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ચમ�ઉધોગ: એક ઐિતહાિસક િવહંગાલોકન

ચમ�ઉધોગ સાથે સકંળાયેલો ઇિતહાસ ધણો �ૂનો છે. આ�દમાનવ પોતાના વ�ો સૌ �થમવાર િશકાર કર�લા �ાણીઓના ચામડાઓં
માથંી બના�યા હતા. આ ર�તે  આ�દમાનવ  ચામડાનંો  ઉપયોગ કરતો  થયો. આ ઉપયોગથી ચમ�ઉધોગના િવકાસની ગાથાનો
આરંભ થાય છે. આપણા ઋિષ-�નુીઓ ચમ�નો ઉપયોગ કરતા હતા. તેવો ખાસ કર�ને �યાન-સમાધીમાં આસનના ઉપયોગના
સદંભ� રહ�લો હતો. આ ઉપરાતં ધણા ઐિતહાિસક લખાણો પણ ચમ�પ� પર લખાયેલા આપણ ેજોઇ શક�એ છ�એ.

ચમ�કાય�નો ઉ�લખે ��વેદ �યારબાદ વૈ�દક સા�હ�ય અને મહાભારતમા ંથયેલો છે. �ાચીન સમયમા ં��ુધો િવશેષ થતા હતા. આ
��ુધોમાં સૈિનકો પોતાની ર�ા માટ� ઢાલ બનાવતા હતા. આ ઢાલ મોટાભાગે ચામડાં માથંી બનાવવામાં આવતી હતી. આથી
માનવી ચમ�ઉધોગ સાથે �ાચીન સમયથી લઈને આજ �ધુી તેની સાથે સકંળાયેલો ર�ો છે.

ભારતમા ંચમ�ઉધોગ સૌથી �ૂનો ઉ�પાદન ઉધોગ છે. આ ચમ�ઉધોગ એક પરંપરાગત ભારતીય હ�ત ઉધોગ રહ�લો છે. ભારતના
�ુદા ં�ુદા રા�યો ઉ�ર �દ�શ, રાજ�થાન, મ�ય�દ�શ, પ�ંબ, �જુરાત, પ��વમ બગંાળ અને ઓ�ર�સા વગેર�મા ંચામડા ંઉધોગ
િવકસીત  થયો હતો. આ રા�યોમાં ચામડાનંે  પકવ�ુ,ં ઉતાર�ુ ંઅને  તેની બનાવટો બનાવી વગેર�  �ૂની ઘડતરની પ�ધિતઓ
િવકસીત  બની  હતી. આ �ૂની  પ�ધતીઓમાં ધણી  ��ુક�લીઓનો  સામનો  કરવો  પડતો. �માં સમય  સર  ઉ�પાદન  બ�રમાં
પહોચાડવાની અ��ુુળતા રહ�તી ન�હ. આ ઉધોગમા ંઆ�િુનકતા લાવવા માટ� ���ટશરો જવાબદાર છે. ઇ.સ. ૧૮૫૭મા ં���ટશરો
�ારા  ભારતમાં ચામડા  ઉધોગમાં આ�િુનક  ઉ�પાદન  પ�ધિતઓ  ર�ુ  કરવામાં આવી  હતી.  આ  પ�િત  �ારા  અનેક  �કારના
પ�રવ�તન આ�યા હતા. �થી બ�રમા ંસહ�લાઇથી �રુવઠો મળ� રહ� તેવી �યવ�થા થવા લાગી અને બ�ર માથંી આ ઉધોગ �ારા
વધાર� આવક થવા લાગી.

ભારતમા ંચમ� ઉધોગ અનેક િવશેષતાઓ સાથે –ધણી ખામીઓ પણ ધરાવે છે. આ ઉધોગમા ંઘન સામ�ી એકઠ� કર� શકાય છે
અને સાથો સાથ તેની સામે અનેક ગ�ુ ંપયા�વરણીય �કુશાની પણ રહ�લી છે. ભારતમા ંચમ�ઉધોગનો ઇિતહાસ ઘણો લાબંો છે.

