
Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

https://www.ncertbooks.guru/category/books/


इयतता - अकरावरी

वस्त्शास्त्

म्हाराष्ट् राज् पा पुस्तक णनणम्षती व अ ्ासरिम सांशोधन मांडळ
पू्णे  ४११००४

2019

शासि चिण्डय क्रमांक ः अ यास-२११ /(प्र.क्र.४३/१ ) सडरी-४ चदिांक २ .४.२ १  अ वये स् ापि
करणयात आलेलया सम वय सचमतरीचया चदिांक २ . .२ १  रोजरीचया बठक मधये हे पा पतुस्तक 

सि २ १ -२  या शक्चणक व ा्डपासूि चिधा्ड रत करणयास मा यता देणयात आलरी आहे.

आपल्ा स्माट्षफोनवरील   द्ारे पा पुस्तकाच्ा पण्हल्ा पृष्ठावरील 
.R. o e द्ारे णडणजटल पा पुस्तक d पाठासांबांणधत अध््न अध्ापनासाठी 

उप्ुक्त क ाव् साण्हत् उपलबध ्होईल.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



प्र मावततरी : २ १   © महाराष्ट रा य पा पतुस्तक चिचम्डतरी व अ यासक्रम संशोधि मंडळ पतुणे - ४११ ४.

   म्हाराष्ट् राज् पा पुस्तक णनणम्षती व अ ्ासरिम सांशोधन मांडळाकडे ्ा पुस्तकाचे सव्ष 
्ह  रा्हतील. ्ा पुस्तकातील को्णता्ही भाग सांचालक, म्हाराष्ट् राज् पा पुस्तक णनणम्षती 
व अ ्ासरिम सांशोधन मांडळ ्ाांच्ा लेखी परवानगीणशवा् उद्धृत करता ्े्णार ना्ही.

मतुखपष्ठ व सजावट
ी. ग रव गोगावले

प्रमतुख संयोजक
रीमतरी केतक  जािरी

णवशेराणधकारी गुजराती 

कागद

७० जी.एस.एम.रिीमवोव्ह

मतुद्णादेश
/ / /

मतुद्क

चिचम्डतरी

री. स तािंद आफळे

मुख् णनणम्षती अणधकारी

री. प्रभाकर परब

णनणम्षती अणधकारी

री. शशांक कचणकदळे

स्हा्क णनणम्षती अणधकारी

प्रकाशक

चववेक ततम गोसावरी  चियंत्क

पा पुस्तक णनणम्षती मांडळ, 

प्रभादेवी, मुांबई २५ 

अक्रजतुळणरी
बलदेव कं ्ुटस्ष

मतु य सम वयक

ीमती प्राची रdtद साठे

वस्त्शास्त् चव यत  सचमतरी

ीमती मणनरा पांडीत (अध्षि)

ीमती वरा्ष घाटपाांडे (सदस््)

ीमती उजवला ण्हरकुडे (सदस््)

ीमती णशतल ठाकरे (सदस््)

ीमती सोनाली कपूर (सदस््)

ीमती केतकी जानी (सदस्् सणचव)

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



णप्र् णवद्ाथवी णमत्ाांनो,

वस्त्शास्त् इ्तता ११ वी ्ा णवर्ाच्ा पा पुस्तकाची अणतश् आकर्षक स्वरूपाची प्रत आप्णाकडे सोपणवताना 
मला अत्ांत आनांद ्होत आ्हे. सद्शस्थतीतील सांकलपनाांचे ज्ञान, नवीन नसणग्षक तांतूचा णवकास, त्ाांचे स्वरूप, 
उगम, उतपादन, उप्ोग व काळजी ्ा बाबींद्ारे अ ्ासरिम सुधाररत करण्ात आला आ्ेह.

वस्त्ाांचे णरि्ाशील उतपादन, ्हातमागाची वस्त्े (्हलॅनडलूम ालॅथ) आण्ण भारतातील णवणवध राज्ातील वस्त्ाांचा 
उप्ोग ् ाांचे मूलभूत ज्ञान प्राप्त कराव्ाचे आ्हे, अशा णवद्ा ्ायंकरीता ्हा अ ्ासरिम त्ार करण्ात आला आ्हे. 
णवणवध प्रकारचे वस्त्, त्ाांची पारांपररक णत्हाणसक पा्व्षभूमी, त्ाांची सजावट, णडझाईन, धुलाईची उपकर्ेण, त्ाांचा 
वापर ्ाणवर्ीचे णवस्तृत णवचार, माण्हती ्ाांचा समावेश पुस्तकातील घटकाांमध्े करण्ात आला आ्ेह. प्रत्ेक 
घटकाचा उप्ोग समजण्ासाठी ्ा अ ्ासरिमात णवद्ा ्ायंना प्रात्णषिक ज्ञान देण्ात आले आ्ेह. उदा्हर्णाथ्ष: 
तांतू ळख्णे, लेबल ळख्णे, ा्हकाांच्ा समस््ा को्णत्ा आ्हेत व त्ा कशा सोडवाव्ात, समजदार ा्हक 
कसा असावा  धुलाई शास्त्ाचे प्रात्णषिक ज्ञान, णवद्््ा ्ायंनी स्वत:चे कपडे स्वचछ कर्ेण ्ाबाबत स्वावलांबी 
बनवते. 

णवद्ा ्ायंमध्े स द््ष ष्टी व णरि्ाशील भाव णनमा्ष्ण व्हावा म्ह्णून णरि्ाशील णचत्े व स्पष्टीकर्ण ्ातून नणवन 
पुस्तकाची पा्ाभर्णी करण्ासाठी लेखक व णचत्काराांची सांपू्ण्ष सणमती ्ा का्ा्षत सामील झालेली आ्ेह. ्ा 
पुस्तकात ‘सांबांणधत कृती’ व ‘क्ू आर कोड’ देण्ात आला आ्ेह. त्ामुळे णवद्््ा ्ायंना णवर्ाांश तवररत व स्हजप्णे 
समजण्ास मदत ्होईल. पुस्तकात अणधक माण्हतीसाठी साराांश, सांदभ्ष ांथ सूची आण्ण वेबसाईटस्  देण्ात आलेल्ा 
आ्हेत.

अ ्ासगट, णवर्सणमती, सणमषिक, गु्णवतता परीषिक, णचत्कार ्ाांनी णव्हीत कालावधीत ्ेह पा पुस्तक 
आपल्ाप्यंत देण्ासाठी त्ार केलेले आ्हे. ्ा पुस्तकाचे आप्ण सव्षज्ण णनश चतच स्वागत कराल. आपल्ा भावी 
शषिण्णक वाटचालीस शुभेचछा

 (ड . सतुचिल मगर)

 सांचालक

 म्हाराष्ट् राज् पा पुस्तक णनणम्षती व  
 अ ्ासरिम सांशोधन मांडळ, पु्ेण.

प्रस्तावनता

पु्णे
णदनाांक : २० जून २०१९ 
भारती् स र णदनाांक : ३० ज्ेष्ठ १९४१
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णप्र् णशषिक,

वस्त्शास्त् ्ा णवर्ाच्ा पा पूस्तकाची अणतश् आकर्षक स्वरूपाची प्रत आप्णाकडे सोपणवताना मला अत्ांत 

आनांद ्होत आ्हे. सद्शस्थतीतील सांकलपनाांचे ज्ञान, नवीन नसणग्षक तांतूचा णवकास, त्ाांचे स्वरूप, उतपादन, उप्ोग 

व काळजी ्ा बाबींद्ारे अ ्ासरिम सुधाररत करण्ात आला आ्ेह.

वस्त्ाचे णरि्ाशील उतपादन, ्हातमागाची वस्त्े (्हलॅनडलूम ालॅथ) आण्ण भारतातील णवणवध राज्ातील वस्त्ाांचा 

उप्ोग ्ाांचे मूलभूत ज्ञान प्राप्त कराव्ाचे आ्हे अशा णवद्््ा ्ायंकरीता ्हा अ ्ासरिम त्ार करण्ात आला आ्हे. 

णवणवध प्रकारचे वस्त्, त्ाांची पारांपररक णत्हाणसक पा्व्षभूमी, त्ाांची सजावट, णडझाईन, धुलाईची उपकर्ेण, त्ाांचा 

वापर ्ाणवर्ीचे णवस्तृत णवचार, माण्हती ्ाांचा समावेश पुस्तकातील घटकाांमध्े करण्ात आला आ्ेह. प्रत्ेक 

घटकाचा उप्ोग समजण्ासाठी ्ा अ ्ासरिमात णवद्््ा ्ायंना प्रात्णषिक ज्ञान देण्ात आले आ्ेह. उदा्हर्णाथ्ष: तांतू 

ळख्णे, लेबल ळख्णे, ा्हकाांच्ा समस््ा को्णत्ा आ्हेत व त्ा कशा सोडवाव्ात, समजदार ा्हक कसा 

असावा  धुलाई शास्त्ाचे प्रात्णषिक ज्ञान, णवद्््ा ्ायंनी स्वत:चे कपडे स्वचछ कर्ेण ्ाबाबत स्वावलांबी बनवते. 

णवद्ा ्ायंमध्े स द््ष ष्टी व णरि्ाशील भाव णनमा्ष्ण व्हावा म्ह्णून णरि्ाशील णचत्े व स्पष्टीकर्ण ्ातून नणवन 

पुस्तकाची पा्ाभर्णी करण्ासाठी लेखक व णचत्काराांची सांपू्ण्ष सणमती ्ा का्ा्षत सामील झालेली आ्ेह. ्ा 

पुस्तकात ‘क्ू आर कोड’ देण्ात आला आ्हे. त्ामुळे णवद्््ा ्ायंना णवर्ाांश तवररत व स्हजप्ेण समजण्ास मदत 

्होईल. पुस्तकात अणधक माण्हतीसाठी साराांश, सांदभ्ष ांथ सूची आण्ण वेबसाईटस्  देण्ात आलेल्ा आ्ेहत.

्ाकररता लेखक व कलाकाराांची सणमती म्हाराष्ट् राज् पुस्तक णनणम्षती मांडळ, अ ्ासरिम सांशोधन मांडळ ्ाांचे 

णवण्हत कालावधीत उतकृष्ठ स्वरूपात ्हे पा पुस्तक णनमा्ष्ण केल्ाब ल आभार.

तज्ञ माग्षदश्षकाांचे बहूमूल्  स्हका्ा्षब ल आभार, सणमतीला आशा आ्ेह णक णवद्ा ्ायंना ्ातून णवर्ाचे मूलभूत 

ज्ञान व आनांद णमळेल.

शिक्षकतांसताठी
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क्र. घटक अधययि चि पततरी

१. वस्त्शास्त्ाचा पररच् •	 वस्त्तांतूचा इणत्हास सणवस्तर स्पष्ट कर्ेण.

•	 वस्त्तांतू, धागे व वस्त् ्ाांची व्ाप्ती व अथ्ष समजून घे्ेण.

•	 णवणवध वस्त्तांतूचा अ ्ास कर्ेण

•	 वस्त्तांतूच्ा णवणवध गु्णधमायंची माण्हती णमळव्ेण.

२. सुती व णलनन •	 सुती व णलनन ्ा वस्त्तांतूच्ा लागवडीची माण्हती णमळणव्णे

•	 सुती व णलनन ्ा वस्त्तांतूच्ा उतपादन प्रणरि्ेची माण्हती णमळणव्णे.

•	 सुती व णलनन तांतूच्ा गु्णधमा्षचा अ ्ास कर्ेण व त्ाांचे उप्ोग 
जा्ण्ेण. 

३. अवाांतर सेल्ुलोजजन् तांतू व 
ॲसबेसटॉस

•	 नव्ाने णवकणसत केलेल्ा सेल्ुलोजजन् तांतूची माण्हती णमळव्णे

•	 नणवन तांतांूची व्ाप्ती व णवकास जा्ण्ेण.

•	 नणवन तांतूांचे उप्ोग जा्णून घे्ेण.

४. धागे •	 धागा णनणम्षतीमधील णवणवध सांकलपना जा्ण्ेण.

•	 साधे धागे व नाणवन्पू्ण्ष धागे ्ाांचे वगवीकर्ण व उप्ोग साांगता ्े्णे.

५. ा्हक व वस्त्बाजार •	 वस्त्खरेदी करताना लषिात ठेवा्चे मु े जा्ण्ेण.

•	 ा्हकाला भेडसाव्णाऱ्ा समस््ा व त्ावरील उपा् समजू्ण घे्णे. 

•	 वस्त्ाांवरील णवणवध लेबलसची माण्हती णमळव्ेण. 

•	 वस्त्ाांची णनगा व काळजी घे्ेण ्ासांबांधी माण्हती णमळव्ेण. 
६. धुलाईची ळख व इस्त्ी 

कर्णे
•	 धूलाईची णवणवध उश ष्टे जा्ण्ेण व धुलाईच्ा णवणवध पद्धतींची 

माण्हती घे्ेण

•	 धुलाईच्ा णवणवध पद्धती व इस्त्ीच्ा णवणवध पद्धतीसाठी लाग्णारी 
क शल्े आतमसात कर्ेण.

७. गृ्होप्ोगी वस्त्े •	 णवणवध गृ्होप्ोगी वस्त्ाांची माण्हती, त्ाांचा उप्ोग व णनगा कशी 
कर्ेण ते जा्ण्ेण.

८. भारती् पारांपाररक वस्त्े •	 भारताच्ा समृधद वस्त्परांपरेची माण्हती जा्ण्ेण व त्ाब ल अणभमान 
बाळग्ेण

•	 भारताच्ा णवणवध राज्ाांचे वणशष्ट अस्णाऱ्ा णवणवध वस्त्ाांसांबांधी 
ज्ञान व माण्हती णमळव्ेण.
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८ सूक्मदश्षकाच्ा सा्हाय्ाने तांतुचे परीषि्ण 124
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 झाडे प्राणरी रसायिे खचिजे

     

     धागे       तंतू   कताई

            
  चवणणे  चिचटंग
  चवणणे  चिचटंग 
 वस्त्
 (असंस्का रत)
  
   
  
   संस्करण
 वस्त्   प्रचक्रया
 (संस्का रत)
   
   
 

  वस्त् तपादिे
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वस्त्शास्त्
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ास ा  ा ं!

l आपण्यंस असे व्य िे क्य क  अ ्यगीन ्यनव कपडे घ्यलि अस्यव्य? 

l  ्यनवज्यिीने कपडे व्यपिणे क ी स  कले आदण क्य?

l  प्र्यचीन क्य ्यप्यसन ्यनव नैसदगक िंिप्यसन नवलेले कपडे व्यपिि आहे हे आप ्य्यल्य कसे क ले?  

 आप ्य्यल्य ्य्य प्रकिण्यि अ ्य सव प्र न्यंची तििे द िील. 

घटक  - 1
वस्त्शास्त्ाचा प रचय

 १.१  वस्त्ांचा इचतहास

अ , वस्त् अाण्ण णनवारा ्ा आपल्ा आ्ुष्ातील 
तीन मूलभूत गरजा आ्हेत. ्ा तीनपकी केवळ वस्त् 
मनुष्जातीचीच मूलभूत गरज आ्हे. सुरवातीला वस्त् 
्ही मानवाची देखील गरज नव्हती, प्ण जसजसा मानव 
सुसांस्कृत ्होत गेला तसतसे ्हे त्ाच्ा सुधार्णाांचे दश्षक 
बनले.

 ्हे सांपू्ण्ष जगभरातील पुरात व शास्त्ज्ञाांना मो्हन
जो दडो आण्ण ्हड पा सारख्ा णवणवध प्राचीन सांस्कृतीमध्े 
कपड्ाांचे तुकडे, ्हातमाग ्ांत्ाचे भाग आण्ण णव्णकामाची 
(कताईची) साधने ्ाांसारखे पुरावे सापडले आ्हेत. ्ा 
पुराव्ाांवर आधाररत वस्त्ाांचा इणत्हास दस्त वजीकर्ण 
करण्ात आला आ्हे. 

क िजर इचतहासावर !

सांपू्ण्ष जगातील पुराततव वेत्ाांना ‘मो्हेनजो दडो व 
्हड पा’ सारख्ा प्राचीन सांस्कृतीमध्े कपड्ाचे तुकडे. 
वस्त्णनणम्षतीसांबांधी का्ही अवजारे साधने ्ासारखे पुरावे 
सापडले आ्हेत.  

ततु हाला माहरीत आहे का?

्ा पुराव्ाांच्ा आधारे वस्त्णवर्क णत्हाणसक माण्हती 
दस्त वजाच्ा स्वरूपात आ्हे. ्ा पुराव्ावरून असे 

 सूणचत ्होते की, प्राचीन काळापासून मानव णलनन, 
लोकर, रेशीम व सुती वस्त्ाांचा वापर करीत आ्ेह. जुन्ा 
भारती् ांथामध्े जसे  वेद, रामा््ण, म्हाभारत, 
ब द्ध व जन ांथामध्े णवणवध वस्त्ाांच्ा वापराणवर्ीचे 
उ ेख आढळतात. 

वरील णवणवध माण्हती व पुराव्ावरून असे सूणचत ्होते 
की, आपल्ा देशात वस्त् सांस्कृती अणधक समृद्ध
सांप  व प्रगत आ्ेह. 

वस्त्शास्त् षेित्ामध्े १८ व्ा शतकाप्यंत ्हा एक 
अ ्णी देश ्होता. (प्हा णचत् रि. १.१ व १.२) ्हातमागाच्ा 
आधारे बनवलेली कलाकारी व सुांदरतेमुळे अत्ांत साध्ा 
व अप्रगत साधनाांच्ा मदतीने बनवलेली भारती् वस्त्े 
जगप्रणसद्ध ्होती. 

प्रकर्ण  १० मध्े तुम्ही देशाच्ा णवणवध भागात 
बनलेली णवणवध पारांपररक वस्त्े ्ाांचा अ ्ास कराल.  

चचत् क्र. १.१ : हातमाग चवणकाम
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  चचत् क्र. १.२ : हातमागावररील चवणलेलरी साडरी

सांगा पा !

l वस्त्ोद्ोगाचा णवकास : १०० वरा्षपूववी लोकाांना 
नॉ्लॉनचे मोजे, पॉलीएस्टरची साडी आण्ण 
टेरीकॉट शट्ष ्ाब ल माण्हती नव्हती का

व ाचिकांचव यरी जाणूि घया.

इ.स. १८८४ काऊंट हेलरीअर डे चारडोिेट ्हे नसणग्षक 
कचच्ा मालापासून मानवणनणम्षत तांतू बनणवण्ात ् शस्वी 
झाले ्होते. ्हा तांतू अत्ांत चमकदार व मुला्म ्होता 
आण्ण त्ाचे नाव रेऑन असे ्होते. रे ि ्ाचा अथ्ष 
प्रक्य  दकिणे पि्यवि ि किणे  असा आ्हे. ्ानांतर 

रेऑनच्ा णवणवध जातींचा शोध लागला आ्हे. 

  

चचत् क्र. १.३ :  
काऊंट हेचलअर डे चारडोिेट

व ाचिकांचव यरी जाणूि घया !
इ.स. १९४० मध्े ड लयू. च. करो स्ड ्ा बुद्धीवान 
शास्त्ज्ञाने व त्ाांच्ा स्हकाऱ्ाांनी सव्षप्रथम कृणत्म 
तांतूचा शोध लावला. त्ास  असे सांबोधले 
गेले. ्ा तांतूमध्े  क ा माल म्ह्णून रसा्नाांचा वापर 
केला गेला. ् ानांतर का्ही इां जी शास्त्ज्ञाांनी अन् णवणवध 
रसा्ने वापरून जो तांतू त्ार केला तो प  ्ा 
नावाने लोकणप्र् झाला. तेव्हापासून अनेक मानवणनणम्षत 
तांतूांची णनणम्षती ्होत आ्ेह.

 
 चचत् क्र. १.४ : 

ड लयतु. च. करो स्ड

l वस्त्ोद्ोगाच्ा णवकासामध्े को्ण आद्प्रवत्षक 
्होते  

l शास्त्ज्ञाांनी नवीन प्रकारच्ा तांतूचा शोध का 
लावला  

l वस्त्ोद्ोगातील शोधाांमुळे वस्त्ाांच्ा वापरासांबांधी 
आजच्ा काळात को्णते बदल झालेले णदसतात.

लोकसांख्ा वाढीसोबत वस्त्ाांचा वापर ्ही वाढला. 
सतत वाढत जा्णाऱ्ा माग्णीनुसार नसणग्षक तांतूांचे उतपादन 
पुरेसे नव्हते म्ह्णून वज्ञाणनकाांनी म्ा्षणदत असलेल्ा नसणग्षक 
तांतूसाठी णवणवध प्ा्ष् शोध्णे सुरू केले.

औद्ाेणगक रिाांतीमुळे वस्त् त्ार करण्ासाठी 
लाग्णारी ्ांत्सामु ी आण्ण तांत्ज्ञानामध्े खूप बदल झाला. 

ल्हान कुटीर उद्ोगाांच्ा जागी अनेक ्ांत्ाांची णनणम्षती 
करण्ात आली आण्ण कापड उतपादन ्हा एक मोठा उद्ोग 
बनला. 
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 त ा क्रमांक. १.१ : वस्त् बिवणयाचा क्रम

(धागे)(तंतू)
(कापड)

इंटरिेट माझा चमत्!
वस्त्ोद्ोग णवकासामध्े इतर को्णत्ा शास्त्ज्ञाांनी 

म्ह वपू्ण्ष ्ोगदान णदले आ्हे ते शोधा.

  १.२ वस्त्शास्त्ाचरी वया री व अ ्ड

सांगा पा !

l कपडा त्ार करण्ासाठी क ा माल म्ह्णून का् 
वापरले जाते

l आप्ण का्ही तांतूांची नावे साांगू शकता

इां जी भारेत वस्त् म्ह्णजे ‘टेकसटाईल’ ( e le) 
्हा शबद ललॅणटन भारेतील ‘टेकसणटणलस’ ्ा शबदावरून 
आला आ्ेह. जो ‘टेकसेरे’( e ere) णरि्ापदावरून ्ेतो.  
‘टेकसेरे’ म्ह्णजे चवणणे. अशा प्रकारे वस्त् म्ह्णजे  
तंतूपासूि चकंवा तंतूचरी कताई क ि तयार झालेले धागे 
वाप ि बिवलेले कापड. त्ामुळे ‘वस्त्’ ्ा सांज्ञेत तांतू, 
धागे व त्ाांपासून णव्ूणन, णनणटांग, बॉांणडांग, फेशलटांग, रिोशा 
इ. णवणवध प्रकारे केलेले कापड व कापडी वस्तूांचा समावेश 
्होतो. वस्त्ाांचा अ ्ास करताना त्ाच्ा मूलभूत घटकाांची 
रिमवार ळख करून घे्णे आव््क आ्ेह. 

v वस्त्शास्त्ाचया अ यासाचे मह व :

वस्त् ्हे आपल्ा जीवनातील अणवभाज् अांग 
असल्ाने त्ाांची ्ोग् णनवड आण्ण खरेदी कशी करावी 
्हे णशक्णे जररीचे आ्हे. ्ासाठी आपल्ाला णवणवध 
प्रकारच्ा तांतूांची व त्ाांच्ा गु्णधमा्षची माण्हती अस्णे 
आव््क आ्हे. णवणशष्ट तांतूांपासून बनवलेल्ा कापडाांचा 
उप्ोग ्ोग्प्रकारे कसा करावा. तसेच ्हे कपडे दीघ्षकाळ 
वापरता ्ावेत ्ासाठी त्ाांची ्ोग् काळजी कशी ्ावी 
्हे समजेल. वस्त्शास्त्ाच्ा अ ्ासामुळे आपल्ाला 
खालील गोष्टींब ल माण्हती णमळेल :

१. वस्त्तांतूचे णवणवध प्रकार, त्ाांचे गु्णधम्ष व उप्ोग.
२. धागे त्ार करण्ाचे तांत् व धाग्ाांचे णवणवध प्रकार.

३. कापड त्ार करण्ाच्ा णवणवध पद्धती, णवणवध 
णव्णी व त्ाांची वणशषट्े.

४. कापडाचा दजा्ष णकंवा गु्णवतता आण्ण का््षषिमतेत 
सुधार्णा ्होण्ासाठी कापडावर केलेल्ा णवणवध 
सांस्कर्ण प्रणरि्ा.

५. णवणवध प्रकारच्ा वस्त्ाांची णनवड, उप्ोग आण्ण 
णनगा.

v वस्त् तंतूंचा पयोग :

प्राचीन काळी वस्त्ाांचा उप्ोग शरीराचे सांरषि्ण 
करण्ाकररता म्ा्षणदत ्होता. आजच्ा काळात कापडाचा 
उप्ोग केवळ पे्ेहरावाचे कपडे णकंवा घरगुती उ ेशाांसाठीच 
म्ा्षणदत ना्ही तर सव्ष वेगवेगळ्ा षिेत्ाांत ्ाचा उप्ोग 
केला जातो. तक्ता रि.१.२ मध्े वस्त्ाांचे णवणवध उप्ोग 
णदलेले आ्ेहत.
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त ा  क्र. १.२ : वस्त्ांचे चवचवध पयोग 

वस्त्ाांची णवणवध उदा्हर्णे णलहून अपू्ण्ष तक्ता पू्ण्ष करा.

त ा  क्र. १.३ : वस्त्ांचे पयोग

१. पे्हेरावासाठी 
उप्ोग

शट्ष, साडी,       पँलॅट, णवजार, सलवार, कुडता कमीज धोतर
...................................... ...................................... ....................................
...................................... ...................................... ....................................

२. गृ्होप्ोग पडदे,     चादरी, टॉवेल, टेबलमलॅट,            ड्ेपरी,        गाणलचे          टेबल ॉथ 
...................................... ...................................... ....................................
...................................... ...................................... ....................................

३. औद्ोणगक 
उप्ोग

अांतराळवीराांची वस्त्े               दोर                 सलॅक                जाळी
अण रोधक कपडे,                 धागे                 बलॅग                 गाळ्णी               दोऱ्ा तांबू 
...................................... ...................................... ....................................
...................................... ...................................... ....................................

४. वद्की् 
उप्ोग

णनजयंतूक कापूस  शस्त्णरि्ाांचे दोरे कृणत्म रक्तवाण्हन्ा.
बँडेज  झडपा 
...................................... ...................................... ....................................
........................................ ...................................... ....................................

५. अवाांतर 
उप्ोग

छ ्ा, बूट, णशव्णकाम, भरतकामाचे दोरे, पस्ष, टोपी, लेस 
...................................... ...................................... ....................................
...................................... ...................................... ....................................

वस्त्ांचे  
पयोग

औद्ोणगक

वद्की्अवाांतर

पे्हेरावासाठी

गृ्होप्ोगी
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v .२.२ तंतूचे संघटि

नसणग्षक णकंवा मानवणनणम्षत गटातील सव्ष तांतूांना 
शास्त्ी् षट्ा ‘ब वाररक’ ( ol er) असे म्ह्णतात. 
पालॅलीमर ्ही मूळ ीक शबदावरून आलेली सांज्ञा असून णतचा 
अथ्ष ‘अनेक भाग’ असा आ्हे. ज्ावेळी अनेक ल्हान रे्णू 
म्ह्णजेच एकवाररके ( o o er) एकत् जोडले जाऊन 
त्ापासून मोठा रे्णू त्ार ्होतो. त्ाला ‘ब वाररक’ असे 
म्ह्णतात. 

रे्णू   कवा रक.

रे्णूांची साखळी    ब वा रक.

ज्ा प्रणरि्ेमुळे एक णकंवा एकापेषिा जास्त प्रकारची 
एकवाररके एकत् जोडली जाऊन त्ापासून ब वाररक बनते.  
त्ा प्रणरि्ेला ब वा रक करण  असे म्ह्णतात. 

सव्ष नसणग्षक तांतूमध्े ्ही ब वाररकीकर्णाची 
प्रणरि्ा नसणग्षकररत्ा ्होते. मानवणनणम्षत तांतूांच्ा उतपादनात 
ब वाररकीकर्णाची प्रणरि्ा उ  दाब णकंवा उ  तापमान 
णकंवा ्ा दोन्हींच्ा मदतीने घडवून आ्णली जाते. एकाच 
प्रकारची एकवाररके जोडली जाऊन ब वाररके त्ार ्होते. 
(णचत् रि. १.५. १) 

चचत् क्र. १.  : ब वा रक करण

 अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ  १

 अ  ब  अ  ब  अ  ब  अ  ब  अ  ब     २

 अ  ब  ब  ब  अ  ब  अ  ब  अ  अ     ३

णवणवध प्रकारची अनेक एकवाररके जोडली जाऊन 
ब वाररक त्ार ्होते. (णचत् रि. १.५  २ आण्ण ३) 

ब वाररकाच्ा ्ा लाांब साखळ्ा स्हजप्णे 
णकंवा साध्ा सूक्मदश्षकाखाली णदसत ना्हीत. 
ब वाररकातील एक्ूण जोडल्ा गेलेल्ा एकवाररकाांच्ा 
“ब वा रक करणाचे प्रमाण (णड ी ऑफ पॉणलमराझेशन) 

 असे म्ह्णतात.

ा   ा

साखळरीचरी लांबरी जेव री जास्त तेव े ब वा रक करणाचे 
प्रमाण जास्त व जेव े ब वा रक करणाचे प्रमाण जास्त 
तेव े तंतू अचधक मजबूत असतात.

v वस्त्शास्त्ामधये वापरलया जाणा या काहरी 
मह वाचया सं ा : 

१. आखूड तंतू ( le i re)  ज्ा तांतूांची 
लाांबी कमी असते व ज्ामुळे लाांबी इांच णकंवा 

सांेणटमीटरमध्े मोजली जाते अशा तांतांूना  आखूड 
चकंवा स्टेपल तंतू असे म्ह्णतात. रेशमाचा अपवाद 
वगळता सव्ष नसणग्षक तांतू आखूड तांतू आ्ेहत.

२. लांब (चफलमट) तंतू  जे तांतू सलग, अम्ा्षद 
लाांबीचे असतात व त्ामुळे ्ाड्ष णकंवा मीटरमध्े 
मोजतात त्ाांना  चफलमट चकंवा लांब तंतू म्ह्णतात. 
रेशीम ्हा नसणग्षक तांतू व सव्ष मानवणनणम्षत तांतू ्हे 
णफललॅमट तांतू आ्ेहत. आव््कतेनुसार आखूड 
करता ्ेतात.

३. तापसं ाशरील तंतू  जे तांतू उष्णतेने मऊ ्होऊन 
लवचीक ्होतात व त्ा्हीपेषिा जास्त उष्णता 
णदल्ास णवतळतात, जळतात णकंवा णवतळत 
जळतात त्ाांना तापसं ाशरील तंतू म्ह्णतात. रेऑन 
वगळता सव्ष मानवणनणम्षत तांतू तापसांज्ञाशील तांतू 
आ्ेहत.
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चचत् क्र. १.  : वस्त्शास्त्ातरील मह वाचया संकलपिा

आखूड तंतू 
(स्टेपल) तंतू

लांब 
(चफलमट) 

तंतू

तापसं ाशरील 
तंतू 

अतापसं ाशरील 
तंतू

l लाांबीला कमी l जास्त लाांब

l उष्णतेने  
णवतळतात

l उष्णतेने  
जळतात

तापसांज्ञाशील आण्ण अतापसांज्ञाशील तांतूमधील फरक तक्ता रिं. १.३ मध्े दश्षणवला आ्ेह.  

त ा क्रं. १.३  तापसं ाशरील आचण अतापसं ाशरील तंतूंमधरील फरक

तापसं ाशरील तंतू अतापसं ाशरील तंतू

१. ठराणवक तापमानापेषिा जास्त तापमानाला मऊ ्होतात 
आण्ण त्ाांचा आकार बदलतो. 

१. ्ेह तांतू उष्णतेने मऊ ्होत ना्हीत व णवतळत ना्हीत.

२. तापमान वाढल्ास ते णवतळतात. २. तापमान वाढल्ास ते पू्ण्षप्णे जळून जातात.

३. णवतळल्ानांतर  ते कठी्ण कडक काळी गोळी त्ार 
्होते.

३. जळल्ानांतर त्ाची राख त्ार ्होते.

सांगा पा !
l आपल्ासाठी णकती णवणवध प्रकारचे तांतू उपलबध आ्ेहत
l को्णत्ा प्राप्तीस्थानाांतून (स्त्ोतामधून) आपल्ाला ्ेह तांतू णमळतात

४. अतापसं ाशरील तंतू  उष्णतेमुळे णवतळत 
नसलेल्ा तांतूांना अतापसांज्ञाशील तांतू म्ह्णतात 
णकंवा जे तांतू उष्णतेने मऊ ्होत ना्हीत णकंवा 

णवतळत ना्हीत प्ण आकसून जळतात त्ाांना 
अतापसांज्ञाशील तांतू म्ह्णतात. सव्ष नसणग्षक तांतू व 
रेऑन ्ेह अतापसांज्ञाशील तांतू आ्ेहत. 
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१.३  वस्त्तंतूंचे वग करण

 अनेक प्रकारचे तांतू णनसग्षत  अशस्ततवात असतात. परांतु त्ातील सव्ष तांतूांचा कापड बनवण्ास  उप्ोग करता ्ेत 
ना्ही. कापडाांमध्े वापरलेल्ा तांतूांना  वस्त् तंतू म्ह्णतात. वस्त्तांतूांची व्ाख्ा खालीलप्रमा्णे करता ्ेईल 

ा ा ा  ा  ांपास   ा  ा ा ं  स ा

वस्त् तांतूांचे वगवीकर्ण पारांपररक ोतानुसार केले जाते. वस्त्तांतूांचे वगवीकर्ण िसचग्डक तंतू व मािवचिचम्डत तंतू अशा 
प्रकारे करतात. तक्ता रिं. १.४, १.५ अाण्ण १.६ मुळे ्ेह वगवीकर्ण समजून घे्णे अणधक सोपे ्होईल. 

  
त ा क्रं. १.४

तंतूंचे वग करण

 िसचग्डक तंतू मािवचिचम्डत तंतू

स ग  ं    ं  सगा  ं  पा  प  स ा  ा ं ा स ग  ं  ा  नसणग्षक तांतू ्हे 
वनस्पतीज, प्राण्णज व खणनज अशा तीन ोताांपासून प्राप्त ्होतात. (तक्ता रिं.१.५ पा्हावे)

त ा क्रं. १.

िसचग्डक तंतू  

 अ.  सेलयतुलोजज य तंतू ब.  प्रच िज य तंतू क. खचिज तंतू 
 १.  सतुतरी १.  लोकर  १.   असबेसट स
 २.  चलिि २.  रेशरीम
 ३.  यूट ३.  वचश पूण्ड केस तंतू

 ४.  केप क  .  करॅश्मर 

 .  रेमरी  .  मो्हेर

 .  हे प  . अांगोरा
 .  का या    
 ८.  चससल 
 .  चपिा
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 त ा क्रं. १.  : िसचग्डक सेलयूलोजज य तंतू आचण िसचग्डक प्रच िज य तंतू यांमधरील फरक

 िसचग्डक सेलयूलोजज य तंतू िसचग्डक प्रच िज य तंतू

१. वनस्पतींच्ा णवणवध भागाांमधून उपलबध ्होतात.  
उदा.  सुती, णलनन इ.

१. णवणवध प्राण्ाांपासून उपलबध ्होतात.  
उदा.  लोकर, रेशीम  इ.

२. रासा्णनक षट्ा सेल्ूलोजचे तांतू आ्हेत. २. रासा्णनक षट्ा प्रणथनाांचे (प्रोटीन) तांतू आ्हेत.

ं ा पा  सगा  प  स  ं   स ग  ा  प ा ा ा सा ा ा  ा ा  
पा   ं   ा  ं  ा सं  ं    ा ा  

मानवणनणम्षत तांतू ्हे अतापसांज्ञाशील अाण्ण तापसांज्ञाशील तांतू(तक्ता रिं.१.७) मध्े णवभागलेले आ्ेहत.

त ा क्रं. १.

मािवचिचम्डत तंतू

 अतापसं ाशरील तंतू तापसं ाशरील तंतू

 १. रे ि १.  िायल ि

 २. अझल ि २. प लरी स्टर
   ३. अचक्रचलक
   ४. काच तंतू / फायबर लास
   . धातूज तंतू

रे ि - ्ा तांतूकररता वापरण्ात ्े्णारा क ा माल फक्त नसणग्षक सेल्ूलोजजन् ोतापासून णमळणवला जातो. 
्ाच कार्णामुळे रे िला पतुि तपाचदत सेलयूलोज तंतू हणूि ळखले जाते. वहस्कोस रे ि ्हा तांतू सव्ष रेऑनच्ा 
प्रकारात सवा्षत लोकणप्र् तांतू आ्हे.

सेलयूलोजज य तंतू : वनस्पतीपासून णमळ्णारे तांतू 
्हे रासा्णनक षट्ा सेल्ूलोजचे बनवलेले असतात. त्ाांना  
सेलयूलोजज य तंतू असे म्ह्णतात. ्हे तांतू वनस्पतींच्ा 
मुळ, खोड, पान व फळ ्ा भागाांमधून उपलबध ्होतात. ्ा 

े्णीतील सुती आण्ण णलनन ्हे सवा्षत जास्त वापरले जा्णारे 
तांतू आ्हेत.

प्रच िज य तंतू : ्हे तांतू प्राण्ाांपासून णमळतात. 
्हे रासा्णनक षट्ा प्रणथनापासून बनलेले असतात. ्ा 
तांतूांमध्े प्राण्ाांच्ा शरीरावर नसणग्षकप्णे वाढ्णारे केस 
णकंवा का्ही कीटकाांनी वलेले  स्त्ाव ्ाांचा ्ात समावेश 

्होतो. ्ा े्णीतील लोकर आण्ण रेशीम ्ेह सवा्षत लोकणप्र् 
तांतू आ्ेहत.

खचिज तंतू : असबेसट स ्हा एकमेव नसणग्षक 
खणनज तांतू आ्ेह. अलॅसबेसटॉस ्हा खा्णीतील खडकात 
सापडतो. ्हा तांतू उष्णतेने पेट घेत ना्ही. त्ाच्ा ्ा 
णवणशष्ट गु्णधमा्षमुळे णवणवध औद्ोणगक वापरासाठी तसेच 
बाांधकाम व्वसा्ातसुद्धा ्ा तांतूांचा मो ा प्रमा्णावर 
वापर ्होतो. 

नसणग्षक सेल्ूलोजजन् तांतू आण्ण नसणग्षक 
प्रणथनजन् (प्रा्णीज) तांतू ्ाांमधील फरक तक्ता रिं.१.६ 
मध्े णदलेला आ्ेह. :
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अझल ि  ्ा तांतूकररता क ा माल म्ह्णून 
नसणग्षक (प्रोटीन) प्रणथनजन् ोताांकडनू णमळवला जातो. 
अलॅझलॉन ्हे तांतू स्पशा्षस मऊ असतात आण्ण त्ाांचे इतर 
तांतूांबरोबर णम ्ण करतात.

िायल ि  प लरी स्टर इ.  ्ा तांतूकररता क ा 
माल णभ  रसा्नाांपासून णमळतो. ्हे सव्ष तांतू तापसं ाशरील 
तंतू आ्हेत.

काच अाचण धातूज तंतू : ्हे मानवणनणम्षत खणनजे 
आण्ण धातूांचा वापर करून त्ार केले जातात. जे मूलत  
तांतूम् स्वरूपात नसतात. म्ह्ूणनच त्ाांना मानवणनणम्षत 
खणनज तांतू असे्ही म्ह्णतात. ्हे तांतू तापसं ाशरील आ्ेहत. 
अत्ांत उ  तापमानात ते णवतळतात णकंवा त्ाांचे स्वरूप 
बदलतात.

इंटरिेट माझा चमत्!
नवनवीन मानवणनणम्षत तांतूांची आण्ण त्ाांच्ा णवणवध 
वापराब लची माण्हती शोधा. 

१.४  वस्त्तंतूंचे गतुणधम्ड

l नसणग्षक व मानवणनणम्षत तांतूांचे गु्णधम्ष को्णते

l वस्त्ाांची णनवड करण्ाकररता तांतूणवर्ी असलेल्ा 
ज्ञानाचा उप्ोग कसा ्होतो.

जर एखादा धागा का्ही णवणशष्ट गु्ण धार्ण करत 
असेल, तर अशा सरळ णकंवा लाांब धाग्ाला आप्ण कापड 
णव्णण्ास ्ोग् असा धागा असे म्ह्णू शकतो. एखाद्ा 
धाग्ामध्े वस्त्तांतू म्ह्ूणन ळखण्ासाठी जे णकमान 
गु्णधम्ष अस्णे गरजेचे असतात त्ाांना  प्रा चमक गतुणधम्ड 
असे म्ह्णतात. ् ा गु्णधमा्षव्णतररक्त आ्णखी का्ही गु्णधम्ष 
जे वस्त्तांांतूमध्े अस्णे अपेणषित असतात, त्ाांना  द यम 
गतुणधम्ड असे म्ह्णतात. ्हे  गु्णधम्ष अगदी तांतोतांत असावेत 
असे सक्तीचे ना्ही, परांतु त्ाांच्ा अांतभा्षवामुळे णकंवा 
असल्ामुळे धाग्ाची उप्ुक्तता आ्णखी सुधारते.  तक्ता 
रिं. १.७ मध्े वस्त्तांतूांच्ा प्राथणमक व दुय्म गु्णधमा्षची 
्ादी देण्ात आली आ्हे :

त ा क्रं. १.८ वस्त्तंतूचे गतुणधम्ड

प्रा चमक गतुणधम्ड

लाांबी  मजबुती लवणचकता

सुसांबद्धता समानता

प्रा चमक गतुणधम्ड : 

१. लांबरी : को्णता्ही वस्त्तांतू पुरेशा प्रमा्णात लाांब 
असावा लागतो. तरच तो वस्त् बनवण्ास ्ोग् 
्होतो. तांतूची लाांबी ्ही त्ाच्ा जाडीपेषिा कमीत 
कमी शांभर पट लाांब असली पाण्हजे. साधार्णप्णे 
तांतू णजतका लाांब णततका त्ापासून मजबूत धागा 
त्ार ्होतो.

