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ગજુરાત રાજ્યમાાં ગીર-વિસ્તારની નેશમાાં િસિાટ કરતા માલધારી સમદુાયની પારાંપરરક 
આજીવિકા કુશળતાઓની િતતમાન સ્સ્િવત અને તેની અસરોનુાં અભ્યાસ 

 

ગીરની સસં્કૃતિ પ્રાકૃતિક િત્વો સાથે સીધી જોડાયલેી સસં્કૃતિ છે. એક કહવેિ છે કે ગીરની પ્રકૃતિ, તસિંહની 
વતૃિ અને સોરઠની સસં્કૃતિ એ કુદરિનો અમલૂ્ય વારસો છે. મનષુ્ય, જગંલ અને પ્રાણી આમ ત્રણનો સબંધનુ ં
ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલ ેગીરનુ ંજગંલ. અહી પરંપરાગિ રીિે નેશમા ંવસવાટ કરિા માલધારી, ચારણ સમદુાયે 
પોિાની આગવી સસં્કૃતિ સાથે પશપુાલન આધારરિ આજીતવકાના તવતવધ હુન્નરો અન ે િે અંગનુ ં
પરંપરાગિજ્ઞાન-તવજ્ઞાનને સાચવી રાખ્ુ ંછે. અહી જગંલમા ંવસવાટ કરીને પણ પોિાની આગવી સસં્કૃતિ ટકાવી 
રાખી છે અન ેપહરેવેશ, ખાનપાન, રહઠેાણ, કૌશલ્ય અને સસં્કૃતિ દ્વારા આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. ગીરના 
માલધારી સમદુાયનો આજીતવકાનો પ્રમખુ આધાર પશપુાલનનો વ્યવસાય અને દૂધ અને િેની વસ્ત ુબનાવી 
અથવા સીધુ ં દૂધનુ ં વેચાણ કરી આવક મેળવવાનુ ં છે. આજના કહવેાિા આધતુનક સમયમા ં પણ  માલધારી 
પોિાના પરંપરાગિજ્ઞાનને હુન્નર કૌશલ્ય તવકાસની દ્રષ્ટીએ  ટકાવી રાખ્ુ ંછે. સપંોતિિ તવકાસની દ્રષ્ટીએ પણ 
મલૂ્યાકંન કરિા ંમાલધારી સમદુાય પ્રકૃતિના ખોળામા ંવસવાટ કરે છે, પોિાની પાસે અપાર કુદરિી સસંાધનો 
હોવા છિા ંખપ પરુુત ુ ંઉપયોગ કરી પયાાવરણ પ્રત્યેની સવંેદનાને ટકાવી રાખે છે. માલધારી સમદુાયમા ંતશક્ષણનુ ં
પ્રમાણ ઓછુ છે, િેમ છિા ંપણ પોિાના આજીતવકાના સસંાધનમા ંજ નરહ પરંત ુજીવન વ્યવહારમા ંપણ સારા 
વ્યવસ્થાપનના ંદશાન થાય છે, ઉપરાિં િેના આજીતવકા અને જીવનતનવાાહ પધ્ધતિમા ંનજર કરિા સમદુાયમા ં
રહલેી હુન્નરની કુશળિાઓ અને પરંપરાગિ કોઠાસઝૂ જ્ઞાન આજે પણ અસ્સ્િત્વ ધરાવ ે છે, જેમા ં માલધારી 
સમદુાયના રહઠેાણ, સમદુાયની બહનેોમા ંરહલેી હસ્િકળાની કુશળિા, જળ સસંાધનનુ ંવ્યવસ્થાપન, પશપુાલન 
વ્યવસાયની કુશળિાઓ અને કોઠાસઝૂ કુશળ વ્યવસ્થાપનનો ઉિમ નમનુો છે. તવશેિમા ંપોિાના આજીતવકાના 
સસંાધન એવા પ્રાણીધન પ્રત્યેનો સવંેદનાપવૂાકનો વ્યવહાર પણ એટલોજ ઊંડો છે. િેઓ દરેક પ્રાણીની 
વ્યસ્તિગિ કાળજી, નામથી બોલાવુ ંઅને જયારે પશ ુદૂધ કે ઉપયોગમા ંઆવિા બધં થઇ જાય િેમ છિા ંિેનો 
પ્રેમ અને લાગણી જળવાય રહિેી જોવા મળે છે, પરંત ુહાલમા ંસરકારીનીતિ, બહારના સમાજનો જગંલમા ંપ્રવેશ 
અને અન્ય કારણોના લીધે આ ચક્રમા ં તવક્ષેપ પડી રહ્યો છે. વિોથી કુદરિ સાથે િાદાત્્ય સાધી રહલેા 
માલધારીઓ જગંલની બહાર આવવા મજબરુ બન્યા છે. હાલના સમયમા ંઆ જગંલમા ંવીજળી,પ્રાથતમક સતુવધા 
પણ નથી,િેમ છિા ંઆ સમાજ પોિાના પરંપરાગિ કોઠાસઝૂથી પોિાનુ ંજીવન, કળા, સસં્કૃતિને ટકાવી રાખી છે. 

સાંશોધન સમસ્યા-  
ગીરના જગંલમા ંવસવાટ કરિા માલધારી સમદુાયના  લોકો પાસે આજીતવકા માટેના જે હુન્નર હિા િે 

સષૃ્ષ્ટ ઉપર આધારરિ હિા અને િેમજ સષૃ્ષ્ટનો સરંક્ષણ, એની તવતવધિા લોકોના તવતશષ્ટ પાર્પરરક જ્ઞાન-
તવજ્ઞાનના વ્યવહારો ઉપર આતિિ હિી, પરંત ુઆજની ભૌતિક તવકાસની હરોળમા ંઆ સપંોતિિ હુન્નરો અન ે
સષૃ્ષ્ટની દશા કથળાઈ છે, છિા ંઆ તવસ્િારમા ંરહિેા સમદુાયના લોકોએ િને ેટકાવવાન ુજિન ચાલ ુરાખ્ુ ંછે. 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  
 

એટલે લોકોના સપંોતિિ તવકાસ-લક્ષી જ્ઞાનને આજે ઓળખવાની, સપંોતિિ વ્યવસ્થાપનની દૃષ્ષ્ટએ સમજવાની 
અને િેન ે યોગ્ય સ્થાન અપાવવાના હતેથુી પારખવાની ખબૂજ જરૂરરયાિ છે જેથી િેન ેલપુ્િ થિા અટકાવી 
શકાય. 

અભણ કહવેાિા અને પ્રકૃતિની નજીક રહિેા માલધારીસમદુાય પાસે જીવન જીવવા માટે એવી કોઠાસઝૂ 
છે કે જેમા ંસપંોતિિ ગ્રામીણ તવકાસ વ્યવસ્થાપનના પાસાઓ સમાયેલા છે. જરૂર છે એને આજની દુતનયાના સામ ે
બહાર લાવવાની જેમાથંી બોધપાઠ લઈ આજનો માણસ પ્રકૃતિને સાચવી પોિાનો ખરો તવકાસ કરી શકે. 

આજના સમયમા ંનેશમા ંરહિેા માલધારી સમદુાયના લોકો પાસે પ્રાકૃતિક સસંાધનોના ંસપંોતિિ દોહન 
માટે જે હુન્નર હિા િે અત્યારે સરકારી નીતિઓ અને કાયદાકીય જોગવાઇઓ વગેરેના કારણ ેઉપયોગમા ંઆવિા 
બધં થયા છે, િેની લોકોના જીવન ઉપર અવળી અસર થઈ છે અને િેના લીધે લોકોની સામાજજક-આતથિક 
વ્યવસ્થા ખોરવાઈ છે. િેથી ખરા તવકાસના સદંભ ેએના કારણો જાણવા અન ેઉકેલો શોધવા પ્રાસગંગક બની જાય 
છે. 

