંગેરહાજર હ્ ુ ંઅને અહીં જેણે કામ કયુું તે સમથગાક 
પટર્બળોના ંએક ચોક્કસ સયંોજનનુ ંમલૂયાકંન કરવુ ંઅિક્ય ્ે. આવો અભયાસ, એક વખત તેની જાણ 
થાય અથવાદ્રશયમાન ્બને ્યાર ્બાદ,કટેવી રછીતે માનવ સસંથાને આડકતરા કટે માળખાકંછીય પ્રભાવો સહન 
કરવા માટટે ્ાવી િકાય તે તરફ પણ નજર કરછી િકટે

મહ્વના ંતારણો, ્બોિપાઠો અને પ્રતતક્્ંબ્બો



સધંણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતતજો42

• મેળવાયે્ી એક ્બીજી આંતરસઝુ,‘જોડાણો’ જે રૂપાતંરમા ંઘડટે ્ે (અથવા, એટલુ ંજ મહ્વનુ ંકટે નથી) 
તેને ્ગતી ્ે. તે સપષટ અથવા ગક્ભભિત, તનયતમત અથવા છૂટા્વાયા, ઔપચાટરક અથવા ક્્બન 
ઔપચાટરક, દ્રશય અથવા અદ્શય હોઇ િકટે. વણકરો અને ખમીર અથવા કારછીગર ્ુિળ હસતકળા 
િાળાઓ જેવી સસંથાઓ વચચે જે હોય તે સપષટ, ઔપચાટરક, તનયતમત અને દ્રશય  ્ે, જયારટે વણકરો 
અને કટેટ્ીક વયનકતઓ/સગંઠનો જેઓએ ગત કટેટ્ાક દાયકાઓમા ંરૂપાતંરમા ંદા. ત. કટેટ્ીક નવી 
તકનીકો િરૂ કરછીને અથવા યરુોપમા ંવણાટ કરટે્ા ંઉ્પાદનો ્બા્બતે માટહતી પ્રસાર માટટે મદદ કરછી ્ે 
તેઓ વચચે કદાચ ઓ્છી ઔપચાટરક, છૂટછી્વાઇ અને ક્યારટેક અદ્રશય પણ હોઇ િકટે. વણકરો અને નવી 
તકનીકો, જેવી કટે,ઓન ્ાઇન વેંચાણ સાિનોનો તવકાસ કરતા ્ોકો વચચ ેસપંણૂગાપણે દ્રશય અને તેને 
જોડાણ કહટેવ ુ ંપણ કદાચ ્ાબં ુ ંથઇ પડટે, પરં્ ુતેમ ્તા ંએક કડછી ્ે જેનુ ંરૂપાતંર માટટે મહ્વ ્ે.  અને 
્યાર્બાદ જોડાણો ્ે જે જેણે ઘડતર ન કયુું હોય, જે પણ મહ્વનુ ં્ે; દાખ્ા તરછીકટે, તવપરછીત અસર 
કરતી સરકારછી નીતતઓ સામે વણકરોમા ંસામટુહક ગતતિી્તાનો અભાવ. 

• આ પટરણામોની મહ્વની નીતતતવષયક અસરો તે ્ે કટે,વિારટે ટકાઉ, સસુગંત, સાકલયવાદછી રૂપાતંર 
માટટે સગુમતા માટટે ્બહારના નાગટરક સમાજ અને/અથવા સરકાર દ્ારા સહાયની જરૂરત હોય. એક 
ઉદાહરણ તરછીકટે, કા્ા કપાસમ ં્બદ્વા માટટે સઘંષગા કરતા વણકરો અથવા પરચરૂણ કામ કરનારા 
વણકરો પાસે ઉદ્મી ્બનવા માટટે  પોતાની મડૂછી નથી તેઓને આવા ્બહારના ્ોકો (અથવા આવા ્ોકો 
વિારટે સમધૃિ વણકરોને  જાતે આવા સતુવિાકતાગા ્બનવા માટટે સમજાવી િકટે) દ્ારા ખાસ માવજત/
ધયાન મળછી િકટે. કટેટ્ાક ્બદ્ાવો જે સામાજીક-આતથપિક નયાય અથવા પાટરનસથતતક ટકાઉપણાની 
દ્રષટછીએ   પ્રતત્બિંા્મક અથવા નકારા્મક ્ે તેને ઉલટાવવામા ંઆ તનણાગાયક પટર્બળો હોઇ િકટે; જયા ં
આવા ્બદ્ાવો અકારણ ્ે, તેને ઉલટાવવા માટટે  વયહુરચનાનુ ંઆયોજન કરવુ ંપડિ.ે 