२. मजबतुतरी : वस्त्तांतू पुरेसा मजबूत अस्णे आव््क 
असते. तांतूपासून धागा व धागे णव्ूणन कापड 
बनवताना त्ात मजबुती अस्णे आव््क असते. 
तांतूची मजबुती मस/णडणनअरमध्े व्क्त केली 
जाते. तांतूच्ा मजबुतीचा णवचार करताना कोरड्ा 
तसेच ल्ा शस्थतीतील तांतूांच्ा मजबुतीचा णवचार 
करतात. ल्ा शस्थतीतील मजबुतीमुळे ्ोग् 
धुलाई प्रणरि्ा णनवडण्ास मदत ्होते.

३. लवचचकता : तांतू न तुटता वाकला जाण्ाची 
षिमता म्ह्णजे लवणचकता. वस्त्तांतू लवणचक 
असल्ामुळे त्ाांना पीळ देऊन धागा त्ार करता 
्ेतो. चाांगली परीधानषिमता अस्णाऱ्ा धाग्ाांची 
णनणम्षती करण्ासाठी तांतूांची लवणचकता उप्ोगी 
ठरते. कापडाची पररधानषिमता ्ेह कापड शरीराच्ा 
आकाराप्रमा्णे व स्हजतेने ्हालचाल करण्ास मदत 
करते.

४. सतुसंबद्धता : सुसांबद्धता म्ह्णजे तांतूची एकत् 
रा्हण्ाची व एकमेकाांना धरून ठेवण्ाची षिमता 
्हो्. ्ा गु्णधमा्षचा अभाव असल्ास धागा त्ार 
करताना तांतूांना एकत् ठेव्णे अशक् असते.

. समािता : जर तांतूांमध्े वरील णदलेल्ा चार गु्णधमायंत 
समानता असेल तरच त्ापासून धागा त्ार कर्णे व 
त्ापासून कापड त्ार कर्णे शक् ्होते. 
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  ग  : ्हे दुय्म गु्णधम्ष कापडाच्ा तांतूमध्े 
अस्णे इष्ट असतात   परांतु अत्ाव््क असतात 
असे ना्ही. दुय्म गु्णधमा्षच्ा उपशस्थतीमुळे 
वस्त्ाांमध्े णवणशष्ठ उप्ोग षिमता णदसून ्ेते. तक्ता 
रि. १.९ मध्े वस्त्तांतूच्ा दुय्म गु्णधमा्षची ्ादी 
देण्ात आली आ्हे.

१. भ चतक स्व प : सव्षसाधार्णप्णे तांतूची लाांबी, रांग, 
चमकदारप्णा आण्ण पोत ्ाांचा भ णतक स्वरूपात 
समावेश ्होतो. साधार्णप्ेण णन्णमत व गुळगुळीत 
तांतूपासून गुळगुळीत व णन्णमत णदस्णारे कापड 
त्ार ्होते.

 अ.  : चमकदार तांतूांपासून चमकदार कापड 
बनवले जाते, की जे अणतश्  आकर्षक 
असते. सव्ष वस्त्तांतूांमध्े रेशीम तांतूला  
अणतश् उततम चमक असते. सुती तांतूला 
चमक नसते. मानवणनणम्षत तांतूची चमक खूप 
जास्त असते, परांतु ती णन्ांणत्त करता ्ेते.

 

 
 

 अाकतरी क्रं. १.  : चमकदार कापड

 अाकतरी क्रं. १.  : चिस्तेज कापड

 ब.  रंग : बऱ्ाचशा नसणग्षक तांतूांना को्णता ना 
को्णता रांग असतोच. सुती आण्ण रेशीम 
धागे ने्हमी णफ ट पाांढरा णकंवा णरिम 
रांगाचे असतात. णलनन ्हे णफ ट णपवळसर 
णकंवा णफ ट तपणकरी णकंवा करड्ा रांगाचे 
असतात. लोकरीचे तांतू ्ेह पुषकळ रांगात 
णमळतात. त्ामध्े काळा रांग्ही अांतभू्षत 
असतो. मानव णनणम्षत तांतू ्ेह सव्षसाधार्णप्णे 
पाांढऱ्ाशु  रांगात बनवले जातात.

 क. पोत : पोत म्ह्णजे पृष्ठभागावरील कापडाची 
गु्णवतता. रेशमी पोत अत्ांत मऊ असतो. 
तर सुती तांतूचा/कपड्ाचा पोत णकंणचतसा 
खडबडीत असतो. ज्ूट आण्ण का ्ा 
्ाांचा्ही पोत बराचसा खडबडीतच असतो. 
मानवणनणम्षत तांतू ्ेह सव्षसाधार्णप्णे अणतश् 
मऊ असतात परांतु त्ाांचा पोत णन्ांणत्त करता 
्ेते.
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त ा िं १.

 वस्त्तंतूचे गतुणधम्ड  - द् यम गतुणधम्ड

भ चतक स्व प

घनता

लवणचकता

चु्णीणवरोधकता

आद्षता 
शोरकता

जणवक 
गु्णधम्ष

उष्णतेसांबांधी 
गु्णधम्ष

२.  घिता : घनता म्ह्णजे प्रणत एकक आकारमानाचे 
णकंवा कपड्ाचे असलेले वजन आण्ण साध्ा भारेत 
म्हटले तर तांतूचा भरीवप्णा णकंवा जडप्णा. उ  
प्रतीची घनता असलेल्ा कापडाचे वजन जास्त 
असते व कमी प्रतीची घनता असलेल्ा कापडाचे 
वजन कमी असते.

३.  त यता : तांतू ता्णल्ावर त्ाची ता्णण्ाची षिमता 
व ता्ण कमी केल्ावर तो आ्हे त्ा शस्थतीत 
रा्हण्ाच्ा षिमतेला तन्ता असे म्ह्णतात. 
मानवणनणम्षत तांतूमध्े नसणग्षक तांतूपेषिा जास्त तन्ता 
असते. ्हे अणतश् सो्ीस्कर असे कपड्ाचे गु्णधम्ष 
आ्हेत. ्ामुळे कपडे स्हजतेने घाल्णे व काढ्णे 
सो्ीचे ्होते.

४. चतुणरीचवरोधकता : चुरगळण्ास णवरोध करण्ाची 
तांतूची षिमता म्ह्णजे चु्णीणवरोधकता. ्हा गु्णधम्ष 
असलेल्ा तांतूच्ा कापडाला सुरकुत्ा पडत 
ना्हीत व कपड्ाांना इस्त्ी करण्ाची गरज पडत 
ना्ही. चु्णीणवरोधकता नसेल तर वारांवार इस्त्ी 
करण्ाची गरज भासते. नसणग्षक तांतूशी तुलना करता 

मानवणनणम्षत तांतू ्ेह अणधक चाांगले चु्णीणवरोधक 
असतात.

. आद््डता-शो कता  : जर तांतूमध्े आद्षता शोरून 
घेण्ाची षिमता चाांगली असेल तर ्ेह घाम शोरून 
घेतील आण्ण अशा प्रकारे कपडे पररधान करण्ास 
अणधक सुखकर ्होतील. जर आद्षता शोर्णाची 
षिमता चाांगली नसेल तर कापड सुकण्ास वेळ 
लागेल. मावनणनणम्षत तांतूमध्े आद्षता शोर्णाची 
षिमता ्ही नसणग्षक तांतूपेषिा कमी असते.

. णतेसंबंधरी गतुणधम्ड :   

 अ.  ा प ा   : को्णते्ही नुकसान न 
्होता तांतूांची उष्णता स्हन करण्ाची षिमता  
म्ह्णजे उष्णतारोधक षिमता असे म्ह्णतात. ्ा 
गु्णधमा्षमुळे णवणवध तांतूांचे कपडे धु्णे व इस्त्ी 
कर्णे ्ाब ल माण्हती णमळण्ास मदत ्होते. 
मानव  णनणम्षत तांतू ्ेह उष्णतारोधक असतात. 
त्ामुळे उष्णतेने ते स्हज खराब ्होतात.

 ब.  णता वाहकता : तांतूची उष्णता वाहून नेण्ाची 
षिमता म्ह्णजे उष्णता वा्हकता. चाांगली 
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उष्णता वा्हकता असलेले तांतू आपल्ा 
शरीरातील उष्णता बा्हेरील वातावर्णात 
वाहून नेतात. ्ामुळे आपल्ाला उन्हाळ्ात 
आरामदा्क वाटते. उष्णता वा्हकता कमी 
असलेले तांतू आपल्ा शरीरातील उष्णता 
बा्हेरील वातावर्णात वाहून नेत ना्हीत त्ामुळे 
थांडीत आपल्ाला ऊबदार वाटते.  

. जचवक गतुणधम्ड   

 अ. क टकाचा प रणाम : कीटकाांचा परर्णाम 
कसर व अन् कीटकाांचा तांतू णकंवा कापडावर 
्हो्णारा परर्णाम ्ाचा णवचार ्ा गु्णधमा्षत 
करतात. सव्षसाधार्ण नसणग्षक प्रणथनजन् 
तांतूला कसरचा प कन ्हानीकारक परर्णाम 
्होतो.

 ब. बतुरशरीचा प रणाम  : नसणग्षक वनस्पतीजन् 
तांतूला बुरशीचा ्हानीकारक परर्णाम ्होतो. 
मानवणनणम्षत तांतूांना कमी प्रमा्णात परर्णाम 
्होतो. 

आपण कधरी हा चवचार केला आहे का?  

l सुती चुडीदारपेषिा लेणगांगज अांगात घाल्णे व काढ्णे 
अणधक सोपे असते ्हा सवायंचा अनुभव आ्ेह ना  

l तुम्हाला सलवार कुडत्ाला इस्त्ी वारांवार करावी 
लागते प्ण ढ्णीला करावी लागत ना्ही

l कृणत्म तांतूांचे कपडे लवकर  वाळतात तर सुती 
कपडे वाळण्ास णवशेरत: पावसाळ्ात अणधक 
वेळ लागतो असे का  

l इस्त्ी करताांना का्ही कपडे गरम इस्त्ीला णचकटतात, 
त्ाांना इस्त्ी करताना इस्त्ीचे तापमान कमी करावे 
लागते. ्ाचे कार्ण का् असू शकेल   

l आप्ण उन्हाळ्ात सुती कपडे व ण्हवाळ्ात 
लोकरी कपडे घाल्णे का पसांत करतो  

l जाड टॉवेलना पावसाळ्ात कुबट वास ्ेतो असे 
का

ततुमचया बतुधदरीचा पयोग करा
 

१.  काहरी मह वाचया वस्त्तंतूंचया गतुणधमा्डचया 
अक्रांचरी अदलाबदल केलरी आहे. ते गतुणधम्ड 

ळखा व यो य क ि चदलेलया जागेत अ ्डपूण्ड 
श द तयार करा.

 अ)  व क णच ल ता ......................

 ब) ्णी ध ता रो चु णव क ....................

 क) क म च ................................

 ड)  घ ता न ................................

 ई)  ती ज बु म ............................

 फ) न् त ता .............................

२. खालरी चदलेलया रका या जागरी क यो य अक्र 
भ ि श द अ ्डपूण्ड करा. 

 (न, स, शी, ए, र, ला, ट, णच, ॲ, बे, च, तां, णरि, 
टॉ, क) 

 णल ....न   णफ....म....

 घ....ता   लव....कता

 णस....ल    ....स....स....स

 रे....म    पॉली....स्ट....

 का.... .... तू  ॲ....णल....
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३.  खालरी चदलेलया टेबलमधये काहरी तंतू/ गतुणधम्ड आचण तयाचया दाहरणाचे वग करण केले आहे. यामधये असलेलया 
रका या जागरी यो य श द भ ि त ा पूण्ड करा. 

तंतू/ गतुणधम्ड दाहरणे १ दाहरणे २
प्राथणमक गु्णधम्ष
वनस्पतीज तांतू णलनन

रेशीम लोकर
इतर सुतीचे उप्ोग मलमप ी

णफललॅमट रेशीम
स्टेपल तांतू (आखूड तांतू) कापूस

तापसांज्ञाशील तांतू ना्लॉन

वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जो ा जतुळवा.
 

अ ब

१) सुती अ) प्रणथनजन् तांतू  

२) रे्ॉन ब) मानवणनणम्षत प्रणथनजन् तांतू

३) अलॅसबेसटॉस क) पुनरतपाणदत सेल्ूलोजजन् 
तांतू

४) ना्लॉन ड) वणशषट्पू्ण्ष केस तांतू

५) रेशीम इ) तापसांज्ञाशील तांतू

ई) वनस्पतीज तांतू

फ) नसणग्षक खणनज तांतू

२. खालरील प्रशिांसाठरी पतु रील पया्डयांपक  सतुयो य 
पया्डय चिवडि ततरे चलहा:

 १. अतापसांज्ञाशील तांतू
  अ) पॉलीएस्टर    ब)  अलॅझलॉन   क)  रे्ॉन

 २. शव्हस्कोस रेऑन तांतू
  अ) मानवणनणम्षत तांतू 
  ब) नसणग्षक तांतू
  क)  खणनज तांतू

 ३. तापसांज्ञाशील तांतू
        अ) सुती       ब) लोकर        क)  ना्लॉन

 ४. पुनरतपाणदत सेल्ुलोजजन् तांतू
        अ) रेशीम 
  ब) शव्हस्कोस रेऑन
  क) पॉलीएस्टर

 ५.    ्ेह वस्त्तांतूांचे प्राथणमक गु्णधम्ष आ्ेहत.
  अ) घनता    
  ब) समानता 
  क)  चु्णीणवरोधकता

३. चूक चकंवा बरोबर ते चलहा.
१. अलॅसबेसटॉस ्हा एकमेव नसणग्षक खणनज तांतू 

आ्ेह.
२.   णलनन तांतू प्रणथनजन् असतात.  
३.    अलॅसबेसटॉस ्हा धातूज तांतू आ्ेह  

    स्वाधयाय
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४.    आद्षता शोरकता ्हा तांतूचा प्राथणमक गु्णधम्ष 
आ्हे.

५.    चमक ्हा तांतूचा दुय्म गु्णधम्ष आ्हे.

४. खालरील गोष्ट चरी िावे चलहा :

१. एकमेव नसणग्षक खणनज तांतू 

२. चुरगळण्ाला णवरोध करण्ाची तांतूची षिमता 
म्ह्णजे  

३. एकमेव नसणग्षक णफलामट तांतू 

४. पुनरतपाणदत सेल्ूलोजजन् तांतू  

५. नसणग्षक प्रणथनजन् तांतू 

.     पतु रील चदलेलया गटात तंतूंचे वग करण करा : 

 १. िसचग्डक तंतू आचण मािवचिचम्डत तंतू
  ज्ूट, अलॅणरिणलक, केपॉक, पॉलीएस्टर.

 २. प्रा चमक गतुणधम्ड आचण द यम गतुणधम्ड
समानता, घनता, तन्ता, मजबुती

लघतुततररी प्रशि

१.  पतु रील सं ा स्पष्ट करा :   
 १. ब वाररकीकर्ण (पॉलीमराझेशन)
 २.  तापसांज्ञाशील तांतू
 ३.  णफलामट तांतू
 ४.  आखूड तांतू
 ५.  पुनरतपाणदत तांतू
 ६.  घनता
 ७.  चु्णीणवरोधकता
 ८.  प्राथणमक गु्णधम्ष

२.  फरक स्पष्ट करा : 

 १. तापसांज्ञाशील तांतू  आण्ण अतापसांज्ञाशील तांतू

 २. नसणग्षक सेल्ूलोजजन् तांतू आण्ण नसणग्षक 
प्रणथनजन् तांतू

३.   कारणे ा :
१. मानवणनणम्षत तांतूांपासून त्ार केलेले कापड 

लवकर कोरडे (सुकतात) ्होतात.
२. पावसाळ्ात टॉवेलस खराब ्होतात.
३. कृणत्म कपड्ाांना इस्त्ीची आव््कता ना्ही.
४. रे्ॉन तांतूला पुनरतपाणदत सेल्ूलोजजन् तांतू 

म्ह्णतात.
५. उन्हाळ्ात सुती कापड वापरतात.
६. ण्हवाळ्ात लोकर तांतू पसांत करतात.
७. इस्त्ी गरम असेल तर कृणत्म कापड णचकटते.

४.  खालरील प्रशिांचरी ोड यात ततरे चलहा :
१. प्राथणमक गु्णधम्ष (को्णते्ही दोन).
२. चु्णीणवरोधकता आण्ण घनता.
३. उष्णता वा्हकता आण्ण चमक.
४. नसणग्षक तांतूचे वगवीकर्ण.
५. मानवणनणम्षत तांतूचे वगवीकर्ण.

प्रकलप / स्वयंअधययि

१. दनांणदन जीवनात वापरण्ात ् े्णाऱ्ा वस्त्उतपादनाांची 
्ादी त्ार करा.

२. णवणवध नसणग्षक आण्ण मानवणनणम्षत तांतूपासून त्ार 
केलेल्ा कापडाांचे नमुने गोळा करा.

f f f
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घटक  - 2   सतुतरी तंतू
िसचग्डक सेलयतुलोजज य तंतू

सांगा पाहू!

l ्यिि ्य्य णकद ं ी्य दे ्यि कोणि्य िंि ज्यसि प्र ्यण्यि व्यपिल्य ज्यिो?

l सिी िंिचे प्र्य ीस ्यन कोणिे?

l सिी िंिल्य नैसदगक से ्यलोजज ्य िंि असे क्य सं ो ले ज्यिे?

 ्य्य प्रकिण्य ्ये आपण सिी िंि  त्य्यंची तप्यदन प्रद ्य्य  गण  प्योग ्य्यची सखोल ्यदहिी घेव्य्य. 

२.१  प रचय

कपाशीच्ा झाडावर ब डामधील णब्ाांच्ा 
बा  तवचेवर वाढलेले केस म्ह्णजे सुती तांतू. त्ामुळे 
्ाांना णब्ाांवरील तांतू असे्ही म्ह्णतात. मानवास माण्हती 
असलेल्ा सवायंत पुरातन तांतूपकी ्हा एक तांतू आ्हे. ्ाचे 
इां जी नाव कॉटन ( o o ) ्हे क्ोटन ( o o ) ्ा 
अरेणबक शबदावरून आलेले आ्हे. ्ाचा अथ्ष ‘णजांकून 
घेतलेल्ा प्रदेशात आढळलेले झाड’ असा आ्हे. ्ा तांतूचा 
इणत्हास  ५००० वरायंपेषिा जास्त असून कपाशीची लागवड 
व त्ापासून सुती तांतूांचे उतपादन ् ाांत भारत अनेक वरायंपासून 
अ ेसर आ्हे. भारतात उतपाणदत ्हो्णारी सुती वस्त्े अनेक 
शतके जगभर प्रणसद्ध आ्हेत. 

 
v  कापूस तपादक प्रदेश  : 

आज भारत, चीन, अमेररका, ाझील, रणश्ा आण्ण 
अजणटना ्हे सुती तांतूचे उतपादन कर्णारे प्रमुख देश आ्हेत. 
भारतात दणषि्ण भारत पठाराांवर मुख्तवे म्हाराष्ट्, गुजरात, 
ताणमळनाडू, कना्षटक, आां प्रदेश ्ा राज्ाांत कापसाची 
लागवड मो ा प्रमा्णावर केली जाते. 

 
v  लागवड  ( l i ion o  o on) : 

उष्ण णकंवा उष्ण दमट ्हवामानात कापसाची वाढ 
चाांगली ्होते. कापसाला काळी, कसदार, भुसभुशीत जमीन 

आव््क असते. कापसाच्ा वाढीच्ा काळात पाऊस 
कमी प्ण सव्षत् सारखा ्हो्ेण जरूरीचे असते. कपाशीचे बी 
पेरल्ानांतर जवळ जवळ शांभर णदवसाांनी त्ाला फुले ् ेतात. 
फुलाांचा मूलत  णफकट णपवळा असलेला रांग ्हळू्हळू बदलून 
णफकट गुलाबी व नांतर लालसर जाांभळा ्होतो. दोन ते तीन 
णदवसाांत फुलाांच्ा पाकळ्ा गळून पडतात व ब ड उरते. 
्ा ब डात बी भोवती तांतूांची वाढ ्होत असते. ्ा ब डाचा 
आकार ्हळू्हळू वाढत जातो. ब ड उमलण्ापूववी ते जवळ 
जवळ दीड इांच लाांब व एक इांच व्ासाचे असते. साधार्णत  
५० ते ८० णदवसाांनांतर ब ड उमलते व आतील कापूस णदसू 
लागतो. पू्ण्ष वाढ झालेल्ा कपाशीच्ा झाडाची उांची तीन 
फूट ते स्हा फूट असते. 

कपाशीच्ा का्ही जाती णवणशष्ट नावाांनी ळखल्ा 
जातात. त्ापासून ठराणवक दजा्षचे तांतू णमळतात. अब रर्म 
कापूस व ्हब णशअम कापूस ्ा जातींचे तांतू जाडेभरडे, कमी 
लाांबीचे प्ण मजबूत असतात. ्ाांना देशी, आणश्ाई णकंवा 
जुन्ा जगाचा कापूस असे सांबोधतात. ण्हसु्षटम कापूस ्ही 
कापूस उतपादनात रिाांती कर्णारी जात असून ण्हचा उगम 
अमेररकेत झाला. आणश्ाई कापसापेषिा ्ा तांतूांची लाांबी व 
गु्णधम्ष जास्त चाांगले असतात. ्ाला नव्ा जगाचा कापूस 
असे म्ह्णतात. बाब्षडेनस कापसाचे तांतू अणतश् तलम व 
सवायंत जास्त लाांब असतात, ्ालाच इणजश श्न कॉटन 
असे म्ह्णतात. तसेच ीमांताांची जात म्ह्ूणन ्हा कापूस 
प्रणसद्ध आ्हे.
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रांगीत सुती वस्त् बनवताना ्हो्णारा ज्ादा खच्ष व 
प्ा्षवर्णाच्ा समस््ा टाळण्ास रांगीत कापसाचे व्ापारी 
पद्धतीने उतपादन करण्ास सांशोधन कर्णे सुरू आ्हे. 
तपणकरी, ण्हरव्ा व लालसर कापसाचे अलप प्रमा्णात 
उतपादन केले जात आ्हे. अलीकडच्ा काळात फक्त सणद् 
कापसाला ्ुरोपी् देशाांमध्े वाढती माग्णी आ्हे.‘बलॅणसलस 
थररांगजोशनसस’ ्ा पेशीचा उप्ोग करून कापसाच्ा मूळ 
पेशीत व झाडाच्ा पेशी् रचनेत जव तांत्ज्ञानाच्ा मदतीने 
बदल घडवून आ्णतात. ्ामुळे कापसाची प्रणतकारशक्ती 
वाढते व कीडीचा प्रादुभा्षव ्होत ना्ही. ्ा कापसाला बी. 
टी. कापूस असे सांबोधतात. भारतात तांतूांच्ा उतपादनासाठी 
लक्मी, वरलक्मी, णवरनार , एल , एम. सी. ्ू. 

 कंबोणड्ा, जरीला इ. जातींची जास्त प्रमा्णात लागवड 
केली जाते. 

 

चचत् क्र. २.१ : हातािे वेचणरी   

चचत् क्र. २.२ : यंत्ािे वेचणरी  

२.२  सतुतरी तंतूचरी तपादि पद्धतरी  

१.  वेचणरी (Pi ing) : 

 ब ड उमलल्ानांतर झाडावरील कापूस गोळा 
करण्ाचे काम ् ा पा्रीत केले जाते. कापूस गोळा करण्ाचे 
काम दोन प्रकारे करतात. (अ) ्हाताने. (ब) ्ांत्ाने. 

अ) हातािे वेचणरी  : झाडावरील सव्ष ब डे एकाच 
वेळी उमलत ना्हीत. त्ामुळे वेच्णी तीन ते 
चार वेळा केली जाते. गोळा केलेला कापूस 
अणधक स्वचछ असतो. तसेच एकसारख्ा 
दजा्षचा असतो. 

ब) यंत्ािे वेचणरी : ्ाांणत्क पद्धतीने वेच्णी 
करताना सव्ष ब डे उमलल्ानांतरच कापूस 
गोळा करतात. झाडाांवर णवणशष्ट रसा्नाांचे 
फवारे मारतात. त्ामुळे पाने गळून पडतात 
व राण्हलेली ब डे ्ांत्ाने एकदम गोळा केली 
जातात. ्ा कापसात काड्ा, पाने अन् 
कचरा णमसळले जातात.

रोचक चतहाचसक िोंदरी

रस्ट  जाि व मक 
अमे रकेतरील टे सास रा यात वास्तवय असणा या 
या बंधूिरी इ.स. १८३  मधये कापसाचरी बोंडे वेचणरी 
करणयाचया यंत्ाचा शोध लावला. हे वेचणरी यंत् 
चवकचसत करणयाआधरी अंदाजे चार हजार वेळा 
अयशस्वरी प्रयति झाले पण तयात यश आले िवहते. या 
शोधामतुळे कापसाचे मो ा प्रमाणावर तपादि करणे 
सहज श य झाले. 

 चचत् क्र. २.३ : कपाशरीचे बोंड
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 चचत् क्र. २.४ : गाठरी बांधणे 

२. सरकरी का णे व गाठरी बांधणे ( inning n  
ling) : 

 वेचलेला कापूस सरकी काढण्ासाठी णजनरीमध्े 
आ्णला जातो. सरकी काढ्णाऱ्ा ्ांत्ास ‘णजन’ 
( ). असे म्ह्णतात. ‘एली णवटने’ ्ा शास्त्ज्ञाने 
१७९४ मध्े ्ाचा शोध लावला. ्ा म्ह वपू्ण्ष 
शोधामुळे सुती वस्त् व्वसा्ाची वेगाने प्रगती 
झाली. आधुणनक ्ांत्ामध्े सरकीबरोबर अन् 
कचरा्ही काढला जातो.

इंटरिेट माझा चमत् !
कापसाचरी सरक  का णा या यंत्ास चजि  असे 
हणतात. चजि  या यंत्ाचा शोध लावणा या लरी 

चवटिे  या शास्त् ाचरी माचहतरी गोळा करा.
              

 
 

 

 
 

 
चचत् क्र. २.  : कापसाचया गाठरी

  
सतुतरी तंतूपासूि धागा तपादि प्रचक्रयेतरील पाय या  त ा क्र. : २.१

  वेच्णी

  
  सरकी काढ्णे व गाठी बाांध्णे 

  
  े्णीबद्ध कर्णे
    
  
  तांतू मोकळे कर्ेण, स्वचछ कर्ेण व णम ्ण कर्ेण 
      
   ललॅप
  णपांज्ेण
     
   काड्ष स्ला्व्हर
  णवांचर्ेण

             कोमब स्ला्व्हर                
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सरकी काढलेला कापूस गो्णपाटाच्ा मो ा 
णपशव्ाांमध्े दाबून भरला जातो. पू्ण्ष दाबलेल्ा शस्थतीत 
त्ाभोवती धातूच्ा प ा गुांडाळतात. ्ाला कापसाच्ा 
गाठी म्ह्णतात. प्रत्ेक गाठ  णक. लॅ. वजनाची असते. 
णतची सव्षसाधार्ण लाांबी  समी, रंदी  समी व जाडी 

 समी. असते. ्ा गाठी कापड णगरण्ाांकडे पाठणवल्ा 
जातात. 

 
३. ेणरीबद््ध करणे ( r ing) : 

 गाठींमध्े बाांधलेला कापूस एकसारख्ा दजा्षचा 
नसतो. णनरणनराळ्ा णठका्णी उतपाणदत ्हो्णाऱ्ा 
कापसाचे म्ह्णजे सुती तांतूांचे गु्णधम्ष लाांबी, रांग 
वेगवेगळे असतात. सुती तांतूांपासून धागा बनणवताना 
एकसारख्ा दजा्षचे सुती तांतू वापर्णे आव््क 
असते. ् ासाठी तांतूांची शुद्धता, लाांबी, गु्णधम्ष ् ाांचे 
णनरीषि्ण करून तांतूांचा दजा्ष णनश्चत केला जातो 
आण्ण तांतूांना णवणशष्ट े्णी णदली जाते. ् ा े्णीनुसार 
तांतूांची णकंमत णनश्चत करतात. 
 

४. तंतू मोकळे करणे  स्वच  करणे व चम ण करणे 
( ening  le ning n  len ing)  

 सुती तांतूांच्ा गाठी णगरण्ाांमध्े आ्णल्ानांतर 
्ाांणत्क पद्धतीने गाठीतील तांतू प्रथम मोकळे केले 
जातात. तसेच त्ात अडकून राण्हलेल्ा काड्ा, 
पाने, इतर घा्ण काढून टाकतात व तांतू स्वचछ 
करतात. ्ानांतर वेगवेगळ्ा गाठींमधले सुती तांतू 
एकत् केले जातात. ्ामुळे त्ार ्हो्णारा धागा 
एकसारख्ा दजा्षचा त्ार ्होतो. तांतू मोकळे कर्ेण, 
स्वचछ कर्णे व त्ाांचे एकसारख्ा प्रमा्णात णम ्ण 
कर्णे, त्ार ्हो्णाऱ्ा धाग्ाचा दजा्ष ्ा णरि्ाांवर 

  पेळू ढ्ेण

  
  पेळू णपळ्णे 

  
  कताई

बऱ्ाच प्रमा्णात अवलांबून असतो. ्ा तांतूांचा अधा्ष 
इांच ते पाऊ्ण इांच जाडीचा चादरीप्रमा्ेण लाांबट थर 
त्ार करतात व तो गुांडाळतात. ्ाला ‘ललॅप’ असे 
म्ह्णतात.

त ा क्र. २ सतुतरी धागा चिचम्डतरीतरील पाय या

१. ललॅप ते काड्ष स्ला्व्हर - चपंजणे प्रचक्रया.

२. काड्ष स्ला्व्हर ते कोमब स्ला्व्हर -      
        चवंचरणे प्रचक्रया.

३. स्ला्व्हर ते रोशव्हांग - पेळ णे  
        प्रचक्रया.

४. रोशव्हांग पेळू ते धागा - चपळ देणे प्रचक्रया.

५. धागे बॉणबनवर, स्पूल णकंवा कोनवर -  
 गतुंडाळणे प्रचक्रया.

. चपंजणे ( r ing) 

 ललॅपमधील तांतू एकमेकाांत गुांतलेले असतात. तसेच 
त्ात अजून्ही का्ही अशुद्ध घटक राण्हलेले 
असतात. ्हे अशुद्ध घटक काढून तांतू सरळ 
करण्ाच्ा प्रणरि्ेला ‘णपांज्ेण’ असे म्ह्णतात. 
्ामुळे अडकलेले तांतू एकमेकाांपासून वेगळे ्होतात. 
त्ाांची लाांबीच्ा णदशेत का्ही प्रमा्णात समाांतर 
माांड्णी केली जाते. णपांजलेल्ा तांतूांचा ्ांत्ामधून 
बा्हेर पडताना अत ा्ंत तलम थर त्ार ्होतो. ्ा 
तलम पटलापासून पाऊ्ण इांच ते एक इांच व्ासाचा 
दोरीप्रमा्ेण लाांब पेळू बनणवला जातो. ्ाला ‘काड्ष 
स्ला्व्हर’ असे म्ह्णतात. ्ा पेळूची जाडी सव्षत् 
सारखी नसते. तसेच त्ातील तांतूांची माांड्णी 
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. पेळू णे ( r ing)  

 ्ात पेळूतील तांतू लाांबीच्ा णदशेत ढले जातात. 
्ामुळे पेळूांची लाांबी वाढते व जाडी कमी ्होते. ्हे 
पेळू आता ब ताांश एकसारख्ा जाडीचे असतात. 
्ातील तांतू अणधक समाांतर व एकसारखे असतात. 
्ा पा्रीत प्रथमच त्ाांना थोड्ा प्रमा्णात पीळ 
णदला जातो. 
 

८. पेळू चपळणे (Ro ing) 

 ्ा प्रणरि्ेत पेळू ढण्ाची प्रणरि्ा अनेक वेळा 
केली जाते. त्ामुळे पेळूची जाडी कमी ्होऊन 
जवळजवळ पेशनसलच्ा णशसाएवढी ्होते. ्ात 
पेळूांना का्ही प्रमा्णात पीळ णदला जातो. त्ामुळे 
तांतू फक्त एकत् धरून ठेवले जातात. त्ास मजबुती 
नसते. थोडा ता्ण णदला असता ते तुटतात.
 

. कताई ( inning)  

 तांतूांना पीळ देऊन धागा त्ार करण्ाच्ा प्रणरि्ेतील 
्ही अांणतम पा्री आ्हे. ्ात त्ार ्हो्णाऱ्ा 
धाग्ाच्ा जाडीनुसार आव््क त्ा प्रमा्णात पेळू 

ढून बारीक केले जातात. त्ाांना ्ोग् प्रमा्णात 
पीळ णदला जातो. त्ार झालेल्ा धाग्ाला 
बॉणबनवर गुांडाळला जातो. 

 

 

चचत् क्र. २.८ : कताई

 २.३ सतुतरी तंतूंचे गतुणधम्ड
 
सुती तांतू ्हा एक लषि्णी् तांतू असून त्ात अनेक 

चाांगले गु्णधम्ष आ्हेत. त्ामुळे सवा्षणधक लोकणप्र् तांतूांपकी 
्हा एक तांतू आ्हे. 

एकमेकाांना अगदी समाांतर नसते. परांतु ्ा पेळूपासून 
ढून व पीळ देऊन धागा बनवता ् ेतो. ् ा धाग्ाांना 

‘काडदेड ् ान्ष’ असे म्ह्णतात. ्हे धागे वापरून ्हलक्ा 
प्रतीची सुती वस्त्े बनणवता ्ेतात. 

 

           

चचत् क्र. २.  : चपंजणे

चचत् क्र. २.  : चवंचरणे 

. चवंचरणे ( o ing) 

 ज्ावेळी एकसारख्ा जाडीचे, तलम, मऊ व मजबूत 
असे धागे बनणवण्ाची आव््कता असते त्ावेळी 
्ही प्रणरि्ा केली जाते. पेळूतील तांतूांची एकमेकाांशी 
अणधक समाांतर माांड्णी करून का्ही कमी लाांबीचे 
सुती तांतू लाांब तांतूांपासून वेगळे करण्ाच्ा प्रणरि्ेला 
‘णवांचर्णे’ असे म्ह्णतात. उरलेल्ा फक्त लाांब तांतूांचे 
पेळू बनणवले जातात. ्ाांना ‘कोमब स्ला्व्हर’ असे 
म्ह्णतात. काड्ष स्ला्व्हरमधील जवळ जवळ  
ते  तांतू ्ा पा्रीत काढले जातात. कोमब 
स्ला्व्हरपासून त्ार झालेले असे धागे वापरून 
बनवलेले वस्त् अणधक चाांगल्ा दजा्षचे णटकाऊ व 
तलम असते. 
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v  सू मदश्डक य गतुणधम्ड  ( i ros o i  
Pro er ies) 

सुक्मदश्षकाखाली बणघतले असता ्हा तांतू 
ररणबनप्रमा्णे चपटा णदसतो. तांतूच्ा पू्ण्ष लाांबीत त्ाला 
पीळ पडलेला आढळतो. त्ाचा व्ास असमान असतो. 
(आकृतीसाठी प्हा प्रात्णषिक रि. ८)

त ा क्र. २.३

 सतुतरी तंतूचरी सू मदश्डकाखालरी आ ळणाररी 
वचश े
l चपटा रचबिरीप्रमाणे 
l असमाि वयास 
l िसचग्डकपणे परीळ     

ब)  भ चतक गतुणधम्ड (P si l Pro er ies) : 

१. लांबरी ( eng ) : सुती तांतू ्हा आखूड 
तांतू आ्हे. त्ाची लाांबी १.८ इांच ते २.५ इांच 
असते. तांतूांची लाांबी कमी असल्ाने त्ापासून 
धागा बनव्णे अवघड असते. ्ासाठी कताई 
प्रणरि्ा म्ह्णजेच तांतूांना पीळ देऊन धागा 
बनणवण्ाची प्रणरि्ा काळजीपूव्षक करावी 
लागते. 

२. चमक ( s er) : सुती तांतूांना अत ा्ंत कमी 
चमक असते. त्ामुळे सुती कपडे णनस्तेज व 
सव्षसाधार्ण णदसतात. सुती कापडाची चमक 
वाढणवण्ासाठी मस्षरा्झेशन  ्हे सांस्कर्ण 
करतात. 

३. मजबतुतरी ( reng ) :  सुती तांतू ्हा 
नसणग्षक तांतूांमधील सवायंत मजबूत तांतूांपकी 
एक आ्हे. त्ाची मजबुती ३.० ते ५.० लॅमस 
/ डेणन्र आ्हे. सुती तांतूांची कापडे मजबूत व 
णटकाऊ असतात. तांतू ले असताना त्ाांच्ा 
मजबुतीमधे जवळजवळ २०  वाढ ्होते. 
वस्त्धुलाईत त्ामुळे फा्दा ्होतो.  

४. स् चतस् ापकता ( l s i  
re o er  n  elong ion) : सुती 
तांतूांची शस्थणतस्थापकता कमी असते. त्ाांची 
तन्ता ३ ते १०  असून २  तन्तेला 
ते फक्त ७५  आपली मूळ शस्थती प्राप्त 
करतात. सुती कपडे शरीराच्ा ्हालचालींनुसार 
फारसे ता्णले जाऊ शकत ना्हीत, परांतु त्ाांची 
मजबुती चाांगली आ्हे. त्ामुळे ते ता्ण स्हन 
करू शकतात व फाटत ना्हीत.  

जरा चवचार करा. 

फलवाला हार बिवतािा लया सतुतरी धा यांचा वापर 
का करतो?

. चतुणरीचवरोधकता (Resilien ) : सुती 
तांतूांची चु्णीणवरोधकता अत ा्ंत कमी आ्हे. 
त्ामुळे ्ा कापडाांना ने्हमी इस्त्ी कर्णे 
आव््क असते. 

. आद््डताशो कता ( ois re reg in) : 
सुती तांतूांची आद्षताशोरकता चाांगली आ्हे. 
६५  सापेषि आद्षता व ७०० तापमानात 
त्ाांची आद्षता ्ह्ण षिमता ८.५  असते. 
्ा गु्णधमा्षचे अनेक फा्दे ्होतात उदा. 
रांगणव्ेण, सांस्कर्ण, धुलाई इ. प्रणरि्ा स्हज 
करता ्ेतात. ्हे तांतू घाम शोरून घेतात त्ामुळे 
अणधक आरामदा्ी असतात. 

. घिता ( ensi ): सुती तांतूांची घनता 
१.५ लॅमस/घन.सेमी. असते. त्ामुळे सुती 
तांतूांपासून वजनास जड कापड त्ार ्होते.
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त ा क्र. २.४ : सतुतरी तंतूचे गतुणधम्ड

गतुणधम्ड सतुतरी तंतू याचरी ततरे शोधा

सूक्मदश्षकी् ररबीनीसारखा चपटा व पीळ 
पडलेला.  

लाांबी 

चमक 

आखूड तांतू  १/८ इांच ते 
अडीच इांच    

कमी 

१.  आप्ण स्णसमारांभात सुती कपडे वापरत ना्ही.  
असे का  

मजबुती  चाांगली ३ ते ५ लॅमस/णडनी्र 
ल्ा शस्थतीत वाढते. 

२.  धोबी सुती कपडे दगडावर आपटून धुतात आण्ण 
तरी्ही ते फाटत ना्हीत.  असे का

शस्थणतस्थापकता कमी ३.  धुतल्ानांतर इस्त्ी न करता कपडे घालता ्ेत ना्हीत. 
 असे का  

चु्णीणवरोधकता कमी ४.  सुती कपडे वाळण्ास जास्त वेळ लागतो.   
असे का  

आद्षता शोरकता चाांगली ५.  उन्हाळ्ात सुती कपडे जास्त आरामदा्ी असतात. 
 असे का  

घनता जास्त  १.५ लॅमस/घन. समी  

बुरशीचा परर्णाम 
्हाणनकारक परर्णाम ६.  टॉवेल, नलॅपणकन, स्व्ांपाकघरातील फडकी, पोछे 

ने्हमी सुती कापडाचे असतात.  असे का

कीटकाांचा 
परर्णाम 

्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. 

उष्णतेचा 
परर्णाम 

उ  तापमान स्हन करतात. 
भरभर जळतात. वास 
जळ्णाऱ्ा कागदाप्रमा्णे 

उष्णता वा्हकता चाांगली

सूचिा : सुती तांतूांच्ा गु्णधमा्षत त्ाांची उततरे दडली आ्हेत. 

क)  जचवक गतुणधम्ड  : ( iologi l Pro er ies) 

 १. बतुरशरीचा प रणाम ( e  o  il e ) 
: सुती तांतू ्हा सेल्ूलोजजन् गटातील तांतू 
असल्ाने त्ावर बुरशी ्ेण्ाची शक्ता 
असते. ज्ा वेळी तांतू दमट वातावर्णात 

असतात त्ाच वेळी त्ावर बुरशी ्ेते. पू्ण्ष 
कोरड्ा शस्थतीत तांतूांवर बुरशीचा परर्णाम ्होत 
ना्ही.  

 २. क टकांचा प रणाम ( e  o  o ) : 
्हा तांतू सेल्ूलोजजन् गटातील तांतू असल्ाने 
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कीटकाांचा ्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. 
णसलव्हर णफश ्ा कीटकाांचा ्हाणनकारक 
परर्णाम ्होतो. अन् को्णत्ा्ही कीटकामुळे 
सुती तांतूांची ्हानी ्होत ना्ही. 

 
ड)  णक गतुणधम्ड : ( er l Pro er ies)

 १. णतेचा प रणाम ( e  o  e ) 
: धुलाई प्रणरि्ेत तसेच इस्त्ी करताना सुती 
तांतूां खूप जास्त तापमान स्हन करू शकतात. 
उष्णतेमुळे त्ाांची चट् कन ्हानी ्होत ना्ही. 
सुती तांतू लवकर पेट घेतात, णपवळ्ा ज्ोतीने 
भरभर जळतात व ज्ोतीपासून दर नेल्ानांतर्ही 
जळत रा्हतात. जळ्णाऱ्ा तांतूांचा वास 
जळ्णाऱ्ा कागदाप्रमा्णे ्ेतो व नांतर ्हलकी 
भुरी राख उरते 

२. णतावाहकता ( e  on i i ) 
: सुती तांतूांची उष्णतावा्हकता चाांगली 
आ्हे. सुती तांतू उष्णता वाहून नेतात. ्ामुळे 
उन्हाळ्ात सुती वस्त् वापरण्ास ्ोग् 
असतात. 