માલધારી સમદુાયના લોકો પાસે જે તવતવધ પ્રકારની પરંપરાગિ આવડિો હિી િે હવ ેવારસાગિરીિે 
િેમના સિંાનો કે સમદુાયના સભ્યો સધુી પહોંચિા અટકી છે, િે અંગેની પરરસ્સ્થિ, કાયા-કારણો િથા સભંાતવિ 
અસરોનુ ંતવશ્લેિણ સપંોતિિ તવકાસની દૃષ્ષ્ટએ જરૂરી છે.  

સાંશોધનના હતેઓુ- 
1. ગજુરાિ રાજ્યમા ંગીર-તવસ્િારની નેશમા ંવસવાટ કરિા માલધારી સમદુાયની પારંપરરક આજીતવકા 

કુશળિાઓની વિામાન સ્સ્થતિ શુ ંછે? એટલે િેઓ આજીતવકા સચંાલન  માટે કેવી કુશળિાઓ, પ્રકૃતિ કે સસંાધન 
પ્રત્યેની સવેંદનાઓ ધરાવે છે? િે જાણવુ.ં 

2. હુન્નરોની વિામાન સ્સ્થતિ માટે ક્યા પરરબળો જબાવદાર છે? એટલે માલધારી સમદુાયની કઈ 
આજીતવકા અન ેકુશળિા લપુ્િ થવાને આરે છે,િેના કારણો અને અસરનો અભ્યાસ કરવો.  

3. સપંોતિિ તવકાસની દા ષ્ષ્ટએ હુન્નરોની વિામાન સ્સ્થતિની શુ ંઅસર થઇ છે? એટલે આજના સમયમા ં
નેશમા ંવસિા માલધારી સમદુાય ને કેવા પ્રકારની મશુ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે િે જાણવુ.ં 

ઉપકલ્પનાઓ-  
1. સરકારી નીતિઓ અને દખલગીરીના કારણે નેશમા ં વસવાટ કરિા ં માલધારી સમદુાયને વિામાન 

ઘણી મશુ્કેલીઓનુ ંસામનો કરવો પડે છે. 
2. આધતુનકિાની અસર હોવા છિા ંઆ સમદુાય પ્રકૃતિ, પ્રણી સમદુાય અને પોિાની આગવી સસં્કૃતિ 

પ્રત્યે સવંેદના ધરાવે છે. 
3. આધતુનકિા અને અથાવાદી ભૌતિક સસં્કૃતિની અસરના પરરણામે ગીરના નેશમા ં વસવાટ કરિા 

માલધારી સમદુાયની નવા પેઢીમા ંપશપુાલન અંગેના િેમજ િેના સાથે સકંળાયેલા ઘણા આનિુાગંગક હુન્નરો 
લપુ્િ થઇ ગયા છે અને ઘણા લપુ્િ થવાના આરે છે. જેની અસર પયાાવરણ અને લોકોના સપંોતિિ તવકાસ ઉપર 
થવાની છે. 

સાંશોધન વિસ્તાર અને પસાંદગી-  
અહી સશંોધન  તવસ્િારના િાલાળા િાલકુાનાના પાચં નેશ તવસ્િારની પસદંગી  કરવામા ંઆવી છે આ 

પાચં નેશમા ં આબડુી, અમિૃવેલ, સાજીયા, લેરીયા અને તશરવાણ નેશનો સમાવેશ થાય છે. સશંોધનકિાાએ 
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સાધનો અને સમયની મયાાદાને ધ્યાનમા ંરાખીને િાલાળાિાલકુાના દરેક નેશમાથંી સરેરાશ પાચં માલધારીને 
પ્રાથતમક ઉત્તરદાિા િરીકે પસદં કરેલ છે. જેથી કુલ ઉત્તરદાિાઓની સખંયા મળીને ૨૫ થાય છે. 

અ. ઉતરદાતાઓની સામાન્ય મારહતી- 
ઉત્તરદાિાની સામાન્ય મારહિીમા ં ઉમર, તશક્ષણ, આવક, ખચા અને જીવન-જરૂરરયાિ વસ્તઓુના 

ઉપયોગનુ ંતવશ્લેિણ કરિા જણાય છે કે સૌથી વધ ુઉિરદાિા ૨૬ થી ૫૦ વિા ની ઉમર ધરાવે છે, ્વુાનોની 
સખંયાનુ ંપ્રમાણ ખબુ ઓછુ જોવા મળી રહ્ુ ં છે, ઉપરાિં જે લોકો જોડાયેલા છે િે લોકો પોિાના પશપુાલનના 
વ્યવસાયમા ંસ્સ્થર થયેલા છે જેનો સબધં તશક્ષણ સાથે જોડિા મોટા ભાગના ઉત્તરદાિા અભણ છે અને બાકીના 
પ્રાથતમક ધોરણથી વધ ુતશક્ષણ ધરાવિા નથી. બીજી બાજુ ઉત્તરદાિાના તપિાના તશક્ષણ ઉપર નજર કરિા કહી 
શકાય છે કે ૯૨% ઉત્તરદાિાઓના તપિા અભણ હિા પરંત ુપોિાની કોઠાસઝૂ થકી જ પશપુાલન અંગેની તવતવધ 
કુશળિાઓ ટકાવી રાખી છે એટલે ઉત્તરદાિાઓએ પણ પોિ ેપોિાની કુશળિા પોિાના પરંપરાગિ વ્યવસાય 
અને કોઠાસઝૂથી જ મળેવી છે. ઉત્તરદાિાના મકાનની શૈલી ઉપર નજર કરિા જાણ થાય છે કે બધાજ 
ઉત્તરદાિા પરંપરાગિ શૈલીનુ ંમકાન ધરાવે છે જેના તનમાાણમા ંિેઓની સીધી કે પ્રત્યક્ષ ભાગીદારી હોય છે. 

1. ઉત્તરદાતાની માવસક આિકનુાં પ્રમાણ દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
 

 ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ં માલધારી સમદુાય ઉત્તરદાિાની આવકનુ ં તવશ્લેિણ કરવામા ં આવ્્ુ ં છે, જેમા ં પાચં 
હજારથી નીચ ેઆવક ધરાવનાર એક પણ ઉત્તરદાિાનથી. જયારે સૌથી વધ ુઆવક જે ૧૫૦૦૦થી વધ ુઆવક 
ધરાવનાર ઉત્તરદાિા છે િેની સખંયા પાચં છે. આ આવક િેઓ દૂધ અને દૂધમાથંી બનિી પેદાશના વેચાણ દ્વારા 
મેળવે છે, 

2. ઉત્તરદાતાઓનુાં  માસીક ખર્ત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ તવગિ (ખચા રુતપયામા)ં આવતૃિ ટકાવારી 
૧  ૫૦૦૦ થી ઓછો ૨૨ ૮૮ 
૨ ૫૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦ ૩ ૧૨ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 

 ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી ઉત્તરદાિાઓના માતસક ખચાનુ ંતવશ્લેિણ કરવામા ંઆવ્્ુ ંછે જેમા ંજણા્ુ ં
છે કે સૌથી વધ ુઉત્તરદાિાઓનુ ંસરેરાશ મરહનામા ંરુતપયા ૫૦૦૦ ખચા થાય છે. જયારે ૫૦૦૦થી ૧૦૦૦૦ ખચા 
કરિાઉત્તરદાિાની સખંયા માત્ર ૩ જણાય છે અને એથી વધ ુખચા કરિા ઉત્તરદાિા એક પણ નથી જેથી આવક 
અને જાવકનુ ંસતંલુન જળવાયેલુ ં દેખાય છે, જેનુ ંકારણ જાણિા જણા્ુ ંછે કે મોટા ભાગની જીવન-જરૂરરયાિો 
પોિાની જાિેજ મેળવી લે છે જેવીકે દૂધ, ઘી, માખણ પશપુાલન વ્યવસાય માથંી મેળવી લે છે, શાકભાજી 
પોિાના મકાનની આજુબાજુ વાવેિર કરીને મેળવ ેછે, જયારે કરીયાણાનો સમાન અને જીવન-જરૂરરયાિ સામાન 
મરહનામા ંએકસાથે બજારમાથંી લાવે છે, પરંત ુહવે મોટરસાયકલ વધવાથી સાથે લાવવાનુ ં પ્રમાણ ઘટ્ુ ં છે. 