પરં� ુઅ�હ�યા ચમ� ઉધોગની ઐિતહાિસક �પર�ખા �ૂં�મા ંજોઇએ તો

• �થમ ચામડાની ફ�કટર� �નગર અને એકરાગ બનાવવા માટ� કાન�રુમા ં�યુો�ત કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ું
• ઇ.સ. ૧૮૮૦મા ં�ટુની ફ�કટર� કાન�રુમા ં���ટશ ભારત કોપ�ર�શન �ારા �થાપના કરવામા ંઆવી હતી.
• ઇ.સ. ૧૮૯૦-૯૫ના સમય  દરિમયાન  બગંાળ,ઓ�ર�સા , ચ�ેાઇ ,કટક , કોલકતા , બ��લોર વગેર�  �થળોએ ચમ�  ઉધોગનો
િવકાસ કરવામા ંઆ�યો હતો.
• ઇ.સ. ૧૯૪૮મા ંસાય��ટ�ફક �ડ�ડ���. ર�સચ� કા�િસલ ઓફ એ�ટ �ારા સ��લ લધેર ર�સચ� ઇ��ટ�.ની �થાપના કરવામા ંઆવી
હતી.
• ઇ.સ. ૧૯૫૧મા ંભારત સરકાર� ચમ� ઉધોગની તમામ બનાવટો પર �િતબધં ��ુો અને પોતાના હ�તક તમામ વ�હવટ લઇ
લીધો.
• ઇ.સ. ૧૯૭૨મા ંચમ� ઉધોગનો િવકાસ અને િવ�તાર વધે તે માટ� ભારત સરકાર� એક સિમિતની રચના કર� અને ચમ� ઉધોગ
પર સ�ંણૂ� �યાન ક���ત કરવામા ંઆ��ુ ં.
• ૧૯૯૧મા ંઆિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈ��વકરણના નીિતના કારણે ચમ� ઉધોગના િવકાસ તકો વધવા લાગી અને � આજ પય�ત
ચા�ુ ંછે.

ભારતીય સમાજ બા�ભાણ, �િ�ય, વૈ�ય અને ��ુ એમ ચાર વણ� �યાવ�થામાં િવભા�ત છે. આ વણ�માં પણ પેટા િવભાજન
રહ�લા છે. આ ચાર વણ�માં ��ુ વણ� �યવ�થામાં પણ બા�ભણ, વણકર , ચમાર, ભગંી વગેર�  પેટા વણ� છે. આ પેટા વણ�માં
ચમાર �ાિત ચમ� ઉધોગ સાથે સકંળાયેલી છે . આ�િુનક સમયમા ંતેવોને દ�લત અને અ��ુ�ૂચત �િત તર�ક� ઓળખાણ મળ� છે.

આ દ�લત  �ાિત  સમ� ભારતમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં તેવોને  બા�બાઇ, બાલા, ચ�કલયમ, ચમાર, ઘોર, ડ�હર, હો�કર,
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મ�હાર, માગં, પગાડ�લ, સમગર, રમગર, સારક� વગર�  નામોથી ઓળખાય  છે. �જુરતમાં પણ આ �ાિત  ચમાર, ચામ�ડયા,
ખા�યા, ડબગર વગેર� િવિવધ નામોથી પહ�ચાન મળ� છે.

આ દ�લત સ�દુાય વશંપરંપરાગત ર�તે મર�લા ઢોરના ચામડા ંઊતારવા- પકવવા વગેર� કાય� સાથે સકંળાયેલી છે. તેવો મર�લા
ઢોરના ચામડાં ઊતારવાની કામગીર� �બૂ જ �ુશળતા �વૂ�ક કર�  છે. આ કાય� માટ� તેવો ઓ�ર માટ� છાર� , કાનસ, અતરડ�
વગર�નો ઉપયોગ કર�  છે. ઢોરની ખાલ ઉતાયા� બાદ તેની �દર મી�ું ભર� રાખી �કુવામાં આવે છે. મીઠા ભયા� બાદ �ણ-ચાર
�દવસ  પછ� ખાલને  પકવવા માટ�  �ંુડમાં રાખવામાં આવે  છે. સ�ંણૂ� ચામ�ું બનાવા માટ�  ખાલની �દર �કડા�ં ુ ં �ુધ, �નૂો,
આવળનો �કૂો વગેર�નો ઉપયોગ થાય છે. �ુંડમા ંચામ�ુ ંબનતા એક મ�હનો લાગે છે. સ�ંણૂ� ચામ�ુ ંબ�યા બાદ તે માથંી કોશ,પ�,
ચપંલ મશક વગેર� િવિવધ �કારની સાધન સામ�ી બને છે.

�થમ અને ��િતય િવ�વ��ુધમા ંચમ� ઉધોગની બનાવટનો સારો ઉપયોગ થયો હતો. આ ઉપરાતં ખતેીના સાધનો, દોરડા,ં ઘી,
તેલ વગેર�  �વાહ�ની  હ�ર-ફ�ર  માટ�  પણ ચમ�  ઉપયોગી  િનવડ�  છે.  ચમ�ની  બનાવટો  ઘણો  લાબંા  સમય  �ધુી  ચાલે છે.  આ
બનાવટોની  �ક�મત  પણ  વધાર�  હોય  છે.  �થ�  બ�રમાં તે  મોઘી  મળે  છે.  ચમ�ની  બનાવટો  આપણા  �વા�થાય  માટ�  ઘણી
ફાયદાકારક છે. પગમા ંપહ�ર�લા ચપંલ ક� �ટુ આપણા શર�રના તાપમાનને િનય�ંણ કરવા� ુ ંકાય� અને પગને �રુ�ા પણ આપે
છે.