 

  
२.४   सतुतरी तंतूचे पयोग

 
सुती तांतू ्हा ब गु्णी असून त्ाची णकंमत ्ही माफक 

आ्हे. सुती तांतू ्हा मजबूत असून त्ाची आद्षता शोरकता 
चाांगली आ्हे. त्ामुळे ्हे तांतू भारतासारख्ा उष्ण ्हवामान 
असलेल्ा देशात वापरण्ास जास्त आरामदा्क वाटतात. 
्हे तांतू स्पशा्षस मऊ असून त्ाांना पुरेशी लवचीकता असते. 
तसेच ्हे तांतू कृणत्म तांतूसारखे णवतळून अांगाला णचकटत 
ना्हीत. त्ामुळे ज्ा णठका्णी णकंवा णजथे  आगीचा धोका 
आ्हे उदा. गृण्ह्णीने स्व ा्ंपाक करताना णकंवा ल्हान मुलाांनी 
फटाके उडवताना सुती कपडे वापर्णे जास्त सुरणषिततचे 
्होईल. ्ा तांतूांची ली मजबुती ्ही जास्त असून अलकाला 
चाांगला प्रणतकार करतात, त्ामुळेच ्ा कपड्ाांची 
धुलाईप्रणरि्ा ्ही सोपी असते. 

बाजारामध्े मानवणनणम्षत तांतूांबरोबरच्ा सांणम  
कापडासाठी (बलडसाठी) सुती तांतूला सवा्षणधक माग्णी 
आ्हे. अशी कापडे त्ातील मानवणनणम्षत तांतूमुळे जास्त 

मजबूत, लवचीक व न चुरगळ्णारी असतात, तर सुती 
तांतूसारखीच स्पशा्षस मऊ, सुखकारक व आद्षता शोरक 
असतात. वद्की् षेित्ातसुद्धा ्ा तांतूचा वापर जास्त 
प्रमा्णात ्होतो. तसेच त्ाच्ा आद्षताशोरकतेमुळे जखमाांची 
मलमप ी करण्ासाठी ते अणधक ्ोग् असतात. 

सुती कपडे उकळून णनजयंतुक करता ्ेतात. ्ामुळे 
रग्णाांचे कपडे, चादरी ्ासाठी ्ोग् असतात. ज्ा रिीडा 
प्रकारात जास्त घाम ्ेतो त्ा रिीडा पे्हेरावासाठी उप्ुक्त 
ठरतात. सुती तांतूांचा प्रामुख्ाने पुढील गोष्टीसाठी उप्ोग 
्होतो.     

      

चचत् क्र. २.  : सतुतरी तंतूचे पेहेरावासाठरीचे पयोग

१.  पेहरावासाठरी पयोग : अांत: वस्त् ल्हान मुले, 
शस्त््ा व पुरर ्ाांचे ्होणजअरी कपडे, टो ्ा, रमाल, 
साड्ा, ्हातमोजे, पा्मोजे, बलाऊज, शट्ष, पलॅनट इ. 
खेळाडूांचे पे्हेराव.   
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चचत् क्र. २.१  : सतुतरी तंतूचे पेहेरावासाठरी पयोग

चचत् क्र. २.११ : सतुतरी तंतूचे पेहेरावासाठरी पयोग

२.  गहोपयोगरी व गहसजावटरीसाठरी पयोग  : पडदे, 
गाणलचे, चादरी, उशाांचे अ े, टेबलकव्हर, 
सतरांज्ा, रज्ा, गोधड्ा, पा्पुस्णी, टॉवेलस, 
पांचे इ. 

 

       

चचत् क्र. २.१२ : सतुतरी तंतूचे गहोपयोगरी पयोग  

३.   व क य पयोग  : दोरे, मलमप ीसाठी कापूस 
व बँडेज इ.  
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चचत् क्र. २.१३ : सतुतरी तंतूचे व क य पयोग  

४. वयापाररी / ोचगक / अवांतर इ. पयोग  : 
लेसेस, बुटाच्ा नाड्ा, वाती, फुलवाती, जानवी, 
भरतकाम व णशव्णकामाचे दोरे, पुस्तकबाांध्णी, 
बूट, ताडपत्ी. 

                                   

 
        

 

चचत् क्र. २.१४ : सतुतरी तंतूचे वयापाररी पयोग

ततुमचरी ब धदक क्मता वापरा

१. सुती तांतूच्ा उतपादन प्रणरि्ेतील खाली णदलेल्ा 
पा्ऱ्ा रिमाने णल्हा.

 १) पेळू णपळ्णे

 १) 

 २) पेळू ढ्ेण

 २) 

 ३) वेच्णे

 ३) 

 ४) े्णीबद्ध कर्ेण

 ४) 

 ५) कताई

 ५) 

 ६) णपांज्ेण

 ६) 

 ७) सरकी काढ्ेण व गाठी बाांध्ेण

 ७) 

 ८) णवांचर्ेण

 ८) 

 ९) तांतू मोकळे कर्ेण

 ९) 
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वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जो ा जतुळवा. 
 

अ ब

१) णपांज्णे अ) गु्णवतता तपास्णे 

२) कताई ब) कोमबड् स्ला्व्हर 

३) सरकी काढ्णे क) पीळ दे्णे

४) णवांचर्णे ड) सुती तांतू व बी वेगळी 
कर्णे

५) े्णीबद्ध कर्णे इ) काड्ष स्ला्व्हर   

फ) सुती तांतू गाठी उघड्णे  

२. खालरील चवधािे चूक क  बरोबर ते चलहा. 

१. सुती तांतू ्हा खोडातील तांतू आ्हे.   

२. सुती तांतू ्हा प्रणथनजन् तांतू आ्हे.   

३. सुती तांतूवर बुरशीचा ्हाणनकारक परण्णाम 
्होतो.  

४. कोमबड् धागे उ  दजा्षचे असतात. 

५. सरकी काढ्णे ्ा प्रणरि्ेत सुती तांतू बी पासून 
वेगळा केला जातो. 

६. सुती तांतूची उष्णतावा्हकता कमी आ्हे.   
 

३. खालरील प्रशिांसाठरी पतु रील पया्डयांपक  सतुयो य 
पया्डय चिवडि ततरे चलहा. 

१.  जळ्णाऱ्ा सुती तांतूचा वास जळ्णाऱ्ा 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ्ेतो.

 अ) प्ललॅशस्टकप्रमा्णे  
 ब) कागदाप्रमा्णे       
 क) केसाप्रमा्णे

२.  सूक्मदश्षकता ्ांत्ाखाली सुती तांतू  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  णदसतो.

 अ) चपटा ररबीनीसारखा       
 ब) गोलाकार       
 क) खवलेदार 

३.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ्हा नसणग्षक 
सेल्ुलोजजन् तांतू आ्हे.  

 अ) लोकर          ब) सुती        क) मो्हेर 

४.  सुती तांतूची चु्णीणवरोधकता 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  असते. 

 अ) कमी         ब) मध्म      क) चाांगली 

५.  सुती तांतूचे उगमस्थान _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
आ्हे. 

 अ) प्रा्णी          ब) खडक     क) वनस्पती
 

४. खालरील त ा अचूक श द वाप ि पूण्ड करा. 

१. णपांज्णे     		पेळू ढ्णे  

   		    

 लघतुततररी प्रशि
 

. सतुतरी तंतूचया तपादिात येणा या पाय यांचरी िावे 
क्रमवाररीिे चलहा.  

. कारणे चलहा. 

१. सुती कापड वजनाला जड असते. 

२. सुती वस्त्े उन्हाळ्ात वापरण्ास सो्ीस्कर 
असतात. 

३. सुती कापडे स्व्ांपाकघरात वापरण्ास सुरणषित 
असतात. 

स्वाधाय  
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४. सुती तांतू वद्की् उप्ोगासाठी उप्ुक्त 
आ्हे. 

५. सुती कापडे लवकर चुरगळतात. 

. ोड यात ततरे चलहा. 

१. सरकी काढ्णे म्ह्णजे का्  

२. वेच्णी म्ह्णजे का्  

३. े्णीबद्ध कर्णे म्ह्णजे का्  

४. गाठी बाांध्णे म्ह्णजे का्  

५. कताई म्ह्णजे का्  
 

८. खालरील प्रशिांचरी ततरे चलहा. 

 १. सुती तांतूची सूक्मदश्षकी् रचना स्पष्ट करा. 

 २. सुती तांतूचे औशष्णक गु्णधम्ष स्पष्ट करा. 

 ३. सुती तांतूचे जणवक गु्णधम्ष स्पष्ट करा. 

 ४. सुती तांतूची आद्षताशोरकता व चु्णीणवरोधकता 
स्पष्ट करा. 

 ५. सुती तांतूची घनता व मजबुती स्पष्ट करा.  

दरीघघोततररी प्रशि  
 

१. सुती तांतूच्ा उतपादनातील णपांज्ेण व णवांचर्णे ्ा 
प्रणरि्ा स्पष्ट करा. 

२. सुती तांतूचे उप्ोग स्पष्ट करा. 

 
क्ेत्भेट / प्रकलप  

 
l ्हॉशस्पटलला भेट देऊन तेथे वापरल्ा जा्णाऱ्ा सुती 

तांतूपासून बनलेल्ा वस्तूांची ्ादी करा.  

l गृ्होप्ोगासाठी घरात वापरलेल्ा वस्तूांची ्ादी 
करा. 

f f f
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 घटक - 3  चलिि तंतू
िसचग्डक सेलयतुलोजज य तंतू

सांगा पाहू!

l िमही दलनन िंि प्यदहल्य आहे क्य?

l कोणत्य्य ्यड्यप्यसन आपण दलनन िंि द विो?

l िमही क ी दलननचे कपडे परि ्यन कले आहेि क्य? 

l सिी कपड्यंपेक््य दलनन िंिचे कोणिे वेग ेपण िमह्यल्य ज्यणवले?

 चल्य िि ग  दलनन िंि व त्य्यची संपण ्यदहिी आपण ्य्य प्रकिण्यि घेव्य्य.

३.१  प्रस्ताविा

फ्लॅकसच्ा तांतूांपासून पीळ देऊन बनवलेल्ा 
धाग्ाांसाठी तसेच ्ा धाग्ाांपासून त्ार ्हो्णाऱ्ा 
कापडासाठी णलनन ्ही सांज्ञा वापरतात. झाडाच्ा खोडात 
सालीखाली ्हे तांतू पे टरीियतु  णचकट पदाथा्षने एकत् 
धरून ठेवलेले असतात. फ्लॅकस तांतू सेल्ुलोजचे बनलेले 
असतात. 

चचत् क्र. ३.१ : सचे झाड व चलिि तंतू

 पाश्चमात् जगतात वापरात असलेल्ा तांतूांपकी 
फ्लॅकस ्हा सवायंत पुरातन तांतू आ्ेह. शस्वतझलयंडमधील 
उतखननात श स्तपूव्ष १०,००० काळातील णलननचे तुकडे 
सापडले आ्ेहत. बा्बल ्ा धम्ष ांथात्ही णलननचे उ ेख 
आढळतात. इणजप्तमध्े श स्तपूव्ष ३००० ते २५०० ्ा 
काळापासून णलननचे कापड वापरले जात असल्ाचे 
पुराव्ाांवरून णदसून ्ेते. ्ा काळातील णलननची कापडे 
अणतश् तलम व नाजूक ्होती. राजे व सरदाराांच्ा उांची 
व चनीच्ा कपड्ाांसाठी ते खासकरून वापरली जात. 
राजे व सरदाराांची शवे णलननच्ा कापडात गुांडाळून 
दफन करीत असत. अनेक वरा्षनांतर्ही दफनातील कापडे 
चाांगल्ा शस्थतीत आढळले. श स्तपूव्ष १००० च्ा 
सुमारास इणजप्तमधून फ्लॅकसचे तांतू ण टनमध्े आ्णले 
गेले. ्ाच सुमारास आ्लयंडमध्े ्ाचे उतपादन सुरू झाले. 
सुती तांतूतील सरकी काढ्णाऱ्ा ‘णजन’ ्ा ्ांत्ाचा शोध 
लागल्ानांतर ्हळू्हळू णलननची लोकणप्र्ता कमी ्होत 
गेली. 

l  स तपादक प्रदेश  : 

 णवणवध े्णींचे फ्लॅकसचे तांतू मुख्तवे ऑस्ट्ेणल्ा, 
ऑशस्ट््ा, बेशलजअम, झेकोस्लोव्हाणक्ा, ानस, 
जम्षनी, आ्लयंड, नेदरलयंड, न्ूणझलांड, पोलांड, 
स्कॉटलांड, इांगलांड, स्वीडन, इटली व रणश्ा ्ेथे 
्होते.  
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l  चलिि तंतूचरी लागवड ( l i ion o  l ):
 फ्लॅकसच्ा झाडास ढगाळ आकाश व पुरेशी 

आद्षता असलेले स म् ्हवामान लागते. खोलवर 
नाांगरलेल्ा सुपीक जणमनीत झाडाची वाढ चाांगली 
्होते. एणप्रल ते मे ्ा काळात णब्ाांची ्हाताने पेर्णी 
केली जाते. णब्ा एकमेकाांच्ा अगदी जवळ जवळ 
पेरतात. त्ामुळे झाडे दाट व उांच वाढतात. झाडाांची 
वाढ २ ते ४ फुटाांप्यंत ्होते. झाडाांना णफकट णनळ्ा, 
पाांढऱ्ा णकंवा गुलाबी रांगाची नाजूक फुले ्ेतात. 
पाकळ्ा गळून गेल्ानांतर णब्ा पररप  ्होण्ापूववी 
झाडे उपटली जातात. 

 

 चचत् क्र. ३.२ : चलिि तंतूचरी लागवड

चचत् क्र. ३.३ : सचे झाड

चचत् क्र. ३.४ : प्राचरीि काळातरील चलििवररील प्रचक्रया

           ३.२   चलिि तंतूचया तपादि प्रचक्रयेतरील पाय या  

त ा क्र. : ३.१  चलिि तंतूचया तपादि प्रचक्रयेतरील पाय या   

झाडे उपट्णे

  
पाने व णब्ा काढ्ण े

  
कुजणव्णे 
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बा  आवर्ण काढ्णे

   
  

 
तांतू मुक्त कर्ेण

 

 
णवांचर्ेण 

  

कताई
   

l  झाडे पटणे (P lling) :
 ऑगस्ट मण्हन्ाच्ा अखेरीस फ्लॅकसचा रांग तपणकरी 

्होतो. ्ा वेळी झाडे उपटण्ास ्ोग् ्होतात. ्ा 
वेळी झाडे न उपटल्ास तांतूांची चमक व मऊ स्पश्ष 
कमी ्होतो. झाडाच्ा जणमनीखालच्ा भागाप्यंत 
तांतू असतात. त्ामुळे झाडे उपटताना खोड व 
मूळ ्ाांची ्हानी ्हो्णार ना्ही अशा पद्धतीने झाडे 
उपटतात. ्ही णरि्ा ्हाताने णकंवा ्ाांणत्क पद्धतीने 
करतात. उपटलेली खोडे एकत् बाांधून ठेवतात. 

     

चचत् क्र. ३.  : झाडे पटणे

क्र. ३.  : सचरी खोडे वाळचवणे

l  पािे व चबया का णे (Ri ling): 
 उपटलेली झाडे वाळवल्ानांतर फ्लॅकसच्ा 

खोडावरील पाने व णब्ा काढतात. ्ासाठी खोडे 
जाड, फ्णी असलेल्ा ्ांत्ातून काढतात. त्ानांतर 
फ्लॅकसचे ग े मोकळ्ा जागेत रचून वाळवतात.  
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l  कजचवणे (Re ing) :

 खोडातील काष्ठम् भागापासून तांतू सुटून ्ेण्ास 
कुजणवण्ाची णरि्ा करतात. ्ासाठी खोडे पाण्ात 
बुडणवतात. पा्णी व सूक्मजांतूच्ा  णरि्ेमुळे 
कास्टम् पेशी मऊ ्होतात व णचकट पदाथ्ष पाण्ात 
णवरघळतात. ्ाला कुजणव्णे असे म्ह्णतात. ्ामुळे 
खोडातील तांतू मोकळे ्होतात. कुजणवण्ाची णरि्ा 
पुढील वेगवेगळ्ा पद्धतीने करतात. 

१) दवाचया साहा यािे कजचवणे ( e  
Re ing ) : फ्लॅकसची खोडे ३ ते ४ आठवडे 
मोकळ्ा ्हवेत गवतावर पसरतात. ्हवेतील 
दवाच्ा सा्हाय्ाने ्ही णरि्ा घडते. प्रणरि्ेचे 
परर्णाम एकसारखे नसतात, प्ण ् ा प्रणरि्ेनांतर 
णमळ्णारे तांतू मजबूत व गडद करड्ा रांगाचे 
असतात.  

 
 

चचत् क्र. ३.  :  दवाचया साहा यािे कजचवणे

२) तलावात कजचवणे (Pool re ing) : ्ा 
प्रणरि्ेला दवाच्ा सा्हाय्ाने कुजणवण्ापेषिा 
कमी वेळ लागतो. १० ते १५ णदवसाांत ्ही 
पणरि्ा पू्ण्ष ्होते. साचलेल्ा पाण्ात ्ही णरि्ा 
केली जाते. त्ामुळे का्ही वेळा कुजण्ाची 
णरि्ा जास्त प्रमा्णात ्होण्ाची शक्ता 
असते. परर्णामी कठी्ण व कमकुवत तांतू 
णमळतात. तांतूचा रांग णनळसर करडा असतो. 

३) टाक त कजचवणे ( n  re ing) 
: फ्लॅकसची खोडे मो ा आकाराच्ा 
कॉांणरिटच्ा (णसमट, वाळू व खडी ्ाांचे 
णम ्ण) टाक्ाांमध्े ठेवतात. ्ात ७५० फरॅ. 
तापमानाचे नदीचे पा्णी सोडतात व ्हळू्हळू 
तापमान ९०० फरॅ. प्यंत वाढणवतात. ्ही प्रणरि्ा 
पू्ण्ष ्होण्ास २४ ते २५ णदवस लागतात. 
्ामुळे उततम दजा्षचे मजबूत, चमकदार तांतू 
णमळतात. बेशलजअम फ्लॅकस ्ेह उततम दजा्षचे 
तांतू णमळणवण्ास ्ही पद्धत वापरतात. ् ासाठी 
लाइस नदीचे पा्णी वापरतात.

चचत् क्र. ३.८ : टाक त कजचवणे 

४) लाकडरी कंडात चकंवा यांचत्क पद्धतरीिे 
कजचवणे (  re ing) : ७५० फरॅ. ते 
९०० फरॅ. तापमानाचे पा्णी असलेल्ा लाकडी 
कुंडात फ्लॅकसची खोडे ठेवतात. ्ा पद्धतीत 
कुजणवण्ाच्ा णरि्ेस लाग्णारा वेळ कमी 
केला जातो. ्ा णरि्ेमुळे णमळ्णाऱ्ा तांतूांवर 
बुरशी ्ेण्ाची शक्ता जास्त असते. 

 
) रासायचिक कजचवणे ( e i l 

re ing) : सोणडअम ्हा्ड्ॉकसाईड णकंवा 
सोणडअम काबदेनेटसारखी रसा्ने णमसळलेल्ा 
पाण्ात फ्लॅकसची खोडे बुडणवतात. का्ही 
वेळा णवरल सल ्ुररक आमलाांत खोडे 
उकळतात. ्ामुळे प्रणरि्ेस लाग्णारा वेळ 
खूप कमी ्होतो, परांतु ्ही णरि्ा काळजीपूव्षक 
न केल्ास तांतूांची मजबुती कमी ्होते. 
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इंटरिेट माझा चमत्!  

इंटरिेटचया सा ािे चवचवध यतुरोचपयि देशांमधये केलया 
जाणा या चलिि तंतूचया वेगवेग ा कजचवणयाचया 
पद्धत चरी माचहतरी चमळवा. चवचवध फोटोंचे चिररीक्ण 
करा. ततुमचया वगा्डमधये या माचहतरीचरी चचा्ड करा.

 
l  बा  आवरण का णे ( re ing) :

 कुजणवण्ाची णरि्ा पू्ण्ष झाल्ानांतर खोडाांचे एकत् 
ग े बाांधून ते रूळाांमधून पाठवतात. त्ामुळे 
खोडाांवरील बा  आवर्णाचे ल्हान तुकडे ्होतात. 
्ा तुकड्ाांना ‘शीवजे’ म्ह्णतात. 

 
l  तंतूमतु  करणे ( ing) :

 ्ा पा्रीत बा  आवर्णाचे तुकडे तांतूांपासून वेगळे 
करतात. अशा प्रकारे तांतू मोकळे ्होतात. ्ही णरि्ा 
्हाताने णकंवा ्ांत्ाने करतात. 

 चचत् क्र. ३.  : प्राचरीि काळातरील चलििवररील प्रचक्रया 

l  चवंचरणे ( ling) :

 ्ही णरि्ा सुती तांतूांपासून धागा बनणवण्ाच्ा णपांज्णे 
व णवांचर्णे णरि्ेप्रमा्णे असते. ्ा प्रणरि्ेत फ्लॅकसचे 
तांतू सरळ केले जातात. फ्लॅकसच्ा अाखूड तांतूांना 
टो  तर लाांब तांतूांना लाईि  असे म्ह्णतात. ्ा 

पा्रीत आखूड तांतू वेगळे केले जातात व लाांब 
तांतूांची एकमेकाांना समाांतर माांड्णी केली जाते. तलम 
णलननसाठी ्ही णरि्ा ्हाताने व पुन्हा पुन्हा करतात. 
जाड्ाभरड्ा णलननसाठी ्ही णरि्ा ्ांत्ाने करतात. 
्ानांतर तांतूांचे पेळू बनणवतात.  

चचत् क्र. ३.१  : चवंचरणे  

l  कताई  ( inning) :

 फ्लॅकसचे पेळू ढून त्ाांना पीळ देतात व धागा 
त्ार ्होतो. फ्लॅकसचे तांतू मजबूत असले तरी त्ाांची 
लवणचकता कमी असते. त्ामुळे कताईसाठी गरम, 
आद्ष वातावर्णाची आव््कता असते. कताई 
कोरड्ा णकंवा ल्ा पद्धतीने करतात. ल्ा 
पद्धतीने उततम  दजा्षचे धागे त्ार ्होतात. 
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चचत् क्र. ३.११ : सचया चबया ते चलिि कापड 

रंजक माचहतरी - शास्त्  व तयांचे शोध  
केनड्ू जॉन व पोट्ष ्हाऊस थॉमस ्ा दोन शास्त्ज्ञाांनी 
इ. स. १७८७ मध्े ्हेमप व णलनन धाग्ाची कताई 
करण्ाच्ा ्ांत्ाचे पेटांट घेतले. ्ा पेटांट णवर्ीचे काम 
त्ाांनी डाणलयंगटन ्ा इांगलांड मधील गावी केले. 

 
 

३.३   चलिि ( स) तंतूचे गतुणधम्ड

अ) सू मदश्डक य गतुणधम्ड : ( i ros o i  
ro er ies)

 सूक्मदश्षकाखाली पाण्हले असता अनेक ल्हान तांतू 
एकत् धरून ठेवल्ासारखी ्ा तांतूची रचना णदसते, 
तसेच ्ा तांतूच्ा मध्भागी एक नणलका णदसते. 
बाांबूच्ा दाांड्ाप्रमा्णे ्ाचे ्् स्वरूप णदसते 
व त्ावर आडव्ा रेरा सारख्ा खु्णा (गाठी) 
णदसतात. (आकृतीसाठी प्हा. प्रात्णषिक रि. ८) 

त ा क्र. ३.२ 

चलिि तंतूचरी सू मदश्डकाखालरी आ ळणाररी 
वचश े

l  बांबूचया दां ाप्रमाणे शय स्व प
l  आडवया रे ांसार या खतुणा (गाठरी)
l  तंतूचया मधयभागरी िचलका

  
ब) भ चतक गतुणधम्ड: (P si l ro er ies) 

१.  लांबरी :
 णलनन तांतू का्ही इांचापासून ते २२ इांच 

णकंवा त्ापेषिा्ही लाांब असे आढळतात.   
लाांब णलनन तांतूना लाईि  असे सांबोधतात 
व त्ाची लाांबी सव्षसाधार्णप्ेण १२ 

इांचापेषिा जास्त लाांब असते. मुख्तवे ्हे 
तांतू १८ २२ इांच लाांबीचे असतात. आखूड 
णलनन तांतूांना टोऊ  असे सांबोधतात. ्हे 
तांतू एक इांचापेषिा कमी ते जास्तीत जास्त  
१२ इांच णकंवा त्ापेषिा कमी लाांबीचे 
आढळतात.    

 २.   चमक : 
 णलनन तांतूना उततम नसणग्षक चमक असते व 

ते रेशीम तांतूांप्रमा्ेणच णदसतात. ्ा तांतूांपासून 
बनलेली वस्त्े आकर्षक णदसतात.  

 ३.  मजबतुतरी : 
 ्ेह तांतू मजबूत असून मजबुतीच्ा रिमवारीत 

रेशीम तांतू पाठोपाठ ्हे दुसऱ्ा रिमाांकावर 
आ्ेहत. ्ा तांतूची ली मजबुती जास्त असून 
ते सुती तांतूपेषिा जास्त मजबूत आ्ेहत. णलनन 
तांतूची मजबुती ५.५  ६.५ लॅमस/णडनी्र 
आ्हे. 

४.  स् चतस् ापकता व त यता :
 णलनन तांतूांची शस्थणत स्थापकता कमी आ्हे. 

नसणग्षक तांतूमधील सवायंत कमी शस्थणत 
स्थापकता अस्णारा ्हा तांतू आ्ेह. तांतू मूलत  
कडक असतात व स्हजास्हजी वाकवता 
्ेत ना्हीत. २  तन्तेला तांतूची शस्थणत 
स्थापकता ६५  आ्ेह. ्हा तांतू १.८ ते २  
तर अणधकाणधक ३.३  प्यंत ता्णला जातो.   

 .  चतुणरीचवरोधकता : 
 णलनन तांतूांची चु्णीणवरोधकता कमी 

असल्ामुळे ्ा तांतूपासून बनलेली वस्त्े 
लवकर चुरगळतात. सांस्कर्ण प्रणरि्ा करून 
तांतूमधील ्ही कमतरता सुधारता ्ेते.  

 .   आद््डशो कता :
 णलनन तांतूांची आद्षशोरकता चाांगली आ्हे. 

णन्ांणत्त वातावर्णात ्ा तांतूांची आद्षशोरकता 
१० १२  आ्ेह. जेव्हा वस्त्णनवडीत 
आद्षशोरकता ्हा मुख् णनकर असेल तेव्हा 
णलनन तांतूांना सुती तांतूपेषिा जास्त प्राधान् णदले 
जाते. ्हा तांतू जरी उततम आद्षशोरक असला 
तरी्ही पट् कन वाळतो म्ह्ूणन ्हा तांतू टॉवेल व 
्हातरमालसाठी खूप ्ोग् आ्ेह.
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 .   घिता :
 ्हा तांतू सेल्ुलोजजन् गटातील असल्ामुळे 

्ाची घनता १ ५ लॅमस घन. से.मी आ्ेह. ्ा 
तांतूपासून बनणवलेले कापड तुलनेने जड असते. 

क) जचवक गतुणधम्ड : ( iologi l ro er ies) 
१. बतुरशरीचा प रणाम : 
 सुती ्ा सेल्ुलोजजन् तांतूप्रमा्णेच णलननवर 

बुरशीचा ्हानीकारक परर्णाम ्होतो व कुबट 
जागेत जास्त काळ राण्हल्ास कपडा कुजतो.  

२. क टकांचा प रणाम : 
 सुती ्ा सेल्ुलोजजन् तांतूप्रमा्णेच णलनन 

तांतूांवर्ही कीटकाचा ्हाणनकारक परर्णाम ्होत 
ना्ही.  

ड)  णक गतुणधम्ड : ( er l ro er ies)
१.  णतेचा प रणाम : 
 णलनन ्हा सुती तांतूप्रमा्ेणच सेल्ुलोजजन् 

गटातील असल्ामुळे पट् कन पेट घेतो 
व जळ्णाऱ्ा तांतूचा वास ्हा जळक्ा 
कागदाप्रमा्णे असतो व त्ापासून ्हलकी भुरी 
राख त्ार ्होते. सुती तांतूप्रमा्ेणच इस्त्ीचे 
उ  तापमान स्हन करू शकतात.  

२.  णतावाहकता : 
 ्ा तांतूची उष्णतावा्हकता उततम आ्हे. 

त्ामुळे उन्हाळ्ात वापरण्ास आरामदा्क 
वाटतात. 

 

त ा क्र ३.३
चलिि तंतूचे गतुणधम्ड 

 
गतुणधम्ड चलिि तंतू 

गृ्होप्ोगी वस्त्ाांना ‘णलनन’ असे का सांबोधले 
जाते  

सूक्मदश्षकी्
बाांबूच्ा दाांड्ाप्रमा्णे तांतूांवर आडव्ा 
रेराांसारख्ा खु्णा (गाठी) 

लाांबी 
आखूड तांतूची लाांबी का्ही इांच ते २२ 
इांचाप्यंत णकंवा जास्त   

काचेची भाांडी पुसताना णलननचे नलॅपकीन 
वापर्ेण का ्ोग् असते  

चमक नसणग्षक चमकदार

मजबुती
५.५  ६.५ लॅमस/णडनी्र. जास्त 

ली मजबुती  

णलनन तांतूचा ्हा् फरॅशन फरॅण कससाठी उप्ोग 
का करतात  

शस्थणत स्थापकता 
व तन्ता 

कमी 

चु्णीणवरोधकता कमी 

आद्षताशेरकता चाांगली  

उन्हाळ्ात वापरण्ास सुती तांतूपेषिा णलनन 
तांतू सरस का ठरतात  

घनता जास्त १.५ लॅम घन.सेमी. 

बुरशीचा परर्णाम ्हाणनकारक परर्णाम ्होतो.
 

सूचिा: ् ा प्र्नाांची उततरे तांतूच्ा गु्णधमा्षमध्े 
दडलेली आ्ेहत. 

कीटकाांचा 
परर्णाम

्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही

उष्णतेचा परर्णाम
उ  तापमान स्हन करतात. भरभर 
जळतात. वास जळ्णाऱ्ा कागदाप्रमा्णे 

उष्णतावा्हकता उततम 

सांंगा पा ?
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३.४  चलिि तंतूचे पयोग
 

णलनन ्हा एक ब गु्णी तांतू आ्हे. ा तांतूला रेशमी 
तांतूप्रमा्णे नसणग्षक चमक असून तांतूची आद्षताशोरकता व 
मजबुती चाांगली आ्हे. ्ा गु्णधमायंमुळे णलनन पे्हेरावाच्ा 
व घरगुती वापरासाठीच्ा उप्ोगाांसाठी णवशेर लोकणप्र् 
आ्हे.

णलनन तांतू ्हे चमकदार असतात परांतु ते तुलनेने खूप 
म्हाग असल्ाने त्ाचा आजकाल णवशेर म्हतव प्राप्त 
झालेल्ा ‘्हा् फरॅशन फरॅण कस’ साठी उप्ोग केला जातो. 
णलनन ्हे जाड पोतापासून अत ा्ंत तलम पोत असलेल्ा 
प्रकारात उतपाणदत करता ्ेते आण्ण म्ह्णून पे्हेरावाच्ा 
णवणवध उप्ोगाांसाठी ते वापर्णे स्हजशक् ्होते. सुती 
तांतूच्ा तुलनेत ते उन्हाळ्ात घाला्ला जास्त आरामदा्ी 
वाटतात कार्ण त्ाांची उष्णतावा्हकता चाांगली आ्ेह 
त्ामुळे शरीरातील उष्णता चटकन कपड्ाांतून वाहून जाते 
तसेच ्ा तांतूची आद्षता शोरकता तुलनेने जास्त असून्ही 
ते चटकन वाळतात. णलननच्ा ्ा णवशेर गु्णधमा्षमुळे ते 
उन्हाळ्ात वापरण्ास सुती तांतूपेषिा जास्त सरस ठरतात.

गृ्होप्ोगी व गृ्हसजावटीसाठी उप्ोग  णलनन 
तांतूांना धुलाई करताना को्णती्ही णवशेर काळजी ्ावी 
लागत ना्ही व कापडावरील डाग पट् कन णनघून ्ेतात. 
णलनन कापडाचा पोत प्रत्ेक धुलाईनांतर आ्णखी जास्त 
सुधारत जातो व कापड स्पशा्षस प्रत्ेक धुलाईनांतर जास्त 
मऊ लागते. त्ाच्ा ्ा खास गु्णधमा्षमुळे गृ्हप्ोगी 
वस्त्ाांसाठी त्ाचा प्रामुख्ाने उप्ोग ्होतो. म्ह्णूनच णवणवध 
गृ्होप्ोगी वस्त्े जसे णवणवध उप्ोगाचे व प्रकारचे टॉवेलस, 
टेबल ॉथ, टेबल मलॅट् स, रनर, ्हात पुसा्चे पांचे, भाांडी 
पुसा्चे पांचे, उशाांचे अ े, चादरी इत्ादींना ‘चलिि’ ्ही 
सांज्ञा वापरली जाते. काचेची भाांडी पुसताना सुती तांतूच्ा 
टॉवेलसचा उप्ोग केल्ास अत्ांत ल्हान तांतू (णलांट) 
काचेला णचकटलेले णदसतात, प्ण णलनन तांतूच्ा अांगी 
असलेल्ा खास गु्णधमा्षमुळे ्ा टॉवेलसनी काचेची भाांडी 
पुसताना (णलांट) काचेला णचकटत ना्हीत, कार्ण तांतूच्ा 
उ  मजबुतीमुळे ्ा धाग्ाांपासून सुती तांतूच्ा धाग्ाप्रमा्णे 
‘णलांट’ पट् कन बा्हेर ्ेऊ शकत ना्ही.

सुती व रेऑन तांतूबरोबर ् ा तांतूची णम  कापडे सुद्धा 
णवणवध उप्ोगाांसाठी वापरली जातात. अशा नव्ाने त्ार 
झालेल्ा कापडात अन् तांतूांमध्े आढळऱ्ा कमतरता ्ा 
तांतूच्ा समावेशाने दर ्होतात.

चलिि तंतूचे मतु य पयोग खालरीलप्रमाणे  :
१.  पेहेरावासाठरी पयोग  : 

शट्ष, पलॅनट, साडी, स्कट्ष, ल्हान मुलाांचे कपडे पुरराांसाठी 
औपचाररक कपडे, जलॅकेट, डोक्ाला बाांधा्चे रमाल,  
साधे रमाल. 

चचत् क्र. ३.१२ : पेहेरावासाठरी पयोग 
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चचत् क्र. ३.१३ : गहोपयोग आचण तयांचे चवचवध पयोग

२.  गहोपयोग : 

चादरी, उशाांचे अ े, पडदे, टेबल ॉथ, टेबलमलॅट् स, 
णडश ॉथ, टॉवेलस, नलॅपकीन इ. तांतांूची आद्षताशोरकता व 
मजबुती चाांगली आ्हे. ्ा गु्णधमायंमुळे णलनन पे्हेरावाच्ा 
व घरगुती वापरासाठीच्ा उप्ोगाांसाठी णवशेर लोकणप्र् 
आ्हे.  

 

  

]]

     

 

चचत् क्र. ३.१४ : गहोपयोगरी पयोग

३.   िसचग्डक सेलयतुलोजज य तंतूंचरी समाि वचश े

टेबल िं. : ३.४ 

अ.क्र. गतुणधम्ड वयवहारातरील पयोग

१. चाांगली आद्षताशोरकता 
उन्हाळ्ात वापरण्ास सुखाव्ह, पांचे, नलॅपकीनस, घडीचे लांगोट, 
रमाल, खेळाडूांचे पे्हेराव ्ाांसाठी उप्ुक्त.  

२. चाांगली उष्णतावा्हकता  तलम णव्णीचे कापड, ्ेह उन्हाळ्ात आरामदा्क.
३. कमी चु्णीणवरोधकता  कपडे लवकर चुरगळतात.  

४. उ  तापमान प्रणतकारकता
 वद्की् वापरास उप्ुक्त, कपडे उकळून णनजयंतुक करता 
्ेतात. उ  तापमान वापरून इस्त्ी करता ्ेते.  
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५.  चाांगली णवद्ुतवा्हकता शस्थणतक णवद्ुतणनणम्षती ्होत ना्ही. 

६. उ  घनता  (१.५ लॅमस/घन. सेमी)  जड वजनाांची वस्त्े  

 ७. खणनज आमलाचा ्हाणनकारक परर्णाम   धुलाई व डाग काढ्ेण प्रणरि्ाांमध्े ्ोग् ती खबरदारी आव््क. 

८.  बुरशीचा ्हाणनकारक परर्णाम  साठव्णीसाठी कपडे स्वचछ व कोरडे अस्ेण आव््क. 

९. कीटकाांचा चाांगला प्रणतकार  सुरणषित दीघ्षकालीन साठव्ण शक्. 

१०. जवलनशीलता अपघातात कमी अपा्कारक. 
११.  मध्म सू््षप्रकाश प्रणतकारकता पडदे व ड्ेपरी ्ाांना अस्तर आव््क. 

वस्ततुचिष्ठ प्रशि  

१. सतुयो य जो ा जतुळवा. 

अ ब
१) कुजणव्णे अ) णलनन तांतूना काष्ठम् 

खोडापासून वेगळे कर्ेण.
२) तांतूमुक्त कर्णे ब) णलननची रोपे जणमनीतून 

बा्हेर काढ्णे.
३) झाडे उपट्णे क) णलननच्ा खोडाचा 

काष्ठम् पदाथ्ष मऊ कर्ेण.
४) णवांचर्णे ड) फ्लॅकसच्ा खोडापासून 

णब्ा व पाने काढ्णे.
५) पाने व णब्ा 

काढ्णे
इ) णलनन तांतूना सरळ कर्णे.

फ) वनस्पतीज भाग जाळून 
टाक्णे.

२. खालरील चवधािे चूक क  बरोबर ते चलहा : 

१. णलनन ्हा णब्ाांवरील तांतू आ्हे. 

२. णलनन ्हा नसणग्षक सेल्ुलोजजन् तांतू आ्ेह. 

३. रसा्ने वापरून दवाच्ा सा ाने कुजणव्णे ्ही 
प्रणरि्ा केली जाते. 

४. णलनन तांतूच्ा उतपादनात ‘पाने व णब्ा 
काढ्ेण’ ्ा प्रणरि्ेत तांतूचे खोड मऊ केले 
जाते. 

५. बेशलजअम ्ा देशातील लाइस नदीमध्े 
कुजणवण्ाची प्रणरि्ा केलेले णलनन अत्ु  
दजा्षचे असते.  

 
 

सतुयो य पया्डय चिवडि वा य पूण्ड करा
 

३. खालरी चदलेलया पया्डयांतूि सवात यो य ततर 
चलहा: 
 
१. णलनन तांतूची चु्णीणवरोधकता  
 अ) कमी आ्ेह  
 ब)  चाांगली आ्ेह  
 क)   उततम आ्हे  

२. जळ्णाऱ्ा णलनन तांतूचा वास जळ्णाऱ्ा
 अ)  कागदासारखा  
 ब)  प्ललॅशस्टकसारखा 
 क)   केसासारखा  
३. लाांब णलनन तांतूना सांबोधतात. 
 अ)  टो           ब)  लाईन        क)   णलांट 

स्वाधयाय  
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४. णलनन तांतूचा समावेश ्ा गटामध्े ्होतो.
 अ)  खणनज तांतू  
 ब)  प्राण्णज तांतू  
 क)   वनस्पतीज तांतू 

५. णलनन तांतूची घनता 
 अ)  मध्म आ्हे  
 ब)  उ  आ्हे  
 क)   कमी आ्हे  

६. आखूड णलनन तांतूला सांबोधले जाते. 
 अ)  णलांटस्ष         ब) टॉ स         क) टो  
 

४. खालरील त ा अचूक श द वाप ि पूण्ड करा. 

१. कुजणव्णे     		तांतू मुक्त 

कर्णे   		    

  
लघतुततररी प्रशि   

१. कारणे ा : 

 १. टॉवेलस व नलॅपकीनससाठी णलनन तांतू ्ोग् 
आ्हे. 

 २. णलनन तांतूला खोडातील तांतू असे सांबोधले 
जाते. 

 ३. णलनन तांतूसाठी कुजणव्णे ्ही णरि्ा आव््क 
आ्हे.

 ४. काचेची भाांडी पुसण्ासाठी णलननचे पांचे 
सो्ीचे असतात. 

 ५. णलननचे कपडे उन्हाळ्ात सुखकारक 
असतात. 

२. खालरील गोष्ट चरी फ  िावे चलहा : 

 १. णलनन तांतूच्ा उतपादन प्रणरि्ेतील पा्ऱ्ाांची 
नावे रिमवार णल्हा. 

 २. कुजणव्णे प्रणरि्ेच्ा णवणवध प्रकाराांची नावे 
णल्हा. 

 ३. णलनन उतपादक देशाांची नावे णल्हा. 
 

३. ोड यात ततरे चलहा : 

१. झाडे उपट्ेण णरि्ा म्ह्णजे का्  

२. कुजणव्णे णरि्ा म्ह्णजे का्  

३. दवाच्ा सा ाने कुजणव्ेण म्ह्णजे का्  

४. तलावात कुजणव्ेण म्ह्णजे का्  

५. टाकीमध्े कुजणव्ेण म्ह्णजे का्  
 

४. खालरील प्रशिांचरी ततरे चलहा : 

 १. णलनन तांतूची सूक्मदश्षकी् रचना स्पष्ट करा. 

 २. णलनन तांतूचे उप्ोग स्पष्ट करा.

 ३. सेल्ुलोजजन् तांतूची को्णती्ही तीन समान 
वणशषट्े स्पष्ट करा. 