તમ આવક (રુતપયામા)ં આવતૃિ ટકાવારી 

૧ ૫૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦ ૧૬ ૬૪ 
૨ ૧૦૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦ ૪ ૧૬ 
૩ ૧૫૦૦૦ થી વધ ુ ૫ ૨૦ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 
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બીજુ ંવીજળીની સતુવધાના હોવાના કારણ ેઅન્ય વસ્ત ુવસાવવા પાછળ ખચા થિો નથી, આ ઉપરાિં અહી કોઈ 
આરોગ્યની બાબિમા ંમોટા ખચા જોવા મળિો નથી. પરંત ુહવ ેલોકો  મોટરસાયકલ પાછળ ખચા કરિા જોવા 
મળી રહ્યા છે. 

3. ઉત્તરદાતાનુાં પશપુાલનની સાંખ્યાની વિગત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ તવગિ આવતૃિ ટકાવારી 

૧ પાચંથી આઠ પશ ુધરાવિા પશધુારકો ૨ ૮ 
૨ આંઠથી પદંરપશ ુધરાવિા પશ ુધારકો ૧0 ૪0 
૩ પદંરથી વધ ુપશ ુધરાવિા પશધુારકો ૧૩ ૫૨ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 

ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી સમદુાય પોિાના વ્યવસાયમા ંકેટલા પશનુી સખંયા ધરાવે છે િેની તવગિ 
દશાાવામા ંઆવી છે જેમા ંસૌથી વધ ુઉત્તરદાિા પદંર પશથુી વધ ુપશ ુધરાવે છે, જયારે આઠપશ ુથી પદંર પશ ુ
ધરાવિા પશધુારકોની સખંયાબાર છે. જયારે પાચં થી આઠ પશ ુધરાવિા પશપુાલકોની સખંયા માત્ર બે જ છે. 
પહલેા માલધારી સ્ુકંિ કુટંુબમા ંચાલીસથી વધ ુપશ ુસખંયા ધરાવિા હિા, જેને દેશી ભાિામા ંખાડુ ં િરીકે 
ઓળખાય છે, હાલમા ંઅહી જેની પાસે ખાડુ ંમોટંુ િે અહી આતથિક રીિે સધ્ધર ગણવામા ંઆવે છે પરંત ુ હવે 
તવભતિ કુટંુબનુ ંપ્રમાણ વધિા પશ ુકુટંુબમા ંવહચેાઈ ગયા છે. પરંત ુઅહીં હાલ પણ એક પ્રથા અસ્સ્િત્વમા ંછે  કે 
અલગ રહવેા છિા ંચરરયાણ અને સ્થળાિંર વખિે સમહુમા ંસાથે જાય છે અને િેમા ંવડીલો અને કુટંુબના અન્ય 
સભ્યો સાથે જોડાય છે. 

4. ઉત્તરદાતાના દૂધ ઉત્પાદનના િેર્ાણની વિગત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ તવગિ આવતૃિ ટકાવારી 

૧ પોિેજ ફરીને વેચાણ કરે છે ૯ ૩૬ 
૨ વેપારી આવીને લઇ જાય છે. ૧૨ ૪૮ 
૩ કોઈ વસ્ત ુબનાવે છે. ૪ ૧૬ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 

 ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી દૂધ ઉત્પાદન બાદ વેચાણ માટે ક્યા ંમાધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે, િેની 
તવગિ દશાાવામા ંઆવી છે. જેમા ંફરીને વેચાણ કરનાર ઉિરદાિાની સખંયા નવ છે જયારે સીધુ ંવપેારીને સીધુ ં
વેચાણ કરનાર માલધારી સૌથી વધારે પ્રમાણમા ંછે, જેનુ ંપ્રમાણ વધવામા ંછે એવુ ંજાણવા મળ્ુ ંછેનકે દૂધ ને 
લઇ જવાની મહનેિમા ંઘટાડો થાય છે અને દૂધની આવક અઠવારડયામા ંજ મળી જાય છે. જયારે છુટક વેચાણ 
કરવા માટે ગ્રાહકો શોધવા પડે છે. દૂધ માથંી ઘી, માખણ અને માવો(થાબડી) બનાવનાર માત્ર ચાર ઉિરદાિા 
હિા. એવુ ંજાણવા મળ્ુ ંછે કે ઘરવપરાશ માટે જે દૂધ રાખવામા ંઆવે છે િેમા ંજે દૂધ વધે છે િે ભેગુ ંકરીને 
ઘર વપરાશ માટે માખણ અને ઘી જાિ ેબનાવીને મેળવે છે. 
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5.  ઉતરદાતાનીમકાનની સવુિધા દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ વિગત આવવૃત 
 ધરાિે છે ટકાિારી ધરાિતાનિી ટકાિારી 

૧ લાઈટની      
સતુવધા 

૦ ૦ ૨૫ ૧૦૦ 

૨ પખંો ૦ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
૩ ટીવી ૦ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
૪ ફ્રીઝ ૦ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
૫ પલગં ૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 
૬ સડંાસ 

બાથરૂમ 
૦ ૦ ૨૫ ૨૫ 

૫ સાયકલ ૯ ૩૬ ૧૬ ૬૪ 
૬ મોટરબાઈક ૧૭ ૬૮ ૮ ૩૨ 
કોષ્ટકમા ંમાલધારી સમદુાયના મકાન અને જીવન જરૂરરયાિ માટે કઈ ચીજ વસ્તઓુ અને સતુવધાનો 

ઉપયોગ કરે છે િેની તવગિ દશાાવવામા ંઆવી છે જેમા ંઅહી લાઈટની સતુવધાના ંઅભાવના કારણ ેકોઈ વીજળી 
સચંાગલિ સાધનોનો ઉપયોગ કરિા જણાિા નથી જયારે પલગં જે પ્રાદેતશક ભાિામા ંખાટલો/ઢોલીયો િરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે, િે દરેક વ્યસ્તિ ઉપયોગ કરે છે. અહી રદવસે-રદવસ મોટરસાયકલનો વ્યાપ અને ઉપયોગ 
વધિો જિો જોવા મળી રહ્યો છે. જયારે સાયકલ નવ વ્યસ્તિ ધરાવ ેછે. 

6. હાલ આ સ્થાતનક સસંાધનો અને આજીતવકામા ંફેરફાર થયો છે િેનુ ંકારણ દશાાવત ુ ંકોષ્ટક  
ક્રમ કારણો આવતૃિ ટકાવારી 

૧ વરસાદમા ંવધારો/ઘટાડો ૨૫ ૧૦૦ 
૨ સરકારી કાયદા ૨૫ ૧૦૦ 
 કુલ ૨૫  

(એક કરતા િધારે જિાબ મળેલ છે.) 
ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ં સ્થાતનક સસંધાનોમા ંક્યા ંપ્રકારનો ફેરફાર થયો છે િેના કારણ ેઆજીતવકામા ં કોઈ 