ઔધો�ગક �ાિંતના કારણ ેચમ� ઉધોગ ધીર�-ધીર� ભાગંવા લા�યો હતો અને આ ઉધોગ સાથે સકંળાયેલો વગ� બકેાર� તરફ ધક�લાયો
હતો. આ�ય  પણ આ �યવસાય  ચા�ુ ંછે  પણ તેમાં અનેક �કારની ��ુક�લીઓ રહ�લી છે. આ દ�લત  �ાિત  સાથે  �ગૂ ભય�
�યવહાર રાખવાથી તેવો  આ �યવસાયને  છોડ� ર�ા છે  અને  નવા �યવસાય  તરફ વ�યા છે. આ�  ચમાર �ાિતમાં અનેક
�કારના પ�રવત�ન આવી ર�ા છે . આ પ�રવત�ન માટ� િશ�ણની �િૂમકા ક�� �થાને રહ�લી છે. આમ ચમાર �ાિત એક િવકિસત
�ાિત તર�ક� ઊભર� રહ� છે.

આ ઉધોગના િવકાસ માટ� સરકાર ધણી આિથ�ક સહાયતા કર�  છે. ઇ.સ. ૨૦૦૫માં ભારત સરકાર�  ૨.૯ અબજ કરોડની યોજના
ક��બનેટ સિમિત  �ારા ભરતીય  ચમ�  ઉધોગ માટ�  �હ�ર કર� હતી. આ�  ભારતમાં આ ઉધોગ માટ�  પ��વમ  બગંાળ, કોલકતા,
�.ુપી., કાન�રુ, આગરા, નોઇડા, �ુબંઈ, મહારા��ા  વગેર�  ��ુય  ક��ોમાં િવકિસત  બ�યો  છે. આ ઉપરાતં  �જુરાત, પ�ંબ,

ઓ�ર�સા પણ સકંળાયેલા છે. ભારતભરમા ંલધેરની બનાવટો� ુ ંક�ટ�ુ ંઉ�પાદન થાય છે ? તે િવગતવાર �કડાઓં સાથે સમ�એ

ભારતના િવિવધ રા�યોમા ◌ંલધેર�ુ ંઉ�પાદન

વષ�-૨૦૦૭-૦૯

(V alue in
M illion Euros)

State

2007-08 2008-09 %

FOB Value % share in
Total

Export

FOB Value % share in
Total Export

Tamil Nadu 861.65 35.97 932.40 34.88 8.21

Uttar Pradesh 702.95 29.35 755.31 28.25 7.45

West Bengal 357.24 14.91 418.76 15.67 17.22

Delhi 164.56 6.87 204.17 7.64 24.07

Maharashtra 131.05 5.47 139.37 5.21 6.35
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Haryana 100.27 4.19 129.84 4.86 29.49

Karnataka 41.59 1.74 43.05 1.61 3.51

Punjab 22.11 0.92 33.32 1.25 50.70

Pondicherry 4.46 0.19 5.67 0.21 27.15

Gujarat 3.52 0.15 5.31 0.20 50.93

Rajasthan 4.232 0.18 2.64 0.10 -37.62

Andhra
Pradesh

0.66 0.03 1.6 0.06 141.89

Kerala 0.56 0.02 1.07 0.04 91.17

Madhya
Pradesh

0.25 0.01 0.45 0.02 80.25

Uttaranchal 0.22 0.01 0.26 0.01 17.52

Total 2395.322 100 2673.22 100 11.60

ભારતના  બ�રમાં લઘેર  અને  તેની  બનાવટોનો  ��ુય�વે  ૧૫% �ટલો  �હ�સો  રહ�લો  છે. ભારતીય  બ�રોમાં �લોર�દ  �ઝુ
�લિમટ�ડ, ફર�દ �ઝુ �લિમટ�દ, ટ� અ��ુલ વા�હદ �ડ કંપની, �હ��ુ�તાન �લવર �લમેટ�ડ,�ેિસડ�સી �કટ લઘેર �લમેટ�ડ, ભારતીય
લઘેર �ટવેર �ડ���.ર�ડચીફ અને બાટા વગેર� અનેક નામી – અનામી કંપનીઓ લઘેર �ોડ�ટ બનાવે છે. ભારતે ઇ.સ. ૨૦૦૭-૧૨
�ધુીમા ંલઘેરની �ોડકટ ક�ટલી વેચાણી તેના �કડા જોઇએ.