તવતવિ પ્રદિગાનો, ઉ્સવો અન ેમળેાઓ મારફત ે્બહારની ્બજારો સિુી પહોંચતા વણકરો.
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અભયાસના ંપટરણામો કટેટ્ાક મદુ્ાઓ તરફ તનદદેિ કરટે ્ે જે વણકર સમદુાય અને તઓ સાથે કામકરતી 
સસંથાઓ, ખાસ કરછીને ખમીરના ં્ષિની જરૂર ્ે. અમે તો સરકારની પણ કહટેશુ,ં તસવાય કટે સરકારની 
સ્ંબતંિત સસંથાઓમા ંતેમા ંરસ હોવાના હજી સિુી  ઓ્ા પરુાવા. ખાસ કરછીને, ઉદ્મીઓ અને પરચરૂણ 
કામ કરનારાઓ વચચે અસમાનતાના આતથપિક મદુ્ાઓ, વણકરોના એક વગગામા ંસતત તક્ીફ/હતાિા, 
આજીતવકા તકો સિુીની પહોંચમા ંભૌગોક્્ક અસં્ ુ્ ન; અને પાટરનસથતતક પદક્ચનહ મદુાઓ આવુ ંધયાન 
ખેચવા ્ાયક ્ે. 

ઘણી ્બિી ગણતરછીઓએ, વણકર સમદુાય ભતવષય માટટે ્બને્,ક્ચંતતત તેમજ  આિાવાદછી ્ે. તેને ખયા્/
ભાન ્ે કટે,મેરિો-આતથપિક પટરનસથતત અતનવાયગાપણે અનુ્ ળૂ નથી, કટે યવુાનોને ઘણી અનય આકાષંિાઓ 
્ે, કટે ્બહારની ્બજારો ઉપરની તનભગારતા અતનવાયગાપણે સરુક્ષિત નથી.અનય પ્રાથતમક ષિેરિની પ્રવતૃતની 
જેમ વણાટકામ સખંયા્બિં મેરિો-આતથપિક પટર્બળોને આતિન રહટે ્ે જે ઉ્પાદકોના ંતનયરંિણમા ંકટે 
તેઓના પ્રભાવમા ંપણ નથી. અ્્બત,વણકર સમદુાયને આિા ્ે કટે, તેઓની અનુ્ ૂ્ નિી્તા અને 
નસથતતસથાપકતા ભતૂકાળની માફક તેઓને ટકછી જવામા ંમદદરૂપ ્બનિે,કટે હા્નો ઉન્તતનો સમયગાળો 
ચાલ ુરહછી િકટે ખાસ કરછીને જો વણકરો સતત નવીનતા અને ્બજાર ‘ઉભી’ કરછી િકટે, અને ખમીર અને 
કારછીગર ્ુિળતા િાળાઓ જેવી સસંથાઓ સહાય કરવાનુ ંચાલ ુરાખે. વટરષઠ વણકરોને ખયા્ ્ે કટે,તેઓએ 
વિારટે સામટુહક કામ કરવુ ંજરૂરછી ્ે (સહકારછીઓ, પરસપર સહાય, ટહમાયત) યવુાનો અને મટહ્ાઓને 
ઉત્તેજત અને પ્રો્સાટહત કરવા માટટે તવિષે પ્રય્નોની જરૂર ્ે અને અસમાનતા અને પાટરનસથતતક પ્રભાવો 
જેવા મદુ્ાઓની ચચાગા કરવી અને તેને નાથવા જરૂરછી ્ે. વણકર યવુાનો અને મટહ્ાઓને એવુ ં્ાગે ્ે કટે, 
તેઓના ંવિારટે સિનકતકરણથી, તેઓના આજીતવકા તવકલપોમા ંસતત વિારા માટટે આિા રાખી િકટે. 