ફેરફાર થયો છે, િેની તવગિનુ ં તવશ્લેિણ કરવામા ંઆવ્્ુ ં છે, જેમા ંએક કરિા વધારે જવાબો મળયા છે જેમા ં
સરકારી કાયદામા ં ફેરફાર એક મખુય કારણ છે. એના તવિયમા ંમાલધારી સમદુાયને જગંલમાથંી બહાર રહવેા 
માટેની નીતિના કારણ ેબહાર રહવેાથી પશપુાલન વ્યવસાયમા ંમશુ્કેલી ઉભી થઇ રહી છે અને જે જગ્યા ઉપર 
સ્થળાિંર કરી કાયમી વસવાટ કરવાનો છે િે જગ્યા ઉપર પોિાના પશનેુ ચરરયાણ, પાણી અને જોઇિી જગ્યાનો 
અભાવ જેવા બધા પ્રશ્નોના સામનો કરવો પડેશે. બીજુ ંવાિાવરણમા ંફેરફારના કારણ ેવરસાદ અણધાયો થવાથી 
િેની સીધી અસર પશપુાલન ઉપર પડી રહી છે, આ તસવાય અન્ય કોઈ કારણોની ખાસ અસર જોવા મળિી 
નથી. 
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7. ઉત્તરદાતાના હુન્નર સાિે કેટલા વ્યસ્તતઓ સાંકળાયેલા છે, તેની વિગત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ તવગિ આવતૃિ ટકાવારી 

૧ બે વ્યસ્તિ ૪ ૧૬ 
૨ બે થી ચાર વ્યસ્તિ ૧૭ ૬૮ 
૩ ચાર વ્યસ્તિથી વધારે ૪ ૧૬ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 

ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંહુન્નર સાથે કેટલા લોકો સકંળાયેલા છે િેની તવગિનુ ં તવશ્લેિણ કરવામા ંઆવ્્ુ ં છે 
જેમા ં આ વ્યવસાયમા ં વ્યસ્તિગિ કોઈ જોડાયેલા નથી સૌથી વધ ુ બે થી ચાર વ્યસ્તિ જોડાયેલા હોય િેવા 
ઉત્તરદાિાની સખંયા સત્તર છે જેમા ંઘરની સ્ત્રીઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અહીં અન્ય વ્યસ્તિન ેવેિન 
આપી કામ ઉપર રાખવાની પ્રથા નથી, જે મજુબ માલધારી સમદુાયમા ં કુટંુબના દરેક સભ્યન ેકામની વેચણી 
કરેલી હોય છે, જે િેના ઘરના વડીલ સભ્ય દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે, અમકુ જવાબદારી સોપવામા ંના આવી 
હોવા છિા ંકુટંુબના અન્ય સભ્ય િે સ્વીકારી લેિા હોય છે, જેમા ંકામગીરીની વહચેાણીમા ંદૂધ દોહન અને સાફ-
સફાઈનુ ંકામ મરહલાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે, દૂધ વેચાણની કામગીરી અને પશ ુચરાવાની કામગીરી પરુુિો 
અને બાળકો કરે છે, જયારે વહીવટી કામગીરી અન ેસામાજજક કામગીરી ઘરના વડીલ કરિા જણાય છે. 

 

 

8. ર્રરયાણ વ્યિસ્િામાાં કોઈ ફેરફાર િયો છે તેની વિગત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 

 ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી સમદુાયમા ંપશનેુ ચરરયાણથી નભાવિા હોવાથી ચરરયાણમા ંકોઈ ફેરફાર 
થયો છે િેની તવગિ દશાાવામા ંઆવી છે જેમા ંબધા જ ઉત્તરદાિાનો જવાબ હા મા ં છે જેનુ ં કારણ સરકારના 
નીતિતનયમના કારણ ેજેની પાસે મજુંરી પત્રક છે િે લોકો પશ ુચરાવી શકે છે, જયારે અતનયતમિ વરસાદના 
કારણ ેઘણી વખિ મશુ્કેલી ઉભી થિી હોય છે પરંત ુએને આ લોકો મખુય કારણ ગણાિા નથી. 

9. પીિા અને પશઓુ માટે પાણીની સવુિધા ઉપલભ્ધ છે કે નરહ તેની વિગત આપતુાં કોષ્ટક 

 ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી સમદુાય પોિાના પશપુાલન વ્યવસાય માટે પશ ુમાટે પાણીની વ્યવસ્થા 
પરુિી છે કે નરહ િેની તવગિ દશાાવામા ંઆવી છે જેમા ંબધા ઉત્તરદાિા જવાબ હા છે પરંત ુઉનાળામા ંપાણીની 

ક્રમ તવગિ આવતૃિ ટકાવારી 

૧ હા  ૨૫ ૧૦૦ 
૨ ના ૦ ૦ 
 કુલ ૨૭૦ ૧૦૦ 

ક્રમ તવગિ આવતૃિ ટકાવારી 
૧ હા  ૨૫ ૧૦૦ 
૨ ના ૦ ૧૦૦ 
 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 
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િગંી અન ે ઘાસની િગંીના કારણ ે અન્ય જગ્યાએ સ્થળાિંર કરવુ ં પડ ે છે પરંત ુ સ્થળાિંરની જગ્યા ઉપર 
આયોજન કરીન ેજગ્યા પસદં કરેલી હોવાના કારણ ેપાણીની િગંી વિાાિી નથી. 

10.  માલધારી લોકો વ્યિસાય અને જીિન ઉપયોગી િસ્ત ુ  કરતા લોકો પોતાનો પરાંપરાગત 
વ્યિસાયમાાં કેટલી િસ્તનુો ઉપયોગ કરે છે અિિા બનાિી શકે છે. 

ક્રમ વસ્તનુી તવગિ જાણ ેછે ટકાવારી નથી જાણિા ટકાવારી 

૧ પશ ુમાવજિ અને 
ઉછેર 

૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૨ સવધાન ૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 
૩ વનસ્પતિ ઓળખ ૪ ૧૬ ૨૧ ૮૪ 
૪ દેશી ઉપચાર ૪ ૧૬ ૨૧ ૮૪ 
૫ દૂધ સાચવણી પધ્ધતિ ૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૬ દૂધ માથંી ઘી અને 
માખણ બનાવવુ ં

૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૭ હસ્િકળા -બહનેો  ૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 
૮ પાણી સાચવણી 

પધ્ધતિ 
૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૯ રહઠેાણની 
પસદંગી, ,બનાવાની જાણકારી  

૨૫ ૧૦૦ ૦ ૦ 

માલધારી સમદુાયમા ંમોટાભાગની કુશળિાઓ નવી પેઢીમા ં જોવા મળી રહી છે જેવીકે પશ ુસારવાર 
માટેના દેશી ઉપચારો, દૂધમાથંી વસ્તઓુ બનાવવી અને હસ્િકળા જે બહનેોમા ંજોવા મળી છે. આ ઉપરાિં પશ ુ
ઉછેર અને સવધાનની પદ્ધતિ અકબધં રીિે સચવાયેલી જોવા મળી રહી છે. આ ઉપરાિં સપંોતિિ આરોગ્ય અને 
ખાણપણની દ્રષ્ટીએ તવચાર કરવામા ં આવે િો પોિાના વ્યવસાયની વસ્ત ુ જેવીકે ઘી, દૂધ, માખણ પોિાના 
ઉપયોગમા ંવધ ુપ્રમાણમા ંલે છે અને બાકી વધે િે વસ્ત ુવેચીને પોિાની આવક ઉભી કરે િેવુ ંજોવામા ંઆવી 
રહ્ુ ંછે. િેના મખુય મશુ્કેલીમા ંજોઈએ િો ચોમાસુ ંઅને તશયાળાની ઋતનેુ બાદ કરિા ઉનાળો બહાર સ્થળાિંર 
કરીને તવિાવે છે. ફરીથી ચોમાસુ ંઆવિા પોિાના નેશ િરફ આવે છે. મોટી સખંયામા ંપશપુાલન ધરાવવાના 
કારણ ે સ્થળાિંર જગ્યાએ પશ ુ માટે પરુિી સતુવધા પાપ્િ થિી નથી. આ ઉપરાિં સરકારી કાયદાના કારણ ે
કાયમ માટે આજુ બાજુના ગામમા ંકાયમી સ્થળાિંર કરવુ ંપડશ ેિો પોિાના આજીતવકા માટે મોટી સમસ્યાનો 
સામનો કરવો પડશ.ે જગંલમા ં પણ સરકારી કાયદાના કારણ ે પશ ુચરરયાણ માટેનો મજુંરી પત્રક ફરજીયાિ 
બનાવી દેવાથી જે લોકો પાસે આ મજુંરી ના હોય પોિાના વ્યવસાયમા ંમશુ્કેલી ઉભી થાય છે. 
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11. પોતાના બાળકો ને ભવિષ્યમાાં ક્ાાં કામ કરિા માટે પે્રરરત કરે છે તેની વિગત દશાતિત ુાં કોષ્ટક 
ક્રમ તવગિ આવતૃત્ત ટકાવારી 
૧ વધ ુઅભ્યાસ કરીને નોકરી 