 
. दरीघघोततररी प्रशि : 

 १. कुजणव्णे प्रणरि्ेच्ा णवणवध पद्धती स्पष्ट 
करा. 

 २. णलनन तांतूसाठी वापरण्ात ्े्णाऱ्ा णवांचर्णे व 
कताई ्ा प्रणरि्ा स्पष्ट करा. 

 
 प्रकलप /स्वयंअधययि

 
 १. तुमच्ा घराजवळील वस्त् बाजारपेठेला भेट 

द्ा. णलनन पासून बनलेल्ा णवणवध वस्तूांचा 
अ ्ास करा. 

 २. गृ्होप्ोगासाठी वापरल्ा जा्णाऱ्ा णलनन 
तांतूपासून बनलेल्ा उतपादनाांची ्ादी त्ार 
करा.

f f f
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घटक - ४ 
अवांतर सेलयतुलोजज य तंतू व सबेसट स

ा ा ा   ा

l सिी आदण दलनन सोडन वनसपिीज आप ्य्यल्य दकिी प्रक्यिचे वस्तिंि देि्यि?

l ्यड्यप्यसन कोणत्य्य दवदव  ्यग्यिन आप ्य्यल्य िंि द ि्यि?

l कोणत्य्य िंिप्यसन गोणप्य ्यच्य्य दप व्य्य  दो ्य्य  च  इ. नव ्य्य ज्यि्यि.

l ज ्य्य क्य ्य ्ये कोणिी स्य ी जसे स  प्य न  ्यसे ्यि ची ज्य ी  जीविक्क जक े  नव ्य्यस्य ी व्यपिली 
गेली होिी.   

सुती, णलनन रेशीम आण्ण लोकर ्ा व्णतररक्त इतर 
अनेक नसणग्षक तांतू उपलबध आ्हेत. जगाच्ा वेगवेगळ्ा 
भागात त्ाांचा वापर केला जात असल्ाचे आढळते. परांतु 
वर उ ेख केलेल्ा चार तांतूएव ा मो ा प्रमा्णावर 
त्ाांचा उप्ोग केला जात ना्ही. परांतु त्ा तांतूचे स्वत:चे 
खास स द््ष णकंवा णवणशष्ट उप्ुक्तता आ्हे. ्हे तांतू्ही पुरातन 
असून त्ाांना प्राचीन इणत्हास आ्हे. १९ व्ा शतकात 
मानवणनणम्षत तांतूांचा उगम झाल्ामुळे ा्हक त्ाांच्ाकडे 
आकणर्षत झाले आण्ण ्ा सव्ष तांतूांचा वापर म्ा्षणदत झाला. 
आजकाल बऱ्ाच कृणत्म तांतूांच्ा उतपादनामुळे प्ा्षवर्णास 
नुकसान ्होत आ्हे. त्ामुळे नसणग्षक तांतू पुन्हा लोकणप्र् 
्होत आ्हेत. 

णवज्ञान आण्ण तांत्ज्ञानाच्ा प्रगतीमुळे ्ा तांतूांमध्े 
नवनवीन णनणम्षती केली जात आ्हे. तसेच वापरण्ाच्ा 
नवीन मागायंचा  शोध घेतला जात आ्हे. ्हे तांतू आपल्ा 
दनांणदन जीवनामध्े कृणत्म तांतूांची जागा ्हळू्हळू घेत आ्ेह. 

४.१ यूट

सोनेरी तपणकरी रांग आण्ण त्ाचे म्ह व ्ामुळे 
ज्ूट गोलडि तंतू  म्ह्णून ळखला जातो.  उतपादन व 
जागणतक उप्ोगाबाबतीत  ज्ूट तांतू सुती पाठोपाठ दुसऱ्ा 
रिमाांकावर आ्हे. णलननसारख्ा वनस्पतीच्ा खोडामधून 
उपलबध असलेला ्हा एक तांतू आ्हे. ्ाचे उतपादन 
णलननप्रमा्णेच आ्हे. ज्ूट आपल्ा प्ा्षवर्णास अनुकूल 

आ्ेह. तसेच तो सवायंत  स्वस्त तांतू आ्ेह. ्ा तांतूचे स्हजप्णे 
णवघटन ्होऊन पुनप्र्षणरि्ा करता ्ेते.

जगातील सवायंत मोठे ज्ूट उतपादन भारतामध् े
्होते. प्रमुख पाच ज्ूट उतपादक देश  भारत, बाांगला देश, 
चीन, उझबेणकस्तान व नेपाळ आ्ेहत. का्ही शतकाांपासून 
भारती् शेतीमध्े ज्ूटचे उतपादन प्रामुख्ाने घेतले जाते. 
्हे तांतू लाांब असून (१ ते ४ मी.) चमकदार आण्ण तपणकरी 
रांगाचे असतात. ्ेह तांतू मजबूत असून कमी लवचीक, 
आद्षताशोरक असतात. कीटकाांचा व बुरशीचा ्ा तांतूांवर 
का्ही्ही ्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. 

चचत् क्रं. ४.१ : यूटचरी शेतरी

यूटचे पयोग :

१. ज्ूटचा उप्ोग प्रामुख्ाने साण्हत्ाच्ा वस्तूांच्ा 
वेष्टनाकररता जसे गो्णपाट, बाजार्हाटसाठी 
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लाग्णाऱ्ा णपशव्ा, जणमनीवरील आचछादने, 
दोऱ्ा, सुतळ्ा, दोरखांड ्ाांसाठी फार पूववीपासून 
करतात. 

चचत् क्र. ४.२ : यूटचया चवचवध वस्तू

२. गाणलचे व णलनोणल्मच्ा तळाकडील भागाांच्ा 
अस्तराकररता ्ाचा उप्ोग केला जातो. 

३. ज्ूटचे फरॅशनेबल कपडे, जलॅकेट, ड्ेस मटेररअलस् , 
्हलॅनडबलॅगस, पसदेस् , पादत्ा्णे इ. लोकणप्र् ्होत आ्ेहत.

४. घरगुती फणन्षचर आण्ण फणन्षचर त्ार करण्ासाठी 
्ाचा वापर उततरोततर वाढत आ्हे. 

चचत् क्र. ४.३ : यूटचे फचि्डचर

५.  आजच्ा काळामध्े कागदी पेपर बनवण्ासाठी 
ज्ूटचा वापर करण्ात ्ेतो.    

४.२ केपाक

केप क तंतू  नसणग्षक सेल्ूलोज तांतूपकी एक 
असून केपॉक झाडापासून ्हा तांतू णमळतो.  सुती तांतूप्रमा्णेच 
झाडावरील ब डामध्े ्हा तांतू आढळतो. म्ह्ूणन ्ाला 
चबयांवररील केस तंतू  असे म्ह्णतात. केपॉक शबद झाड 

व तांतू ्ा दोन्ही गोष्टींचा सांदभ्ष देतो. चसलक क टि आण्ण 
जावा क टि म्ह्ूणन ्हा तांतू ळखला जातो. ्ेह मुख्त: 
इांडोनेणश्ा, था्लांड आण्ण जावा ् ा णठका्णी त्ार ्होतात. 

चचत् कं्र. ४.४ : केपाकचे झाड

णफ ट णपवळसर रांगाचे तलम तांतू असतात. 
्ाचे वजन सुती तांतूपेषिा आठ पटीने कमी  असते. ्हा 
तांतू वजनाला खूप ्हलका असतो. ्ाला मे्णाचे आवर्ण 
असते. ज्ामुळे पा्णी प्रणतबांध करण्ास मदत ्होते. केपालॅक 
्हे रिॉकपेषिा ५ पट अणधक तरांगषिम आ्ेह. (केपॉकच्ा 
वजनाच्ा ्हलकेप्णामुळे) ्ाची लाांबी कमी असते व ती 
मजबूत/बळकट नसते.

चचत् कं्र. ४.  : केप क तंतू
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केप कचे पयोग :
१. तांतूच्ा आखूड लाांबीमुळे आण्ण मजबुती कमी 

असल्ामुळे त्ातून धागे काढ्णे अणतश् अवघड 
असते म्ह्णून केपॉक मुख्तवे : (णपलो) उशाांमध्े 
भरण्ासाठी करतात.

२. उष्णतारोधक व धवणनरोधक म्ह्णून ्ाचा उप्ोग 
केला जातो.

चचत् क्रं. ४.  : केप क चपलो

३. ्हे तांतू शस्त्णरि्ेकररता आद्षताशोरक सुती तांतूला 
प्ा्ष् म्ह्णून वापरले जातात.

४. ्हे तांतू तरांग्णारे, वजनास ्हलके असतात व त्ावर 
मे्ण्ुक्त आवर्ण असते. त्ामुळे पाण्ावर तरांग्णारी 
जीवरषिक कडी, प े, कोट, न दलातील व 
सन्ातील अन् जीवरषिक उपकर्णे त्ार करण्ास 
्हे तांतू उतकृष्ट आ्हेत. 

चचत् कं्र. ४.  : केप कचे सतुरक्ा जकेट

५.  ्ा तांतूचा बाांधकामासाठी देखील वापर केला जातो. 
६. प्रगत तांत्ज्ञानामुळे केपॉक इतर तांतूांबरोबर म्ह्णजेच 

सुती तांतू सांणम ्ण कर्णे शक् आ्ेह. ्ामुळे ्ा 
तांतूचा उप्ोग वाढेल आण्ण ा्हकाांना अणधक 
प्ा्ष् उपलबध ्होतील. 

४.3 रेमरी तंतू

णलनन व ज्ूट तांतूांप्रमा्णे ‘रेमी’ ्हे चायिरीज िेटल 
नावाच्ा वनस्पतीच्ा खोडाांपासून बनवलेले तांतू आ्हेत. 
्हे णलनन आण्ण ज्ूट प्रमा्णेच खोडातील तांतू आ्हेत, परांतु 
्ा वनस्पतीच्ा खोडाांपासून तांतू णमळणव्णे जास्त कठी्ण 
आ्हे. णलनन व ज्ूट तांतूांसाठी करण्ात ्े्णाऱ्ा कुजणव्णे 
प्रणरि्ेपेषिा रेमी तांतू णमळणवण्ास करण्ात ्े्णारी प्रणरि्ा 
श ष्ट व णभ  आ्हे. रेमी तांतू त्ार करण्ाची प्रणरि्ा 
णवस्तृत असल्ामुळे  ‘रेमी’ ्हा अणतश् म्हाग तांतू आ्हे. 
‘रेमी’ चे प्रमुख उतपादक देश आ्हेत  चीन, णफलीणपनस, 

ाझील, इांडोनेणश्ा आण्ण भारत. ्हा एक फार प्राचीन तांतू 
आ्हे. पारांपररकप्णे जपानी कापडाांमध्े ते खूप लोकणप्र् 

्होते. 

चचत् क्रं. ४.८ : रेमरी  विस्पतरी

रेमी तांतू ्हा पाांढरा, चमकदार व रेशमासारखा णदसतो. 
्हे तांतू मजबूत असतात प्ण त्ाांची लवणचकता कमी असते. 
ते तांतू खूप चाांगले आद्षताशोरक असून त्ावर बुरशीचा 
्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. ् ा तांतूची वस्त्े थांडावा दे्णारी 
व ताजेतवाने वाट्णारी असतात. उष्ण व दमट ्हवामानात 
्ोग् असतात म्ह्णूनच उष्ण आण्ण दमट ्हवामानासाठी ्ही 

चाांगली णनवड आ्हे.    
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रेमरीचे पयोग :

१. रेमीचा उप्ोग चीन व इतर देशाांमध्े रेशीम आण्ण 
णलनन सारखे अत्ांत तलम व पारदश्षक कापड 
बनणवण्ासाठी केला जातो. तसेच शट्ष, ड्ेसेस इ. 
पे्हेरावाच्ा कपड्ाांसाठी ्हे तांतू वापरले जातात. 

२. ्हा तांतू बनणव्णे म्हाग असल्ाने तो फार मो ा 
प्रमा्णावर वापरला जात ना्ही, परांतु तांत्ज्ञानामुळे 
इतर नसणग्षक तांतूांमध्े णम ्ण कर्णे शक् आ्ेह. ्ा 
तांतांूचे उतपादन करण्ाकडे उतपादकाांचा कल वाढला 
आ्हे. 

चचत् कं्र. ४.  : रेमरी तंतूचे पेहेरावासाठरी पयोग

३. णलननप्रमा्णे ्ाचा वापर ‘टेबल ॉथ, नलॅपणकनस 
आण्ण रमाल त्ार करण्ासाठी केला जातो. 

४. ्ाचा उप्ोग औद्ोणगक णशव्णाकररता धागे, 
पलॅणकंग साण्हत्, गाळण्ाचे कापड, मासेमारी जाळी, 
करॅनव्हास (अस्तर) गाद्ाांमध्े भरण्ात ्े्णारा 
कापूस, ्हलॅट् स (अप् ्होलस्ट्ी कापड) अण शामक 
दलातील पाईप इ. साठी केला जातो.  

४.  हे प

्हेमप ्हे णलनन, ज्ूट,  रेमी सारखे खोडातील तांतू आ्ेहत. ्हा 
एक फार जुना तांतू आ्हे. जो ८००० बी.सी. पासून वापरला 
गेला ्होता. आज ्ाची खूप प्रमा्णात आण का, अमेररका, 
इणजप्त, करॅनडा, ्ुरोप आण्ण आणश्ामध्े लागवड केली 
जाते.     

    चचत्. कं्र ४.१  : हे प चे झाड

्हेमप तांतू ्ेह ३ ४ फूट लाांब, खूप मजबूत आण्ण 
णटकाऊ आ्ेहत. त्ाांच्ामध्े आद्षता शोरकता चाांगली 
असते. उष्णता, सू््षप्रकाश णकंवा बुरशीमुळे ्हो्णाऱ्ा 
दुषपरर्णामाांना प्रणतकार करतात. नसणग्षकरीत्ा ्ेह तांतू कडक 
आ्ेहत,  परांतु नवीन तांत्ज्ञानाचा वापर करून ्ा तांतूला 
लवचीक बनणवता ्ेते. 

हे पचा पयोग :

१. पारांपररकप्णे ्ेहमप ्हा एक औद्ोणगक तांतू आ्हे. 
फार प्राचीन काळापासून करॅनव्हास, दोऱ्ा, गो्णपाट 
्ाांचा वापर करण्ात ्ेत ्होता.

२. गाणलचे आण्ण जाळे त्ार करण्ासाठी ्ाचा वापर 
्होतो. 

३. जीनस, खेळाडूांचे पे्ेहराव, फरॅशनेबल पोशाख 
्ाांकररता उप्ोग केला जातो. 

 चचत् कं्र. ४.११ : हे पचरी चशडे (s ils)

४. ्ा तांतूसोबत इतर नसणग्षक तांतूांचा वापर करून ्हेमप 
तांतूला मजबुती देण्ात ्ेते.
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५. बेडींग आण्ण मलम प ी, अप्होलस्ट्ी वस्त्े इ. 
त्ार करण्ासाठी ्ाचा वापर केला जातो. 

६. आजकाल बूट, णपशव्ा आण्ण आधुणनक फरॅशनच्ा 
दाणगन्ाांमध्े ्ाचा वापर केला जातो.  

४.  का या ( oir)

का ्ा ्हा नारळाच्ा बा्हेरील आवर्णामधून 
काढलेले तांतू आ्हेत. फळाच्ा कवच्ातील तांतूमध्े ्ाांचा 
समावेश ्होतो. सोनेरी तपणकरी रांग व त्ाच्ा औद्ोणगक 
उप्ोगामुळे त्ाला सोनेरी तांतू असे्ही म्हटले जाते. फार 
प्राचीन काळापासून का ्ा तांतू वापरात आ्हे. रामा््ण 
आण्ण म्हाकाव्ामध्े सुद्धा का ्ाचा वापर केला आ्ेह. 
भारत व ीलांकेमधून जवळजवळ ९०  ्ाचे उतपादन केले 
जाते. णफणलपाईन, शव्हएतनाम, था्लांड, केणन्ा, घाना इ. 
का ्ाचे मुख् उतपादक देश आ्हेत.  

चचत् क्रं. ४.१२ : का याचे तंतू

नारळाचे दोन प्रकारचे तांतू आ्हेत. पररप  नारळातून 
काढलेले तपणकरी तांतू  आण्ण अपररप  नारळातून काढलेले 
पाांढरे तांतू. तपणकरी रांगाचे तांतू जाड, मजबूत व घर्ष्णाला 
उततम प्रणतकार कर्णारे असतात. पाांढरे तांतू तलम, मऊ 
असून  मजबुती कमी असते. तपणकरी व पाांढऱ्ा रांगाच्ा 
का ्ाच्ा तांतूांची लाांबी ४ ते १२ इांच असते.  

का ्ा तांतू मजबूत व णटकाऊ आ्हेत. आद्षता 
व बुरशीचा ्ा तांतूवर ्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. ्ेह 
तांतू जवलनाला णवरोध करतात. तसेच उष्णता आण्ण 
धवणनरोधक आ्हेत. तांतूच्ा खरखरीत पोतामुळे ्ा तांतूचा 
वापर पे्हेरावासाठी केला जात ना्ही. 

का याचे पयोग :

१. का ्ाचा उप्ोग दोऱ्ा, पा्पुस्णी ्ासाठी केला 
जातो.

२. पाांढऱ्ा तांतूचा उप्ोग दोऱ्ा, मासेमारीच्ा 
जाळ्ाांच्ा उतपादनासाठी केला जातो. 

३. तपणकरी तांतूचा उप्ोग गो्णपाट, श, पा्पुस्णी, 
रगज, गाद्ाांतील आतील भागात वापरण्ात ्ेतात. 

४. इनसुलेशन प्ललॅनेल, पलॅकेजकररता ्ाचा वापर केला 
जातो.

चचत् क्रं. ४.१३ : का याचया वस्तू 

५. ्ुरोपमध्े अलॅटोमोबाईल उद्ोगषिेत्ात ्ाचा वापर 
्होतो.

६. आजकाल का ्ाचा उप्ोग खोल्ा आण्ण 
ऑणफसच्ा स द्ा्षतमक गु्णात वाढ करण्ाकररता 
केला जातो. का ्ा गाणलच्ाांचा वापर जणमनीवर व 
णभांती सजावटीकररता अत्ाधुणनक पद्धतीने केला 
जातो. 

७. का या भूवस्त्े - का ्ाची भूआचछादने ्ाांचा 
उप्ोग जणमनीची धूप टाळण्ासाठी तसेच पीक 
उतपादन वाढणवण्ासाठी करतात. ्ही भूवस्त्े कुज्ेण, 
बुरशी, आद्षता ्ाांच्ा परर्णामाांना नसणग्षकप्णे 
प्रणतकार करतात. त्ावर को्णत्ा्ही रासा्णनक 
प्रणरि्ाांची आव््कता नसते. ्ही भूवस्त्े कडक 
व मजबूत असतात. समुदापासून ्हो्णारी धूप ्ा 
वस्त्ाांमुळे रोखली जाते. 
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४.  चससल

१८९३ पासून पूव्ष आण केमध्े णससल तांतूचा 
वापर केला जातो. आज ते ाझील, टाांझाणन्ा, केणन्ा,  
मादा गास्कर व चीनसारख्ा उष्णकणटबांधी् आण्ण उप 
उष्णकणटबांधी् देशाांमध्े उगवले जाते. ्हे व्ापक प्रमा्णात 
उप्ोगात ्े्णारे तांतू असून सो ्ा पद्धतीने त्ाांची लागवड 
करता ्ेते. रोपाांच्ा पानाांपासून ्हे तांतू उपलबध ्होतात. 
म्ह्णून ्हे पानाांपासूनच्ा तांतू ्ा वगा्षत मोडतात. ्ेह तांतू 
कठी्ण असल्ाने पे्हेरावाच्ा कपड्ाांकररता वापरले जात 
ना्हीत. मुख्तवे दोऱ्ा बनणवण्ासाठी वापरले जातात. 

एक असाधार्ण णटकाऊ आण्ण कमी देखभाल 
करावा लाग्णारा तांतू आ्हे. पुनप्र्षणरि्ा करण्ात ्े्णारा तांतू 
आ्हे. स् चतक चव तुत रोधक, धूळ न बस्णारा तांतू व 
कमी आद्षताशोरक असा ्हा तांतू आ्हे. ्ाला ता्णण्ाची 
षिमता असते आण्ण णमठाच्ा पाण्ात खराब ्होत ना्ही. ्ेह 
रांग स्हजप्णे स्वीकारते. णससल प्रामुख्ाने कमी, मध्म व 
उ  ्ा तीन दजा्षत वग्षवारी केली जाते. 

चचत् कं्र. ४.१४ : चससलचे रोप

चससलचे पयोग : 
१. कमी दजा्षचे तांतू णनणम्षतीसाठी वापरले जातात. 
२. मध्म दजा्षचे तांतू औद्ोणगक उप्ोगासाठी दोर, 

दोऱ्ा, सुतळ्ा, ाईनसारखे (दोऱ्ा) मजबूत 
दोरखांड बनवण्ास उप्ोग करतात. त्ाांचा उप्ोग 
शेती, समुदासांबांधी व अन् सामान् उद्ोगाांमध्े 
करतात. 

३. उ  दजा्षच्ा तांतूवर प्रणरि्ा करून त्ापासून धागा 
त्ार करतात. त्ाचा गाणलच्ाकररता वापर केला 
जातो. 

४.  णससलचा मुख् वापर ज्हाजबाांध्णीच्ा उद्ोगात 
केला जातो. 

५. गाद्ा, ्हस्तव्वसा्, पा्ातील शस्लपर व प े 
्ासाठी णससल तांतूांचा उप्ोग करतात (चपला 
आण्ण बेलटस् इ.) 

६. णल टसाठी वापरलेल्ा णवद्ुत वा्हक शस्टलच्ा 
वा्र केबलच्ा मध्भागी णससल तांतू भरलेले 
असतात. त्ामुळे स्टील वा्रची लवणचकता वाढते 
आण्ण स्टीलवा्रच्ा पृष्ठभागाांचे एकमेकाांशी 
्हो्णारे घर्ष्ण कमी ्होते.

७. वा्हन उद्ोगात काच तांतूबरोबर सांणम ्ण करून 
वापरतात. 

८. णवनावी्ण वस्त्ाांमध्े णससल तांतूांचा म्ह वाांचा 
उप्ोग आ्ेह. ्ेह प्ा्षवर्ण स्ने्ही तांतू आ्ेहत.

 सांणमण त कापडातील ॲसबेसटॉस व काचतांतूांना 
प्ा्ष्ी तांतू म्ह्ूणन ्ा तांतूांचा णवचार केला जातो.

 चचत् कं्र. ४.१  : चससल दोरखंड

 चचत् क्रं. ४.१  : चससलचरी चपशवरी
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 चचत् क्रं. ४.१  : चससलचरी हडबग 
   

 
४.  परीिा

चपिा  ्हे वनस्पतीज तांतू असून ते ‘अननस’ ्ा 
वनस्पतीपासून उपलबध ्होतात.

‘अननस’ ्ही वनस्पती प्रामुख्ाने उष्ण कणटबांधी् 
वातावर्णाच्ा प्रदेशात आढळते. णफणलपाईनस, तवान, 

ाझील, ्हवाई, भारत, इांडोनेणश्ा, वेस्टइांडीज आण्ण 
बाांगलादेश ्ा देशाांचा समावेश ्होतो. प्राचीन काळापासून 
णपना तांतूपासून वस्त् णव्णतात.

आकतरी क्र. ४.१८ : अििसाचे रोप

साधार्णत: १९ व्ा शतकामध्े ‘णपना’ तांतूच्ा 
वस्त्ाला सांपू्ण्ष जगातून खूप माग्णी ्होती. परांतु इतर 
स्वस्त वस्त्ाांची उतपादने लोकणप्र् ्होऊ लागल्ानांतर 
णपना वस्त्ाांची माग्णी खूप कमी झाली. मात् मागील दोन 
दशकाांपासून ‘णपना’ वस्त्ाांचे उतपादन पुन्हा सुरू झाले आ्ेह.      

‘णपना’ तांतू णदसण्ास अणधक आकर्षक व देख्णे 
आ्ेह.

णपना तांतू णनसग्षत: खूप सुांदर णदसतात. त्ाांना 
णलननप्रमा्णे नसणग्षक चमक आ्ेह. ‘णपना’ तांतू ्हे लाांब 
तलम आण्ण चमकदार असून ते वजनाला्ही ्हलके आ्हे. 
इतर तांतूसोबत ते अणधक चाांगल्ाप्रकारे णमसळतात. ्हे तांतू 
अणतश् मऊ असतात व त्ाांचा पोत रेशमी तांतूांपेषिा जास्त 
चाांगला असतो. ्ा तांतूांचे वस्त् धुऊ शकतो. ्ा वस्त्ाला 
णनज्षल धुलाईची (ड्ा्श न) ची आव््कता ना्ही.

‘णपना’ तांतूचे दोन भागात णवभाजन केले जाते. 
१) तलम तांतू    २) जाडसर तांतू

चपिा तंतूचे पयोग : 

१. णपना तांतूचा उप्ोग अणधक णकमतीची / म ल्वान 
वस्त्े बनणवण्ासाठी केला जातो.

 उदा.ल समारांभाची वस्त्े, णकमोनोज, गाऊनस् , 
्हातरूमाल इ. 

 आकतरी क्र. ४.१  : चपिा तंतूचा पेहेरावासाठरी पयोग

२. ्ा तांतूचा उप्ोग टेबल ालॅथ, चट्ा, पांखे, णपशव्ा 
आण्ण का्ही वजनाला ्हलक्ा परांतु कडक व तलम 
वस्त्े बनणवण्ासाठी केला जातो.

३. अनेकदा णपना तांतूांचे सुती अबाका आण्ण रेशमी 
तांतूांबरोबर सांणम ्ण करून अणतश् ्हलक्ा वजनाांची 
व ्हवेशीर वस्त्े बनवतात. रेशमी तांतूांबरोबर सांणम ्ण 
करून त्ार केलेले वस्त् ‘णपना णसलक’ म्ह्णून 

ळखले जाते. 
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ततु हाला माहरीत आहे का?

‘णपना’ तांतूच्ा वस्त्ावर पारांपररक पद्धतीने ्हाताने 
भरतकाम केले जाते. त्ास ‘करॅललॅडो’ ( l o) 
म्ह्णतात. 
भरतकाम केलेल्ा ‘णपना’ तांतूच्ा वस्त्ाांना ‘णपना करॅललॅडो’ 
(  l o) म्ह्णतात. ्ही ्हाताने भरतकाम केलेली 
वस्त्े णवणवध वृषिाांच्ा पानाांपासून व खोडाांपासून त्ार 
केलेल्ा वनस्पतीज रांगाांनी रांगणवली जातात. 

इंटरिेट माझा चमत्!

्ा णवस्म्कारक वनस्पतीजन् तांतूब ल अणधक 
सणवस्तर माण्हती णमळवा आण्ण णवणवध षेित्ातील 
त्ाांच्ा उप्ुक्ततेबाबत तपशील शोधा.

४.८ सबेसट स

 ्हा एकमेव नसणग्षक खणनज तांतू आ्हे. ॲसबेसटॉस 
्हा मूळ ीक शबद असून त्ाचा अथ्ष आगरीिे िाश ि 
पावणारा असा आ्हे. ्हा गु्णधम्ष ्हे ्ा तांतूचे खास वणशषट् 
आ्हे. ्ा कार्णासाठीच त्ाचा उप्ोग करतात. ्हा तांतू 
प्राचीन तांतूपकी एक असून इ.स. पण्हल्ा शतकापासून 

ीक लोकाांना पररणचत आ्हे. 

चचत् क्र. ४.२  : सबेसट सचा खडक 

ॲसबेसटॉस ्हे तांतूम् खणनज खा्णीतील खडकात 
आढळते. ्हे नाव ज्ा तांतूम्, स्फणटकी रचनेच्ा खडकास 
णदले जाते, त्ा गटात तीस णकंवा अणधक खणनजाांचा 

समावेश ्होतो. त्ापकी फक्त स्हा खणनजे व्ापारी षट्ा 
म्ह वाची असून त्ाांपकी चक्रसोटाईल  ्ेह एकच खणनज 
वस्त्णनणम्षतीसाठी वापरतात. जगातील ॲसबेसटॉसच्ा 
८०  खा्णी करॅनडा व रणश्ामध्े आढळतात. 

खा्णीतील खडकापासून ॲसबेसटॉसचे तांतू वेगळे 
करतात. नांतर ते उकळून स्वचछ करतात व त्ापासून धागा 
त्ार करतात. ्ापासून कापड णव्णतात. 

ॲसबेसटॉसचा सवायंत म्ह वाचा गु्णधम्ष म्ह्णजे 
्ेह तांतू जळत ना्हीत. आगीचा तांतूवर का्ही्ही परर्णाम 
्होत ना्ही. ्ेह तांतू खूप तलम व चमकदार असतात. 
त्ाांची मजबुती व शस्थणतस्थापकता चाांगली असते. ्ाची 
उष्णतावा्हकता कमी असते. ्ावर पा्णी, अ ी आमल व 
गांज ्ाांचा परर्णाम ्होत ना्ही. 

इचतहासामधये डोकावूि पहा :

रोमन स ाट ‘शारले माँग’ ्ाांनी ्ुद्धबांदी करारावर चचा्ष 
करण्ासाठी रात्ीच्ा वेळी आरिम्णकत्ायंना आमांणत्त 
केले. रात्ीच्ा जेव्णाच्ा वेळी त्ाने टेबलावरील 
टेबल ॉथ आगीमध्े टाकला. को्णती्ही ्हानी न 
्होता जसाच्ा तसा तो आगीतून बा्ेहर काढला त्ामुळे 
आरिम्णकत्ायंना खात्ी पटली ्होती की स ाटाजवळ 
अल णकक शक्ती (णवलषि्ण जादुई शक्ती) आ्ेह आण्ण 
त्ामुळे ्ुद्ध न करताच परत गेले व ्ुद्ध टाळले. 

सबेसट स तंतूचे पयोग :

ॲसबेसटॉस तांतूच्ा खडबडीत कडाांमुळे तवचेला 
इजा ्होऊ शकते. त्ामुळे पे्ेहरावासाठी ्ाचा उप्ोग करत 
ना्हीत. भारती् बाजारपेठेत ्ा तांतूांची उतपादने उपलबध 
नसतात. माग्णीनुसार त्ाचे उतपादन करून औद्ोणगक 
षिेत्ात पुरवले जाते. 

अ. अण शामक दलातील लोकाांचे कपडे 

ब. सन्दलासाठी

क.   दारूगोळा कारखान्ातील कामगाराांचे एप्रन व 
्हातमोजे

ड. णवणवध उद्ोगाांत उष्णतारोधक वस्तूांमध्े 
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चचत् क्र. ४.२१ : अच चतबंधक कपडे
इ. वाफेच्ा, गरम पाण्ाच्ा पाईप व ्ांत्ाांसाठी 

उष्णतारोधक आचछादने
फ. णवद्ुत उपकर्ण णनणम्षतीमध्े 
ग. बाांधकाम साण्हत्
ध. रासा्णनक प्र्ोगशाळेतील गाळ्णी
च. धवणनरोधक       

 

चचत् क्र. ४.२२ : णतारोधक आच ादिे

सबेसट सचे धोके : 
ॲसबेसटॉस तांतू अत्ांत ्हलके असतात. कापडातून 

सुटून ते ्हवेत तरांगतात व ्वसनावाटे फु फुसात जाऊन 
्वसनाचे आजार ककराेग ्हाेण्ाची शक्ता असते. 
्ा सांभाव् आरोग्णवर्क नुकसानीमुळे आजकाल 
ॲसबेसटॉस इतक्ा व्ापक प्रमा्णात वापरले जात ना्ही. 
अनेक देशाांनी त्ाचा वापर प्रणतबांणधत केला आ्ेह. 

चचत् क्र. ४.२१ : सबेसट सचे गोवह् स

इंटरिेट माझा चमत् !

ॲसबेसटॉसमुळे ्हो्णाऱ्ा आरोग् णवर्क समस््ाांब ल 
अणधक माण्हती णमळवा आण्ण को्णत्ा देशाांनी त्ाच्ा 
वापराांवर प्रणतबांध केला आ्ेह. त्ाची माण्हती ्ा.  
 

   

ततुमचया बतुधदरीचा पयोग करा.

१. च कटीतून तुम्हाला सव्ष आठ तांतूांची नावे शोधाव्ाची आ्ेहत

ॲ ज्ू ट के पी आ

णस स ल रे पॉ ना

क म बे ्हे मी क

र भ त स मप व

का ्ा ग न टॉ ख

द् ध ध ड ई स
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२. ळखा मी को्ण

 अ) मी कवचावरील तांतू आ्हे. 

 ब) मी इतका वजनाला ्हलका आ्ेह, 
की मी पाण्ावर तरांगू शकतो. 

 क) मी सोनेरी तांतू म्ह्णून ळखला जातो. 

 ड) माझे  मूळ  ीक  भारेतून  असून, त्ाचा 
अथ्ष आगीने नाश न पाव्णारा असा आ्हे. 

 इ) मी रेशमासारखा णदस्णारा उतकृष्ट तांतू. 

 फ) मी ॲटोमोबाईल उद्ोगामध्े वापरला जातो. 

 ्ह) ल  समारांभाच्ा पररधानामध्े माझा वापर 
्होतो. 

स्वाधयाय

वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जो ा लावा.

 अ  ब

१) ॲसबेसटॉस अ) सोनेरी तांतू

२) ्हेमप ब) प्रणथन जन् तांतू

३) केपॉक क) आरोग्ास अपा्कारक

४) णससल ड) खोडातील तांतू

५) ज्ूट इ) वजनाला ्हलके 

ई) नारळाच्ा का ्ाांचा 
तांतू

फ) पानाांचे तांतू 

२. पया्डय चिवडि ततरे चलहा. 

 १. जणमनीची धूप ्होण्ास ्हे वस्त् प्रणतबांध करते.

 अ) गाणलचा 
 ब) भूवस्त्  
 क) णपना करॅलोडो

२. दोर बनणवण्ासाठी ्ा तांतूचा वापर केला 
जातो. 

 अ) ॲसबेसटॉस    ब) णपना     क) णससल

३. ्हा पानापासून णमळ्णारा तांतू आ्ेह. 

 अ) का ्ा       ब) णससल        क) ्हेमप

४.  ्हा नारळाच्ा का ्ाांपासून णमळ्णारा तांतू 
आ्हे. 

 अ) कॉ्र      ब) णससल       क) ्ेहमप

५. ्हा खोडातील तांतू आ्ेह. 

 अ) का ्ा      ब) ्ेहमप      क) णससल 
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२.   कारणे ा. 
 १.  पोशाखाकररता का ्ा तांतू वापरला जात 

ना्ही. 
 २.  जीवनरषिक जलॅकेटकररता केपॉक वापरतात. 
 ३.  ज्हाजाचे शीड त्ार करण्ाकररता ्हेमप 

वापरतात. 

३. खालरील चटपणे चलहा. 
१. णससलचे उप्ोग ४. का ्ाचे उप्ोग 
२. ॲसबेसटॉस तांतू ५. रेमीचे उप्ोग
३. ्हेमप तांतू ६. णपना तांतू 

 
प्रकलप / स्वयंअधययि  

१.   णवणवध वनस्पतीज तांतूची उतपादने आण्ण उप्ोग 
्ाब ल माण्हती गोळा करा.

२.   ्ा घटकामध्े णदलेले णवणवध वस्त्तांतू को्णको्णत्ा 
देशाांमध्े णकंवा भागाांमध्े उतपाणदत ्होतात ते 
जगाच्ा नकाशावर न द करा.

३. खालरील चवधािे चूक चकंवा बरोबर ते चलहा. 
 १.  खडकापासून ॲसबेसटॉस प्राप्त ्होतो. 
 २.  कणशदाकारी केलेल्ा णपना वस्त्ाला णपना 

करॅलाडो म्ह्णतात. 
 ३. णससल तांतू ्हे रेशमाप्रमा्णे असतात. 
 ४. जीवनरषिक जलॅकेटकररता णपना तांतू वापरतात. 
 ५. भारत ज्ूटच्ा उतपादनात अ गण् देश आ्ेह. 

४. िावे चलहा. 
 १. खडक ज्ापासून ॲसबेसटॉस प्राप्त ्होतो. 
 २. जणमनीची धूप ्होण्ाला प्रणतबांध घाल्णारा तांतू
 ३. कणशदाकारी केलेले णपना वस्त् 
 ४. फा्बर णफलकररता वापरला जा्णारा ्हलक्ा 

वजनाचा तांतू  

 
लघतुततररी प्रशि  

१. खालरील चदलेलया तंतूंचे वग करण करा. 

 i. पािातरील तंतू आचण खोडातरील तंतू 

  ज्ूट, णपना, णससल, रेमी

f f f
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घटक - 
धागे

सांगा पाहू!

l वस्तदनद िी व्यदिरिक्त ्य ्य्यंच्य व्यपि अ ्य कोणत्य्य प्योग्यस्य ी कल्य ज्यिो?

l ख्यदीच्य्य क्यपड्यच्य पोि ह्य गणवे ्यच्य्य क्यपड्यपेक््य वेग ्य क्य ददसिो?

l ्य ्य्यंच्य्य कि्य स्य ी कोणिे पकिण व्यपिले ज्यिे?

 चल्य िि ग ्यगे  त्य्यंचे प्रक्यि व ्य ्य्यंची अ ्य ्यदहिी आपण ्य्य प्रकिण्यि अ ्य्यस्य्य.

मागावर णव्णलेल्ा कापडाच्ा वा णनटेड (सु्ाांवर 
णव्णलेल्ा) कापडाच्ा णनणम्षतीसाठी धागे आव््क 
असतात. ्ावरून असे स्पष्ट ्होते की, कापड णनणम्षती 
इतकेच धागा णनणम्षतीचे तांत््ही जुने आ्हे. वस्त्शास्त्ाच्ा 
न द केलेल्ा इणत्हासापेषिा्ही ्हे तांत् जुने आ्हे. 

णवणवध प्रकारच्ा वस्त् णनणम्षतीमध्े धाग्ाांचा वापर 
केला जातो आण्ण म्ह्णूनच मागावर णव्णलेले, णनटेड 
(सु्ाांवर णव्णलेले) नॉटेड, ेडेड, नेटेड (जाळीदार) लेस, 
रिोशेकाम करून त्ार केलेली सव्ष वस्त्े ्ही धाग्ापासून 
बनतात. धागे ्हे प्रामुख्ाने आखूड तांतूपासून णकंवा णफलामट 
तांतूपासून बनवले जातात. 

को्णत्ा्ही कापडाची गु्णवतता ठरणवताना तो 
को्णत्ा तांतूांचा बनला आ्हे एवढेच म्ह वाचे नसते तर तो 
को्णत्ा धाग्ाांचा बनला आ्हे. कापडाची रचना को्णत्ा 
प्रकारची आ्हे ्ाचा एकणत्त णवचार केला जातो. 

धाग्ाच्ा ्ोग् णनवडीनुसार कापड वापरताांना, 
धुलाई व णनज्षल धुलाई करताना णकतपत णटकाऊप्णा वा 
मजबूत रा्हील ्हे ठरते. धाग्ातील मूलभूत घटक णकती 
आ्हेत. धाग्ाचा पू्ण्ष लाांबीतील णन्णमतप्णा को्णता आ्ेह 
्ा सव्ष गोष्टींचा कापडाचा पोत (खरखरीत, गुळगुळीत, 
सुरकुतलेप्णा), स्पश्ष (कडक, मऊ) उबदारप्णा, वजन, 
चमकदारप्णा, मजबुती, चु्णीणवरोधकता ्ावर परर्णाम 
्होतो. 

  .१ धा यांचा प रचय 

अमेररकन सोसा्टी फॉर टेशस्टांग अँड मटेरर्लस 
नुसार धाग्ाची व्ाख्ा पुढीलप्रमा्ेण केली जाते. 

धागा म्ह्णजे असा लाांब सलग दोरा की जो आखूड 
तांतू, लाांब तांतू णकंवा अन् घटकाांचा बनतो जो मागावर, 
सु्ाांच्ा ्ांत्ावर णकंवा अन् प्रकारे वस्त् बनणवण्ास ्ोग् 
असतो. 

v कापडातरील धागा हा खालरीलपक  कोणतयाहरी 
प्रकारे बिलेला असतो :

 l अनेक आखूड तांतूना पीळ देऊन.

 l पीळ न णदलेल्ा प्ण एकणत्त असलेल्ा   
 अनेक लाांब तांतूपासून 

 l अनेक लाांब तांतूांना कमी णकंवा जास्त पीळ  
 देऊन. 

 l फक्त एकाच लाांब तांतूपासून बनलेला.

l सां्लेणरत तांतूच्ा, कागदाच्ा णकंवा धातूज 
पापु ाच्ा उ ्ा बारीक प ा ्ाांना पीळ 
देऊन अथवा पीळ न देेेेेेता. 

 आखूड तांतूपासून बन्णाऱ्ा धाग्ाांना अनेकदा स्पन 
धागे असे्ही म्ह्णतात. लाांब तांतूपासून बन्णाऱ्ा धाग्ाांना 
लाांब धागे णकंवा णफलमट धागे असे सांबोधतात. 
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.२ धा याचा परीळ

धा यातरील तंतू कत् राहणयासाठरी धा याला 
चदलेलया चतर या वे ांिा परीळ असे हणतात.

धाग्ाला प्रणत इांच णकती वेढे आ्हेत ् ावरून त्ाच्ा 
णपळाचे मापन करता ्ेते. तलम धाग्ाला जास्त पीळ 
असतो. धाग्ाला णदलेल्ा णपळामुळे धाग्ाचा स्पश्ष ्हा 
वेगवेगळा असतो. 