અ્્બત, તેઓ પૈકછીના કોઇ પણ માટટે  આનાથી આગળના ં ભતવષયની કલપના કરવી મશુકટે્ ્ે,કારણ કટે, 
આ પૈકછીના ઘણા મદુ્ાઓ તાજા અથવા મારિ તાજેતરમા ંજ ચચાગાઓમા ંઆવયા ્ે. વણકરોના મોટા અને 
પ્રભાવી સમહુમા ંઅથગાસભર સવંાદ થઇ િકટે કટે એકમ અને શુ ંતે તેઓની પોતાની અને ખમીર જેવી સસંથાઓ 
સાથકેટેટ્ાક સ્ંબતંિત હસતષિેપો તરફ દોરછી જાય કટે કટેમ તે તો મારિ ભતવષયમા ંજ કહછી િકાય.  વણકરોમા ં
આ મદુ્ાઓએ  વાતચીતની પહટ્ે  કરછીને અથવા તેને પ્રો્સાટહત કરછીને આ અભયાસ જાતે જ એક નાના 
ઘોડા/ક્ તરછીકટે કામ કરછી િકટે.  દાખ્ા તરછીકટે,અભયાસના ંપટરણામની ચચાગા કરવા માટટેની એક આખરછી 
તમટટંગ/્બેઠકમા,ં કટેટ્ાક વડછી્ વણકરોએ એવો પ્રસતાવ મકૂ્યો કટે,ભાતવ દૂરદતિપિતાઓ માટટે કચ્ વીવર 
એસોસીએિનએ યવુાનો સાથે એક ્બેઠક ગોઠવવી  જોઇએ. આ અભયાસના ંજુદા ંજુદા ંપટરણામો (તેના ં
મહ્વના ંતારણો સ્ંબતંિત ૬ ટૂંકછી ટફલમો સટહત) પટરપતરિત થાય અને વચંાય/જોવાય/સભંળાય એટ્ે  
આવી આગળ ઉપરની વાતચીત થઇ િકટે. આ તમામ ્બોિપાઠો/ટરિયામ ૂ્ ક તિષિણને આિારટે, ્બન્ે, વણકરો 
જાતે અને ખમીર જેવી સસંથાઓ વિારટે રૂપાતંર માટટે સમથગાક ભતૂમકા ભજવવાનુ ંચાલ ુરાખી િકટે.

૫. ભવિષ્ 

ભતવષય 
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આ અભ્યાસ કચ્છ (ગજુરયાત, ભયારત) નયા વણકર સમદુયા્, જે હયાથ વણયાટ કળયાને એવયા સમ્ે પનુ: 
જીવતં કરવયા સયાથ ે જોડયા્ેલો ્ેછ, જ્યારે તે લગભગ નયામશષે થવયાની પરરસ્થતીમયા હતી, તેમની 
આજીવવકયામયા ં આવી રહલેયા બદલયાવનયા બહઆુ્યામી પરરમયાણોનયા સદંભ્ભમયા ં હયાથ ધરવયામયા ં આવ્ો 
્ેછ. વકૈલ્પક પરરવત્ભન મયાળખયા તરીકે ઓળખયાતયા સહભયાગી પથૃથક્કરણ સયાધનનો ઉપ્ોગ કરીને 
અભ્યાસ કરવયામયા ંઆવ્ો હતો. જેમયા ંઆ સમદુયા્નયા લોકોનયા જીવનમયા ંઆવલેયા આવથથિક, સયામયાજીક, 
સયાં્ ્ૃવતક, રયાજકી્ અને પ્યા્ભવરણી્ બદલયાવોની આકયારણી કરવયામયા ંઆવી ્ેછ. આ અભ્યાસનો હતે ુ
એ સમજવયાનો હતોકે વયા્તવમયા આ બદલયાવ ન્યા્ અને ્થયા્ીતવની  રદશયામયા ં્ેછ કે નહીં. 

અભ્યાસની ફલશ્વુત પરરવત્ભનની ચયાર હકયારયાતમક લયાક્ષણણકતયાઓ જોવયા મળી હતી: સખુયાકયારી (વવશષેત: 
આવથથિક) મયા ંએકંદર વધયારો અને તમનયામયા ંઆ કળયા પ્રત્ે પ્રવતતી રહલેી પોતીકયાપણયાની ભયાવનયા તેમજ 
આ કળયા એ તેમની આગવી ઓળખ હોવયાની લયાગણી; યવુયા પેઢીનુ ંવણયાટકયામ તરફ પયા્છયા ફરવુ ંઅથવયા 
પયા્છયા ફરવયામયા ં નડી રહલેયા અવરોધો; જાવત જ્યાવત અને પેઢીગત અસયામનતયાઓને ઓ્છી કરવયાની 
રદશયામયા ં જોડયા્ેલયા પરરવત્ભનો; તેમજ કચ્છી વણયાટનયા હયાદ્ભને જાળવી રયાખવયા મયાટે અલગ અલગ 
સં્ ્ૃવતઓમયાથંી મેળવલે જ્યાન, વશક્ષણ અને તકનીકી જાણકયારીનયા ઉપ્ોગ ધવયારયા અદભતૂ નવીનતમ 
પ્ર્ોગો અને સર્જનયાતમકતયા.