કરવા માટે 
૧૦ ૪૦ 

૨ પોિાના પરંપરાગિ વ્યવસાય 
આધતુનક રીિે કરવા 

૧૫ ૬૦ 

 કુલ ૨૫ ૧૦૦ 
ઉપરોતિ કોષ્ટકમા ંમાલધારી સમદુાય દ્વારા ભતવષ્યમા ંપોિાના બાળકોને ક્યા ંકામ કરવા પ્રેરરિ કરે છે 

િેનુ ં તવશ્લેિણ કરવામા ંઆવ્્ુ ં છે જેમા ંસૌથી વધ ુઉત્તરદાિા પોિાના પરંપરાગિ વ્યવસાય સાથ ેજોડાયેલા 
રહવેા માગં ેછે પરંત ુદશ ઉત્તરદાિા પોિાના સિંાનોને વધ ુઅભ્યાસ કરી નોકરી કરાવવા માગં ેછે જેનુ ંકારણ 
િપાસિા સરકાર દ્વારા જગંલ બહાર રહવેાના આદેશથી આ લોકો માનતસક રીિે હિાશા અને દુખ અનભુવી રહ્યા 
છે જયારે અન્ય કારણ િપાસ કરિા માલધારી સમદુાય એસ.ટી કેટેગરીમા ં સમાવેશ થિો હોવાથી નોકરી 
મળવાની િકો વધારે છે િેવુ ંમાને છે. જેથી કરીને આ વલણ ધરાવિા થયા છે. જયારે અન્ય શહરે મા ંજઈને 
બીજા વ્યવસાય સાથ ેજોડવા કોઈ ઉત્તરદાિા ઈચ્છિા નથી. 

માલધારી-ર્ારણ સમદુાયનો પરાંપરાગત કોઠાસઝૂ અને સાતત્યપણૂત આજીવિકા કુશળતાઓ 
 

પશપુાલનઃ સિધતન અને ઉછેરનુાં પરાંપરાગત જ્ઞાન........ 
આ સમદુાય વિોથી જગંલમા ંવસવાટ કરિા હોવાથી પશપુાલ ઉછેર અને માવજિ પોિાના કોઠાસઝૂ 

જ્ઞાન આધારે કરિા આવ્યા છે. સમાજ જેને અભણ કહ ેછે િે લોકો એ તવકતસિ સમાજન ેમાટે મહત્વનુ ંપ્રદાન 
રહ્ુ ં છે. આ સમદુાય દ્વારા તવકસાવામા ં આવેલી બન્ની ભેંસની ઓલાદ વૌજ્ઞાતનક પશપુાલનની ઉિમ શોધ 
ગણવામા ંઆવે છે.આ ઉપરાિં અહી ઉછેર કરવામા ંઆવિી ગીર ગાય અને જાફરાબાદી ભેંસનુ ં સવધાન ની 
શદુ્ધિા જાળવી રાખી છે. જે સવંધાનની બાબિમા ંિેની જે આગવી કોઠાસઝૂ દેખાઈ આવે છે.જેમા ં તવગિવાર 
ચચાા કરિા વૌજ્ઞાતનક ઢબનુ ં પશપુાલન ગણી શકાય. માલધારી સમદુાય પશ ુ સવધાન માટે જે નરપશનુી 
પસદંગી ઉત્તમ વારસાગિ લક્ષણો ધરાવિા પશનુા બચ્ચાની પસદંગી પહલેેથી કરીને ઉછેરે છે, જે બચ્ચા ને 
પસદં ક્ુું િેન ેમાિાનુ ંદૂધ અને માવજિ સારી રીિે કરે છે. બાકીના દરેક નર પશનેુ રાખિા નથી. સબધંીમા ંકે 
નજીવી કીમિમા ંવેચી દે છે જયારે માદા પશનુો ઉછેરમા ંપણ કાળજી વિે છે. પશમુા ંક્રોસ બ્રીડીંગના થાય માટે 
પોિાના ઉછરેલા નર પશનેુ અન્ય માલધારીને આપી દે છે અને પરસ્પર અદલા બદલી કરે છે. બચ્ચા નાના 
હોય ત્યાથંી પરુિી સારસભંાળ થી પખુિમાદા થિા આવકનો સ્ત્રોિ બને. નર પશનેુ અમકુ માદા ફાળવ્યા પછી 
ચરબી વાળો ખોરાક અને પોિણ ્તુિ દાણ આપવાની પ્રથા છે.  માદા પશનુા ગરમીમા ંઆવવાના લક્ષણ જાિે 
ઓળખી શકે છે, જેવકેુ ખોરાક ઓછો ખાવો, અવાજ કરવો વગેરે. માલધારી પાસ ેજે પશ ુહોય િે શધુ્ધિા હાલ 
પણ જળવાઈ રહી છે, 

પશ ુરહઠેાણ અને માિજત- 
આ સમદુાય પશનેુ રહવેા માટેની જગ્યા પસદંગી કુદરિી ઢબથી કરિા આવ્યા છે. જગ્યા પસદંગી માટે 

જ્યા ંપાણી ભરાત ુનંા હોય િેની પસદંગી કુદરિી ઢબથી કરે છે જેથી પોિાના પશનેુ દરેક ઋતમુા ંરક્ષણ મળી 
રહ.ે પશનુા બચ્ચાન ેપોિાના ઘરની ઓસરી પાસે બાધંે છે જેથી િેની યોગ્ય માવજિ અને દેખરેખ રાખી શકાય. 
પશનેુ પાણી પીવા માટેના હવેડાની વ્યવસ્થા કોઠાસઝૂથી કરે છે જેથી એક સાથે બધા પશ ુપાણી પી શકે. પશનેુ 
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બાધંવાની જગ્યાન ેવાડા િરીકે ઓળખાય છે જયારે પશ ુસવારમા ંચરવા જાય ત્યારે પશ ુબાધંવાની જગ્યાથી 
છાણ હટાવી કોરી કરી નાખ ેછે, આ કામ મરહલાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે જે સાજં સધુીમા ંગબલકુલ સકુાઈ જાય 
જેથી કરીન ેજૂ અન ેકીડ જેવા જતંઓુની અસર ના થાય. આ ઉપરાિં મચ્છરથી પશનેુ બચાવા લીમડા અથવા 
ગગુળનો ધમુાડો પણ કરે છે. પશનુા તવયાણ પછી અંિમા ંબચ્ચા સાથ ેમાદા પશનુા પેટમાથંી જે બગાડ બહાર 
આવે િેન ેમરહલાઓ દ્વારા ભેગી કરીને જમીનમા ંઅન્ય જગંલી અથવા પાલત ુ ંપશનુા સપંકામા ંના આવે િે રીિે 
જમીનમા ંદાટી દે છે  જે આરોગ્ય બાબિની સભાનિા દશાાવે છે. આ ઉપરાિં પશ ુબીમાર પડે ત્યારે માવજિ 
વન્ય ઓિધીનો ઉપયોગ પોિાની કોઠાસઝૂથી કરિા રહ્યા છે જે જ્ઞાન હાલમા ં િેની પેઢી વારસદારોમા ં પશ ુ
ડોકટરોના સપંકામા ંઅવાવથી લપુ્િ થત ુ ંજાય છે. હાલમા ંપ્રયોગમા ંઅને ઉપયોગમા ંલેવાિી વન્ય ઔિધી જે 
જાળવી રાખી છે િે નીચ ેમજુબ છે. 