त ा .१ चपळाचे प्रमाण 

प्रमाण वे े

१. कमी पीळ २ ३ वेढे / इांच

२. मध्म पीळ २० २५ वेढे / इांच

३. घ  पीळ ३० ४० वेढे / इांच

४. रिेप पीळ ४०  ८० वेढे / इांच

चपळाचे प्रमाण :

धा याला चदलेलया चपळाचे प्रमाण खालरील 
चिक ांवर अवलंबूि असते. 

l धाग्ातील तांतूची लाांबी 

l धाग्ाची जाडी 

l धाग्ाचा उप्ोग

णपळामुळे तांतूची मजबुती वाढते. सव्षसाधार्णप्ेण 
जास्त पीळदार धागे ्हे जास्त मजबूत असतात. ताण्ाांना 
बाण्ाांपेषिा जास्त पीळ असतो. कार्ण कापडातील ताण्ाचे 
धागे ्हे बाण्ाच्ा धाग्ापेषिा मजबूत अस्णे आव््क 
असते. प्ण एका ठराणवक म्ा्षदेपेषिा तांतूला जास्त पीळ 
णदला तर तांतूची मजबुती कमी ्होते. 

णपळामुळे धाग्ाची चमक कमी ्होते. णफलमट 
धाग्ाांना स्पन धाग्ापेषिा कमी पीळ असतो, त्ामुळे स्पन 
धाग्ाांपेषिा ते जास्त चमकदार वाटतात. जास्त णपळामुळे 
तांतूची शस्थणतस्थापकता वाढते. रेिप धागे ्हे इतर धाग्ाांपेषिा 

जास्त शस्थणतस्थापक असतात. जास्त पीळ असलेल्ा 
धाग्ाांचा घर्ष्णप्रणतकार चाांगला असतो. तसेच ते गुळगुळीत, 
णन्णमत णदसतात व कमी मळतात. कमी पीळ अस्णारे धागे 
मऊ, चमकदार असतात व चट् कन मळतात. 

त ा .२ : सल परीळ व घ  परीळ असणा या 
धा यांचरी ततुलिा

सल चपळाचे धागे घ  चपळाचे धागे

१. कमी मजबूत 
धागे

१. चाांगल्ा मजबुतीचे धागे

२. जास्त चमकदार 
धागे

२. कमी चमकदार धागे

३. उबदार, मऊ 
धागे

३. गुळगुळीत, णन्णमत 
धागे

४. कमी 
शस्थणतस्थापक 
धागे

४. जास्त शस्थणतस्थापक 
धागे

५. धाग्ाांचा घर्ष्ण 
प्रणतकार कमी

५. धाग्ाांचा घर्ष्ण प्रणतकार 
चाांगला

६. सल णपळाचे धागे 
वापरलेले कपडे 
चटकन मळतात.

६. घ  णपळाच्ा 
धाग्ापासून बनलेले 
कपडे कमी मळतात.

v   संततुचलत धागा 

 सांतुणलत धाग्ाला ्ोग् पीळ असतो. त्ामुळे असा 
धागा फाशाच्ा स्वरूपात तरांगतो.

v   असंततुचलत धागा 

 असांतुणलत धागा फाशाच्ा स्वरूपात न तरांगता 
स्वत:भोवती वेढे घेतो. 

v   चपळाचरी चदशा.

 धाग्ाला दोन णदशाांनी पीळ देता ्ेतो. 
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चचत् क्र. .१ : चपळाचरी चदशा

•   ‘ ’ पीळ  धागा  उभा धरला असता धाग्ाला 
असलेल्ा वे ाांच्ा उताराची णदशा ‘ ’ ्ा 
अषिराच्ा मधल्ा भागाशी जुळते तेव्हा त्ाला ‘ ’ 
पीळ असे म्ह्णतात. 

•  पीळ  धागा उभा धरला असता धाग्ाला 
असलेल्ा वे ाच्ा उताराची णदशा ‘ ’ ्ा 
अषिराच्ा मधल्ा भागाशी जुळते तेव्हा त्ाला ‘ ’ 
पीळ असे म्ह्णतात. 

.३  धागा क्रमांक

धाग्ाची जाडी दश्षणवण्ासाठी ‘धागा रिमाांक’ ्ही 
सांज्ञा वापरली जाते. स्पन धाग्ासाठी अप्रतयक् धागा 
क्रमांक  पद्धती वापरतात. ्ालाच काऊंट  असे्ही 
सांबोधतात. णफलमट धाग्ासाठी प्रतयक् धागा क्रमांक  
पद्धती वापरतात. ्ालाच ‘डेणन्र’ म्ह्णतात. 

१) काऊंट : ्ा पद्धतीत धाग्ाची लाांबी वजनाच्ा 
एककात साांगतात. एक पाऊंड वजनात णकती वार 
धागा णमळतो ्ावरून त्ा धाग्ाचा काऊंट ठरवला 
जातो. धाग्ाची जाडी दश्षणवण्ाच्ा ्ा पद्धतीला 
अप्रत्षि धागारिमाांक पद्धत असे म्ह्णतात. कार्ण 
जेवढा धागा तलम तेवढा धागा रिमाांक जास्त 
असतो. 

 सुती धाग्ाांच्ा लडीची (्हँक) लाांबी ८४० वार, 
वूलन धाग्ासाठी ३०० वार तर वस्टदेड धाग्ाची 
लडी ५६० वार लाांबीची असते. काऊंट अणधक 
स्पष्ट ्होण्ासाठी सुती धाग्ाचे उदा्हर्ण बघू. 

त ा .३ 

काऊंट  
(स्पि धागा)

ल ा वजि 
(पाऊंड)

१ १(८४० वार) १

२ २  
(१,६८० वार )

१

१० १० 
(८,४००वार)

१

 वरील उदा्हर्णात १  काऊंट असलेला धागा 
्हा १०  काऊंट धाग्ाच्ा तुलनेत जाड आ्हे. 
दनांणदन वापरातील मस्षराइजड सुती धागे ५०  
काऊंटचे असतात. तर तलम कापड णशवण्ासाठी 
६०  काऊंटचा धागा जास्त ्ोग् आ्ेह.  ४०  
काऊंटचा धागा खाकी, डेणनम णड्ल ्ासारख्ा जाड 
कापडासाठी उप्ोगी ठरतो. 

२) डेचियर  : लाांब धाग्ाांची णकंवा णफलमट धाग्ाांची 
जाडी दश्षणवण्ासाठी डेणन्र पद्धत वापरतात. 
्ा पद्धतीत धाग्ाचे वजन लाांबीच्ा एककात 
साांगतात. ्ा पद्धतीला प्रत्षि धागा रिमाांक 
पद्धत म्ह्णतात. कार्ण जेवढा धागा तलम तेवढा 
धागा रिमाांक्ही कमी असतो. ्ा पद्धतीत लाांबी 
्ही णनश्चत असते तर धाग्ाच्ा जाडीनुसार वजन 
बदलते. धाग्ाांची लाांबी ्ही ने्हमी ९००० मीटर 
असते. तक्ता रि. ८.३ वरून डेणन्र ्ही सांज्ञा जास्त 
स्पष्ट ्होईल. 

त ा .४ 

डेचियर 
(चफलमट 

धागा)

लांबरी वजि

१ डेणन्र ९००० मीटर १ लॅम

२ डेणन्र ९००० मीटर २ लॅम

१० डेणन्र ९००० मीटर १० लॅम

 वरील उदा्हर्णात १ डेणन्र धागा १० डेणन्र 
धाग्ापेषिा जास्त तलम आ्ेह. 
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 णनत्ाच्ा वापरातील तलम ्होणजअरी कपड्ातील धागा ्हा २० डेणन्र असतो. बलाऊजच्ा, शट्षच्ा कापडातील 
धागा ४० ७० डेणन्र असतो तर पडदे, सो ्ाचे वेष्टन, इ. मध्े वापरलेला धागा सव्षसाधार्णप्ेण ५२० ते ७४० 
डेणन्रचा असतो. 

इंटरिेट माझा चमत् !

भारतरीय स्वातं याचया ल ामधये खादरीचे कोणते योगदाि होते याचरी माचहतरी चमळवा.

.४  धा यांचे वग करण 

धाग्ाांचे साधे धागे व नाणवन्पू्ण्ष धागे अशा प्रमुख दोन गटाांत वगवीकर्ण केले जाते. 

त ा .  : धा यांचे वग करण 

धागे 

 	 साधे धागे  िावरी यपूण्ड धागे 
 • एकेरी धागे  •		 स्लब धागे
 • प्ला् धागे •		 फ्ालॅक धागे 
 • कालॅड्ष / केबल /धागे •		 बकल /फाशाचा धागा 
 • रिेप धागे  •		 नब (स्पॉट) व नॉट (नॉप) धागा 
   •		 शनल धागा

साधे धागे

ज्ा धाग्ाांना पू्ण्ष लाांबीत  एकसारखा पीळ असतो 
व जे आकाराला एकसारखे व णन्णमत असतात अशा 
धाग्ाांना साधे धागे म्ह्णतात. 

• केररी धागा  ( ingle rn) 

 तांतूांना पीळ देऊन जो धागा बनतो त्ाला एकेरी धागा 
म्ह्णतात. 

	 ाय धागा (Pl  rn) 

 दोन णकंवा जास्त साध्ा एकेरी धाग्ाांना पीळ णदला 
असता प्ला् धागा बनतो. जेव्हा दोन साध्ा एकेरी 
धाग्ाांपासून प्ला् बनतो तेव्हा त्ाला २ प्ला् असे 
म्ह्णतात आण्ण जर ५ धाग्ाांपासून प्ला् बनला तर 
५ प्ला् असे म्ह्णतात.

• क ड्ड अ वा केबल धागा ( or  or le 
rn)

 दोन णकंवा जास्त प्ला् धाग्ाांना पीळ णदला असता 
साधा कॉड्ष अथवा केबल बनतो. कॉड्ष स्पष्ट 
करण्ासाठी त्ातील एकेरी व प्ला् धागे णकती 
आ्ेहत ्ेह साांग्ेण आव््क आ्ेह. उदा. २ ४ प्ला् 
कॉड्षमध्े प्ला् धागे ्ेह चार साध्ा एकेरी धाग्ाांना 
पीळ देऊन बनले आ्ेहत व अशा दाेन प्ला् धाग्ाांना 
पीळ णदला असता २ ४ प्ला् कॉड्ष बनते. 
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केररी धागा ( le r )
 

ाय धागा ( l  r )

क ड्ड धागा ( or  r )

 
 

चचत् क्र. .२ : साधे धागे

• क्रेप धागे  ( re e rn) 

 रिेप धाग्ाांना अणतश् जास्त पीळ णदलेला असतो 
त्ामुळे ते इतर साध्ा धाग्ाांप्रमा्ेण गुळगुळीत 
नसतात. परांतु ्ा धाग्ाांना पू्ण्ष लाांबीत एकसारखा 
पीळ असल्ाने व ते आकाराला्ही णन्णमत 
असल्ाने त्ाांचा साधे धागे म्ह्णूनच समावेश ्होतो. 
सव्षसाधार्णप्ेण साध्ा धाग्ाांपासून एकसारखे 
णन्णमत कापड बनते. 

v  साधया धा यांचा पयोग 

 साध्ा धाग्ाांपासून बनलेली कापडे फारशी आकर्षक 
नसली तरी णटकाऊ असतात व णनगा राखण्ास सोपी 
असतात. साध्ा धाग्ाांपासूनची कापडे णनरणनराळ्ा 
आकाराांचे, वेगवेगळ्ा प्रमा्णाांत पीळ णदलेले व 
णवणवध तांतूपासून त्ार केलेले धागे वापरून जास्त 
आकर्षक करता ्ेतात. ्ा धाग्ाांचा मुख्तवे 
पे्ेहरावासाठी त्ार करण्ात ्े्णाऱ्ा कापडासाठी 
उप्ोग केला जातो. 

िावरी यपूण्ड धागे 

 ज्ा धाग्ातील घटक ्ेह एकसारखे नसतात व जे 
ठराणवक अांतरावर अणन्णमत असतात त्ाांना 
नावीन्पू्ण्ष धागे म्ह्णतात. ्ेह धागे एकेरी, प्ला् 
णकंवा कॉड्ष धाग्ाांचे बनलेले असतात. ् ा धाग्ाांच्ा 
वापराचा मुख् उ ेश म्ह्णजे कापडात णवणवधता व 
आकर्षकता आ्ण्ेण ्हो्. ्ा धाग्ाांमुळे कापडाचा 
पोत नावीन्पू्ण्ष णदसताे. का्ही धागे ्ेह ्हाताला मऊ 
व सुखकारक लागतात तर का्ही कडक व चरबरीत्ही 
लागतात. 

v   िावरी यपूण्ड धा यांचरी वचश े 

१. नावीन्पू्ण्ष धागे ्ेह सव्षसाधार्णप्ेण प्ला् धागे 
असतात. प्ण त्ाांचा मुख् उ ेश कापडाला 
मजबुती दे्ेण ्हा नसून आकर्षकता आ्ण्ेण ्हा आ्हे. 

२.  नावीन्पू्ण्ष धागे ्ेह कापडात फक्त एकाच णदशेने 
वापरा्चे असतील तर सव्षसाधार्णप्ेण ते बाण्ाांच्ा 
णदशेने वापरल्ाने जास्त फा्देशीर ठरतात. तसेच 
त्ाांच्ावर कमी ता्ण ्ेतो व कापडाच्ा रचनेत 
णवणवधता आ्णा्ला जास्त सोपे ्होते. 
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३. नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांनी कापडाला असलेली 
आकर्षकता का्मस्वरूपी असते. 

४. ्ा धाग्ाांमुळे कापडाची चु्णीणवरोधकता वाढते, प्ण 
कापड णशवा्ला अवघड जाते. 

५. सामान्प्णे धाग्ात णजतके नावीन् कमी णततके 
कापड जास्त णटकाऊ, अथा्षत वस्त्ातील णटकाऊप्णा 
धाग्ाांतील नावीन्ावर व णव्णीच्ा घ प्णावर्ही 
अवलांबून असतो. 

चचत् क्र. .३ िावरी यपूण्ड धा यांचरी मूलभूत रचिा

बांधक धागा

आधार धागा

परर्णामकारक 
धागा 

 नावीन्पू्ण्ष धागे ्हे सामान्प्णे तीन घटकाांचे बनलेले 
असतात. 

 १. आधार धागा 
 २. प रणामकारक धागा 
 ३. बंधक धागा 

  आधारधागा ्हा नावीन्पू्ण्ष धाग्ाची लाांबी 
णन्ांणत्त करतो, तसेच धाग्ाला शस्थरता देतो. 
परर्णामकारक धागा ज्ा णवणशष्ट पद्धतीने आधार 
धाग्ाभोवती गुांफला जातो, त्ानुसार ्ा धाग्ाांना 
नावीन् प्राप्त ्होते. बांधक धाग्ामुळे परर्णामकारक 
धागा ्हा आधार धाग्ाला बाांधला जातो. त्ामुळे 
कापड वापरताना व णनगा राखताना त्ाचा 
णटकाऊप्णा वाढतो. 

त ा .

िावरी यपूण्ड धागे

 स्लब धागे   ( l  rn)

 धाग्ाला ठराणवक अांतरावर कमी जास्त प्रमा्णात 
पीळ देऊन नावीन्पू्ण्ष परर्णाम साधला जातो. ज्ा 
णठका्णी धाग्ाला जास्त पीळ असतो त्ा णठका्णी 
धागा बारीक व घ  णदसतो व ज्ा भागात कमी 
पीळ असतो णतथे फुगीर व मऊ णदसतो. का्ही 
ठराणवक णनणटांग धाग्ाांसाठी ्ाचा उप्ोग करतात. 

चचत् क्र. .४ : स्लब धागे   ( l  rn)
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 क  धागा  ( lo  rn)
 ्ा धाग्ाांना फे्क धागे असे्ही म्ह्णतात. सुट्ा 

तांतूांचा गोलाकार णकंवा लांबगोलाकार पुांजका आधार 
धाग्ाांच्ा णपळात कमी जास्त अांतरावर घालून ्हा 
धागा बनतो. परांतु ्हा पुांजका ता्ण पडला असता 
णकंवा ढला असता आधार धाग्ाच्ा णपळातून 
सुटून ्ेतो. सूटची णकंवा पे्हेरावाची कापडे अणधक 
आकर्षक बनवण्ास ्ा धाग्ाचा उप्ोग ्होतो. 

चचत् क्र. .  : फ्ॉक  धागा ( lo  rn)

 बकल / फाशाचा धागा ( o le rn)
 ्हा धागा ३ प्ला् रचनेचा असतो. ्ा धाग्ात 

आधार धाग्ाभोवती परर्णामकारक धाग्ाचे का्ही 
ठराणवक अांतरावर फासे त्ार ्होतात व बांधक 
धाग्ाांनी परर्णामकारक धागा ्हा आधार धाग्ाला 
घ  बाांधला जातो. ्हे धागे स्पशा्षस मऊ असतात 
त्ामुळे कापडाचा पृष्ठभाग अणन्णमत णदसतो. 
बकल धागे वापरून बनलेले कापड ्हे नावीन्पू्ण्ष 
व आकर्षक असते. ्हे धागे वापरून बनलेल्ा 
कापडाचे फाशाच्ा पाईल णव्णीच्ा कापडाशी 
साधम््ष णदसते. णनटेड कपड्ाांत्ही ् ा धाग्ाचा वापर 
लोकणप्र् आ्हे. कोट व पे्हेरावाच्ा कापडाांच्ा 
पोतामध्े ्ा धाग्ाांमुळे नावीन् णनमा्ष्ण ्होते. 

    

  

 
चचत् क्र. .  : बकल / फाशाचा धागा  

( o le rn)

 िब चकंवा स्प ट व ि ट चकंवा ि प धागे   
(s o ) n  no  ( no ) rns:

 नब णकंवा स्पॉट व नॉट णकंवा नॉप ्ेह एकमेकाांना 
प्रणतशबद  म्ह्णून वापरले  तरी ्ा दोन्ही धाग्ाांमध्े 
थोडा फरक आ्ेह. नब णकंवा स्पॉट धाग्ाच्ा रचनेत 
आधार धाग्ाभोवती अनेकवेळा परर्णामकारक 
धागा गुांडाळून फुगीर धागा त्ार ्होतो. ्हा फुगीर 
भाग अणतश् घ  असल्ाने णकत्ेक वेळा बांधक 
धाग्ाची जरूरी भासत ना्ही. नॉट धाग्ाची रचना 
्ही नब धाग्ाप्रमा्ेणच असते परांतु चमकदार धाग्ाचे 
वेढे देऊन फुगीर भाग बनणवला जातो. 

चचत् क्र. .  िब धागे (  rn)

 

चचत् क्र. .८ ि ट चकंवा ि प धागे  
( no  or ro  rn)
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 शिल धागे  ( enille rns)
 कापडामध्े अत ा्ंत वेगळ्ाप्रकारचा परर्णाम 

्ा धाग्ाांच्ा वापराने साधला जातो. ्ा धाग्ाचे 
्् स्वरूप केसाळ सुरवांटाप्रमा्णे असते. ्ेह धागे 

कमी णपळाचे असल्ाने स्पशा्षस मऊ लागतात. 
प्रामुख्ाने गाणलच व जमीन अचछादनामध्े उबदार 
शनल वस्त्ाांसाठी बाण्ाच्ा णदशेने ्ाचा वापर 
केला जातो. 

चचत् क्र. .  मफलर शिल धागे   
( enille rns)

चचत् क्र. .१  शिल धागे  ( enille rns)

हे करा पा  !

तुमच्ा घरात को्णत्ा अवाांतर उप्ोगासाठी व 
गृ्होप्ोगासाठी धागे वापरले जातात ्ाची ्ादी करा.

 िावरी यपूण्ड धा यांचे पयोग 

 नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांच्ा वापराने कापड आकर्षक 
बनते. ्ा धाग्ाांच्ा णवणशष्ट रचनेमुळे ्हे धागे 
का्ही जागी अणतश् कमकुवत असतात, तसेच 
त्ाांची घर्ष्ण प्रणतकारकता्ही कमी असते. असे 
धागे वापरताना त्ाांची ्ोग् णनगा राख्ेण आव््क 
आ्ेह. ्ा धाग्ाांची णनवड करताना ते अपेणषित 
अांणतम उप्ोगासाठी ्ोग् आ्ेहत का ्ेह पडताळून 
बघावे. उदा्हर्णाथ्ष : बकल धागे वापरलेले कापड 
स्वेटरसाठी जास्त ्ोग् ठरते, कार्ण त्ातील 
लूपमुळे कापडाचा उबदारप्णा वाढतो. 

 नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांची णनगा राखताना णवशेर खबरदारी 
घे्ेण आव््क आ्ेह. ्ा धाग्ाांचा वापर प्रामुख्ाने 
गृ्हसजावटीसाठी जसे पडदे, सोफाकव्हर, गाणलचे 
इ. साठी केला जातो तसेच सूट, कोट, शट्षच्ा 
कापडामध्े वणवध् आ्णण्ासाठी सुद्धा ्ाचा 
वापर थोड्ा प्रमा्णात करतात. का्ही नावीन्पू्ण्ष 
धागे ्ेह णनटेड कापडात्ही वापरले जातात. 

त ा .४ : साधे धागे व िावरी यपूण्ड धागे यातरील फरक

साधे धागे िावरी यपूण्ड धागे

१. सव्षसामान्प्णे 
साधे धागे 
आकाराला णन्णमत 
णदसतात.

१. ्ेह धागे आकाराला 
अणन्णमत असतात.

२. कापडात का्ा्षतमक 
उ ेशासाठी 
वापरले जातात.

२. कापडात स द्ा्षतमक 
उ ेशाांसाठी वापरले 
जातात.

३. ्ेह धागे मजबूत 
असतात.

३. ्ेह धागे तुलनेत कमी 
मजबूत असतात.
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१. जो ा जतुळवा.
 

अ ब

१) स्लब धागे अ) फुगीर भाग

२) शनल धागे ब) घ  पीळ

३) बकल धागे क) केसाळ सुरवांटा प्रमा्ेण

४) नब धागे ड) तलम पोत

५) रिेप धागे इ) फासे 

ई) णन्णमत पृष्ठभाग 

फ) असमान पीळ 

२.    पतु रील चवधािे चूक चकंवा बरोबर ते चलहा.

 १. असांतुणलत धाग्ाला ् ोग् पीळ असतो त्ामुळे 
तो फाशाच्ा स्वरूपात तरांगतो.

 २. णफलामट धाग्ाांसाठी प्रत्षि धागा रिमाांक 
पद्धत वापरतात.

 ३.  सव्षसामान्प्णे जास्त पीळ णदलेले धागे 
कमकुवत असतात.

 ४. घ  पीळ णदलेले धागे मऊ व उबदार असतात. 

 ५. अप्रत्षि धागा रिमाांक पद्धतीला काऊंट 
असे्ही सांबोधतात.

 ६. प्रत्षि धागा रिमाांक पद्धतीला डेणन्र असे्ही 
सांबोधतात.

 
३.  प्रतयेक प्रशिाचया चदलेलया पया्डयापक  सवा्डत 

सतुयो य पया्डय चिवडि ततरे चलहा. 

१. आखूड तांतूपासून बनलेले धागे म्ह्णजे 

 अ) णफलमट धागे 
 ब) स्पन धागे 
 क) दुरूस्ती 

२.  णफलमट धाग्ासाठी वापरण्ात ्े्णारे तांतू 
 अ) कुरळे तांतू  
 ब) आखूड तांतू 
 क) लाांब तांतू  

३. णफलमट धाग्ाच्ा पृष्ठभागाचे स्वरूप
 अ) गुळगुळीत    
 ब) केसाळ 
 क) खरखरीत

४. घ  पीळ असलेल्ा धाग्ाांचे वणशषट्.

 अ) लवचीक      ब) मऊ         क) उबदार 

५. कमी पीळ असलेल्ा धाग्ाांचे वणशषट्. 
 अ) मजबूत       ब) कमकुवत क) तलम

 
४.  चवसंगत श दाभोवतरी गोल करा. 

१. अ) रिेप        ब) स्लब        क) प्ला्     
 ड) एकेरी     इ) कॉड्ष 

२. अ) शनल      ब) फ्ॉक       क) रिेप       
ड) बकल     इ) नब 

लघतुततररी प्रशि

१. खालरील प्रशिांचरी ततरे चलहा. 

१. स्पन धागे स्पष्ट करा. 

२. णफलमट धागे स्पष्ट करा.

३. नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांची दोन उदा्हर्ेण द्ा. 

४. साध्ा धाग्ाांची दोन उदा्हर्ेण द्ा. 

५. बकल धागे स्पष्ट करा. 

२. वया या चलहा :

 १. धागे    २. धाग्ाचा पीळ 

स्वाधयाय
वस्ततुचिष्ठ प्रशि
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दरीघघोततररी प्रशि

१. धाग्ाांचे वगवीकर्ण णल्हा. स्लब, बकल, शनल धागे 
स्पष्ट करा. 

२. णवणवध प्रकारचे साधे धागे स्पष्ट करा व साध्ा 
धाग्ाचे उप्ोग णल्हा. 

३.  ‘धाग्ाचा काऊंट’ ्ही सांकलपना स्पष्ट करा. 

४. ‘धाग्ाचा डेणन्र’ ्ही सांकलपना  स्पष्ट करा. 

 
प्रकलप / स्वयंअधययि

   
१. पे्ेहरावाच्ा व गृ्होप्ोगी वस्त्ाांमध्े आढळ्णाऱ्ा 

नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांचे नमुने गोळा करा व त्ाांचे 
णनरीषि्ण करा. 

२. खादी कापडाचे णवणवध नमुने गोळा करा व त्ातील 
नावीन्पू्ण्ष धाग्ाचे णनरीषि्ण करा. 

३. आकतया का ा  :

 १. ‘ ’ व  पीळ   २. नावीन्पू्ण्ष 
धाग्ाची मूलभूत रचना 

४. फरक स्पष्ट करा. 

 १.  साधे धागे व नावीन्पू्ण्ष धागे

 २.  सल पीळ व घ  पीळ 

. चटपा चलहा :

 १. धाग्ाचा पीळ

 २. नावीन्पू्ण्ष धाग्ाची मूलभूत रचना आकृतीस्ह 
स्पष्ट करा. 

 ३.  नावीन्पू्ण्ष धाग्ाांची तीन वणशषट्े णल्हा.

. कारणे चलहा.

 १. स्पन धाग्ाांचा पृष्ठभाग केसाळ णदसतो. 

 २.  णफलमट धाग्ाांचा पोत गुळगुळीत णदसतो. 

 ३. कमी पीळ णदलेले धागे कमकुवत असतात. 

 ४. नावीन्पू्ण्ष धागे वापरताना त्ाांची ्ोग् णनगा 
राखावी लागते. 

f f f
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घटक - 
ाहक आचण वस्त्बाजार 

सांगा पाहू!

l आपण अनेकद्य ्यज्यि्यिन कपडे खिेदी कले असिील. कपडे खिेदी किि्यन्य िमह्यल्य आनंदद्य्यी अन व ्ेयिो 
क्यं?

l ्यज्यि्यि पल  असले ्य्य कपड्यंच्य्य गणवतिे ्य ि िमही स ्य ्यनी आह्यि क्य?

l कपड्यंच्य्य दक िी खप ज्यसि व्य ि्यि क्य? आदण त्य्य े िमह्यल्य खप घ्यस्यघीस कि्यवी ल्यगिे क्य?

l दवद  व्यवस्यद्यक ख्यस दवद ष् प िीच्य पो ्यख परि ्यन क ्य्यचे िमही प्यदहले आहे क्य? 

l िमही दवदव  ि ्यन्यनस्यि वस्त्यंची ्यो ्य िी खिेदी किि्य क्य?  

आपल्ापकी प्रत्ेकज्ण वस्त्ाांचा ‘उपभोक्ता’ 
असतो. को्णत्ा्ही वस्त्ोतपादनाचा अांणतम वापर कर्णारा 
घटक ा्हकच असतो. कपड्ाांची खरेदी ्हा ा्हकाांसाठी 
ने्हमी आनांददा्क अनुभव असतोच असे म्ह्णता ् ेत ना्ही. 
वस्त्ोतपादनाांच्ा णकमती प्रत्ेक दुकानात वेगवेगळ्ा 
असतात, का्ही वेळा ्ोग् णकमतीसाठी स देबाजी णकंवा 
घासाघीस करावी लागते. कपड्ाांच्ा दजा्षची ्हमी कधीच 
णमळत ना्ही. तसेच वस्त्ोतपादनाची पुरेशी माण्हती पुरवली 
जात ना्ही. त्ामुळे त्ातील घटक, त्ाांचा उप्ोग व णनगा 
कशी राखावी ्ाबाबत माण्हती णमळत ना्ही. खरेदीबाबत 
असमाधान असेल णकंवा फसव्णूक झाली असेल तर 
को्णाकडे तरिार करा्ची ्ेह ा्हकास कळत ना्ही. ्ा 
प्रकर्णाचा ्हेतू आपल्ाला सांबांणधत घटकाांची माण्हती 
करून देण्ाचा आ्हे. 

ततु हाला माहरीत आहे का? 

प्रत्ेक बाजारपेठेचे तीन घटक असतात  उतपादक, 
णवरिेते व ा्हक. ्ा तीन्ही घटकाांमध्े सु्ोग् समतोल 
असेल तर ती बाजारपेठ णनकोप ठरते. बाजारपेठेतील 
को्णत्ा्ही घडामोडीत ा्हक ्हा ने्हमी अ स्थानी 
असला पाण्हजे आण्ण त्ाला जे ्हवे ते पुरणवण्ाचे काम 
उतपादक व णवरिेते ्ाांचे असते.

  

.१ वस्त्ांचरी खरेदरी

का्ही व्क्तींसाठी वस्त्खरेदी ्हा णनत्रिमाचा 
एक भाग असतो. का्हींचा छांद असतो तर का्हींना मात् 
अणनचछेने करावे लाग्णारे काम वाटते. वस्त्खरेदीच्ा 
वेळी प्रत्ेकाचा कल वेगवेगळा असला तरी का्ही घटक 
असे असतात जे सवायंच्ा वस्त् णनवडीवर परर्णाम करतात. 
वस्त्णनवडीवर परर्णाम कर्णाऱ्ा ्ा घटकाांचा आता 
आप्ण अ ्ास कर्णार आ्होत.

l  वस्त् खरेदरीवर प रणाम करणारे घटक :

१)  तप  :  ्ाचा थेट ा्हकाच्ा वस्त्णनवडीच्ा 
षिमतेवर प्रभाव पडतो. कमी उतप  अस्णाऱ्ा 

ा्हकाांचा ब ताांश उतप ाचा भाग ्हा अ ावर खच्ष 
केला जातो. त्ामुळे उतप ाचा अत्ांत कमी ट े 
भाग वस्त् खरेदीसाठी खच्ष करता ्ेतो. ्ा वगा्षतील 
कुटांबात वस्त्ाांची फक्त मूलभूत गरज भागवली 
जाईल इतक्ा प्रमा्णातच वस्त् खरेदी केली जाते. 

 मध्मवगवी् ा्हक कपड्ाांवर का्ही पसे खच्ष 
करण्ास सषिम असतात. परांतु उप्ोणगता लषिात 
घेऊनच वस्त्ाांची खरेदी केली जाते. 
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 उ  उतप  असलेले ा्हक वस्त्खरेदीसाठी भरपूर 
प्रमा्णात पसे खच्ष करतात. ते अनेक प्रकारचे तसेच 
णवणवध ँडचे कपडे खरेदी करण्ास सषिम असतात. 

२) वयवसाय : णवणशष्ट व्वसा्ासाठी णवणशष्ट 
पोशाख णकंवा ग्णवेश रूढ झालेले असतात. उदा 

 व्वस्थापक ्हा सूट मध्े असतो, एक णशणषिका 
सामान्त: साडी णकंवा सलवार कमीज घालते. 
वकील काळे कपडे घालतो, डॉकटर पाांढरे कोट 
घालतात, कामगार णवणशष्ट पोशाख घालतात, 
खेळाडू जसवी घालतात.

     

चचत्. क्र. .१ : ड टरचा कोट

चचत् क्र. .२ : खेळाडचा पेहेराव

३) हवामाि :  णवणशष्ट प्रदेशातील ्हवामानानुसार व 
भ गोणगक पररशस्थतीनुसार वस्त्ाांची आव््कता व 
वस्त् णनवडीवर परर्णाम झालेला णदसून ्ेतो. उष्ण 
्हवामानाच्ा प्रदेशातील व्क्ती तलम, ्हलके, 
आद्षताशोरक कपडे वापरतात. ्ेह लोक आखूड 
बा ा, मोकळ्ा गळ्ाचे कपडे पसांत करतात. 
थांड प्रदेशातील व्क्तींना जाड व ऊबदार कपड्ाांची 
गरज असते. ्हे लोक लाांब बा ाांचे, बांद गळ्ाांचे 

कपडे वापरतात. पावसाळ्ात लोक ्हलके व 
लवकर वाळ्णारे कृणत्म तांतूपासून बनवलेले कपडे 
वापर्णे पसांत करतात. 

 ४) फशि : खादरी वय री िावरी यपूण्ड पद्धतरीिे 
पोशाख क ि िवरीि शलरीचरी (स्टाईलचरी) 

ळख क ि देते व इतर अिेक वय री तयाचे 
अितुकरण करतात याला फशि असे हणतात. 
फरॅशन ्ही बदलत रा्हते व साधार्णप्णे चरिाकार 
पद्धतीने चालते. म्ह्णजे साधार्ण २० ३० वरायंनी 
पुन्हा ्ेते. प्रचणलत फरॅशनची शली (स्टाईल), रांग, 
पलॅटन्ष ्ामुळे णवणशष्ट प्रकारच्ा कापडाची माग्णी 
वाढते. ज्ावेळी फरॅशन सवा्षत जास्त प्रचणलत 
असते त्ावेळी ्ा कापडाांना्ही सवा्षणधक माग्णी 
असते. ज्ावेळी फरॅशन अप्रचणलत ्होते त्ावेळी 
त्ा कापडाची माग्णी कमी ्होते. अनेक वेळा 
फरॅशनचा प्रभाव इतका जास्त असतो की त्ामुळे 
कपड्ाांची आव््कता, दजा्ष, आरामदाण्तव 
अशा म्ह वाच्ा बाबींचा णवचार न करता खरेदी 
केली जाते. 

 जर खादरी फशि अलपकाचलि चकंवा तातपतुरतरी 
असेल व समाजातरील ो ाच लोकांिरी 
स्वरीकारलरी असेल तर तयाला फड  असे हणतात. 

) जाचहरात : बाजारपेठेत उपलबध अस्णाऱ्ा णवणवध  
प्रकारच्ा उतपादनाब लची माण्हती ा्हकाांना 
जाण्हरातींच्ा माध्मातून उपलबध ्हाेते असे फलक, 
णभततीपत्के, णन्तकाणलके, वृततपत्े, दरदश्षन, 
आकाशवा्णी, णचत्पट इ. क , ाव् णकंवा क  

ाव् प्रभावी जाण्हरातींचा ा्हकाांच्ा मनावर 
अत्ांत प्रभाव पडतो जाण्हरातींमुळे मालाची माग्णी 
वाढते. पुषकळदा  जाण्हराती ्ा भावनाांना आवा्हन 
कर्णाऱ्ा असतात. जाण्हरातीमुळे ा्हकाांच्ा 
भावना उततेणजत करून कणृत्म गरजा णनमा्ष्ण केल्ा 
जातात. त्ाचा खरेदीवर परर्णाम ्होतो. 

इंटरिेट माझा चमत् !
फरॅशन आण्ण नावीन् पू्ण्ष जाण्हरातीमधील णवणवध 
ट्डबाबत माण्हती शोधा.
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.२ ाहकांचया समस्या

माचहतरीचा अभाव

l  वस्त्तांतूची माण्हती नस्ेण

l  लेबलसचा अथ्ष न 
समज्णे.  

संघटिेचा अभाव

l  असांघणटत ा्हक

l तरिार णनवार्ण कोठे करा्चे 
्ाची माण्हती नस्णे

मालाचरी अचि शचत चकंमत

l  प्रत्ेक दुकानात मालाची 
वेगळी णकंमत  

l  वस्तूची खूप मधग णकंमत

चवचक्रचया सदो  पद्धतरी

l   सदोर लेबलस  

l   दुकानदाराकडून फसव्ूणक

प्रभावरी चवक्र तंत्

l णवरिीतील सवलती

l चुकीच्ा जाण्हराती

चियम व काय ांबाबत 
गरवयवहार

l  सषिम ्ांत््णेचा अभाव

l फा्दे, णन्म न पाळ्णे

ततु हाला माहरीत आहे का?

l  आप्णाांस असे वाटते का, की णवरिेत्ाांच्ा 
प्रभावाने णकंवा दबावाने आपल्ाला पू्ण्ष खात्ी 
वाटत नसताना्ही का्ही वेळा कपड्ाांची खरेदी 
करावी लागते.

l  तुम्ही स्हजररत्ा सेल व णडस्काऊंट ्ाांना भुलता 
का आण्ण नांतर फसवल्ासारखे जा्णवते का  

l  आप्ण खरेदी केलेल्ा कपड्ाांच्ा दजा्षसांबांधी 
समाधानी नसल्ास आप्ण कोठे व कशी तरिार 
करावी

१) माचहतरीचा अभाव :  सव्षसामान् ा्हकाला 
वस्त्ाब ल अत्ांत कमी माण्हती असते. णवणवध 
तांतू णकंवा कापडाांची नावे ा्हकाांना पररणचत असली 
तरी त्ाांना स्वत:ला ती ळखता ्ेत ना्ही. ब तेक 
वेळा त्ाांना तांतूचे णवणवध गु्णधम्ष, त्ाांचा वापर व 
णनगा ्ाणवर्ी का्हीच कलपना नसते. त्ामुळे 
बरेचवेळा धुलाई, वाळणव्णे णकंवा इस्त्ी कर्णे 
्ाांच्ा चुकीच्ा पद्धतीमुळे कापड णकंवा कपडे 
खराब ्होतात. 

 उतपादक वस्त्ासांबांधी माण्हती असलेले लेबल 
आपल्ा उतपादनाांवर लावतात प्ण ा्हकाांना 
त्ावरील ताांणत्क भारा व सांज्ञा णकंवा णचन्हे ्ाांचा 
अथ्ष समजत ना्ही व त्ामुळे खरेदी करताना 
लेबलवरील माण्हतीचा ्ोग् णनवड करण्ासाठी 
उप्ोग ्होत ना्ही. 

२) मालाचरी अचि शचत चकंमत :  एकाच प्रकारच्ा 
उतपादनाांची णवणवध दुकानाांमधील णकंमत वेगवेगळी 
असते. श्हर, भाग, णठका्ण ्ानुसार्ही एकाच 
उतपादनाची णनरणनराळी णकंमत आकारली जाते. 
का्हीवेळा दुकानदार णकंवा णवरिेते घासाघीस करून 
लेबलवरील णकमतीपेषिा कमी णकंमतीला वस्तू 
णवकतात. त्ामुळे ा्हकाला वस्तूचे खरे मूल् 
णकती ्हे समजू शकत ना्ही. 

 बरेच वेेळा जास्त णकमतीचे कपडे देखील णनकृष्ट 
दजा्षचे असतात. त्ामुळे मालाची णकंमत वाजवी 
आ्ेह णकंवा ना्ही ्ाबाबत ा्हकाांच्ा मनात सां म 
णनमा्ष्ण ्होतो. 
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३) चवक्र चया सदो  पद्धतरी : अनेकवेळा उतपादक 
व व्ापारी ा्हकाांची अनेक मागायंनी फसव्ूणक 
करतात. बरेच वेळा उतपादक मालावर चुकीची 
लेबल लावण्ाचा गुन्हा करतात. अशा वेळी अत्ांत 
णनकृष्ट दजा्षच्ा कपड्ाांची अवाजवी णकंमत 
लेबलवर छापली जाते णकंवा लेबलवर चुकीची 
माण्हती णदली जाते. 

 दुकानदार णकंवा णकरकोळ व्ापारीसुद्धा ा्हकाांना 
फसणवण्ासाठी चाांगल्ा दजा्षच्ा उतपादनाांच्ा 
खोक्ामध्े णकंवा वेष्टनाांमध्े आव््क लाांबीपेषिा 
कमी लाांबीचे णकंवा कमी पन ाचे व कमी दजा्षचे 
कापड चाांगल्ा दजा्षचे  उतपादन असे दश्षवून जास्त 
णकमतीला णवकतात. दुकानातील णवरिेते मु ाम 
णकंवा अजा्णतेप्णाने ा्हकाांना चुकीची माण्हती 
देतात. 

४) प्रभावरी चवक्र तंत् :  ा्हकाांना आपल्ाकडे आकणर्षत 
करण्ासाठी वेगवेगळे ‘सेल’ आण्ण ‘णडस्काऊंट’ 
जा्हीर केले जातात. मॉलमध्े ठराणवक णदवशी 
णकंवा णवणशष्ट उतसवा दरम्ान माल लेबलवरील 
णकमतीच्ा णकतीतरी कमी णकमतीस णवकतात 
परांतु ्ापकी ब ताांश ‘सेल’ णकंवा  ‘णडस्काऊंट’ 
खरे नसतात. अनेक दुकाने णकंवा मॉल ा्हकाांना 
खरेदीवर णवणवध ्ोजना उपलबध करून देतात. 
जसे ‘दोन खरेदी करा व त्ावर एक मोफत णमळवा’ 
का्ही दुकाने णकंवा मॉलमध्े ा्हकाांना सभासदतव 
(मबरणशप) णदले जाते. त्ामुळे ा्हकाांना त्ा 
णवणशष्ट दुकानातील खरेदीवर सूट णमळू शकते. 
जाण्हरातींचा ा्हकाांच्ा मानणसकतेवर फार मोठा 
परर्णाम ्होतो. नवीन उतपादनाांच्ा गु्णवणशषट्ाांची 
खरी माण्हती ा्हकाांप्यंत पो्होचव्ेण ्हा जाण्हरातींचा 
मूळ उ ेश असतो. परांतु ्ह ी केल्ा जा्णाऱ्ा 
जाण्हराती ्ा मालाच्ा वणशषट्ाांची अचतरंचजत  
माण्हती दे्णाऱ्ा णकंवा का्ही वेळा अत्ांत चुकीची 
माण्हती दे्णाऱ्ा असतात. अशा ‘गर’ अप्रामाचणक 
जाचहरात मतुळे ा्हकाांची णदशाभूल ्होते. 

चचत् क्र. .३ : भतुरळ पाडणा या जाचहरातरी

आपणास माहरीत आहे का? 

