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નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે:મારે્કટ િંગ અને  ેર્કનોલોજીએ હસ્તર્કળાના 

ર્કારીગરોની ટર્કસ્મત બદલી, આવર્કમાિં થયો પાિંચ ગણો વધારો 
અમદાવાદએક દદવસ પહેલા 

 ઈ-કોમસસના માધ્યમથી કારીગરો હવ ેદેશ અન ેદુદનયાના માકેટ સાથ ેજોડાયા 

આજ ેનેશનલ હેન્ડલૂમ ડેના દદવસ ેઆ સેક્ટર સાથ ેસંકળાયેલા કારીગરો અન ેતેમના 

જીવનમાં આવેલા ફેરફાર અંગ ેદદવ્ય ભાસ્કર ેજાણવાનો પ્રયાસ કયો હતો. હસ્તકળાના 

કારીગરો તેમજ એક્સપટસ  સાથ ેવાત કરતાં સામે આવ્યુ ંકે ટેકનોલોજી અન ેવ્યવદસ્થત 

માકેદટંગના કારણ ેઆદટસસન્સની આવકમાં ઘણો જ સુધારો થયો છે. સરકાર, સામાદજક 

સંસ્થાઓ તેમજ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યશુનના સહયોગથી કારીગરો ઈ-કોમસસ જવેા 

મોડનસ ટરેડ સાથ ેજોડાઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ટેકનોલોજીની મદદથી તેમને દડઝાઇદનંગમાં 

પણ નવીનતા મળી રહી છે. 

મહેનતના પ્રમાણમાિં હવ ેસારિં  વળતર મળી રહ્યિં છે 

કચ્છી ભરતકામ કરતાં ભજુના કદણયા નગરના હસ્તકળા આદટસસન દનમુબેન આદહર ે

જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, અગાઉ અમ ેબહુ ઓછા ભાવે અમારી વસ્તઓુ વેચતા હતા. મહેનતના 

પ્રમાણમાં વળતર ખૂબ જ નીચુ ંહતુ.ં ટરે દનંગ અન ેત્યારબાદ ઓનલાઈન વેચાણ કરી 

શકીએ તે પ્રકારની ગોઠવણ થઈ જવાથી અમાર ેહવ ેઆવકમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. 

પહેલા એદક્ઝદબશનમાં જતાં ત્યાર ેરૂ. 20,000-25,000 સુધીનો માલ વચેતો જ્યાર ેહવ ે

રૂ. 1 લાખથી વધારનેો સામાન વેચાઈ જાય છે. મહેનતના પ્રમાણમાં હવ ેસારં વળતર 

મળી રહંુ્ય છે. 

નાના આટ િસન્સન ેદેશ અન ેદય ટનયાનયિં મારે્ક  મળયયિં 

આંત્રદપ્રન્યોરશીપ ડેવલપમેન્ટ ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇદન્ડયા (EDII)એ હસ્તકલા સેત ુપ્રોજકે્ટ 

અંતગસત ગજુરાતના 13 શહેરોના 10,000થી વધાર ેઆદટસસન્સન ેમાકેટ દલન્કેજ, કેપેદસટી 
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દબદ્ડંગ અન ેદડઝાઇદનંગ સદહતની તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ફંદડંગ, 

એદક્ઝદબશનમાં મોકલવા સદહતની એદક્ટદવટી પણ કરવામાં આવ ેછે જથેી હસ્તકળા 

કારીગરોને ફાયદો થઈ શકે. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અન ેઈ-કોમસસ પ્લેટ્ફોમસસ સાથ ે

જોડાવાથી નાના હસ્તકળા કારીગરો પણ હવ ેદેશ અન ેદુદનયાના માકેટ સુધી પહોચંી 

રહ્યા છે. 

આવર્ક વધતાિં નવી પેઢી પણ આ વ્યવસાય અપનાવી રહી છે 

EDII અમદાવાદના દડરકે્ટર જનરલ સુદનલ શુક્લાએ જણાવ્યુ ંકે, આ વ્યવસાયમાં આવક 

ઓછી હોવાથી કલાકારોની નવી પેઢી આ કળાથી દૂર થઈ રહી હતી અને બીજા 

વ્યવસાયમાં જોડાઈ રહી હતી. જોકે, છે્લા થોડા સમયથી પદરદસ્થદત બદલાઈ છે. 

હસ્તકળા કારીગરોની આવકમાં વધારો થવાથી નવી પેઢી પણ હવ ેઆ વ્યવસાયન ે

અપનાવી રહી છે. બીજંુ કે, જૂની પેઢી કરતાં નવી પેઢી ટેકનોલોજીના મામલે વધાર ે

એદક્ટવ છે. તેઓ ઓનલાઈન સેદલંગ અન ેપ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ જવેી બાબતોનું મહત્વ 

વધ ુસારી રીત ેસમજ ેછે. 

 

લોર્કો સમજ ેતે મા ે હા માિં જ હેન્ડીક્રાફ્  બનાવરાવ્યા 

સુદનલ શુક્લાએ જણાવ્યું કે, મોટાભાગના દકસ્સામાં લોકોને ખબર નથી હોતી કે 

હાથવણાટની સાડી, ડર ેસ કે બીજા કોઈ કપડાં બનાવવા માટે કેટલી મહેનત અન ેસમય 

લાગ ેછે. આ કારણોથી આદટસસન્સન ેતેમની વસ્તુના યોગ્ય ભાવ મળતા નથી. અમ ેઅલગ 

અલગ જગ્યાએ એદક્ઝદબશન કરી અન ેસ્થળ પર જ આદટસસન્સ પાસે કપડાં તૈયાર 

કારવરવતા હતા જનેાથી લોકોને જાણકારી મળે કે આ કેટલુ ંમહેનતન ુકામ છે. આનુ ં

પદરણામ એ મળયુ ંકે હવ ેપહેલાના પ્રમાણમાં ભાવતાલ ઓછો થાય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