૧. પશનુા શરીર ઉપર પડેલા ચાદંા માટે જંાબનુા પાનનો ઉપયોગ. 
૨. ખરીના ઘાવ રૂઝાવા માટે રાયણની છાલનો ઉપયોગ 
૩.પશનેુ ખસી થાય ત્યારે ગુદંી ના પણ નો ઉપયોગ. 
૪.બાહ્ય પરોપજીવીના રક્ષણ અઘેડો નામની વનસ્પતિની માળા બનાવીને પહરેાવી 
૫.દૂધ વધારવા પીલડુીના ઝાડનો ઉપયોગ 
૬. શીંગડુ ંભાગં ેત્યારે ગબલ્લા ના ફળ નો ગભા લાગવાથી લાભ થાય. 
૭. અફરા માટે મરી, ગરમાળો અને ગોળનો ઉપયોગ 
૮.પશનેુ ઝાડા માટે દાતિયાની છાલ, ગેગડીના વ્રકુ્ષના મળૂ, ખાખરાની છાલનો ઉપયોગ. 
૯. જગંલી પશનુા રક્ષણ માટે ભગમપરુાના છોડનુ ંરહઠેાણ ફરિ ેવાવેિર. 
૧૦. આચળના ફાટે ત્યારે હળદર અને ઘીનો ઉપયોગ. 
૧૧. તશકાકાઈના બીજનો પાવડર બનાવી છાછ સાથ ેભેળવી મખુ દ્વારા આપવાથી ખોરાકના કારણ ે 
 ઝેરની અસર દુર કરી શકાય છે. 
૧૨. દેશી બાવળના ફળ જેને પવડા િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે િે ખોરાકમા ંઆપવાથી દુધમા ંવધારો  
થાય છે. 
૧૩. અઘેડાના િાજા બીજન ેઘી અને ખાડં સાથે ભેળવી પશનેુ આપવાથી પટે અને આંિરડા રોગમા ં 
તનયતં્રણ કરી શકાય છે. 
૧૪. પશનુા મોઢામા ંચાદંા પડયા હોય િો બીલ્લીના ફળના રસન ેલગાવે છે. 
૧૫. અરડસૂાના પણ નો ૨૫૦ તમલી રસ િાવવાળા પશ ુઆપવાથી િાવમા ંતનયતં્રણ આવે છે. 
૧૬. ડુગંળીને ગરમ કરી આ પાણી પશનેુ પીવડાવા થી પ્રસતુિ પછી માદા પશનુ ુ ંપેટ સાફ થઇ જાય છે. 
૧૭.સવુાના બીજ ને ગભાધારણ કરેલા માદા પશનેુ અન્ય ખોરાક સાથે આપવામા ંઆવે છે. 
 

દૂધ માાંિી ઘી બનિાની પધ્ધવત- 
વિોથી આ સમદુાય દૂધ માથંી ઘી બનાવીને રાજા-રજવાડા કુટંુબોને સતુવધા પરુી પાડિા. માલધારી ઘી 

બનાવાની આવડિ અન ે શદુ્ધિા ખબુ પ્રચગલિ હિી. પરંત ુ આજના ડેરી ઉદ્યોગના આગમનથી હવે થોડા 
માલધારી કુટંુબો ઘી બનાવી રહ્યા છે બાકીના માલધારી દૂધ ડેરીમા ંમોકલી આપે છે. અત્યારે િૈયાર ઘી બજારમા ં
ઓછી કીમિ ેમળતુ ંહોવાથી યોગ્ય ભાવ ના મળવાથી િેન ેપરવડત ુ ંનથી. આમ સિિ ચાલ ુરહશેે િો આવનારી 
પેઢીમા ંસારંુ ઘી બનાવાની કુશળિાનુ ંઅસ્સ્િત્વ રહશેે નરહ. પોિાના જીવન જરૂરરયાિ પરુુત ુ ંઘી ઘરમા ંબનાવી 
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લે છે, ઉપયોગ કરિા વધારાના દૂધને ભેગુ ં કરી મરહલાઓ મેળવન કરી માટીના ં ઘડામા ં સાચવી અને હાથ 
વલોણા વડ ેપહલેા માખણ બનાવે છે અને જરૂરી માખણ રાખી અને ઘી ચલુા ઉપર ગરમ કરે છે. માલધારી 
સમદુાય વાસણમા ં સ્ટીલ ઉપયોગ કરિા અલ્્તુમનીયમ, પીિળના વાસણનુ ંઉપયોગ વધ ુકરિા જોવા મળયા 
છે. આ ઉપરાિં કણીદાર માવો ભેંસના દૂધ માથંી સારી રીિે બનાવી શકે છે પરંત ુવેચાણ કરિા જોવા મળ્ુ ં
નથી. આ ઉપરાિં દૂધ, ઘીની વાનગીનો ઉપયોગ વધ ુકરે છે. પશનુા તવયાણ દર્યાન ૪૮ કલાક સધુી જે દૂધ 
માદાપશ ુપાસેથી મેળવ ેછે િે માદાના બચ્ચા ને પીવડાવે છે જેને ખીરંુ િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ ખીરંુ 
વધે િો િેન ેપકવીન ેએક વાનગી ખાડં નાખીને બનાવે છે જેને બળીના નામ ેઓળખાય છે. આ ખીરામા ંપોિક 
િત્વનુ ંપ્રમાણ ખબુ ઉચુ ંમાનવામા ંઆવે છે. જો માણસ પહલેીવાર પીએ િો િેની પાચન પણના થઇ શકે જે 
આમાનંા કેટલાક માલધારી લોકો પીવાની ક્ષમિા ધરાવે છે. આવા અનકે વસ્તનુા પ્રયોગ કારણ ે માલધારી 
સમદુાયમા ંરોગોનુ ંપ્રમાણ ખબુ ઓછુ છે. 

 

અન્ય કુશળતાઓઃ હસ્ત કળા- 
આ સમદુાય પ્રસગં અને િહવેાર મા ંપોિાના ઘરન ેછાણ અને માટી લીપીને દીવાલ ઉપર સશુોભન 

કરિા અને દીકરીની તવદાય વેળા પોિાના જીવનભર હાથથી બનાવેલ વસ્ત ુકરરયાવરમા ંઆપિા જેમા ંપોિાની 
દીકરી પણ આ કળાથી પરરગચિ થાય જયારે પરુુિો પશ ુચરાવા બહાર જગંલમા ંજાય છે ત્યારે કામ આટોપી 
લઇ મરહલાઓ આ કામમા ંસમય આપે છે જેમા ંઘરના સૌથી વડીલ સ્ત્રી, ઘરની વહુઓ અને છોકરીઓ ભેગા 
મળીને કામમા ંજોડાય છે. આ પ્રવતૃત્ત વેચાણ માટે નરહ પરંત ુદીકરીને કરરયાવરમા ંઆપવા માટે િૈયાર કરે છે. 
આનુ ંઆયોજન ઘરમા ંજેટલી દીકરીઓ હોય અને બધાને સરખુ ંવહચેાય િેવા તવચારથી આયોજન કરે છે જેમા ં
તવતવધ પ્રકારના સશુોભન િોરણ, કપડામા ંઆભલા ટાકંવા, રજાઈ બનાવવી, આ તસવાય અન્ય સશુોભનની 
વસ્તઓુ આપે છે .માત્ર પોિાની દીકરીને વસ્ત ુનથી આપિા પરંત ુિેઓ િેની આવનારી પેઢીને િેનો ભવ્ય 
વારસો આપે છે. આ જ્ઞાન પરંપરાગિ પેઢીથી ચાલત ુ ંપરંત ુબહારના સમાજના સપંકામા ંઆવિા િૈયાર વસ્ત ુ
લઈને આપે છે જેથી પોિાની આ સમદુાયની મરહલા કળા કુશળિા ઓછી  થિી જાય છે. 