खादी भाांडारातील सेल ्हे ने्हमी णव्वासा्ह्ष असतात. 
आपल्ा देशातील खादी व्वसा्ाच्ा पुनरजजीवन 
व प्रसारासाठी  भारत सरकारच्ा खादरी ामो ोग  
णवभागामाफत ्हे सेल लावण्ात ्ेतात.

प्रत्ेक वरवी प्रजासतताक णदन म्ह्णजे २६ जानेवारी 
व गाांधी ज्ांती म्ह्णजे २ ऑकटोबर ्ा दोन प्रसांगी ्ेह 
सेल लावले जातात. ्हातमागाच्ा उतपादनाांची माग्णी 
वाढव्ेण व त्ामुळे ामी्ण भागातील रोजगार णनणम्षतीत 
वाढ ्हो्णे ्हा ्ा सेलचा उ ेश असतो. ्ासाठी आप्ण 
खादरी उतपादने णवकत घेऊन वापर्णे आव््क आ्हे.

) चियम व काय ांबाबत गरवयवहार :  
वस्त्ोतपादनाांच्ा उतपादनासांबांधी भारत सरकारने 
अनेक का्दे केलेले आ्हेत. वस्त्ोतपादनाांच्ा 
णकमान दजा्षसाठी त्ाांचे उतपादन करत असताना 
पाळावे लाग्णारे का्ही का्दे व णन्म अशस्ततवात 
आ्ेहत. ्हे णन्म न पाळल्ास त्ास सजा आ्ेह. 
दुदवाने णन्म पाळले जातात णकंवा ना्ही ्हे 
तपास्णारी सषिम ् ांत््णा ना्ही जे उतपादक णन्माांकडे 
दुल्षषि करतात त्ाांना णशषिा केली जात ना्ही. त्ामुळे 
उतपादक स्वत:च्ा फा्द्ासाठी मनमानी व्व्हार 
करतात.    

) संघटिेचा अभाव : प्रत्ेक बाजारपेठेचे तीन घटक 
असतात. उतपादक, णवरिेते व ा्हक. जर ्हे तीन्ही 
घटक सारख्ाच प्रमा्णात सुसांघणटत व सशक्त 
असतील तर ती बाजारपेठ चाांगली समजली जाते. 
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त ा क्र. .२ ाहकांचया समस्यांवररील पाययोजिा 

    

 

 

बाजारपेठा 

कायदेशरीर चियंत्ण

चच हे  लेबल 
ारा माचहतरी.

 

 प्रामाचणक 
जाचहरात

मािके व 
प्रशस्तरीपर चच हे

 

ाहक चशक्ण

ाहक संघटिा

अशा बाजारपेठेत उतपादक व णवरिेते ा्हकाांच्ा 
गरजाांनुसार मालाचा पुरवठा करतात. भारती् 
बाजारपेठेत मात् उतपादक व व्ापारी ्ाांच्ा, त्ाांना 
भ म पाणठांबा दे्णाऱ्ा सांघटना आ्हेत प्ण ा्हक 
्हा घटक असांघणटत आ्हे. उतपादक व व्ापारी 
्ाांच्ा गरव्व्हाराणवरोधात ठामप्णे उभे रा्हण्ास 

ा्हकाला मदत कर्णारी व्वस्था ना्ही. त्ामुळे 

उतपादक व व्ापारी आपल्ा फा्द्ानुसार 
उतपादन करून बाजारपेठेवर वच्षस्व गाजवतात.

आपलया चमत्ांमधये चचा्ड करा !
कपडे खरेदी करताना णमत्ाांना को्णको्णत्ा समस््ा 
्ेतात  आण्ण 
समस््ा सोडणवण्ाकररता उपा् ्ोजना का् आ्हेत

.३ ाहकांचया समस्या सोडचवणयासाठरी 
पाययोजिा

वरील सव्ष समस््ाांमुळे ा्हकाांना खरेदी करताना 
समाधान णमळत ना्ही व त्ाांनी खच्ष केलेल्ा पशाचा 
मोबदला्ही णमळत ना्ही. ा्हकाांच्ा समस््ा साेडणवण्ास 
पुढील उपा्ाांची मदत ्होऊ शकते. : 

१)  ा्हक णशषि्ण
२) प्रामाण्णक जाण्हरात
३) बाजारपेठा का्देशीर णन्ांत््ण
४) ा्हक सांघटना
५)  मानके व प्रशस्तीपर णचन्हे 
६) लेबलद्ारा माण्हती 

१) ाहक चशक्ण : ज्ा ा्हकास णवणवध प्रकारचे तांतू, 
कपडे व त्ाांची वणशषट्े ्ाांची माण्हती असते असे 

ा्हक कापडाांची ्ोग् णनवड करू शकतात. तसेच 

त्ाांची ्ोग् णनगा देखील राखू शकतात. शाळा व 
म्हाणवद्ाल्ातील णवणवध अ ्ासरिम, पुस्तके, 
णन्तकाणलके, वत्षमानपत्े व माणसके ्ातील लेख, 
प्रदश्षने, ्हस्तपणत्का इ. माफत ा्हकाांना णशषि्ण 
देता ्ेते. आप्ण खरेदी केलेले वस्त्ोतपादन णटकाऊ 
आ्ेह का, आपल्ा उ ेशानुसार सु्ोग् आ्हे का 
णकंवा खच्ष केलेल्ा पशाचा मोबदला णमळतो आ्हे 
का ्ाबाबतचा अांदाज करून दजा्ष ठरवण्ासाठी 

ा्हकाांना णशषि्णाचा उप्ोग ्होतो.

२)  प्रामाचणक जाचहरात :  एखाद्ा णवणशष्ट 
उतपादनाबाबत जागरूकता व माग्णी णनमा्ष्ण 
करण्ासाठी वापरण्ात ्े्णारे जाण्हरात ्हे एक 
प्रभावी साधन आ्हे. वस्तुत: जाण्हरात ्ही उतपादनाची 
खरी माण्हती दे्णारी असावी व प्रामाण्णक जाण्हराती 
्हे काम करतात.  ्ा जाण्हराती असत् णकंवा 
अणतरांणजत व्ण्षनाां वजी ा्हकाांना उतपादनाांच्ा 
खऱ्ा गु्णधमायंची णकंवा वणशषट्ाांची माण्हती देतात. 
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अशा प्रामाण्णक जाण्हरातींमुळे ा्हकाांच्ा मनात 
णव्वास व स ावना णनमा्ष्ण ्होतात. त्ामुळे ा्हक 
्ा णवणशष्ट उतपादन णकंवा ँडला आपली पसांती 
णकंवा माग्णी दश्षणवतो ्ाचा भणवष्ात उतपादकाांना 
फार मोठा फा्दा ्होतो. ्ामुळेच सुप्रणसद्ध ँडचे 
उतपादक ने्हमीच प्रामाण्णक जाण्हरातीवर भर देतात.

३) बाजारपेठेवर कायदेशरीर चियंत्ण : ा्हक ण्हताचे
सांरषि्ण व सांवध्षन ्ासाठी उतपादक व व्ापारी 
्ाांच्ावर सरकारचे मजबूत का्देशीर णन्ांत््ण 
अस्णे आव््क असते. सरकारने ्ासाठी 
सुस्पष्ट णन्म व का्दे करून त्ाांची काटेकोर 
अांमलबजाव्णी केल्ास उतपादक व व्ापारी ्ाांना 
उतपादनाब ल माग्षदश्षन णमळते. दजा्षची मानके 
को्णती ते समजते. ्ोग् णकमतीस दजदेदार मालाची 
णवरिी ्होत आ्हे की ना्ही ते लषिात ्ेते. तसेच 
त्ाच्ा जबाबदाऱ्ा को्णत्ा ्ाांची जा्णीव ्होते. 
णन्मभांग कर्णाऱ्ाांचा शोध घेऊन त्ाांना दांड कर्णे 
्ही कारवाई परर्णामकारक व तातडीने कर्णे गरजेचे 
असते. त्ामुळे उतपादक व णवरिेत्ाांना का्द्ाचा 
धाक णनमा्ष्ण ्होऊन ते गरव्व्हाराांना प्रवृतत  ्हो्णार 
ना्हीत. 

४) ाहक संघटिा : भारती् बाजारपेठेत ा्हक ्हा घटक 
अत्ांत दुब्षल आ्हे व त्ामुळे त्ाला गरव्व्हार व 
अन्ा्ाला त ड द्ावे लागते. णकत्ेकदा ा्हकाांना 
त्ाांचे ्ह  व जबाबदाऱ्ा ्ाबाबत माण्हती नसते. 

ा्हकाांना मदत करण्ासाठी कं ्ुमस्ष असोणसएशन 
ऑफ इांणड्ा ्ा सांस्थेची स्थापना  नवी णद ी ्ेथे 
१९५९  साली झाली. ्ही णबगर सरकारी व ना नफा 
ना तोटा त वावर चाल्णारी सांस्था ा्हक ण्हताचे 
काम करते :

अ.  ा्हकाांना त्ाांचे ्ह  व जबाबदाऱ्ा ्ाांची 
जा्णीव णनमा्ष्ण कर्ेण. 

ब. उतपादक व व्ापारी ्ाांच्ा गरव्व्हाराांना 
आळा बसवते. 

क. बाजारपेठा उपभोक्ता प्रधान बनणवण्ास मदत 
करते. 

ड. ा्हकाांना माग्षदश्षन करण्ास आण्ण त्ाांच्ा 
समस््ाांचे णनराकर्ण करण्ास मदत करते.

चचत् क्र. .४ : ाहक संरक्ण

)  मािके व प्रशस्तरीपर चच हे :   ा ा ा 
 ा ा  ्ही णचन्हे (का्ही वेळा 

उतपादक स्वत:च देतात) णव्वासा्ह्ष, स्वतांत् 
सांस्थाद्ारे णदली जातात. उदा. टे सटाईल 
असोचस शि फ इंचडया णकंवा भारत सरकारचे 
वस्त् मंत्ालय इ. एकदा ्हे णचन्ह णवणशष्ट उतपादनास 
णदले गेले की ने्हमीच उतपादकाांना उतपादनाचा 
तोच णवणशष्ट दजा्ष का्म रा्हील ्ाची खात्ी 
करावी लागते. उतपादने थोडी म्हाग असली तरी 
उतपादनाांच्ा दजा्षबाबतची ्हमी णमळत असल्ामुळे 

ा्हक जास्त खच्ष करण्ास त्ार असतात. 
्ा णचन्हाांमुळे उतपादनाांबाबत को्णती्ही अन् 
माण्हती णकंवा गु्णवणशषट्े साांणगतली जात ना्हीत.  
आय. स. आय ( ) ्हे प्रशस्तीपर णचन्हाचे 
उदा्हर्ण आ्हे. जे बऱ्ाच उतपादनावर दश्षणवले 
जाते. वस्त्ोद्ोग षिेत्ात वूलमाक, ्ँहडलूम माक, 
आण्ण णसलकमाक ्ही प्रशस्तीपर णचन्हाांची उदा्हर्णे 
आ्ेहत. ्हातमाग उतपादनाच्ा बाबतीत सरकारने 
एकापेषिा अणधक णचन्हे प्रमाण्णत केली आ्हेत. 

 

 

चचत् क्र. .  : हातमाग (हडलूम) वस्त् चच हे
 

इंचडयि ह डलूम
( n i n n loo s)

चमचिस्टररी फ टे सटाईल
( inis r  o  e iles)
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लोबल टेड ( lo l r e)
चचत् क्र. .  इंचडयि ह डलूम चच हे 

)  लेबल ारा माचहतरी : उतपादक ा्हकाांना आप्ण 
उतपाणदत केलेल्ा मालाची माण्हती लेबलद्ारा 
देतात. लेबले णलशखत स्वरूपात असतात. म्ह्णूनच 
ती जास्त णव्वासा्ह्ष असतात. कापडाचा दजा्ष, 
त्ातील घटक, णकंमत, त्ावरील प्रणरि्ा ्ाब ल 
खरी माण्हती लेबलमुळे पुरवली जाते. लेबल 
काळजीपूव्षक वाचून ा्हकाांना कापडाची ्ोग् 
णनवड करता ्ेते व त्ामुळे त्ाांनी खच्ष केलेल्ा 
पशाचा पू्ण्ष मोबदला णमळणवता ्ेतो. 

इंटरिेट माझा चमत् !

ा्हकाांच्ा सांघटना आण्ण ा्हकाांच्ा ्ह ाांब ल 
अणधक जा्णून ्ा. वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा वस्त्ाांसाठी 
णदल्ा जा्णाऱ्ा णवणवध प्रकारच्ा लोग ची माण्हती 
णमळवा.

.४  लेबले

सांगा पा  !

l  खरेदी करण्ापूववी लेबल तपासून पा्हण्ाची सव् 
आ्हे का

l  लेबल वरती का् म्ह वाची माण्हती णदलेली 
असतेे

l  आपल्ा वस्त्ाांची ्ोग्ररत्ा काळजी घेण्ासाठी 
लेबलची मदत कशी ्होते   

  ा  पा ा  ा ा ा  
ा  ासा  ा ा  ा ाग  ा 
ाप  ा  ा  

प्रत्ेक ा्हकाला वस्त्ाांची खरेदी करण्ापूववी 
त्ाब ल सांपू्ण्ष माण्हती करून घेण्ाचा ्ह  असतो. 

ा्हकाांना ्ही माण्हती करून दे्णारा सवा्षत लोकणप्र्, 
परर्णामकारक व अचूक माग्ष म्ह्णजे लेबल उतपादनावर 
पुढीलपकी एका प्रकाराने लेबले लावतात.  

१. छापील लेबल मालावर णचकटवून उदा. साडी, ड्ेस 
मटेरर्ल इ. 

२. दोरीच्ा सा्हाय्ाने कागदी णकंवा पु ाचे टलॅग 
अडकव्णे उदा. त्ार कपडे.

३. णशवलेली का्मस्वरपी लेबले उदा. शट्ष, टी
शट्ष, ड्ेसच्ा पाठीमागील कॉलर जवळ णशव्णीत 
का्मस्वरूपी लावलेले लेबल.

४. कापडाच्ा काठात णवणशष्ट उतपादकाांचे ँडचे 
का्मस्वरूपी णव्णलेले लेबल उदा. सुणटांग आण्ण 
शट गचे कापड.

५. कापडाचा रळ, ररळ ्ावरील छापील लेबल उदा. 
बेडशीट, टॉवेलस् इ. 

v   लेबलचे मह व :  खालील कार्णास्तव लेबले 
म्ह वाची आ्हेत.  

१. लेबले ्ही णव्वासा्ह्ष असतात. लेबल ारे 
चमळालेलरी माचहतरी हरी वस्ततु स् तरी असते.  

२. लेबलमुळे खरेदीच्ावेळी मालाची माण्हती 
णमळते. त्ामुळे मालाचा दजा्ष, त्ातील 
घटक, उतपादनाचा काळ, उतपादकाचे नाव, 
णकंमत इत्ादी माण्हती समजते.

३. णन्ण्ष् घेण्ापूववी ा्हक लेबले वाचू शकतात. 
आण्ण णवणवध उतपादनाांची तुलना करू 
शकतात.

४. ा्हकाला मालाची कलपना ्ेण्ासाठी पुरेशी 
व सत् माण्हती लेबलवर छाप्णे का्द्ानुसार 
बांधनकारक आ्हे. छापील माण्हतीनुसार वस्तू 
न णमळाल्ास ा्हकाला का्द्ाचे सांरषि्ण 
णमळू शकते. 
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५. उतपादनाांच्ा गु्णवणशषट्ाांबरोबरच त्ाांच्ा 
वापरासांबांधी सूचना लेबलद्ारे णदल्ा जातात. 
त्ामुळे प्रत्षि वापरताना उतपादन खराब ्होत 
ना्ही. 

      
v लेबलचे प्रकार :  लेबले सामान्त: तीन व्ापक 

े्णीमध्े णवभागली जातात.  :
 १.  माण्हतीपर लेबल 
 २.  ँड लेबल 
 ३.  प्रशस्तीपर लेबल 

१. माचहतरीपर लेबल : ् ा लेबलमुळे ा्हकाांना दोन प्रकारे 
मदत ्होते. १. ्ामुळे णवणशष्ट उतपादनाचे उतपादक, 
आकारमान, णकंमत, तांतू, वी्ण सांस्कर्ण इत्ादी 
माण्हती णमळते. २. ा्हकाांना त्ा उतपादनाचा वापर 
व णनगा ्ा सांबांधी्ही माण्हती णमळते. ्ही माण्हती 
खरी व णव्वासा्ह्ष असते व ती प्र्ोगशाळेतील 
परीषिाांवर आधाररत असते.  ा्हकाांना उतपादनाच्ा 
णनगेसांबांधी पुरणवण्ात ्े्णाऱ्ा खबरदारीच्ा सूचना 
्हा माण्हतीपर लेबलचा एक म्ह वाचा भाग आ्हे. 
्ा सूचना कापड णकंवा त्ार कपड्ाांवर ब ताांशप्णे 
का्मस्वरूपी लावलेल्ा असतात. ्ा लेबलना 
कायमस्व परी खबरदाररी लेबल म्ह्णतात. 

चचत् क्र. .  : माचहतरीपर लेबल

 कायमस्व परी खबरदाररी लेबल :  ्ा लेबलमुळे 
कपड्ाांची णनगा कशी राखा्ची ्ाबाबत णवणशष्ट 
माण्हती ा्हकाांना णदली जाते.  उतपादनाबाबत अन् 
णकमती उदा. णकंमत, आकारमान, उतपादक, तांतू 
घटक इ. माण्हती ्ा प्रकारच्ा लेबलमुळे णमळत 
ना्ही. कपडे कसे धुवावेत, वाळवावेत, इस्त्ी कशी 
करावी, णवरांजन कसे करावे फक्त अशी माण्हती ्ा 
लेबलद्ारे ा्हकाांना णदली जाते. सव्षसाधार्णत: 
कपड्ाांच्ा मागील बाजूकडे का्मस्वरपी 
रा्हतील अशा प्रकारे ्ही लेबले लावलेली असतात. 
कपड्ाांवर ती णव्ूणन, छापून, णशवून णकंवा अणधक 
तापमानास णवतळवून लावली जातात. 

चचत् क्र. .  : खबरदाररी लेबल

अनेकदा ज्ा देशात ्ही उतपादने त्ार ्होतात. 
तेथील भारा ्ा लेबलवर वापरली जाते. परांतु ्ही भारा जर 

ा्हकाच्ा पररच्ाची नसेल तर ा्हकाला त्ा उतपादनाची 
कशी काळजी ्ा्ची ्हे समज्णार ना्ही. ्ा समस््ेवरील 
उपा् म्ह्ूणन प्रणतकातमक णचन्हे णवकणसत करण्ात आली. 
खबरदारी लेबलवर तीन प्रमुख पद्धतींनी ्ही णचन्हे दश्षणवली 
जातात १. डच २. ण णटश आण्ण ३. करॅनेणडअन ्ा तीन्ही 
पद्धतींमधे वापरलेल्ा णचन्हाांचे मूळ आकार सारखेच 
आ्ेहत. ते णचत् रिं ६.७ मध्े दाखवण्ात आले आ्हे. 
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 धतुलाई                चवरजंि  वाळचवणे  इस्त्री        चिज्डल धतुलाई

चचत् क्र. .८ : कायमस्व परी खबरदाररी लेबल

डच व करॅनेणड्न पद्धतीमध्े लाल, णपवळा व ण्हरवा ्ा तीन रांगात वरील णचन्हे दश्षवून धुलाईच्ा णवणवध 
प्रणरि्ासांबांधी सूचना देतात. तक्ता रि. ६.१ मध्े णवणवध रांगाांतील णचन्हे को्णत्ा सूचना देतात ्हे दश्षणवले आ्हे.

ततु हाला हे माहरीत आहे का? 

त ा क्र .१ डच व किेचडयि पद्धतरीतरील चवचवध रंगातरील सूचिांचे अ ्ड 

लाल
णचन्हाने दश्षणवलेली कृती करू न्े. 
उदा. लाल रांगातील णत्को्ण म्ह्णजे णवरांजन करू न्े.  

चपवळा

णचन्हाने दश्षणवलेली कृती करता ्ेते परांतु का्ही प्रमा्णात काळजी घे्णे 
आव््क .

उदा. णपवळ्ा रांगातील णत्को्ण म्ह्णजे णवरांजन करता ्ेते. परांतु 
को्णत्ा प्रकारचे णवरांजक वापरावे ्ाबाबत खबरदारी घे्णे आव््क.

चहरवा

णचन्हात दश्षणवलेली कृती सुरणषितप्णे करता ्ेते. 

उदा. ण्हरव्ा रांगातील णत्को्ण म्ह्णजे को्णते्ही णवरांजक वापरून 
णवरांजन करता ्ेते. 

ण णटश पद्धतीत फक्त काळ्ा रांगाांची णचन्हे 
वापरतात. तक्ता रि. ६.२ मध्े खबरदारी णचन्हे व त्ाांचे 
अथ्ष णदलेले आ्हेत. 

अमे रकि पद्धतरीमधये कप ांचरी काळजरी व 
चिगा यासंबंधरी लेखरी सूचिा वापरलया जातात. 

२. ड लेबल :     ां  
 ा  ा ां ा   

   पा ा  पा  
ा  ासा  ा ा प ग  

ा      ा  ा   

 उतपादकाने आपल्ा उतपादनाला ‘ ँड नेम’ 
णदल्ानांतर आपल्ा उतपादनाला बाजारपेठेत 

प्रणतष्ठा प्राप्त ्होण्ासाठी त्ा उतपादनाला ठराणवक 
दजा्ष का्म राखावा लागतो. एका ँडच्ा मालाचा 
दजा्ष तो काे्णत्ा्ही णठका्णी खरेदी केला तरी 
ने्हमी एकसारखाच असतो. त्ामुळे ँड असलेली 
उतपादने जरी म्हाग असली तरी ती खरेदी करण्ास 

ा्हक पसांती देतात. 

३. प्रशस्तरीपर लेबल :  ा  पा   
ग ा  पा  ग    प  

ा ा  ा  ्ा लेबलवर 
उतपादनाबाबत इतर को्णती्ही माण्हती णदलेली नसते. 
तर प्र्ोगशाळेतील चाच्णीनांतर णवणशष्ट प्र्ोगशाळा 
णकंवा सांस्थेने णदलेली णवणशष्ट उतपादनाची सांमती 
णकंवा ्हमी असते. ्ा लेबलमुळे ा्हकाांना 
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चचत् क्र. .  : चसलक माक

.  वस्त्ांचरी साठवण व चिगा

आपलयाला हे लक्ात आले आहे का?

l  कधी कधी वरा्षतून एकदा तुमची आई 
समारांभाकररता वापरात असलेल्ा साड्ा आण्ण 
इतर कपडे सु््षप्रकाशात पसरणवतात.

l  तुमची आई डाांबर गोळ्ा णकंवा मसाल्ाच्ा 
छोट्ा णपशव्ा कपाटात ठेवतात का

l  तुमची आई रेशीम णकंवा जरीचे कपडे सुती 
कपड्ात णकंवा बेडशीट मध्े गुांडाळून ठेवते का

l  तुमचे वडील ्हँगरवर सूट णकंवा जलॅकेट सारखे णवशेर 
कपडे अडकवतात का

l  आप्ण त्ाांना ्ा कृती मागचे णवणशष्ट कार्ण 
णवचारले आ्हेत का  

आप्ण खरेदी केलेल्ा कपड्ाांचा जास्तीत जास्त 
वापर करता ्ावा व खच्ष केलेल्ा पशाचा पू्ण्ष मोबदला 
णमळावा ्ासाठी कपड्ाांची काळजी कशी ्ावी ्ाची 
माण्हती अस्णे आव््क आ्ेह. कपड्ाांची साठव्ण 
करताना का्ही साध्ा गोष्टी लषिात घेतल्ास कपड्ाांचे 
््स्वरूप दीघ्षकाळ चाांगले रा्हते. ते खराब ्होत ना्हीत व 

त्ाची उप्ुक्तता वाढते. कपड्ाांची साठव्ण करण्ापूववी 
पुढील का्ही णरि्ा कर्णे आव््क असते  

उतपादनाचा दजा्ष समजतो णकंवा खरेप्णाब ल 
णव्वास पटतो. भारत सरकारने भारती् मानक 
सांस्था (इांणड्न स्टँडड्ष इणनस्टट्ूट) स्थापना  केली 
आ्हे. ्ा सांस्थेद्ारे णवणवध उतपाणदत मालाला 
आ्.एस. आ् गु्णमुदा देण्ात ्ेते. मालावर ्हा 
णश ा असला म्ह्णजे णवकत घेण्ापूववी मालामध्े 
ठराणवक दजा्ष आ्ेह. ्ाब ल ा्हकास खात्ी 
णमळते. 

चचत् क्र. .८ : (अ) वूल माक

 ्हँडलूम माक, वूल माक व णसलक माक ्ही 
वस्त्ोतपादनाांसाठी वापरण्ात ्े्णारी प्रशशस्तपर 
लेबल आ्हेत. ्ँहडलूम माकमुळे णवकत घेत 
असलेले उतपादन ्ेह खरोखरच ्हातमागावर णव्णून 
त्ार केलेले आ्ेह. ्ाची ा्हकाला खात्ी णमळते. 
वूलमाक उतपादन ्ेह १००  शुद्ध लोकरीपासून 
उतपाणदत झाल्ाची खात्ी देते. णसलक माक ्हे 
खरेदी करत असलेले उतपादन १००  रेशमापासून 
त्ार करण्ात आले आ्हे ्ाची ्हमी देते. वरील 
माकची सव्ष णचन्हे णचत् रि ६.८ आण्ण ६.९ मध्े 
दाखणवण्ात आली आ्ेहत. 

   

चचत् क्र. .८ : (अ) वूल बेलड
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शक् नसल्ास घरातच पांख्ाखाली पसरावीत 
मोकळ्ा ्हवेत पसरल्ाने कपड्ाचे आ्ुष् 
वाढते. 

 ब) ंग :  कपडे झटकल्ाने कपड्ातील 
मोकळी, कोरडी धूळ णनघून जाते. ् ासाठी मऊ 
व ताठ केस असलेल्ा कपडे झटकण्ाच्ा 

शचा उप्ोग कपड्ाांना णशांग करण्ासाठी 
केला जातो. लोकरी वस्त्े, केसाळ कपडे, 
सूट, जलॅकेट ्ासारख्ा कपड्ाांना णशांगची 
गरज असते.

वस्त्सं हासाठरी सव्डसाधारण माग्डदश्डक सूचिा : 

१. वस्त् सां ्हाची जागा स्वचछ व कोरडी असावी.

२. साठवण्ाची जागा झाकलेली व धुळीपासून 
सांरणषित असावी. 

३. डाांबर गोळ्ा व इतर प्रणतकारातमक अन् घटकाांचा 
कीटकाांपासून सांरषि्ण ्होण्ासाठी वापर करावा. 

४. वस्त्ाांचा सां ्ह करताांना वस्त् स्वचछ धुतलेले, 
चाांगले वाळवलेले व इस्त्ी केलेले असावे. 

णवणशष्ट तांतूपासून बनवलेल्ा कपड्ाांची साठव्ण 
करताना णवणशष्ट मु े लषिात ्ावे लागतात ते तक्ता रि. 
६.३ मध् दश्षणवले आ्हेत. 

१. वग करण करणे :  वस्त्ाांची त्ातील तांतूनुसार 
वग्षवारी करतात. उदा. सुती, कृणत्म तांतूचे कपडे, 
रेशमी, लोकरीचे कपडे, इ. ्ाणशवा् गृ्होप्ोगी 
वस्त्े उदा. पडदे, बेडशीटस्, टॉवेलस् , रजई इत्ादी. 
फरची वस्त्े, लेदर, स्वेड, मखमली वस्त्े, लेसेस, 
रिोशा (णव्णकाम) ्ाांची णवशेर काळजी  ्ावी 
लागते म्ह्णून त्ाांचे वगवीकर्ण कर्णे आव््क 
आ्हे. 

२. रफ व द स्तरी करणे :  को्णते्ही वस्त् ्ोग्वेळी 
दुरूस्त न केल्ास लवकर फाटते. एखादे बट्ण 
णकंवा हूक लूप तुटले असतील तर त्ा णशवाव्ात. 
फाटलेले भाग णकंवा णछदे रफू करून ्ावीत, 
उसवलेल्ा णशव्णी णशवाव्ात णछदे मोठी असल्ास 
णठगळ (पलॅच) लावावे. 

३. ताजेतवािे करणे :  वेळोवेळी कपडे ताजेतवाने 
कर्णे जरूरीचे असते ्ही णरि्ा दोन प्रकारे करतात. 

 अ. मोकळ्ा ्हवेत ठेव्णे   ब. णशांग

 अ)  ा      नसणग्षक तांतूपासून 
बनवलेल्ा वस्त्ाांना मोकळ्ा ्हवेची 
आव््कता असते. सुती, रेशमी आण्ण लोकरी 
वस्त्े घराबा्हेरील मोकळ्ा ्हवेत पसरावीत. ्हे 

त ा क्र. .३ : वस्त् सं हासाठरी चवशे  माग्डदश्डक त ा 
ततु हाला हे माहरीत आहे का?

सतुतरी

१.  साठव्ण करण्ापूववी खळ (स्टाच्ष) देऊ न्े.

२.  रांगीत कपडे सू््षप्रकाशापासून दर ठेवावेत अन्था त्ाांचा रांग णफका पडतो. 

रेशमरी व लोकररी 

१.    रेशमी कपड्ावर दाबून चुण्ा पडू देवू न्े. 

२. रेशमी व लोकरी कापड कसर व बुरशीपासून वाचवण्ासाठी तलम सुती कापडात गुांडाळावे. 
बाजारामध्े सुती साडी णपशव्ा उपलबध आ्हेत त्ाांचा वापर करावा.

३. डाांबर गोळ्ा व इतर कीटकरोधक घटकाांचा वापर करावा

४. सूट, कोट णकंवा जलॅकेट ्हँगर वर टाांगून नांतर प्ललॅशस्टकने झाकावी. 
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 चचत्र क्र. .१  : सतुतरी साडरी बग

 चचत्र क्र. .११ : जकेट (हगरला अडकवलेले)
 

कचत्म तंतू १. कृणत्म तांतूचे कपडे ्हँगरला टाांगावे जे्णेकरून त्ाांचा आकार सुशस्थतीत रा्हील. 

२. ते थांड णठका्णी साठवावेत.

चामडरी

१. चामडी वस्त् कागदी  पलॅणकंग घालून तलम कापडात गुांडाळावे. 

२. चामडी वस्तूत आद्षता शोरण्ासाठी पावडर घालावी. 

जररीचरी वस्त्े     

१.  जरीचे कपडे आधीच्ा घडीवर पुन्हा दुमडून ठेवू न्ेत. 

२.  घडीच्ा आत सुती कापड णकंवा कागद घालावा म्ह्णजे जरीचे पृष्ठभाग एकमेकाांवर घासले 
जात ना्हीत. 

ततुमचया बतुधदरीचा पयोग करा.

१.  खाली णदलेल्ा सूचनाांच्ा मदतीने ्ादीमध्े 
लपलेल्ा सांज्ञा ळखा. 

मो क ळ्ा ्ह वे त टाां ग ्णे च ा
अ जा ण्ह रा त करॅ ने डी ् न ्ह
फरॅ मे मा से ल ण णड स्का ऊं ट क
वू ड री ण्ह ब टी व स्त् सां ्ह
ल णव म क ती श ख ब र दा री
मा प्र रां ब न प लॅ नड ले ब ल
क प श ज व प र णस लक मा क
मा न के स्ती न ल धद ले सु ती णच
ब फरॅ श न प ड च त ब ग न्हे
आ सां घ ट ना र जँ के ट ल अ

१)  कपडे ताजेतवाने व आद्षता नष्ट करण्ास मदत 
कर्णारी प्रणरि्ा  

२)  ा्हकाांना  कपड्ाांची काळजी कशी ्ावी ्हे 
दश्षणव्णाऱ्ा छोट्ा सूचना

३) बाजारपेठेतील प्रमुख घटक 

४) उतपाणदत माल ्ेह १००  वूलपासून बनणवलेले आ्हे 
ते प्रमाण्णत कर्णारे णचन्ह.

५) केवळ काळ्ा रांगाचा वापर सूचणव्णारे प्रतीक.
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६)  छोट्ा समुदा्ाने सूचणवलेले आण्ण मो ा 
समुदा्ाने स्वीकारलेली नवीन शली.

७)  गु्णवतता आण्ण णकंमत ्ही ्ा बाबतीमध्े सव्षत् 
सारखी असते.

८)  उतपाणदत मालाणवर्ी णलशखत व वस्तूशस्थतीजन् 
माण्हती. 

२. वाक् पू्ण्ष करा.

 अ) लांाब बा ा, जाड कपडे ्ासाठी प्राधान् 
______________

 ब) णवणशष्ट व्वसा्ामध्े जसे की नस्ष, पोलीस 
्ासाठी णवशेर 

 क) अलपकालीन फरॅशन (जी थोडा काळ णटकते) 
का्ही लोक स्वीकारतात 

 ड) जाण्हरातीमध्े का्ही चुकीचे 
का्देणवर्क णन्म आ्हेत त्ाांना 
म्ह्णतात

 ई) बाजारपेठेचे ३ घटक/णवभाग आ्हेत. 
______________

 फ) लेबल ्हे माण्हती दे्णारे 

 ज) लेबल ्हे मालाची काळजी कशी ्ावी ्हे 
साांग्णारे 

 ल) प्रमाण्णत लेबल ्हे खात्ी देते ्ासांबांधी 
______________

 ग) सां ्हासाठी चामडी कपडे ्हे झाकले पाण्हजे 
्ाबरोबर 

 ्ह) सां ्ह कराव्ाचा असेल तेव्हा 
कीटकनाशक गोळ्ाांचा वापर केला पाण्हजे 
______________

स्वाधयाय

१. जो ा जतुळवा.

अ ब

१) ँड लेबल अ) जाण्हरात

२) ण णटश पद्धत ब) णवणवध रांगाचा वापर

३) प्रशशस्तपर लेबल क) ट्ेडमाक

४) अमेररकन पद्धत ड) काळ्ा रांगाची णचन्हे

५) डच पद्धत इ) णसलक माक 

ई) णलशखत सूचना

फ) वस्त् सां ्ह 

 
२.  प्रतयेक प्रशिाचया चदलेलया पया्डयापक  सवा्डत 

सतुयो य पया्डय चिवडि ततरे चलहा. 

१. खबरदारी लेबलवरील णचन्हाांसाठी रांगाचा 
वापर करण्ात ्े्णारी पद्धत 

 अ) डच        ब) ण णटश      क) अमेररकन 

२.  वस्त्ाांच्ा खरेदीवर प्रभाव टाक्णारा घटक

 अ) सांस्कृती      ब) फरॅशन      क) णशषि्ण 

३. बाजारपेठेत अ स्थानी असला पाण्हजे असा 
घटक

 अ) उतपादक      ब) णवरिेता क) ा्हक

वस्ततुचिष्ठ प्रशि
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.  खालरील गोष्ट चरी िावे चलहा : 
१.  सू््षप्रकाशात आण्ण मोकळ्ा ्हवेत कपडे 

घाल्णे. 
२. उतपादनावर त्ा मालाची माण्हती देण्ासाठी 

लावण्ात आलेला कागदी णकंवा कापडी 
तुकडा.

३. एखादी उतपाणदत वस्तू प्र्ोगशाळेत पारखली 
गेली आ्हे ्हे ्ा लेबलद्ारा दश्षणवले जाते.  

४.  शबदाांबरोबर णवणशष्ट णडझाईन णकंवा णचन्हाांचा 
मेळ करून बनणवलेले प्रतीक.

५. सांघटना जी ा्हक ्ह ाांसाठी लढते. 

लघतुततररी प्रशि

१. पतु रील सं ा स्पष्ट करा. 

१. फरॅशन ४. ँड लेबल

२. जाण्हरात ५.  ा्हक सांघटना

३. मोकळ्ा ्हवेत ठेव्ेण 

२. कारणे चलहा : 

१. जरीच्ा वस्त्ाांच्ा घडीमध्े कागद घालावा

२. कोटस्  व जलॅकेटस् ्हँगरला टाांगलेले ठेवावेत.   

३. पावसाळ्ामध्े लोक कणृत्म तांतूपासून 
बनलेल्ा कपड्ाचा वापर कर्णे पसांत 
करतात.  

४. ँडेड कपडे ्हे उततम दजा्षचे प्रतीक असतात.  

५.  रेशमी व लोकरी कपड्ाांची साठव्ण करताना 
डाांबर गोळ्ा / कीटकरोधक घटकाांचा वापर 
करावा. 

३. चटपा चलहा : 

 १. माण्हतीपर लेबल

 २ भारती् ा्हक सांघटना 

४. ँड लेबल को्णाकडून णदले जाते.
 अ) सरकार   ब) उतपादक   क) प्र्ोगशाळा  

५. जाण्हराती ज्ा उतपादनाब ल चुकीचे दावे 
देतात. 

 अ) प्रामाण्णक जाण्हरात 
 ब) अप्रामाण्णक जाण्हरात 
 क) प्रणसद्धीफलक

३.    पतु रील चवधािे चूक चकंवा बरोबर ते चलहा.
 १. करॅनेणड्न पद्धतीत खबरदारी लेबलवरील 

णचन्हाांसाठी फक्त काळा रांग वापरतात.  
 २. प्रामाण्णक जाण्हरातीमुळे ा्हकाांच्ा मनात 

णव्वास णनमा्ष्ण ्होतो.  
 ३. लेबलमुळे खरी माण्हती णमळते. 
 ४. ण णटश पद्धतीमध्े लेबलवर णलशखत माण्हती 

वापरली जाते. 
 ५. ा्हक सांघटना ा्हकाांसाठी लढते.   
 ६.  फरॅशन वस्त् खरेदीवर परर्णाम करते. 
 ७. रेशमी कपडे सुती कपड्ामध्े गुांडाळून णकंवा 

सुती बलॅगमध्े ठेवून साठवावे.
 ८. सेल आण्ण णडस्काऊंट ने्हमीच दजदेदार माल 

कमी णकमतीत देतात.  

४. पतु रील खबरदाररी सूचिांसाठरी चच हे का ा. : 
१. कोमट पाण्ाने धुलाई
२. ले कपडे टाांगून वाळवावेत 
३. इस्त्ीचे तापमान सवा्षत कमी ठेवावे
४. कपडे सावलीमध्े वाळव्णे  

 ५.  ्हाताने धुलाई फक्त
६. सपाट पृष्ठभागावर पसरून वाळव्णे
७. गरम पा्णी वापरू शकता.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



74

३. वस्त् खरेदीवर पुढील घटकाांचा कसा परर्णाम ्होतो 
्हे थोडक्ात स्पष्ट करा. 

 १. उतप       २. व्वसा्      ३. फरॅशन

६. लेबल म्ह्णजे का्  लेबलचे म्ह व स्पष्ट करा   

 
प्रकलप / स्वयंअधययि

१. लेबलची माण्हती व त्ाची णवणवध प्रकाराांची 
माण्हती तुमच्ा भागाांमध्े असलेल्ा मॉलला णकंवा 
दुकानाांना भेट देवून गोळा करा.

२. लेबलचे णवणवध प्रकार व लेबल का् णनददेशीत 
करतात. ्ाचे ज्ञान तुमच्ा कुटांब व णमत् मणत््णींना 
द्ा.

 ३. लोकरी कपड्ाांची साठव्ण

 ४. फरॅशन 

 ५. ँड लेबल

 ६. प्रामाण्णक जाण्हरात

 ७. मोकळ्ा ्हवेत ठेव्णे

 ८. का्मस्वरूपी खबरदारी लेबल

 ९. लेदर वस्त्ाांची साठव्ण / सां ्ह 

 १०. खरेदीवर परर्णाम कर्णारा घटक  उतप

 ११. वस्त्सां ्हासाठी सव्षसाधार्ण माग्षदश्षक सूचना  

 
दरीघघोततररी प्रशि

१. बाजारपेठेतील ा्हकाांच्ा णवणवध समस््ा को्णत्ा 
ते णल्हा. 

२. बाजारपेठेतील ा्हकाांच्ा समस््ाांवरील णवणवध 
उपा् को्णते

f f f
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घटक - 
धतुलाईचरी ळख

 ा

l कपडे ्य्यची गिज क्य असिे?

l िमही घ्यिलेले कपडे क ्य े ि्यि.

l कपडे ्य्यकरिि्य कोणत्य्य घ क्यंच्य व्यपि किि्यि.

.१  प्रस्ताविा

कापड मळतेे जेव्हा त्ावर धुळीचे क्ण बसतात. 
कापडावरील णचकट पदाथ्ष धुळीचे क्ण धरून ठेवतात. 
वापरल्ानांतर कपड्ाांना धुलाईची गरज असते ज्ामुळे 
ते पुन्हा पररधान करता ्ेतात. धुलाईमुळे कपडे स्वचछ, 
नीटनेटके, जांतूणवर्हीत ्होतात. 

धुलाई ्हे शास्त् व कला आ्हे. ती वज्ञाणनक तांत्ावर 
आधाररत असून णतला का्ही क शल्ाांची गरज असते. 
धुलाईशास्त्ामध्े णवणवध प्रणरि्ाांचा समावेश ्होतो. 
उदा्हर्णाथ्ष : धु्णे, सुकणव्णे, इस्त्ी कर्णे, डाग काढण्ासाठी 
प्रणरि्ा कर्णे, स्टाच्ष कर्णे, णनज्षल धुलाई कर्णे इत्ादी 
कपड्ाांची ्ोग् काळजी घे्णे ्हे धुलाईशास्त्ाचे प्रमुख ध्े् 
आ्हे. ्हे ध्े् साध् करण्ासाठी धुलाईशास्त्ाचे ज्ञान फार 
आव््क ठरते. 

l धतुलाईशास्त्ाचरी े : 

 १. कपडे स्वच  करणे : धुलाईच्ा प्रणरि्ेमुळे 
कपड्ाांवरील मळ नष्ट ्होऊन ते स्वचछ ्होते. 
्ामध्े दोन प्रणरि्ाांचा समावेश असतो. अ) 
तांतांूना दाव्णात णभजव्णे  ब) मळ काढण्ासाठी 
खळबळ्णे 

 २. कप ांचा चटकाऊपणा वा चवणे : -  
धुलाईच्ा दरम्ान ्ोग् काळजी घेतली 
गेल्ास कपडे जास्त काळ णटकतात. 