જો કે, આ અભ્યાસમયાથંી એ બયાબત તરફ પણ ધ્યાન કેન્નરિત થય ુહત ુકે વણકરોનયા (ઉદ્ોગ સયાહવસકો 
અને વણયાટ કયા્્ભકરો) બે વગગો વચચે આવથથિક અસમયાનતયાની ખયાઇ પહોળી થઇ રહી ્ેછ; કયાચો મયાલ અને 
ઉતપયાદનો મયાત્ર ્થયાવનક બજારો સધુી સીવમત ન રહતેયા,ં તેનો વ્યાપ રયાષ્ટ્ી્ અને વૈવવિક બજારો સધુી 
વવ્ત્યા્ભ હોવયાને કયારણે પ્યા્ભવરણ પર તેની હયાવનકયારક અસરો થઇ રહી ્ેછ, તમ ્છતયા,ં ્થયાવનક કક્ષયાએ 
ઉતપયારદત થતયા સજીવ કપયાસનયા વપરયાશમયા ંવધયારો થવયાને કયારણે પ્યા્ભવરણી્ અસરોને કંઇક અંશ ે
વન્તં્રણમયા ંરયાખી શકયા્ ્ેછ; તેમજ વણકરોમયા ંઆજીવવકયા સબંવંધત સયામરૂહક સજજતયાનો તદન અભયાવ.

આ અભ્યાસમયા,ં આ પ્રકયારનયા બદલયાવ લયાવવયામયા ંમહતવપણૂ્ભ ભવૂમકયા ભજવનયાર ચયાવીરૂપ ધટકોની 
પણ ્છણયાવટ કરવયામયા ં આવી હતી, જેમયા ં એજનસીની ભવૂમકયા અને બદલયાવ લયાવવયામયા ં ્ોગદયાન 
આપનયાર ચયાવીરૂપ સજંોગો (અથ્ભતતં્ર અને સમયાજમયા)ં નો સમયાવશે થયા્ ્ેછ. આમયા ંએ તરફ પણ ધ્યાન 
આપવયામયા ંઆવય ુહત ુકે સખુયાકયારીની રદશયામયાં ંઆવી રહલેયા બદલયાવ કેટલયા અંશ ે્થયા્ી અથવયા હગંયામી 
્ેછ. તેમજ સ્થર અને ન્યાવ્ક બદલયાવ મયાટે જરૂરી ચયાવીરૂપ પગલયા ંઅંગે ઉ્લેખ કરવયામયા ંઆવ્ો હતો. 

અભ્યાસનયા એક ્પષ્ટ - પેટયા હતે ુતરીકે “પ્યા્ભવરણી્ અસરોની આકયારણી” કરવયાનો પ્ર્યાસ કરવયામયા ં
આવ્ો હતો. જે અંતગ્ભત કયાલયા કપયાસ અને બીટી કપયાસની અસરોની સરખયામણી કરવયામયા ંઆવી હતી. 
જેમયા ંએ બયાબત ્પષ્ટ થઇ હતીકે કયાલયા કપયાસની પ્યા્ભવરણી્ અસરો ઘણી ઓ્છી ્ેછ.

આ અભ્યાસ ત્રણ સહભયાગીઓ દ્યારયા સયંકુતપણે હયાથ ધરયા્ો ્ેછ: ક્પવકૃ્ષ, ખમીર અને વણકર 
સમદુયા્નયા કેટલયાકં વડીલ સભ્ો ધવયારયા વણકર સમદુયા્નુ ંપ્રવતવનવધતવ કરવયામયા આવય ુહત.ુ. ક્પવકૃ્ષ 
મયાટે, તે તેનયા ગલોબલ એકશન રીસચ્ભ પ્રોજેકટ, એકેડેવમક એકટીવી્ટ કો જનરેશન ઓફ નોલેક 
ઓન એનવયાઇરોનમેનટલ જ્ટીસ (ACKnowl-EJ)નો એક ભયાગ હતો, જ્યારે ખમીર મયાટે તે વણકરો 
સયાથનેી તેમની કયામગીરીની અસરોને સમજવયાનો અને ભયાવવ આ્ોજનઓ મયાટેની ગહન સમજણ પ્રયાપત 
કરવયાનો એક પ્ર્યાસ હતો.   

આ અભ્યાસ નો અંગે્ઝી અહવેયાલ મળશ ેઆ ણલંક પર:
https://kalpavriksh.org/publication/sandhini-weaving-transformations-in-kachchh-india-key-
findings-and-analysis/
અને સપંણૂ્ભ અહવેયાલ મયાટે લખો: ashishkothari@riseup.net.