 

રહઠેાણ મકાન બનિાની પરાંપરાગત પદ્ધવત- 
મકાનનુ ંબાધંકામ કરિા સમયે બનવાની જગ્યા જેમા ંપાણીની રદશા, હવા, ઉજાસ અને પશથુી રક્ષણન ે

ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે. જરૂરરયાિ નક્કી કરીને રૂમ અને ઓસરીનુ ંબાધંકામ નક્કી થાય છે. બાધંકામ પછી 
મકાનનુ ંમાળનની કામગીરી કરે જેમા ંદેશી નગળયા અને લાકડાનો ઉપયોગ કરીન ેછિનુ ંબાધંકામ કરે છે. આ 
કામમા ંઘરના મખુય વડીલ અને ઘરના સભ્યો જોડાયેલા હોય છે અને અંિમા ંઘરની મરહલા દ્વારા છાણ અને 
માટી જે થોડી ગચકાસ ધરાવિી હોય િેના તમિણ દ્વારા લીંપણ કરે છે. જયારે બહારથી સ્થળાિંર કયાા પછી 
ચોમાચં ુ ંપરંુૂ થિા ઘરે પરિ ફરે છે ત્યારે રદવાળીના િહવેાર નજીક આવિા નવુ ંલીપણ કરે છે. આ સમદુાય 
દ્વારા બનાવામા ંઆવિા મકાન આજના આધતુનક મકાન જેવા દેખાવમા ંઉત્તમ ના પણ દેખાય પણ વૌજ્ઞાતનક 
ઢબથી જોવામા ં આવિા ઉિમ નમનુા છે. પોિાની જરૂરરયાિન ે ધ્યાનમા ં લઈન ે બનાવવા આવિા મકાનનુ ં
બાધંકામ આજના મકાન બાધંકામનો ઉત્તમ નમનુા છે. મકાન બનાવામા ંકોઈ પણ કારીગરની મદદ લીધા તવના 
જાિ ેજ કુટંુબના સભ્યો મકાન િૈયાર કરે છે. આ મકાન કુદરિી સ્રોિના મટેરરયલ આધારરિ જ હોય છે અન ે
કોઠા સઝૂ પર તનભાર છે. હાલમા ંસરકારની નીતિના પગલ ેજગંલની અંદર કોઈ પણ માલધારી વસવાટ કરી 
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શકિો નથી અન ેરહ ેછે િેને પરમીટ પાસ લેવા પડે છે જેથી મકાન બાધંવાની પરવાનગી મળિી નથી જેથી 
હવેની પેઢીમા ંઆ બાધંકામની કુશળિા લપુ્િ થિી જાય છે. 

 

પાણીના સ્ત્રોત અને સાર્િણીની પદ્ધવત- 
આ સમદુાય જગંમા ંનદીના રકનારા અન ેચોક્કસ સ્ત્રોિની પસદંગી કરીન ેખાડો બનાવી પાણીની સતુવધા 

મેળવે છે જેને દેશી ભાિામા ંવીરડો િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. જેની ગણુવિા આજના તમનરલ પાણી કરિા 
ખબુ સારી ગણી શકાય. આ જગ્યાની પસદંગી પરંપરાગિ કોઠાસઝૂ જ્ઞાન આધારરિ છે. વરસાદના પાણી ને 
સીધા છિ પરથી સગં્રહ કરીને ઉપયોગ કરે છે. બાકીના સમયમા ં જે કુવો નેશ વચ્ચે આવેલો હોય ત્યાથંી 
મરહલાઓ ગરેડીથી કુવામાથંી પાણી ભરીને લાવે છે. માલધારી સમદુાયના મકાનમા ં એક બાજુ પાણીના બે 
માટલા અન ેત્રાબંાનો ઘડો અને અન્ય એક ઘડાની સરખામણીમા ં  નાનુ ં છે જેને બેડું િરીકે પ્રાદેતશક ભાિામા ં
ઓળખાય છે. જેટલુ ંપાણી રદવસભર ઉપયોગમા ંઆવી શકે િે રીિ ેજમીનથી થોડુ ંઉપર સશુોગભિ જગ્યા બનાવે 
છે િેને પ્રાદેતશક ભાિામા ંપાણીયારા િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે જેમા ંતનયતમિ સવારે વીરડામાથંી મરહલાઓ 
પાણી ભરીન ેલાવે છે. આ ઉપરાિં પશ ુમાટે નશેમા ંિમામ માલધારૉના પશઓુ વારાફરિી પાણી પી શકે િે 
માટે જાહરેમા ંહવાડાનુ ંતનમાાણ કરે છે જ્યા ંસવાર પશ ુચરવા જાય અન ેસાજંે આવે ત્યારે પાણી પીએ છે. બપોરે 
જગંલમા ં િળાવ અન ે નદી કાઠેં પાણી પીએ છે. આ હવેડા કુવાની પાસ ે હોય છે. વિો પહલેા સીધુ ં પાણી 
કુવામાથંી ખેચીન ેપીવડાવિા પરંત ુહવ ેસરકાર દ્વારા પાણી ખેચવાની પવનચક્કી અને નવી યોજના અંિગાિ 
સોલાર પેનલ લગાવ ેછે જેથી માલધારી પશ ુઅને વન્ય પશ ુપણ પાણી પી શકે. 

 

માલધારી સાંસ્કૃવત અને ગીતકળા 
અરહયા ંટેકનોલોજી પ્રભાવ અને વ્યાપ વધ્યો ના હોવાથી લોકો મનોરંજન માટે અહીના લોકગીિો તવતવધ 

પ્રકારના દુહા જે પરંપરાગિ સસં્કૃતિની ધરોહર છે િે ગાવ ેછે, જે આજે પણ માલધારી સમદુાયમા ંસચવાયેલ છે. 
રાિના અન ેખાસ િહવેાર અને પ્રસગંોમા ં દુહાઓ ગાય છે જેમા ં શરૂવીરિા, પરાક્રમ અને ભવ્ય ઈતિહાસની 
ઝાખંી થાય છે. 

કામના આયોજનની સઝૂ- 
કામના આયોજનમા ં માલધારી સમદુાય કોઈ ચોક્કસ સમય નક્કી હોિો નથી. પશપુાલન વ્યવસાય 

સમય માગંી લે છે પરંત ુઘરના વડીલ દ્વારા અમકુ કામની સોંપણી કરવામા ંઆવે છે જયારે અમકુ કામ નક્કી જ 
હોય છે જેમકે સવારે વહલેા ઉઠીને મરહલાઓ દૂધ દોહી અને આ દૂધ પરુુિો દ્વારા નેશમા ંવેપારી આવે અથવા 
દૂધ લઇ વેચવા જાય છે. દૂધ ઘરમા ંકેટલુ ંરાખવુ ંઅને કેટલુ ંઆપવુ ંિે મરહલા દ્વરા નક્કી થાય છે જયારે એક 
વ્યસ્તિ પશ ુચરાવવા માટે જાય છે અને મરહલા ઘર કામ કરે છે, ઘરના વડીલ વ્યસ્તિ વ્યવહાર અને રહસાબ 
રાખવાનુ ં કામ કરે છે. સ્થળાિંર દર્યાન નક્કી કરવામા ં આવે છે કે આવિા વિાનુ ં આયોજન ક્યા ં કરવુ.ં 
સામાજજક કાયાક્રમમા ંવડીલ હાજર રહ ેછે િેની ગેરહાજરીમા ંકુટંુબના અન્ય સભ્ય હાજર રહ ેછે. 