 ३. कप ांचरी आक ्डकता चटकवूि ठेवणे : - 
कपड्ाांची आकर्षकता णटकणवण्ासाठी णनळ 
दे्ेण, इस्त्ी कर्ेण ्ासारख्ा प्रणरि्ाांची मदत 
्हाेते. 

 ४. धतुलाईशास्त्ाचरी त वे आचण पद्धत चा 
अ यास करणे  : - वेगवेगळ्ा तांतूांवर 
वेगवेगळ्ा धुलाईपद्धतींचा आण्ण 
शु ताकारक घटकाांचा वेगवेगळा प्रभाव 
णदसून ्ेतो. म्ह्ूणन सव तकृष्ट परर्णाम 
णमळणवण्ासाठी कापडाच्ा स्वरूपानुसार 
धुलाईच्ा णवणवध त वाांचा व पद्धतींचा 
अवलांब केला जातो. 

 . धतुलाईचया पकरणांचा वापर करणयाचे 
क शलय चवकचसत करणे : - आज 
कपड्ाांच्ा धुलाईसाठी णवणवध प्रकारच्ा 
उपकर्णाांचा व साधनाांचा वापर ्होतो. ब ताांश 
उपकर्ेण ्ही वेळ व त्ास वाचणव्णारी आ्हेत. 
्ा उपकर्णाांचा कुशलतेने वापर कर्णे ्ही 
आधुणनक धुलाईशास्त्ाची गरज आ्हे. 

 
.२ धतुलाईचरी वया री

l वस्त्ोद्ोगासोबतच धुलाईशास्त्सुद्धा णवकणसत 
्होत आ्हे. ब ताांश भारती् लोक कपडे घरीच धुतात. 
श्हरी कुटांबे वीजेवर चाल्णाऱ्ा धुलाई्ांत्ाचा वापर 
करतात आण्ण नवनवीन धुलाई घटकाांचा उप्ोग 
घरगुती धुलाईसाठी करतात. 
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l  आज मो ा श्हराांमध्े, गावाांमध्े व्ावसाण्क 
धुलाईकेनदे आ्हेत. मोठमोठी ्हॉटेल, दवाखाने, 
वसतीगृ्हे, का्ा्षल्े आण्ण इतर सांस्था ्ा धुलाई 
कदाांचे ा्हक असतात. ्ही केनदे मोठमो ा 
आधुणनक उपकर्णाांचा उप्ोग करतात व त्ाांचे ्ा 
कामाांसाठी णवणवध णवभाग असतात. 

l अनेक ्हॉटेल व दवाखान्ाांची त्ाांची स्वत:ची 
धुलाई व्वस्था असते. अशा प्रकारे धुलाईशास्त्ाचे 
ज्ञान अणधकाणधक उप्ोणगता व समाधान 
णमळणवण्ासाठी फार म्ह वाचे ठरते. 

.३ धतुलाईचया चवचवध पद्धतरी 

धुलाईमध्े दोन मुख् प्रणरि्ाांचा समावेश ्होतो.

अ) मळ घालणवण्ासाठी कपडे धु्णे.

ब)  कपड्ाांची आकर्षकता पुन्हा प्राप्त कर्ेण. 

धुलाईची पद्धत ्ही कापडाचा प्रकार आण्ण 
कपड्ाचा मळकटप्णा ् ाांवर अवलांबून असते. कपड्ाांच्ा 
णटकाऊप्णासाठी धुलाईच्ा ्ोग् पद्धतीची णनवड कर्ेण 
म्ह वाचे ठरते. 

l तंतूवररील मळ दोि प्रकारचा असतो. : 

१. सल मळ ( oo e r )   
२) प ा मळ ( e  r )

सल मळ ्हा कपडे शने घासून स्हजप्णे दर करता 
्ेतो प्ण प ा मळ ्हा त्ामध्े असलेल्ा तेलकटप्णामुळे 
कापडाला घ  णचकटलेला असतो.     

सांगा पा  !

l कपडे धुण्ापूववी को्णती पूव्षत्ारी तुम्ही करता.

l को्णत्ा धुलाई पद्धतीने घरी कपडे धुता.

l कपडे धतुणयाचरी पूव्डतयाररी : 

१. शखसे ररकामे कर्णे व फाटलेले, उसवलेले 

णकंवा डाग्ुक्त आ्हेत का ते तपासून घे्णे 

२. फाटलेले कपडे धुलाईपूववी णशवून घे्णे 

३ साध्ा धुलाईने न णनघ्णारे डाग धुुलाईपूववी 
काढून घे्ेण. 

४. आकार, प्रकार, रांग व मळकटप्णा ्ानुसार 
कपडे वेगळे कर्ेण. 

५. णभजवण्ापूववी  सल मळ णनघण्ासाठी कपडे 
चाांगले ्हलवून व झटकून घे्ेण. 

६. रांगीत व पाांढरे कपडे वेगवेगळे णभजव्ेण. 

धुलाई करताना वेगवेगळ्ा कपड्ाांवर वेगवेगळी 
प्रणरि्ा करण्ाची गरज असते. ् ाचे कार्ण म्ह्णजे कापडाचे 
घटक, कापडाचा पृष्ठभाग, कापडामध्े असलेला मळ 
वगरे. कपड्ाांची धुलाई करण्ाच्ा का्ही शास्त्ोक्त 
पद्धती आ्हेत. त्ा खालीलप्रमा्ेण : १. घर्ष्णाने धुलाई  
२. ्हलका दाब देऊन धुलाई ३. चाेर्णाने धुलाई ४. ्ाांणत्क 
धुलाई. 

१)  घ ्डणािे धतुलाई ( ri ion s ing)  :  
्ात कपडे मळ काढण्ासाठी घासले जातात. जे 
को्णत्ा्ही ्हाणनणशवा् घर्ष्ण स्हन करू शकतात. 
्ही पद्धत अशी सुती णकंवा णलननसारख्ा मजबूत 
व णटकाऊ कपड्ाांसाठी वापरली जाते. पुढील 
वेगवेगळ्ा प्रकारे घर्ष्ण केले जाते.  

चचत् क्र. .१ : हस्तघ ्डण

अ.  हस्त घ ्डण ( n  ri ion ) : रमाल 
णकंवा ल्हान बाळाचे कपडे ्ासारख्ा ल्हान 
कपड्ाांच्ा धुलाईसाठी ्ही पद्धत उप्ुक्त 
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ठरते. साब्णाच्ा दाव्णात कपडे णभजवले 
जातात व ्हाताांनी घासून स्वचछ केले जातात. 
्ा पद्धतीत कपड्ाांवर जास्त ता्ण ्ेत 
ना्ही. परांतु मो ा कपड्ाांसाठी णकंवा जास्त 
मळलेल्ा वस्त्ाांसाठी ्ही पद्धत उप्ुक्त ठरत 
ना्ही. 

ब) शचया साहा यािे घ ्डण  ( ri ion 
i   r s ) : कपडे घासण्ाचा श 

्ही एक प्लास्टीकची छोटी वस्तू असते जी 
बाजारात णवणवध रांगात व  आकारात उपलबध 
असते. शच्ा सा्हाय्ाने घर्ष्ण ्ही घरगुती 
धुलाईत सवा्षत जास्त वापरली जा्णारी पद्धत 
आ्हे. ब ताांश प्रकारच्ा कपड्ाांसाठी ्ही 
पद्धत उप्ुक्त आ्ेह. शची टोके धाग्ाांच्ा 
मध्े फसून धागे ढले जातात. त्ामुळे 
कापडाला ्हानी ्होण्ाची शक्ता असते. 
्ही पद्धत टक श टॉवेलसाठी उप्ुक्त ना्ही. 
कार्ण शची टोके कापडाच्ा पृष्ठभागावरील 
फाशामध्े अडकून धागे तुटतात जर कपडा 
खूप मोठा असेल तर शने घासण्ास खूप वेळ 
व म लागतात. 

चचत् क्र. .२ :  शचया साहा यािे घ ्डण

 क) घ ्डक फळा ( r ing o r ) : 
धुलाईत वापरण्ात ्े्णारे ्हे एक णवणशष्ट 
साधन आ्हे. ्हे घरगुती साधन ना्ही. प्ण ्ाचा 

वापर व्ावसाण्क धुलाई कदात  णकंवा धुलाई 
प्र्ोगशाळेत करतात. पँट, शट्ष, ग्णवेश, 
कारखान्ातील कामगाराांचे पोशाख इत्ादी 
मो ा आकाराचे कपडे घर्षक फळा वापरून 
कमी वेळात व कमी मात धुता ्ेतात. ्हा 
लाकडाचा बनलेला असतो. दोन लाांब उ ्ा 
लाकडी पट््ट्ाांवर आडव्ा लाकडी प ा 
बसवतात. ्हा फळा का्ही वेळा पन्हाळीप्रमा्णे 
घड्ा पडलेल्ा णझांक, फा्बर गलासच्ा 
प ्ाचा णकंवा णसमटचा बनलेला असतो. 
धुलाईकुंडाांत ठेवण्ाइतका घर्षकफळा ल्हान 
असतो. कपडा साब्णाच्ा पाण्ात बुडवून 
नांतर फळ्ाच्ा लाकडी प ावर घासला 
जातो. त्ामुळे कपडे लवकर, कमी मात 
स्वचछ ्होऊन कपड्ाांची ्हानी कमी ्होते. 

             

  
 

चचत् क्र. .३ : घ ्डक फळा
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२)  हलका दाब देऊि धतुलाई : 
 खळबळणे व चपळणे ( ne ing  

ee ing e o ) : 
 ्ा पद्धतीला खळबळ्णे व णपळ्णे पद्धत असे 

म्ह्णतात. घर्ष्णामुळे ्हानी ्हो्णाऱ्ा नाजूक 
कपड्ाांसाठी ्ही पद्धत उप्ुक्त ठरते. प्रथम 
साब्णाच्ा दाव्णात कपडे णभजवतात व नांतर 
्हलकेच खळबळतात. कपड्ाांवर जास्त दाब 
पड्णार ना्ही ्ाची काळजी घेतली जाते. नांतर 
कपड्ाांना ्हलकेच णपळून साब्णाचे पा्णी काढून 
टाकले जाते. म्ह्णून ्ा पद्धतीला खळबळ्ेण व 
णपळ्णे पद्धत म्ह्णतात. ्ही पद्धत रेशमी, लोकरी, 
लेस, नेट ्ासारख्ा नाजूक कपड्ाांना वापरतात. 

चचत् क्र. .४ : खळबळणे व चपळणे पद्धत 

३) चो ण पद्धतरीिे धतुणे :  बलँकेट, चादरी पडदे 
्ासारखे मोठे व जड कपडे शने घासून णकंवा 
घर्षक फळ्ावर घासून समाधानकारकप्ेण धुता 
्ेत ना्हीत. असे कपडे धुताना वेळ आण्ण म 
वाचणवण्ासाठी चोरकाचा वापर केला जातो म्ह्णून 
्ा पद्धतीला चोरक धुलाई म्हटले जाते. चोरकाचा 
खालील गोलाकार भाग ्हा ताांबे णकंवा जस्त ्ा न 
गांज्णाऱ्ा धातुचा बनलेला असतो.  ्ा भागावर 
णछदे असून तो आतून पोकळ असतो. त्ाला वर 
एक लाकडी दाांडा बसवलेला असतो. (णचत् रि. 
७.५ प्हा.) साब्णाच्ा दाव्णात कपडे बुडणवतात 
कपड्ावर चोरकाच्ा सा्हाय्ाने ्हलका दाब देत 

वर खाली णरि्ा केली जाते. प्रत्ेक वेळी चोरकावर 
दाब णदल्ावर चोरकाच्ा पोकळ भागात णनवा्षत 
शक्ती णनमा्ष्ण ्होऊन साब्णाचे पा्णी कपड्ातून 
आरपार ढले जाते. त्ाबरोबर कपड्ातील 
मळसुद्धा णनघून ्ेतो. अशा प्रकारे ्ही प्रणरि्ा सुमारे 
१० १५ णमणनटे केली जाते मोठे व जड कपडेसुद्धा 
्ा पद्धतीने स्हज स्वचछ ्होतात. सव्ष बाजूला 
सारख्ा मळलेल्ा कपड्ाांसाठी ्ही पद्धत उप्ुक्त 
ठरते. 

                                        

    

चचत् क्र. .  : चो ण पद्धत 

४) यांचत्क धतुलाई :  घरगुती धुलाईची ्ही सवा्षत 
आधुणनक व सोईस्कर पद्धत आ्हे. ्ासाठी वीजेवर 
चाल्णारे धुलाई्ांत् वापरतात. ्ामुळे  माची बचत 
्होते. णवणवध प्रकारचे अनेक कपडे ्ांत्ात स्हजप्णे 
धुता ्ेतात. णवणवध उतपादकाांची धुलाई ा्ंत्े  
बाजारपेठेत उपलबध आ्हेत.  धुलाई ् ांत्ातील धुलाई 
प्रणरि्ा ्ही पाण्ाच्ा रे्ुणांची ्हालचाल ( e e )  
्ा सव्षसामान्  त वावर आधाररत असते. 
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हे िेहमरी लक्ता ठेवा.

 धतुलाईचरी यांचत्क प्रचक्रया : 

शस्थर पाण्ात्ही पाण्ाच्ा रे्णुची अत्लप प्रमा्णात पुढे व 
मागे ्हालचाल ्होत असते. ् ाला ‘पेडेसीस’ असे म्ह्णतात. 
धुलाईत ्ही णरि्ा म्ह वाची आ्हे कार्ण कपडे पाण्ात 
बुडणवले असताांना पाण्ाचे रे्णू कापडातून आरपार जात 
असतात. प्रत्ेक वेळी जेव्हा ते कापडात णशरतात तेव्हा 
का्ही प्रमा्णात मळ त्ात णमसळतो. ज्ावेळी कापडातून 
रे्णू बा्हेर पडतात त्ावेळी त्ाांच्ाबरोबर कपड्ातील 
मळ्ही बा्हेर पडतो. 

धुलाई ् ांत्ात स्टील णकंवा प्ललॅस्टीकचे एक णकंवा दोन 
धुलाईकुंड असतात. ् ामध्े मळलेले कपडे टाकले जातात. 
स्व्ांचणलत पद्धतीने णकंवा ्हाताने पा्णी भरतात. त्ात 
साब्ण णमसळला जातो. ्ांत् सुरू झाल्ावर धुलाईकुंडाांची 
घड्ाळ्ाच्ा काट्ाच्ा णदशेने व त्ाणवरद्ध णदशेने 
एकाआड एक ्हालचाल  सुरू ्होते. त्ामुळे साब्णाच्ा 
पाण्ात कपडे घुसळले जातात.  त्ामुळे पाण्ाच्ा रे्णुांची 
्हालचाल जास्त गतीने ्होते. साब्णाचा परर्णाम व पा्णी 
आण्ण कपडे ्ाांची ्हालचाल ्ाांच्ा एकत्ीत परर्णामाने 
कपडे  स्वचछ ्होतात. धुलाई्ांत्ात पा्णी भर्णे व काढ्ेण, 
कपडे घुसळ्णे, कुंडाच्ा णफरण्ाची णदशा व गती, कपडे 
णपळ्णे, पाण्ाचे तापमान व धुलाईस लाग्णारा वेळ ्ा सव्ष 
बाबी सांग्णकावर आधाररत इलेकट्ॉणनक उपकर्णाद्ारे 
णन ा्ंणत्त असतात. ्हे उपकर्ण ्ांत्ात बसवलेले असते. 
वेगवेगळ्ा कपड्ाांच्ा धुलाईसाठी वेगवेगळे णरि्ाचल 
असलेले का््षरिम णनश्चत केलेले असतात. उदा्हर्णाथ्ष:  
सुती कपडे, रेशमी कपडे, लोकरी कपडे, नाजूक कपडे, 
कृत्ीम तांतांूचे कपडे इत्ादी. ्ांत्ाच्ा पुढील  भागात 
असलेली कळ णफरवून व बट्ण दाबून आव््क असलेले 
णरि्ाचल णनवडून धुलाई णरि्ा सुरू केली जाते. 

धुलाई ्ांत्ाचे मुख् दोन प्रकार आ्हेत.  
अध्षस्व्ांचणलत ्ांत् व स्व्ांचणलत ्ांत्. खालील तीन 
प्रणरि्ा ्ांत्ावदारे केल्ा जातात.

१) धु्णे  साब्णाच्ा पाण्ाने
२) खळबळ्णे  स्वचछ पाण्ाने
३) णपळ्णे  कपड्ामधील जास्तीत जास्त   

  पा्णी काढून टाक्णे.

l अध्डस्वयंचचलत धतुलाईयंत् ( e i o i  
s ing ine) 

्ा धुलाई्ांत्ात दोन धुलाईकुंड असतात. (णचत् रि. 
७.६ प्हा.) कपडे धुण्ाची व खळबळण्ाची णरि्ा एका 
धुलाईकुंडात तर कपड्ातील पा्णी काढून टाकण्ाची णरि्ा 
दुसऱ्ा धुलाईकुंडात केली जाते. धुलाईकुंडात पा्णी भर्णे, 
पा्णी बदल्ेण, णफरणवण्ाची णरि्ा सुरू कर्ेण, थाांबणव्णे 
्ासाठी व्क्तीची उपशस्थती आव््क असते. पा्णी कुंडात 
सरळ पाईपच्ा मदतीने णकंवा ्हाताने भरले जाऊ शकते. 
धुलाईची प्रणरि्ा झाल्ानांतर कपडे खळबळण्ासाठी 
स्वचछ पाण्ाची गरज असते जे पुन्हा बा्हेरून पुरणवले जाते. 
खळबळण्ाची णरि्ा झाल्ावर मशीन ‘बीप’ आवाज देते. 
त्ानांतर धुतलेले कपडे पा्णी काढण्ासाठी दुसऱ्ा कुंडात 
ठेवतात. ्हे लांबवतु्षळाकृती सशचछद कुंड वेगाने णफरते.  

अध्डस्वयंचचलत धतुलाईयंत्ाचरी वचश े पतु रीलप्रमाणे : 
अ. धुलाईच्ा तीन प्रणरि्ा पार पाडण्ासाठी दोन 

धुलाईकुंड असतात. 
ब. ्ांत् चालणवण्ास व्क्तीची उपशस्थती आव््क 

असते. 
क. सतत णन्णमत पाण्ाचा पुरवठा आव््क ना्ही. 

बकेटने पा्णी भरता ्ेते. 
ड.  ्हे धुलाई्ांत् स्वस्त अा्हे. 
इ. ्ातील धुलाईकुंड उभी असतात. ( o  o )  

्ांत्ात कपडे टाक्ेण व काढ्ेण ् ासाठी वरच्ा भागात 
एक झाक्ण असते. 

चचत् क्र. .  : अध्डस्वयंचचलत 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



80

यादरी करा व चचा्ड करा.

धुलाई्ांत् को्णको्णत्ा कंपनीचे आ्हेत त्ाांची नावे 
णलहून त्ा धुलाई ्ांत्ामध्े को्णत्ा सुणवधा उपलबध 
आ्हेत ्ाची ्ादी करून चचा्ष करा.

l पूण्डस्वयंचचलत धतुलाईयंत् ( ll  o i  
s ing ine) : 

्ा धुलाई्ांत्ात फक्त एकच धुलाईकुंड असते. 
धुलाईच्ा सव्ष तीन्ही णरि्ा कपडे धु्णे, खळबळ्ेण, व 
कपड्ातील पा्णी काढून टाक्णे ्ा एकाच कुंडात केल्ा 
जातात. ्ाला पू्ण्षस्व्ांचणलत धुलाई्ांत् म्हटले जाते. 
कार्ण ्ांत्ात कपडे व साब्णाचा चुरा टाकून बट्ण दाबली 
की धुलाईची सांपू्ण्ष प्रणरि्ा ्ांत् स्वत:च पार पाडत असते. 
(णचत् रि. ७.७)

पूण्डस्वयंचचलत  धतुलाईयंत्ाचरी वचश े पतु रीलप्रमाणे : 

अ. धुलाईच्ा सव्ष तीन्ही णरि्ा एकाच कुंडात ्होतात. 

ब. ्ांत् सुरू केल्ानांतर  धुलाईप्रणरि्ा पू्ण्ष ्होईप्यंत 
व्क्तीची उपशस्थती आव््क असते. 

क. अखांणडत पा्णीपुरवठा आव््क असतो. 

ड. ्ा ्ांत्ाची णकंमत जास्त असते. 

इ. ्ातील धुलाईकुंड उभे णकंवा आडवे असते. त्ामुळे 
कपडे टाक्णे व काढण्ाची णरि्ा करण्ास झाक्ण 
वरच्ा बाजूस ( o  lo )  णकंवा पुढील 
बाजूस ( ro  lo ) असते. 

चचत् क्र. .  : पूण्डस्वयंचचलत  धतुलाईयंत्

.४ चवचवध प्रकारचया कप ांचरी धतुलाई

कपडे धु्ेण व स्वचछ कर्ेण ्हे प्रत्ेक घरातील दनांणदन 
का््ष असते. धुलाईचे का््ष कर्णाऱ्ा व्क्तीला णवणवध 
प्रकारच्ा कपड्ाांच्ा धुलाईचे ज्ञान अस्ेण आव््क 
असते. 

१. पां या सतुतरी कप ांचरी धतुलाई :  सुती तांतू मजबूत 
असतात. त्ाांची आद्षताशोरकता चाांगली असते. 
उष्णता व अलकली ्ाांचा सुती तांतूवर ्हाणनकारक 
परर्णाम ्होत ना्ही. त्ामुळे सुती कपड्ाांची धुलाई 
तुलनेने सोपी असते. 

l धतुलाईचरी पूव्डतयाररी : 

अ. पाांढरे सुती कपडे वेगळे करावेत.

ब.  कपडे तपासून फाटलेले भाग दुरस्त करून 
्ावेत. 

क. धुलाईप्रणरि्ेत न णनघ्णारे डाग प्रथम स्वतांत्प्णे 
काढून ्ावेत. 

ड. कपडे पू्ण्ष उघडून साब्णाच्ा गरम पाण्ात 
णभजवावेत. सुती तांतूांवर अलकलीचा 
्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. त्ामुळे 
को्णत्ा्ही प्रकारचा साब्ण णकंवा णडटजयंट 
वापरता ्ेतो. 

इ. कपडे जास्त मळलेले असल्ास पाण्ात 
धुण्ाचा सोडा णमसळावा. 

l धतुलाईचरी प्रचक्रया : 

अ. कपडे ३० ४० णमणनटेप्यंत णभजत ठेवता 
्ेतात. 

ब. कपडे स्वचछ करण्ास पाांढऱ्ा सुती 
कपड्ाांसाठी घर्ष्णाची णरि्ा करावी. ल्हान 
कपड्ाांसाठी ्हाताने घर्ष्ण करावे तर मो ा 
कपड्ाांसाठी श णकंवा घर्ष्णफळा वापरावा. 

क. कॉलर, कफ ्हे भाग जास्त मळत असल्ामुळे 
घासताांना त्ाकडे णवशेर लक्् द्ावे. 

ड. पाांढरे सुती कपडे साब्णाच्ा दाव्णात १५ 
णमणनटेप्यंत उकळवता ्ेतात. 
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इ. साब्णाचा अांश पू्ण्ष णनघून जाईप्यंत कपडे 
स्वचछ पाण्ात खळबळावेत. 

 
माचहतरी आहे का ततु हाला?

सू््षप्रकाश ्हा नसणग्षक शु ताकारक घटक आ्हे. जो 
पाांढऱ्ा सुती कपड्ाांना ्हानी न पोचवता शु ता प्रदान 
करतो. 

l धतुलाईिंतरचया चक्रया : 

अ. धुलाईच्ा शेवटच्ा खळबळण्ाच्ा पाण्ात 
थोडी णनळ णमसळल्ास णतच्ा णनळसर 
छटेमुळे पाांढरे कपडे अणधक पाांढरे णदसतात. 

ब. जर कपड्ाला खळ दे्णे आव््क असेल 
तर ती ्ा अवस्थेत णदली जाते. खळ व णनळ 
कपड्ाांना एकाच अवस्थेत देतात. 

क. जास्तीत जास्त पा्णी णनघून जाण्ासाठी कपडे 
घ  णपळावेत. 

ड. कपडे सू््षप्रकाशात वाळवावेत. 

२. रंगरीत सतुतरी कप ांचरी धतुलाई :  रांगीत सुती कपड्ाांची 
धुलाई करताांना रांगाचा प ेप्णा ्हा म्ह वाचा मु ा 
णवचारात ्ावा लागतो. ्ाच कार्णामुळे पाांढऱ्ा 
सुती कपड्ाांच्ा धुलाईत व रांगीत सुती कपड्ाांच्ा 
धुलाईत फरक करावा लागतो. रांगाच्ा प ेप्णावर 
पुढील घटकाांचा परर्णाम ्होतो. 

 अ. जास्त वेळ कपडे णभजवून ठेव्णे 

 ब. पाण्ाचे जास्त तापमान 

 क. आमल्ुक्त व अलकली्ुक्त घटक 

 ड. घर्ष्ण

l धतुलाईचरी पतुव्डतयाररी : 

अ. सव्ष कपड्ाांमधून रांगीत सुती कपडे वेगळे 
करावेत. 

ब. कपडे तपासून फाटलेले भाग दुरस्त करून 
्ावेत. 

क. धुलाईप्रणरि्ेत न णनघ्णारे डाग प्रथम स्वतांत्प्णे 
काढून ्ावेत. 

ड. कपडे पू्ण्ष उघडून सामान् तापमानाच्ा 
साब्णाच्ा पाण्ात णभजवावेत.

l धतुलाईचरी चक्रया : 

अ. कपडे ५ ते १० णमणनटे णभजत ठेवावेत. 

ब. शने घर्ष्ण करण्ा वजी चोरकाचा वापर 
करून णकंवा ्हलका दाब देऊन कपडे धुवावेत. 

क. २ ते ३ वेळा कपडे स्वचछ पाण्ात 
खळबळावेत. 

हे क ि पा  या.

कपड्ाांचा रांग जात असल्ास खळबळण्ाच्ा पाण्ात 
थोडे मीठ णकंवा शव्हनेगार णमसळल्ास रांग जात ना्ही 
णकंवा कमी जातो. 

धतुलाईिंतरचया प्रचक्रया  : 

अ. धुलाईच्ा शेवटच्ा खळबळण्ाच्ा 
पाण्ात थोडे शव्हनेगार णकंवा ॲसेटीक आमल 
णमसळल्ास कपड्ाांचा रांग प ा ्होतो व 
कपडे जास्त चमकदार णदसतात. 

ब.  आव््क असल्ास खळ द्ावी. 

क. कपडे घ  णपळावेत आण्ण सावलीत 
वाळवावेत.  

ततु हाला हे माहरीत आहे का?.

सू््षप्रकाशातील अणतनील णकर्णाांमुळे कापड व रांगदव् 
्ाांतील बांध तुटून कपडे णफकट ्होतात. म्ह्ूणन रांगीत सुती 
कपडे सू््षप्रकाशात वाळवत ना्हीत. 

३. लोकररी कप ांचरी धतुलाई : लोकरी कपड्ाांची 
धुलाई अत्ांत काळजीपूव्षक करावी लागते, त्ाची 
कार्ेण पुढीलप्रमा्ेण आ्हेत. 

अ. लोकर ्हा कमकुवत तांतू आ्हे व ल्ा 
शस्थतीत त्ाची मजबुती आ्णखी कमी ्होते. 
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ब. तापमानाचा त्ावर परर्णाम ्हाेतो. 

क. अलकलीचा लोकरीवर ्हाणनकारक परर्णाम 
्होतो. 

ड. घर्ष्णामुळे लोकरी तांतूची ्हानी ्होते. 

l धतुलाईचरी पूव्डतयाररी :

अ. कपडे झटकून त्ातील कोरडी धूळ काढून 
्ावी. 

ब. कपड्ाला णछदे पडलेली असल्ास दुरस्त 
करून ्ावीत. 

क. लोकरीचे कपडे धुुलाईनांतर आरिसतात म्ह्णून 
धुण्ापूववी सपाट पृष्ठभागावर पसरून त्ाचा 
मूळ आकार काढून ्ावा. 

ड. धुलाईप्रणरि्ेत न णनघ्णारे डाग प्रथम काढून  
्ावे. 

l धतुलाई प्रचक्रया : 

अ.  कोमट पाण्ात उदासीन साब्ण णमसळून त्ात 
लोकरीचे कपडे बुडवावेत. 

ब. लोकरीचे कपडे णभजवून ठेवू न्े कार्ण 
जास्त वेळ पाण्ात राण्हल्ास लोकरीचे तांतू 
कमकुवत ्होतात. 

क. लोकरीच्ा कपड्ाांसाठी ्हलका दाब देण्ाची 
धुलाई पद्धत वापरावी व धुलाईणरि्ा लवकर 
करावी म्ह्णजे कपडे कमीत कमी वेळ 
पाण्ाच्ा सांपका्षत रा्हतील. 

ड. २ ते ३ वेळा कपडे भरभर स्वचछ पाण्ात 
खळबळावे. 

आपणास माचहतरी आहे का? 

ज्ा साब्णात मुक्त अलकली नसते, त्ाला उदासीन 
साब्ण म्ह्णतात.  अलकलीमुळे तांतूांची ्हानी ्होते. म्ह्णून 
उदासीन साब्णाने लोकरीच्ा कपड्ाांची धुलाई करावी. 

‘ररठा’ ्हा नसणग्षक उदासीन स्वचछताकारक घटक आ्हे. 
रर ाच्ा दाव्णात लोकरीचे कपडे चाांगले स्वचछ ्होतात. 

l धतुलाईिंतरचरी प्रचक्रया : 

अ.  पाांढऱ्ा लोकरीच्ा कपड्ाांच्ा धुलाईत 
शेवटच्ा खळबळण्ाच्ा पाण्ात साईट्ीक 
आमल णकंवा णलांबाचा रस णमसळतात, तर रांगीत 
लाेकरीच्ा कपड्ाांसाठी शव्हनेगर णमसळतात. 
त्ामुळे धुलाईत वापरलेल्ा अलकलीचे अांश 
ना्हीसे ्होऊन कपडे ताजेतवाने ्होतात. 

ब. णपळल्ामुळे लोकरीचे कपडे खराब ्हाेतात. 
म्ह्ूणन ते कोरड्ा टॉवेलमध्े गुांडाळून त्ातील 
जास्तीत जास्त पा्णी णनघून ्ेण्ासाठी त्ावर 
्हाताने दाब द्ावा. 

क. पा्णी काढून टाकल्ानांतर सुरवातीला ज्ा 
कागदावर कपड्ाचा मूळ आकार काढून 
घेतला आ्हे. त्ावर कपडा ठेवावा व 
आरिसला असल्ास ढून त्ाच्ा मूळ 
आकाराप्रमा्ेण करावा. 

ड.  लोकरीचा कपडा टॉवेल, सतरांजी, 
णकंवा एखाद्ा कापडी तुकड्ावर सपाट 
पृष्ठभागावर पसरावा व सावलीत वाळवावा. 

चिररीक्ण करा व चचा्ड करा.

लोकरीचे कपडे ले असतानाच ता्ूणन त्ाच्ा मूळ 
आकारात आ्णता ्ेतात. आरिसलेल्ा शस्थतीत जर ते 
वाळले तर त्ाांचा मूळ आकार प्राप्त ्हो्ेण अशक् असते. 

लोकरीचे कपडे ले असताांनाच टाांगून ठेवले तर ते 
ता्णले जातात व त्ाांचा आकार णबघडतो. म्ह्ूणन ते सपाट 
पृष्ठभागावर पसरवून वाळवावे. 

४. रेशमरी कप ांचरी धतुलाई :  रेशमी कपड्ाांचे पोत 
अणतश् नाजूक असते व त्ाला नसणग्षक चमक 
असते. ्ा दोन्हीवर धुलाईचा ्हाणनकारक परर्णाम 
्होऊ न्े म्ह्ूणन रेशमी कपड्ाांच्ा धुलाईत अणतश् 
काळजी ्ावी लागते. रेशमी कपडे धुताांना पुढील 
घटक णवचारात ्ावे. 

अ. ्हे प्रा्णीज तांतू आ्हेत व ्ावर अलकलीचा 
्हाणनकारक परर्णाम ्होतो. 
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आ. पा्णी जास्त गरम असल्ास तांतूवर ्हाणनकारक 
परर्णाम ्होतो. 

इ. ल्ा शस्थतीत ्हे तांतू कमकुवत ्होतात. 
ई. रेशमी कपडे धुताांना को्णत्ा्ही प्रकारच्ा 

बलाचा वापर करू न्े कार्ण त्ामुळे रेशमी 
कापडाचे नाजूक पोत ना्हीसे ्होते. 

िेहमरी लक्ात ठेवा.

रेशमी कपडे दमट असताांनाच इस्त्ी करावी. कपडे पू्ण्षप्णे 
वाळल्ास पा्णी णशांपडून ते सव्ष णठका्णी सारख्ा 
प्रमा्णात दमट ्होत ना्हीत व इस्त्ी केल्ावर कपड्ाांवर 
णशांपडलेल्ा पाण्ाचे डाग णदसतात. 

l धतुलाईचरी पूव्डतयाररी : 

अ. पाांढरे व रांगीत कपडे वेगळे करावेत. 

ब.  कपडे तपासून फाटलेले भाग व णछदे दुरस्त 
करून ्ावे.

क. कपड्ाांवर डाग पडले असल्ास बोरलॅकस, 
सोडी्म परबोरेट, ्हा्ड्ोजन पलॅरॉकसाईड 
्ासारखे स म् घटक वापरून डाग 
काळजीपूव्षक काढून ्ावे. 

l धतुलाईचरी प्रचक्रया : 

 अ.  रेशमी कपडे णभजवत ना्हीत कार्ण पाण्ामध्े 
ते कमकुवत ्होतात. 

 ब.  लोकरी कपड्ाांप्रमा्णेच रेशमी कपड्ाांसाठी 
कोमट पा्णी व उदासीन साब्ण वापरावा.

 क. रेशमी कपड्ाांसाठी ्हलका दाब देऊन धुण्ाची 
पद्धत वापरावी. 

 ड. २ ते ३ वेळा स्वचछ पाण्ात भरभर कपडे 
खळबळावे. 

l धतुलाईिंतरचया प्रचक्रया : 

अ. कपडे खळबळण्ाच्ा शेवटच्ा पाण्ात 
थोडा णलांबाचा रस णकंवा शव्हनेगर णमसळावे. 
त्ामुळे रेशमाची चमक सुधारते. 

ब. कडकप्णा आव््क असल्ास 
खळबळण्ाच्ा शेवटच्ा पाण्ात अरेणबक 
ग दाचे पा्णी णमसळावे. 

क. ्हलक्ा ्हाताने दाबून जास्तीचे  पा्णी काढून 
टाकावे. 

ड.  सावलीत वाळवावे. 
इ.  चाांगली इस्त्ी ्होण्ासाठी कपडे थोडे दमट 

असताांनाच इस्त्ी करावी. 

l संशलेच त तंतंूचया कप ांचरी धतुलाई : 
 ना्लॉन, पॉलीएस्टर ्ासारख्ा सां्लेणरत तांतूांच्ा 

कपड्ाांची धुलाई कर्ेण सोपे असते. तांतांूच्ा 
गुळगुळीत पृष्ठभागामुळे त्ाच्ावर कोरडी धूळ व 
मळ आकणर्षत ्होत ना्ही. त्ाांची आद्षताशोरकता 
कमी असते. त्ामुळे ते लवकर वाळतात. ्हे तांतू 
मजबूत असून पा्णी, साब्ण व इतर घटकाांचा ्ावर 
को्णता्ही ्हाणनकारक परर्णाम ्होत ना्ही. म्ह्णून 
धुलाईमध्े ्ा कपड्ाांची को्णती्ही णवशेर काळजी 
्ावी लागत ना्ही. 

l धतुलाईचरी पूव्डतयाररी  : 

अ. पाांढरे व रांगीत कपडे वेगळे करावेत. 

ब. कपडे तपासून फाटलेले भाग दुरस्त करावेत. 

क. धुलाईप्रणरि्ेत न णनघ्णारे डाग आधीच काढून 
्ावे. 

l धतुलाईचरी प्रचक्रया : 

अ.  सां्लेणरत तांतूांचे कपडे धुण्ासाठी कोमट पा्णी 
व स म् साब्ण णकंवा णडटजयंट वापरतात. 

ब. कपडे णभजवून ठेवण्ाचा फारसा उप्ोग ्होत 
ना्ही कार्ण साब्णाचे दाव्ण पृष्ठभागावरच 
रा्हते, तांतूांच्ा अांतभा्षगात णशरत ना्ही. 

क. ्ा कपड्ाांसाठी धुलाईची को्णती्ही पद्धत 
वापरता ्ेते प्ण शच्ा सा्हाय्ाने खूप 
जास्त घर्ष्ण कर्ेण टाळावे. अन्था गुळगुळीत 
पृष्ठभागाला ्हानी पो्हचते. 
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ड.  साब्ण णनघून जाण्ासाठी चाांगले खळबळावे. 

l धतुलाईिंतरचरी प्रचक्रया : 
अ.  कपडे टाांगून णठबकत वाळवावेत. 

ततु हाला माचहतरी आहे का?

सां्लेणरत तांतूांचे कपडे पा्णी कमी शोरतात. कपडे 
णपळण्ाची गरज नसते. वाळवण्ासाठी टाांगल्ानांतर 
पा्णी णठबकत गळते. अशा शस्थतीत कपडे चाांगले 
वाळतात व इस्त्ीची गरज भासत ना्ही. 

स्वाधयाय

वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. यो य श दांचया जो ा जतुळवा. 
   

अ ब

१) अध्षस्व्ांचणलत 
धुलाई्ांत्

अ) पाांढरे सुती कपडे

२) पू्ण्षस्व्ांचणलत 
धुलाई्ांत्

ब) रांगीत सुती कपडे 

३) अरेणबक ग द क) अखांडीत पाण्ाचा 
पुरवठा

४) उदासीन साब्ण ड) दोन धुलाईकुंड 

५) सावलीत 
वाळव्णे 

ई) लोकरी कपड्ाांची 
धुलाई 

फ) कृत्ीम कपड्ाांची 
धुलाई

भ) रेशमाचा कडकप्णा

२. खालरील चवधािे चतुक क  बरोबर ते चलहा. 

१. जड कपड्ाांच्ा धुलाईसाठी चोरकाचा वापर 
करतात. 

२. स्वां्चणलत ्ांत्ात धुलाईची णरि्ा सुरू 
असताना व्क्तीची उपशस्थती आव््क 
असते. 

३. लोकरीचे कपडे दीघ्षकाळ पाण्ात णभजवून 
ठेवू न्े. 

४. रेशमी कपडे सपाट पृष्ठभागावर पसरवून 
वाळवावे. 

५. सां्लेणरत तांतांूांच्ा कपड्ाांचा आकार 
धुलाईप्रणरि्ेने णबघडतो.  

ब पया्डयरी प्रशि

३. पतु रील प्रशिांचया पया्डयांपक  यो य पया्डय चिवडि 
ततरे चलहा. 

 १. सू््षप्रकाशात वाळणवले जा्णारे कपडे 
  अ) रांगीत सुती  
  ब) लोकरीचे  
  क) पाांढरे सुती 

२. नाजूक कपड्ाांसाठी ्ोग् धुलाईपद्धत
 अ) ्हाताने घर्ष्ण
 ब) चोर्णाने धुलाई
 क) ्हलका दाब देऊन धुलाई

३.  धुलाई्ांत्ातील धुलाई प्रणरि्ेचे नाव 
 अ) खळबळ्ेण 
 ब) पेडेसीस 
 क) स्वचछ कर्ेण 
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४. लोकरीच्ा कपड्ाांच्ा धुलाईत वापरण्ात 
्े्णारा साब्ण

 अ)अलकली्ुक्त  
 ब) उदासीन 
 क) आमल्ुक्त

५. सां्लेणरत तांतांूचे कपडे वाळणवण्ाची पद्धत 
 अ) सपाट पृष्ठभागावर 
 ब) टाांगून णठबकत 
 क) दोरीवर पसरून 

६. रेशमास कडकप्णा दे्णारा घटक 
 अ) अरेणबक ग द     ब) मदा    क) ताांदळ  

७. पुढील बाजूस झाक्ण असलेले धुलाई्ांत् 
 अ) अध्षस्व्ांचणलत
 ब) टॉप लोडींग
 क) ंट लोडींग 

 
लघतुततररी प्रशि

१. कारणे ा. 

१. रांगीत सुती कपडे सावलीत वाळवतात. 

२. पाांढरे सुती कपडे सू््षप्रकाशात वाळवतात. 

३. लोकरीचे कपडे धुण्ापूववी कागदावर त्ाचा 
आकार काढून ्ावा.

४. लोकरीच्ा कपड्ाांच्ा धुलाईत रर ाचा 
वापर करतात. 

५. रेशमी कपड्ाांच्ा धुलाईत शेवटच्ा पाण्ात 
शव्हनेगर णमसळतात. 

६. रांगीत सुती कपड्ाांच्ा धुलाईत शेवटच्ा 
पाण्ात शव्हनेगर णमसळतात.  

२. आकतरी का ि िावे ा. 

१. चोरक  २. घर्षकफळा 

३. फरक स्पष्ट करा. 

 पाांढऱ्ा सुती कपड्ाांची धुलाई  
 आण्ण 
 रांगीत  सुती कपड्ाांची धुलाई 

 पू्ण्षस्व्ांचणलत धुलाई्ांत्   
 आण्ण  
 अध्षस्व्ांचणलत धुलाई्ांत्

 ्हलका दाब देऊन धुलाई   
 आण्ण   
 चोर्णाने धुलाई 

४. चटपणे चलहा.   

१. लोकरीच्ा कपड्ाांची धुलाईनांतरची प्रणरि्ा

२. रांगीत सुती कपड्ाांची धुलाईची पूव्षत्ारी

३. सां्लेणरत तांतांूच्ा कपड्ाांची धुलाई

४. धुलाई ्ांत्ाचे प्रकार 

५. धुलाईशास्त्ाची उश षट्े णल्हा. 