Indian’s export of leather and leather products for five year2007-2012

products 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Finished
leather

807.19 673.37 627.95 841.13 1023.21

Footwear 1489.35 1534.32 10507.39 1758.67 2077.27

Leather  gar
men’s

345.34 426.17 428.62 425.04 572.54

Leather goods 800.46 873.44 757.02 855.78 1088.09

Saddler  &
harness

106.18 92.15 83.39 87.92 107.60
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ભારતીય બ�રોમાલંઘેર અને લઘેરની�ોડકટસ માટ� ��ુય બ�રોમા ં15.01% ભાગ છે. ચમ� ઉધોગના બ�રમા ંભારતની સામે
અ�ય દ�શોએ પોતાના બ�રમા ંક�ટલા ટકા ભાગ રહ�લો છે તેની �લુના કર�એ તો જણાય છે ક� �.ુક�.11.15%,ઇટલી 10.85%,

�એુસએ-9.02%, હ�ગક�ગ-7.38%, �ાસં-6.25%, �પેઇન-6.08%, વગેર�  દ�શો  કરતા  વધાર�  છે.  ચમ�ઉધોગ  ભારતીય
અથ�ત�ંમા ંમહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે. ભારતીય અથ�ત�ંમા ંટોચની દસ િવદ�શી િવિનમયની કમાણીમા ચમ�ઉધોગ સકંળાયેલો છે.

ચમ�ઉધોગ વષ�  2011-12માં 486 અબજ  �એુસ  ડોલરનો વાિષ�ક ટન  ઓવર કર�લ છે. આ ઉધોગમાં �ૂની ચમ�  બનાવટની
પ�ધતીનેત�ને નવીન ટ�કનોલો�, �ુશળ માનવશ��ત અને સલં�ન ઉધોગોના કારણ ેિવકસીત બની ર�ો છે.

�જુરાતના  સદંભ� ચમ�  ઉધોગના  િવકાસનો  િવચાર  કર�એ  તો  આ ઉધોગના  િવકાસ  માટ�  �જુરાત  સરકાર�  િવિવધ  �કારની
યોજનાઓ બહાર પાડ� છે. �મા ંબાજપાઇબકે�બલ યોજનાનો સમાિવ�ટ થાય છે. આ યોજનામા ંચમ�કારને 3000 થી લઈને 4

લાખ �ધુીની લોન આપે છે. �જુરાત સરકાર� ચમ�કારને ચમ�ઉધોગ માટ� િવિવધ સાધનો માટ� આિથ�ક સહાય કર� છે. આ સહાય�ું
કો�ટક િવગતવાર જોઇએ.

ચમ� ઉધોગના સાધનો અને લોન

�મ ઉધોગ�ુ ંનામ મિશનર� સાધનો કાય�કાર� �ડૂ� �ુલ

1 અપ હો���� 45000 25000 71000

2 ચામડા ંતથા હાડ� બોડ�ની �ટુક�શ બનાવવી 16000 27300 43300

3 ચામડાનંા પગરખા ંબનાવવા 70000 18000 88000

4 ચામડાકમાવવાનોઉધોગ 7000 27000 54000

5 તબલાં 8000 10300 18300

6 �ટબોલ/વોલીબોલઉ�પાદનની���મ 33000 33900 66900

ચમ�ઉધોગ િવકસીત અને ઘન �ા��તનો મોટો ઉધોગ છે આ વાત ખર� છે પરં�  ુઆ ઉધોગ સાથે અનેક મયા�દાઓ પણ રહ�લી છે.

આ ઉધોગથી હવા�ુ ં��ુષણ વધે છે. � માનવ આરો�ય માટ� વધાર� જોખમકારક છે કારણ ક� ચામડાની સતત ગધંાતી વાસના
કારણે �ય��તમાં અનેક રોગોના ભોગ બને છે. આ ઉધોગમાં મોટા ભાગે મીઠા સાથે સકંળાયેલો છે. આથી મી�ું જમીન�ુ ંમો�ંુ
�ુ�મન છે. � જમીનની ફળ�પુતાને નાશ કર�  છે. આ ઉપરાતં ચામડાને બનાવવા માટ� િવિવધ �કારના ક�િમક�સનો ઉપયોગ
થાય છે � જમીન અને પાણી માટ� વધાર� ધાતક નીવડ� છે. આ ઉધોગ સાથે આવી અનેક �કારની મયા�દાઓ પણ સકંળાયેલી છે
�તા ંપણ આ� આ ઉધોગ ભારતીય અથ�ત�ંમા ંમહ�વનો �હ�સો બ�યો છે અને સતત િવ�સી ર�ો છે.
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