સ્િળાાંતરની જગ્યા ઉપર આયોજનની સઝૂ  
માલધારી સમદુાય ઉનાળા દર્યાન જગંલમા ંઘાસ અને પાણીની િગંીના કારણ ેચાર મરહના સ્થળાિંર 

કરે છે જેમા ંઆયોજનમા ંજગંલથી નજીક હોય િેવા ગામની પસદંગી કરે આ ઉપરાિં પોિાના પશનેુ લીલો અને 
સકુો ચારો મળી રહ ેિેવા મોટા અને સધ્ધર ખેડિૂ પસદં કરે છે જેથી પોિાના પશઓુ અને રહવેાની જગ્યા 
ઉપલબ્ધ હોય. આગળ વિે જે જગ્યા ઉપર વસવાટ કયો હોય િેન ેપહલેા પસદંગી કરે કેમકે એ જગ્યા ઉપર 
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જલ્દી અને ઓછી મહનેિે ગોઠવણી કરી શકે. બદલામા ંિે દેશી ખાિર ખેડિૂને આપે છે જે જમીન માટે ઉપયોગી 
સાગબિ થાય. દૂધના વચેાણ માટે અનકુુળ જગ્યા હોય અથવા કોઈ વેપારી આવીને લઇ જાય િે ખાસ ધ્યાન 
રાખ ેછે. બે ચાર માલધારી આજુબાજુ નજીકમા ંદંગા રાખ ેજેથી વેપારી ત્યા ંવધ ુદૂધ મળવાની આશા થી આવે. 
જેમા ંમાલધારીનુ ંઆયોજન, સકંલન, વ્્હુાત્મક તવચાર અને સગંઠન જોઈ શકાય છે. 

સામાજજક ન્યાય વ્યિસ્િા- 
માલધારી સમદુાયમા ં  ન્યાય વ્યવસ્થા અન્ય અલગ પડે છે િેના મખુય વ્યસ્તિ ભવુાઆિા િરીકે 

ઓળખાય છે. સમાજમા ંભવુાઆિાનુ ંસ્થાન સવોપરી છે. નાના મોટા પ્રશ્નોના ઉકેલો વડીલ વ્યસ્તિ દ્વારા લેવામા ં
આવે છે પરંત ુભવૂાઆિાનો તનણાય આખરી તનણાય ગણવામા ંઆવે છે. જો કોઈ વ્યસ્તિ ભલૂ અથવા ગનુારહિ 
કાયા કરે િેન ેદંડ ભવુા આિા દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે. ભવુાઆિાની ભતૂમકા જેટલી સામાજજક રીિે છે િેના 
કરિા વધ ુભતૂમકા ધાતમિક બાબિમા ંછે. 

 

તારણો અને ઉપસાંહાર- 
અહી વસવાટ કરિો સમદુાય પ્રકૃતિને દેવ સમાન ગણીને િેની પજૂા કરે છે,આ સમદુાય મા ંસાહતસકિા 

છે,પરસ્પર પ્રગિી છે પણ ઈિાા નથી. પ્રેમ, ખશુી અને પારસ્પરરક તવશ્વાસ છે જેમા ંએક બીજાન ેટકાવી રાખવા 
માટે કામ કરે જેમા ંપૈસાજ સવાસ્વ નથી. આ સમદુાય એક બીજાના પરુક િરીકે કામ કરે છે, હરીફ િરીકે નરહ. 
જેથી પોિાની આગવી સસં્કૃતિ, કોઠાસઝૂ અસ્સ્િત્વ ટકાવી રાખવા પ્રયત્નશીલ છે. અભ્યાસના પ્રમખુ િારણો નીચે 
પ્રમાણે છે-  

૧. માલધારી સમદુાય પોિાના નેશ તવસ્િારજે જગંલની અંદર આવેલો છે,જ્યા ં આજની આધતુનક 
સવુીધાઓ ઉપલબ્ધ નથી િેમ છિા ં પણ કુદરિી જે કઈ વસ્તઓુ ઉપલબ્ધ છે જેમા ં લાકડુ,ં ઔિધી, ફળ. 
જગંલની અન્ય પેદાશ, પાણી, જગ્યા, ચરરયાણની સતુવધા વગેરે પોિાની જરૂરરયાિ અનસુાર ઉપયોગ કરે છે. 
આજે પણ આ િત્વોને આ સમદુાય દેવ માનીને પજૂા કરિો આવ્યો છે. 

૨. માલધારી સમદુાય પોિાની પશપુાલન અને દૂધમાથંી તવતવધ વસ્તઓુ બનાવટ અનલુક્ષીને પોિાની 
પરંપરાગિ કુશળિાઓ ધરાવે છે િે પોિાના રહઠેાણ, પશરુહઠેાણ, પોિાનો ખોરાક, તવતવધ વનસ્પતિનો 
ઉપયોગ કરે છે અન ેિેને ઓળખવાનુ ંપરંપરાગિ જ્ઞાન ધરાવે છે. ઘરની બહનેોનુ ં હસ્િકળા સબતંધિ જ્ઞાન, 
આરોગ્ય બાબિની કુશળિા, વગેરે સ્થાતનક વાિાવરણ ઉપર આધારરિ છે. િેમજ પોિાની જરૂરરયાિો 
જગંલમાથંી સિંોિ ેછે ઉપરાિં લોકોન ેસારંુ દૂધ, ઘી, માખણ અને ઉત્તમ જાિના પશનુી ઓલાદો મળી રહ ેિે 
દા ષ્ષ્ટથી સમાજની સેવામા ંઆ કુશળિાઓને ટકાવી રાખી છે. આ ઉપરાિં આજના આધતુનક સમયમા ંિેનામા ં
રહલે ુ ં પરંપરાગિ જ્ઞાન એક મહત્વનો ભાગ છે જેનો ઉપયોગ કરીન ે નવી પેઢી સપંોતિિ તવકાસની રદશામા ં
આગળ વધી શકે. 

3. સરકારી નીતિ અને વિામાન સમયના માલધારી સમાજના પ્રશ્નો અંગે કહી શકાય છે કે માલધારી 
સ્થળાિંરના પ્રશ્નો અને જગંલની બહાર રહવેા મા ંપડિી હાલાકી,  જે સમદુાય કુદરિ સાથે રહવેા ટેવાયેલો છે 
જેને જગંલમાથંી કાયમી માટે અન્ય ગામમા ં તવસ્થાતપિ કરવા સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામા ં આવ્્ુ ં છે,જેમા ં
સરકારમાલધારી લોકોન ેઅન્ય જગ્યા ઉપર જમીન આપવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્્ુ ંછે પરંત ુપેઢીઓથી જગંલમા ં
પોિાના પશપુાલન વ્યવસાય સાથે આજીતવકા અને જગંલ સસંાધનોનુ ં જિન કરિા આવ્યા છે િે સમદુાય 
જગંલને છોડવા માટે િૈયાર નથી ઘણા લોકો જગંલ છોડીને સરકારની વાિ સ્વીકારી લીધી છે અન ેિેમના મિ 
જાણિા આમાનંા કોઈ વ્યસ્તિનો હકારાત્મક અગભગમ જોવા મળિો નથીં અન ેજગંલ છોડવા માલધારી સમદુાય 
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પણ િૈયાર નથી,જો આવ વલણમા ંફેરફાર નરહ આવે િો માલધારી અને જગંલ વચ્ચેનો િાદાત્્ય સબધં તટૂી 
જશે. જગંલ બચવાની પહલેમા ં માલધારી સમદુાયના જવા પછી કેટલુ ં સત્ય ઠરશ ે િે કહવે ુ ં મશુ્કેલ છે, માત્ર 
માલધારી સમદુાય જગંલ નરહ છોડે પણ િેની સાથે છુટી જશે િેની કુશળિાઓ,વિોથી જળવાય રહલે ુ ં
પરંપરાગિ જ્ઞાન, કોઠાસઝૂ અને માલધારી સમદુાયની આગવી ઓળખ. 
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