क्ेत्भेट  

∙ बाजापेठेतील घरगुती उपकर्णाांच्ा दुकानाला भेट 
देऊन णकंवा इांटरनेटवरील णवणवध उतपादकाांच्ा 
सांकेतस्थळावरून वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा 
धुलाई्ांत्ाच्ा वेगवेगळ्ा मॉडेलची माण्हती गोळा 
करून अ्हवाल सादर करा. 
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धतुणयाचया पद्धतरी

(१) (२)

(३) (४)

f f f

प्रकलप /स्वयंअधययि

१. तुमच्ा घराजवळील व्ावसाण्क धुलाईरिदाला 
भेट द्ा. धुलाईकदात केली जा्णारी कपड्ाांची 
णवभाग्णी, धुलाईपूव्ष प्रणरि्ा व धुलाईनांतरच्ा 
प्रणरि्ा ्ाांचे णनररषि्ण करा. 

२. एखाद्ा व्ावसाण्क धुलाईकदाला भेट देऊन 
तेथे णवणवध प्रकारच्ा कपड्ाांसाठी आकारण्ात 
्े्णाऱ्ा दर तकत्ाचा अ ्ास करा. 

३. खालील तक्ता पू्ण्ष करा.
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घटक - ८ 
इस्त्री करणे

सांगा पाहू!

l िमही इस्तीचे कपडे व्यपिि्य क्य?

l कपड्यंन्य इस्ती क्य कली प्यदहजे?

l इस्ती कलेले कपडे व इस्ती न कलेले कपडे ्य्य ्ये क ल्य िक ददसिो?

l इस्तीच्य ो  ल्यग ्य्यपव  कपड्यंन्य क ्य प िीने इस्ती कली ज्यि असे?

l िमह्यल्य इस्तीचे कोणिे प्रक्यि ्यदहिी आहेि?

उष्णता आण्ण दाब देऊन कपड्ावरील सुरकुत्ा 
नष्ट करण्ाच्ा प्रणरि्ेला ‘इस्त्ी कर्णे’ असे म्ह्णतात. 
कपडे धुतल्ावर त्ाांची आकर्षकता पुन्हा प्राप्त करण्ासाठी 
इस्त्ीची गरज असते. इस्त्ीची प्रणरि्ा इस्त्ी नावाच्ा एका 
छोट्ा साधनाद्ारे केली जाते.

इस्त्ी वेगवेगळ्ा प्रकारात उपलबध असते.

: -  ८.१  इस्त्रीचे प्रकार

इस्त्रीचे खालरील प्रकार आहेत. 

l  कोळशाची इस्त्ी             

l   तापणन्ांत्क इस्त्ी              

l   वाफेची इस्त्ी

१.   कोळशाचरी इस्त्री

 कोळशाची इस्त्ी ्ही एक धातुची पेटी असते. त्ावर 
पकडण्ासाठी वर एक लाकडाचा दाांडा लावलेला 
असतो. इस्त्ी करण्ाच्ा वेळी ् ा धातुच्ा पेटीमध्े 
का्ही पेटलेले कोळसे (णनखारे) टाकून झाक्ण बांद 
केले जाते. पेटीचे मागील झाक्ण उघडले जाते. 
त्ामुळे ्हवा आत जाऊन कोळसे पेटलेले रा्हतात. 
जेथे वीज पुरवठा नसतो तेथे ्ही इस्त्ी फार उप्ुक्त 
ठरते.

चचत् क्र. ८.१ : कोळशाचरी इस्त्री

• तोटे :

अ. इस्त्ी गरम रा्हण्ासाठी ्ा इस्त्ीमध्े पुन्हा 
पुन्हा जळ्णारे नवीन कोळसे भरावे लागतात.

ब. जळ्णाऱ्ा कोळशाचे बारीक तुकडे णकंवा राख 
इस्त्ी करीत असलेल्ा कपड्ावर पडण्ाची 
शक्ता असते.

क. ्ा इस्त्ीचे तापमान णन्ांणत्त करता ्ेत ना्ही.

२.   तापचियंत्क इस्त्री ः

 ्हा णवद्ुत इस्त्ीचा एक प्रकार आ्हे. तापणन ा्ंत्क 
इस्त्ीला ‘स्व्ांचणलत इस्त्ी’ असे्ही म्हटले 
जाते. ज्ामध्े इस्त्ीचे तापमान एका गोलाकार 

लाकडरी मूठ

झरोके
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णन ा्ंत्काद्ारे णन्ांणत्त केले जाते. तांतूच्ा 
प्रकारानुसार ्ा णन्ांणत्त इस्त्ीचे तापमान णन्ांणत्त 
केले जाते. ्ा इस्त्ीमध्े एक णनददेशक णदवा असतो. 
जो णवद्ुतपुरवठा सुरू झाल्ावर आपोआप सुरू 
्होतो व आप्ण णनश्चत केलेल्ा तापमानाप य्ंत 
इस्त्ीचे तापमान पो्होचल्ावर तो णदवा आपोआप 
बांद ्होतो. ्ा इस्त्ीवर असलेल्ा कपड्ाांसाठी 
्ोग् तापमानाची णनवड केली जाते.

चचत् क्र. ८.२ : तापचियंत्क इस्त्री

 तापणन्ांत्क इस्त्ी वजनाने ्हलकी व वापरासाठी 
सुरणषित असते.

३. वाफेचरी इस्त्री ः
 वाफेची इस्त्ी ्ही एक णवद्ुत इस्त्ी असते. ्ा 

इस्त्ीच्ा बा्हेरील भागावर पा्णी भरण्ाची वेगळी 
व्वस्था असते. जेव्हा णवद्ुत प्रवा्ह सुरू ्होतो 
तेव्हा णतच्ातील पा्णी उकळू लागते व इस्त्ीच्ा 
पृष्ठभागावर असलेल्ा बारीक णछदाांमधून वाफ 
बा्हेर पडते. अशी इस्त्ी वापरताांना कपडे इस्त्ी 
करण्ापूववी ते दमट करण्ाची गरज पडत ना्ही. 
वाफेच्ा इस्त्ीकररता जड पाण्ाचा उप्ोग करू 
न्े. 

चचत् क्र. ८.३ : वाफेचरी इस्त्री

८.२.  इस्त्रीचा बोड्ड

इस्त्ीचा बोड्ष ्हे असे एक साधन आ्हे, ज्ाद्ारे 
उभे राहून इस्त्ी कर्णे सोपे ्होते. बोड्षचा पृष्ठभाग कापूस 
णकंवा फ्लॅनेलचे पलॅडींग घालून ताठ व नरम केलेला असतो. 
बोड्षची डावी बाजू अरंद व गोलाकार असते. ज्ामुळे 
स्कट्ष सारख्ा कपड्ाांची इस्त्ी कर्णे सोपे असते. बोड्षच्ा 
उजव्ा बाजूला ॲसबेसटॉसचा एक तुकडा बसणवलेला 
असतो. त्ावर इस्त्ी सुरणषितप्णे ठेवली जाते. ्हा बोड्ष 
कुठे्ही ्हलणवण्ासारखा णकंवा घडी करून ठेवण्ासारखा 
असतो. त्ामुळे आव््कता नसताना त्ाला जास्त जागा 
लागत ना्ही.

चचत् क्र. ८.४ : इस्त्रीचा बोड्ड

८.3.  इस्त्रीचा वापर करतािा 
घयावयाचरी काळजरी

१. इस्त्ीसाठी ने्हमी थ्ी पीन प्लगचा उप्ोग करावा.

२. शस्वचबोड्षवरील प्लगमध्े प्रथम प्लग णपन घालावी 
व नांतर णवद्ुत पुरवठा सुरू करावा.

३. तापणन्ांत्काच्ा सा्हाय्ाने ्ोग् तापमान णन ा्ंणत्त 
करावे.

४. गरम इस्त्ी कपड्ावर णफरवत नसताना इस्त्ीच्ा 
बोड्षवरील ॲसबेसटॉसच्ा तुकड्ावरच उभी करून 
ठेवावी.
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५. इस्त्ीच्ा तळभागावरील डाग पुसण्ासाठी व इस्त्ी 
स्वचछ करण्ासाठी को्णत्ा्ही कडक, तीक््ण 
णकंवा टोकदार वस्तूांचा वापर करू न्े.

६. पीन, बटन, चेन ्ा सारख्ा वस्तूांवर इस्त्ी णफरवू 
न्े.

७. शस्वच बोड्ष वरून इस्त्ीची पीन काढताना प्लग धरून 
ठेवावा.

८. इस्त्ीच्ा भोवती वा्र गुांडाळून ठेवू न्े.

आपणांस माचहतरी आहे का?

तांतूनुसार वेगवेगळ्ा कपड्ाांसाठी इस्त्ीचे तापमान

तंतूचे िाव तापमाि (अंश सेलसरी)

१. डेरिॉन (पॉलीएस्टर) १०७

२. ना्लॉन (ऑरलॉन) १४९

३. रेशीम / लोकर १४९

४. रे्ॉन १९१
५. सुती २१८

८.४.  इस्त्री करणयाचया पद्धतरी

 कपडे आकर्षक व व्वशस्थत णदसण्ासाठी इस्त्ीच्ा 
णवणवध पद्धतींचा वापर केला जातो. ्ामध्े इस्त्ी 
कर्णे, दाब दे्णे, वाफ दे्णे व रोल प्रेणसांग ्ाांचा 
समावेश ्होतो. 

अ) इस्त्री करणे ः ्ामध्े गरम इस्त्ी कपड्ाच्ा 
पृष्ठभागावर लाांबीच्ा णदशेत दाब देऊन मागे पुढे 
णफरणवली जाते. इस्त्ीचे तापमान व दाब ्हा कापडाचे 
पोत व तांतूचा प्रकार ्ावर अवलांबून असते. दमट 
कपड्ाला सरळ करून त्ाच्ा मूळ आकारानुसार 
त्ाला ता्णून त्ावर गरम इस्त्ी णफरणवली जाते. 
दु्हेरी भागावर आतील बाजूने इस्त्ी केली जाते. नांतर 
कपड्ाच्ा सरळ भागावर इस्त्ी केली जाते.

ब) दाब देणे ः ् ा पद्धतीत सुरकुत्ा पडलेल्ा भागावर 
गरम इस्त्ीने दाब णदला जातो. नांतर इस्त्ी वर उचलली 

जाते. जोप्यंत कापडावरील सुरकुत्ा नष्ट ्होत ना्ही 
तोप्यंत ्ही प्रणरि्ा सुरू ठेवली जाते. ्ा पद्धतीचा 
उप्ोग णवणशष्ट पोत असलेल्ा कपड्ाांसाठी जसे 
जॉजदेट आण्ण रिेप साठी केला जातो.

क) वाफ देणे ः ्ा प्रणरि्ेत वाफ ्ही कापडाच्ा 
पृष्ठभागावरून आरपार जात असते. जेव्हा वाफ 
कापडातून आरपार जाते, तेव्हा तांतू ताठ व सरळ 
्होतात. दमट कपडे खूप जास्त गरम इस्त्ीपुढे धरले 
जातात. इस्त्ीच्ा उष्णतेमुळे दमट कपड्ातील 
बाषपाचे रूपाांतर वाफेमध्े ्होते व ्ही वाफ तांतूना 
ताठ व सरळ करण्ास कार्णीभूत ठरते. वेलवेट 
णकंवा पाईल णव्णीने णव्णलेल्ा कपड्ाांसाठी ्ा 
पद्धतीचा वापर केला जातो.

ड) रोल प्रेचसंग (Roll Pressing) ः ्ही पद्धती 
व्ावसाण्क लाँड्ीमध्े वापरली जाते. ्ामध्े 
धातुचे गुळगुळीत रूळ एकापुढे एक (Roller) 
बसवलेले असतात. ्हे रूळ णवणशष्ट गतीने णफरत 
असतात. इस्त्ी करताना सुरवातीला कापड दोन गरम 
रूळाांमध्े ्हाताने घातले जाते. रूळाांमधून णफरताांना 
कापडाांमधील दमटप्णा ना्हीसा ्होतो. रूळाांच्ा 
दाबामुळे व णफरण्ामुळे कापडाला इस्त्ी ्होते. रोल 
प्रेणसांग ्ही पद्धती पडदे, सुती चादरी, साडी इ. साठी 
वापरली जाते. 

इंटरिेट माझा चमत् !

इांटरनेटच्ा मदतीने तापणन्ांत्क इस्त्ी को्णको्णत्ा 
कंपीनीच्ा आ्हेत. त्ाांची नावे णलहून ्ादी त्ार करा 
व त्ा इस्त्ींमध्े को्णता फरक णदसून आला ्ाची 
वगा्षमध्े चचा्ष करा.

इचतहासातरील रंजक िोंदरी

शास्त्ज्ञ व त्ाांचे शोध:

्हाफमलॅन ॲडॉन जे

्ा अमेररकन शास्त्ज्ञाने इ. स. १९०५ मध्े कपड्ाांच्ा 
औद्््ोणगक इस्त्ीचा शोध लावला, त्ामुळे त्ार 
कपड्ाांच्ा व्वसा्ामध्े रिाांतीकारी बदल जगभरात 
घडून आला.
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वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जोड्या लावा. 

  अ      ब

१) कोळशाची इस्त्ी अ) पाईल तांतू

२) तापणन्ांत्क इस्त्ी ब) व्ावसाण्क लाँड्ी

३) वाफ दे्णे क) शट्षची इस्त्ी 
करण्ास सोपी

४) रोल प्रेणसांग ड) तापणन्ांत्क बटन

५) इस्त्ीचा बोड्ष इ) वजनाने जड

२.  चूक चकंवा बरोबर ते चलहा.

१. कोळशाच्ा इस्त्ीमध्े तापमान णन्ांणत्त केले 
जावू शकत ना्ही.

२. तापणन्ांत्क इस्त्ी ्हाताळण्ास साेपी असते.
३. वाफेच्ा इस्त्ीमध्े पा्णी भरले जावू न्े.
४. उप्ोग नसताांना इस्त्ीच्ा बोड्षला ठेवण्ास 
खूप मोठी जागा लागते.

३. िावे चलहा.
 १. कोळशाच्ा इस्त्ीच्ा भागाांची नावे णल्हा.

२. जाजदेट कपड्ाांना इस्त्ी करण्ाची पद्धत.

लघतुततररी प्रशि

१. कारणे चलहा.
१. कोळशाच्ा इस्त्ीचा वापर नाजूक तांतूसाठी 

केला जात ना्ही.
२. तापणन्ांत्क इस्त्ी ्हाताळण्ास सोपी असते.

३. वाफेची इस्त्ी रेशमी तांतूसाठी सुरणषितप्णे 
वापरली जावू शकते.

४. पाईल तांतूसाठी वाफ देण्ाची पद्धत वापरली 
जाते.

२. फरक स्पष्ट करा.
१. कोळशाची इस्त्ी आण्ण तापणन्ांत्क इस्त्ी
२. तापणन्ांत्क इस्त्ी आण्ण वाफेची इस्त्ी
३. इस्त्ी कर्णे आण्ण दाब दे्णे
४. दाब दे्णे आण्ण रोल प्रेणसांग

५. इस्त्ी कर्णे आण्ण वाफ दे्णे 

दरीघघोततररी प्रशि

१. इस्त्ीचे प्रकार आकृतीस्हीत स्पष्ट करा.
२. इस्त्ीच्ा पद्धती स्पष्ट करा.
३. इस्त्ी करताांना लषिात ठेवण्ाच्ा मुद् द्ाांवर चचा्ष 

करा.

क्ेत्भेट

∙ वयावसाचयक धतुलाई केंद्ाला भेट देऊि अहवाल 
सादर करा.

प्रकलप / स्वयंअधययि

∙ इस्त्ीच्ा णवणवध प्रकाराांची माण्हती गोळा करा व 
त्ाांची णचत्े कात््ण व्हीमध्े (स्रिरॅप बूक) लावा.

f f f

स्वाधयाय
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घटक - 
गहोपयोगरी वस्त्े

ा ा ा  ा ं!

l दैनंददन कपड्ंयव्यदिरिक्त इिि कोणत्य्य प्रक्यिचे कपडे आपण िोजच्य्य जीवन्यि व्यपििो. 

l गृहोप्योगी वस्त्यंची खिेदी किीि असि्यन्य आपण कोणत्य्य गोष्ी लक््यि घेिो.

l कोणत्य्य कपड्ंयन्य आपण गृहोप्योगी वस्त महणिो?

वस्त्ाांचा मुख् उप्ोग पे्हेरावासाठी / पोशाखाची 
वस्त्े ्ा षेित्ात केला जातो. परांतु त्ा व्णतररक्त इतर 
गृ्होप्ोगी षेित्ात्ही वस्त्ाांचा फार मो ा प्रमा्णात वापर 
केला जातो. 

आपल्ा सभोवताली आपल्ाला णवणवध प्रकाराांनी 
कापड उप्ोगात आ्णलेले णदसेल. उदा. पडदे, सो ्ाची 
आचछादने, चादरी, उशीचे अ े, टॉवेल, नलॅपणकनस, 
बलँकेटस्, स्व्ांपाक घरातील भाांडी पुसण्ाचे कपडे, 
गाणलचे, जमीन पुसण्ाची फडकी. इ. अशा सव्ष वस्त्ाांच्ा 
गटाला गहोपयोगरी वस्त्े (    
म्ह्णतात. त्ाांची ्ोग् णनवड कर्णे, ्ोग् वापर कर्ेण व 
्ोग् णनगा राख्णे म्ह वाचे असते. कार्ण त्ामुळे ्ही वस्त्े 
दीघ्षकाळ णटकतात व उप्ोगात आ्णता ्ेतात. आण्ण 
त्ासाठी णदलेल्ा आपल्ा पशाची पू्ण्ष णकंमत ्ही वसूल 
्होते. 

प्रस्तुत प्रकर्णात आप्ण प्रमुख चार गृ्होप्ोगी 
वस्त्ाांचे अध््न कर्णार आ्होत ते असे  ट वेलस व 
िपचक स  चादररी व शरीचे अ े  पडदे व डेपररी आचण 
गाचलचे व र ज इ.  

.१  ट वेलस आचण िपचक स 

l  टॉवेल आण्ण नलॅपणकनसच्ा पृष्ठभागावर खूप जास्त 
फासे (loo ) का असतात

l  टॉवेल खेरदी करत असताांना तुम्ही को्णत्ा बाबी 
लषिात घेता.

टॉवेलचा उप्ोग अांघोळीनांतर शरीरावरील आद्षता 
शोरून घेण्ास करतात. ्ामुळे ते आद्षताशोरक तांतू व वी्ण 
पासून बनणवतात. ्ा टॉवेलसना टेररीपाईल णकंवा टचकश 
ट वेल म्ह्णतात. 

l  ट वेलसचरी चिवड :   टॉवेलची णनवड करताना पुढील 
णनकर लषिात ्ावेत. 

१. साचहतय व रचिा :  भारतामध्े प्रामुख्ाने टॉवेल 
बनणवण्ासाठी सुती तांतूचा वापर करतात तर पा्चात् 
देशाांमध्े णलनन तांतूचा वापर केला जातो. प्रामुख्ाने 
पाईल णव्णीचा उप्ोग टॉवेल बनणवण्ासाठी केला 
जातो. पाईल वी्ण (फाशाांमुळे) टॉवेलची आद्षता 
शोरकता वाढते. 

२. रंग आचण चडझाईि :  पा्चात् देशाांमध्े स्नानानांतर 
वापरण्ाचे टॉवेल ने्हमी पाांढरे व णडझाईन णवर्हीत 
म्ह्णजे साधे असतात. भारतात णवणवध रांग व 
णडझाईनचे टॉवेल पसांत करतात. ल्हान मुले णफक्ा 
रांगाचे आण्ण काट्षन णप्रांटचे टॉवेल पसांत करतात. 

३. पोत : का्ही व्क्ती मऊ पोत असलेले टॉवेल 
पसांत करतात तर का्ही व्क्ती खरखरीत व उ  
(जाडसर) टॉवेल पसांत करतात. ल्हान मुले व वृद्ध 
व्क्तींसाठी मऊ टॉवेलची णनवड करावी. कार्ण 
खरखरीत टॉवेलमुळे तवचेस इजा ्होऊ शकते. 

४. काराचगररी : टॉवेलच्ा दोन बाजूांकडील णशवलेल्ा 
कडा व्वशस्थत दुमडून णशवलेल्ा असाव्ात. 
्ामुळे टॉवेलमधून धागे सुटून ्े्णार ना्हीत व 
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टॉवेल दीघ्षकाळ णटकतील. टॉवेलसाठी इांटरलॉक 
(णझकझॉक) कर्णे सवा्षत उततम असते. 

l  ट वेलचे प्रकार : 

१. बा  ट वेलस : ्हे टॉवेल प्रत्ेक कुटांबात स्नानानांतर 
शरीर कोरडे करण्ासाठी वापरले जातात. 
पाश्चमात् देशात बाथ टॉवेल ्हे पाांढरे असून त्ावर 
को्णते्ही णडझाईन नसते. भारतात णवणवध रांगाचे व 
णडझाईनचे टॉवेलस उपलबध असतात. 

२. बरीच ट वेलस : पा्चात् देशात केवळ बीचवर 
(समुद णकनाऱ्ावर) ्ा टॉवेलचा उप्ोग करतात. 
्हे  टॉवेल णफक्ा रांगाचे असून त्ावर सुांदर णडझाईन 
असते. ्हे टॉवेल समुद णकनाऱ्ावर अांथरून 
सू््षस्नानासाठी व्क्ती त्ावर झोपू शकेल इतक्ा 
मो ा आकाराचे असतात. 

चचत् क्र. .१ : बरीच ट वेल

३. हड व फेस ट वेलस (िपचक स) :  ्हे टॉवेल ल्हान 
आकारात असतात. ्ाांचा उप्ोग प्रत्ेक व्क्ती 
स्वतांत्प्णे करते णकंवा सांपू्ण्ष कुंटांबाच्ा उप्ोगासाठी 
घरातील ्हात धुण्ाच्ा जागेजवळ (वॉश बेसीन 
जवळ) टाांगले जातात. ्ा टॉवेल (नलॅपणकनसचा) 
मानद (प्रमाण्णत) आकार इतका आ्ेह. 

४. चडश ट वेलस : ्ेह टॉवेलस साधार्णप्ेण मजबूत व 
घट््ट णपळाचे धागे वापरून साध्ा णव्णीने णव्णलेले 
असतात. त्ामुळे त्ावर णलांट त्ार ्होत ना्ही. 
्हे स्वचछ व कोरडे ठेवावे लागतात. भाांडी कोरडी 
करण्ासाठी णडश टॉवेलसचा उप्ोग करतात. 

हे िेहमरी लक्ात ठेवा.

णलांट ्ेह कापडाच्ा धाग्ाांपासून सुटलेले ल्हान तांतू 
असतात. ते कापडाच्ा पृष्ठभागावर आढळतात. णडश 
टॉवेलवर णलांट असल्ास ली भाांडी पुसताना ती 
भाांड्ाांवर णचकटते व भाांडी अणधक खराब ्होतात. 

  .२  चादररी व शरीचे अ े

l  तुम्ही कधी चादरी खरेदी केल्ा आ्ेहत का  तेव्हा 
तुम्ही को्णत्ा बाबी लषिात घेता

l  चादरी तुम्ही कशा धुता व त्ाांची काळजी कशी 
घेता

l  उशा, चादरीपेषिा लवकर का मळतात  त्ासाठी 
तुम्ही को्णत्ा उपा््ोजना करता

चादर हरी गादरीवर पस ि गादरीखालरी खोचलरी जाते. 
या (चादररी) तलम कापडाचया असूि तयाच कापडाचे 
शरीचे अ े असतात. बेडकवहर हे जाड कापडाचे असूि ते 

(चादररीवर ) चदवसा अं रले जाते िंतर का ि ठेवले जाते. 
तयामतुळे ते चटकते. 

l  चादर चरी (बेडशरीट) चिवड : चादरींची णनवड 
करताना पुढील णनकराांचा णवचार करावा. 

१. साचहतय व रचिा :  भारतात साधार्णप्ेण सुती चादरी 
त्ार करतात तर परदेशात त्ा णलनन तांतूपासून 
बनणवतात. ब ताांश चादरी साध्ा णव्णीने णव्णतात. 

२. रंग व चडझाईि :  पाश्चमात् देशात बेडशीटचा 
रांग ने्हमी पाांढरा असून त्ावर को्णते्ही णडझाईन 
नसते. भारतात बेडशीट णवणवध रांगात व णवणवध 
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णडझाईनमध्े उपलबध असतात. णफक्ा  रांगाचा 
झोपताना शाांत परर्णाम ्होतो. गडद रांग शक्तो 
टाळावेत कार्ण त्ामुळे णबछान्ावर णकडे, मुांगी 
असल्ास णदसत ना्ही. 

३. पोत : चादरीचा पोत मऊ व गुळगुळीत अस्ेण 
आव््क असते. कार्ण त्ामुळे त्ावर व्क्ती 
शाांतप्णे णव ाांती घेऊ शकते. 

४. काराचगररी : चादरीच्ा दोन्ही बाजुकडील काठ 
व्वशस्थत दुमडून णशवाव्ात. त्ामुळे धागे 
कापडातून सुटून ्े्णार ना्हीत. ्ासाठी इांटरलॉक ग 
(णझकझलॅक) कर्णे अणधक ्ोग् असते. 

. आकारमाि : चादरीचे आकारमान गादी व गादीच्ा 
सव्ष बाजू झाकून गादीच्ा खाली खोचता ्ेतील 
इतके मोठे असावे. बाजारपेठेत दोन वेगवेगळ्ा 
प्रमाण्णत आकारात चादरी उपलबध असतात. णसांगल 
बेडशीट व डबल बेडशीट. 

6. शरीचे अ े  :  ब धा चादरीस्ह दोन उशींचे अ े 
त्ाच रांगाचे व त्ाच कापडाचे बनणवलेले असतात. 

 बाजारपेठेत णवणवध रांगाचे नमुन्ाांचे, णडझाईनचे व 
अाकाराचेे अ े उपलबध असतात. उशाांचे अ े ्हे 
उशीच्ा रंदीपेषिा २ इांचानी जास्त तर लाांबीपेषिा ४ 
इांच जास्त असावा. अ ा चाांगला णटकून रा्हण्ासाठी 
शस्लपचा वापर करावा. 

हे िेहमरी लक्ात ठेवा. 

शस्लप  ्हा उशीवर जेथे डोके टेकते. त्ा भागाांवर 
आांथरण्ात ् े्णारा जुन्ा चादरीचा णकंवा टॉवेलचा तुकडा 
असतो. शस्लपमुळे अ ा मळ्णे वा खराब ्हो्णे टाळण्ास  
मदत ्होते. 

.३ पडदे व डेपररी 

सांगा पा !

∙ आपल्ा घरात आप्ण पडदे का लावतो

∙ णकती प्रकारचे पडदे बाजारात उपलबध आ्ेहत

∙ पडदे णनवडताना तुम्ही को्णत्ा बाबी लषिात 
घेता

पडदे व ड्ेपरी ्ेह आजच्ा गृ्हसजावटीचे अणभ  
अांग आ्ेह ते मूलत: शखडकी व त्ाची चाकट झाकण्ासाठी 
असले तरी पडद्ाांमुळे खोली अणधक सुांदर णदसते. ‘पडदे व 
ड्ेपरी’ ्ा दोन्ही सांज्ञा वेगवेगळ्ा असून त्ाांना एकसारखे 
समज्ेण ्हा गरसमज आ्ेह. 

पडदे आण्ण ड्ेपरी मधील फरक तक्ता रि. ९.१ मध्े 
णदला आ्ेह. 

त ा क्र. .१ 

पडदे डेपररी

१.     ्हलक्ा वजनाचे 
व तलम कापडाचे 
बनलेले असतात.

१.     जाड वजनाचे व 
जाड कापडाचे 
बनलेले असतात.

२.     कमी उांचीचे आण्ण 
शखडकीच्ा 
सीलप्यंत असतात. 

२.     जास्त लाांब व 
जमीनीप्यंत 
असतात. 

३.     शखडकीच्ा काचेला 
लागून टाांगलेले 
असतात.

३.     पडद्ाांवरून 
टाांगलेले 
असतात. 

 

 
चचत् क्र. .२ : पडदे 
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चचत् क्र. .३ : डेपररी 

l  पडदे टांगणयाचे ेश :   
१.   स ासा   पडदे अांतग्षत 

सजावट, आकर्षक व स्वास् ्पू्ण्ष बनणवतात. उदा. 
बठक खोली, उप्हारगृ्ह, का्ा्षल्ातील स्वागत 
कषि इ. खोल्ाांमधील पडदे.

२. ा  स ा  ा ासा    श्न 
गृ्हातील पडदे ब तेकदा ् ा उ ेशाने टाांगले जातात. 

३. ां  ा  ासा   श्नगृ्हे, रग्णाल्े 
आण्ण स्नानगृ्हे ्ेथील पडदे एकाांत णनमा्ष्ण 
करण्ासाठी लावतात. 

४.   ा  ा ासा    तळमजल्ावरील 
मुख् रस्त्ाजवळील णकंवा उघड्ा मदानाांजवळील 
घराांमध्े धूळ व घा्णीपासून सांरषि्ण कर्णाऱ्ा 
पडद्ाांची आव््कता असते. 

. ाग  ासा   का्ा्षल्े, रग्णाल्े व 
का्ही वेळा घराांमध्े पडद्ाच्ा मदतीने मो ा 
खोलीचे भाग करता ्ेतात.   

l  पड ांचरी चिवड : पडद्ाांची णनवड करताना पुढील 
मु ाांचा णवचार करावा / लषिात ्ावेत. 

१. साचहतय व रचिा : सुती, णलनन आण्ण पॉलीएस्टर 
चे पडदे उप्ुक्त असतात. रेशीम व रेऑनचे पडदे 
तसेच लेस व नेटचे पडदे जास्त मजबूत नसतात. 
काच तांतूपासून बनणवलेले पडदे सवा्षत जास्त 
णटकाऊ असतात व णनगा राखण्ास देखील सो्ीचे 
असतात. 

२.  रंग : पडद्ाांचा रांग ्हा खोलीतील णभांतीचा रांग व 
फणन्षचर ्ाांच्ाशी णमळता जुळता असावा. उष्ण 
्हवामानात पाांढरा, णनळा, ण्हरवा असे रांग अणधक 
्ोग् असतात. तर थांड ्हवामानात णपवळा, लाल, 
नाररांगी असे उष्ण रांग अणधक चाांगले असतात. 

 णफक्ा रांगाच्ा पडद्ाांमुळे ल्हान खोली मोठी 
णदसते. 

३. चडझाईि : कमी उांचीवरील छताांच्ा खोलीसाठी 
उ ्ा णडझाईनचे पडदे अणधक सु्ोग् णदसतात. 
कार्ण त्ामुळे खोलीची उांची वाढल्ाचा आभास 
णनमा्ष्ण करता ् ेतो. मो ा खोल्ाांमधील पडद्ाांच्ा 
णडझाईन मो ा आकारात आकर्षक णदसतात. 

 छोट्ा खोल्ाांसाठी छोट्ा णप्रांटस्षचे णकंवा णडझाईन 
नसलेल्ा पडद्ाांची णनवड करावी. ्ामुळे छोटी 
खोली मो ा आकारात णदसते. 

४. खोलरीचा पयोग : णनरणनराळ्ा खोल्ाांसाठी 
णनरणनराळ्ा पडद्ाांची णनवड करावी. 

     बठकीच्ा खोलीतील पडदे 
शोणभवांत व आकर्षक असावेत. खोलीतील 
फणन्षचरशी णमळतेजुळते पडदे णनवडावेत. 

 ग   खोलीत आरामदा्ी वातावर्ण व 
एकाांत णनमा्ष्ण ्होण्ासाठी श्नगृ्हाांतील पडदे शाांत 
वातावर्ण णनणम्षती कर्णाऱ्ा रांगाांचे व जाड कापडाांचे 
णनवडावेत. तसेच श्नगृ्हाचा वापर कर्णाऱ्ा 
व्क्तीची पसांती्ही लषिात ्ावी. 

 ा ग     स्नानगृ्हाांसाठी प्रामुख्ाने प्ललॅशस्टकचे 
पडदे जे श वर कट्डि  म्ह्ूणन ळखले जा्णारे पडदे 
वापरतात. आद्षतेमुळे ्ेह पडदे खराब ्होत ना्हीत 
आण्ण कापडाने पुसून स्हज स्वचछ करता ्ेतात. 

 ंपा    स्व्ांपाकगृ्हासाठी शक्तो उष्णता 
णकंवा अ ीरोधक साण्हत्ापासून णनणम्षत पडद्ाांची 
णनवड करावी. 
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. फचि्डचरचा प्रकार : खोलीतील फणन्षचरचा णवचार 
करून पडद्ाच्ा कापडाचा प्रकार रांग व णडझाईनची 
णनवड करावी. 

 ा      असे फणन्षचर असल्ास 
रेशीम सलॅटीन णकंवा मलमली (वेलवेट) पडदे चाांगले 
णदसतात. 

   ा ा    नेट, लेस 
णकंवा कृणत्म पडदे आधुणनक णडझाईनचे असल्ास 
अणधक चाांगले णदसतात. 

     केन (वेताचे) फणन्षचर असल्ास 
सुती अणधक ्ोग् असतात. 

.४  गाचलचे व र ज
 

l  गालीच्ाचा वापर का करतात

l  गाणलच्ाचे को्णते णवणवध प्रकार बाजारात 
उपलबध आ्हेत

l  गाणलच्ाची स्वचछता कर्णे तुम्हाला कठी्ण वाटते 
का

आजच्ा काळात घराच्ा अांतग्षत सजावटीत कापदेट 
(गालीचे) व रगजला म्ह वाचे स्थान आ्हे. ब धा गाणलचे 
व रगज ्ा दोन्ही सांज्ञा एकाच अथा्षने वापरल्ा जातात. 
वस्तुत: ् ा दोन्हीमध्े फरक आ्हे. गाचलचे का चभंतरीपासूि 
दस या चभंतरीपयत असे संपूण्ड खोलरीभर आच ादले 
जातात तर र ज हे लहाि आकारमािाचे असूि जचमिरीचा 
चवचशष्ट मया्डचदत भागच झाकला जातो. गाणलच्ाांचा 
उप्ोग मुख्त: बठकीची खोली आण्ण अनेकदा श्नगृ्हे, 
जेव्णाची खोली, लॉबी, णजन्ाच्ा पा्ऱ्ा ्ा णठका्णी 
करतात.  घराव्णतररक्त ्हॉटेल, रेस्टॉरांट, ऑणफस, 
रूग्णाल्े, स्टोअस्ष, णवमानतळ, नाट्गृ्हे, शाळा, 
म्हाणवद्ाल्े इ. णठका्णी उप्ोग करतात. 

l  गाचलचे व र ज वापरणयाचे ेश : 
१. गाणलच्ाांमुळे खोली आकर्षक णदसते. 
२. गाणलच्ाांमुळे खोलीमध्े उबदारप्णा व 

आरामदा्कता प्राप्त ्होते. प्रामुख्ाने गाणलच्ाचा 
उप्ोग ्ा उ ेशाने केला जातो. 

३. गाणलच्ाांमुळे आवाज शोरला जातो व धवनी प्रदर्ण 
कमी ्होते. 

४. गाणलच्ाांमुळे चालताना घसरण्ाची शक्ता 
ना्हीशी ्होते. 

l  गाचलचयांचरी चिवड :  गाणलच्ाांची णनवड करताना 
खालील णनकर लषिात ्ावेत. 

१. साचहतय व रचिा : पारांपररक ररत्ा पूववी लोकरी, 
सुती आण्ण ज्ूट व का्ही वेळा रेशमी तांतू वापरून 
गाणलचे बनणवत असत. ्ह ी णवणवध प्रकारच्ा 
कृणत्म तांतूचा उप्ोग गाणलचे बनणवण्ासाठी केला 
जातो. काच तांतूपासून त्ार केलेले गाणलचे सवा्षत 
अणधक णटकाऊ व णनगा राखण्ास सोपे असतात. 
स्हसा गाणलचे पाईल णव्णीपासून त्ार करतात. 

२. रंग : पारांपररक गाणलचे व रगज ्हे मातीच्ा रांगासारखे 
जसे लाल, काळपटलाल, नाररांगी, तपणकरी, 
काळा, णनळा, णपवळसर पाांढरा, पाांढरा अशा णवणवध 
रांगामध्े उपलबध असतात. आजकाल ते णफकट 
मांद रांगात, चमकदार रांगात तसेच चांदेरी व सोनेरी 
रांगात ्ही उपलबध असतात. खोलीच्ा णभांतीचे रांग व 
खोलीतील सामान ्ाांच्ाशी गाणलच्ाांचे रांग णमळते 
जुळते णकंवा पूरक असावेत. 

चचत् क्र. .४ : पारंप रक गाचलचे

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



96

३. चडझाईि : पारांपररक गाणलच्ावर फुलाांचे णडझाईन 
असते व सव्षसाधार्णप्णे सव्ष बाजूस णकनार असते 
णकंवा का्ही मध्े एखाद्ा सांपू्ण्ष प्रसांगाचा देखावा्ही 
आढळतो. ्हे गाणलचे स्हसा ्हाताने बनणवलेले असून 
त्ावर सुांदर व गुांतागुांतीची णडझाईन असतात. 

 आधुणनक गालीच्ाांवर का्ही आधुणनक, पारांपररक 
व अमूत्ष णडझाईन केल्ा जातात. 

४. पोत : पारांपररक गाणलचे ब धा लोकरीचे बनणवले 
जातात. त्ामुळे त्ाांचा णवणशष्ट खरखरीत पोत 
असतो. ्ह ी गालीच्ाांसाठी कृणत्म (सां्लेणरत) 
तांतूचा उप्ोग करतात. ्हे गाणलचे अणतश् मऊ 
पोताचे असतात. 

चचत् क्र. .  आधतुचिक गाचलचे

. चिगा राखणयातरील सहजता : पारांपररक गाणलचे 
नसणग्षक तांतूपासून त्ार करण्ात ्ेतात. त्ाांची 
णनगा राख्णे अवघड असते. ते लवकर खराब 
्होण्ाची णकंवा कीटकाांनी खाऊन नष्ट करण्ाची 
शक्ता असते. त्ाांना स्वचछ कर्णे णकचकट 
असते. आधुणनक गाणलचे कणृत्म तांतूपासून त्ार 
केलेले असून ते णनगा राखण्ास स्हज सोपे असतात. 
त्ावर नसणग्षक घटकाांचा दुषपरर्णाम ्होत ना्ही. ते 
स्वचछ करण्ास अणधक सोपे असते. 

६. चकंमत : सव्ष सामान्प्णे गाणलच्ाांची णकंमत 
जास्त असल्ामुळे त्ाांची खरेदी करताना ्ोग् 
णवचार करावा. काश्मरी णकंवा इरा्णी पारांपररक 
गाणलचे लोकरीचे बनलेले असतात. ते म्हाग 
असतात कार्ण शुद्ध लोकरीचे, ्हाताने णव्णलेले 

असतात आण्ण त्ाांचे णडझाईन देखील अत्ांत 
गुांतागुांतीचे असते. आधुणनक गाणलचे कृणत्म / 
सां्लेणरत तांतूपासून त्ार करतात व ते ा्ंत्ावर 
णव्णतात त्ामुळे त्ाांची णकंमत कमी असते.  

 ततु हाला माहरीत आहे का?

  जगातील ्हाताने बनवलेल्ा सवा्षत मो ा 
कापदेटचे ६०,००० स् ेअर फुट षिेत्फळ आ्हे. 
्ेह आबू धाबीतील शेख जा्द मणशदीमध्े 
अचछादले आ्ेह. ्हा गाणलचा णव्णण्ासाठी 
णव्णकराांना दोन वर्ष  एवढा काळ लागला. 
त्ाकाळी ्ाची णकंमत ५.८ दशलषि डॉलर 
इतकी आ्ेह.

.   गहोपयोगरी वस्त्ांचरी चिगा

l  गृ्होप्ोगी वस्त्ाांची णनगा तुम्ही कशी घेता

l  गृ्होप्ोगी वस्त्ाांची स्वचछता तुम्ही णकती णदवसाांनी 
करता

l  ्हे वस्त् खराब ्होऊ न्े म्ह्ूणन तुम्ही का् कराल

गृ्होप्ोगी वस्त्ाांची ् ोग् काळजी व णनगा राखल्ास 
ते अणधक काळ णटकतात. त्ाांचा अणधक णदवस उप्ोग 
करता ्ेतो व पशाचा पुरेपूर मोबदला णमळू शकतो. ्ा 
वस्त्ाांची णनगा राखण्ासाठी पुढील णनकर ्ावे. 

१. कपडे खूप मळण्ापूववी धुवावे. 

२. जर दुरस्ती कर्ेण आव््क असेल तर ती तवरीत 
करावी. 

३. सांपू्ण्षप्ेण धुऊन व वाळवून स्वचछ केल्ानांतरच 
साठव्ण करावी. 

४. टॉवेलससाठी कधी्ही स्रिबींग व इस्त्ीचा वापर करू 
न्े.

५. टॉवेल मऊ मुला्म रा्हण्ासाठी कपड्ाचा 
कडकप्णा कमी कर्णाऱ्ा घटकाांचा उप्ोग करावा. 
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 ततुमचया बतुधदरीचा वापर करा.

१. खालरी चदलेलया रका या जागरी क यो य अक्र भ ि श द अ ्डपूण्ड करा.

 ड र ट प री अ चे

 अ रा ब क पा झा न वे

१. प    दे ६. शस्ल     

२.   गज ७. ड्े    री

३. बे    शी    ८. गा   णल    

४. टॉ    लस्  ९. उ  शी  चे    े

५. नलॅ    की   नस्  १०. का    णग  

६. चादर मळू न्े, ्ासाठी णदवसा त्ावरून बेडकव्हर 
म्ह्णजेच दुसरी जाड चादर पसरावी. 

७. अ ा चाांगला रा्हण्ासाठी शस्लप चा वापर करावा. 

८. वेलवेट (मलमल), रेशीम, सलॅणटनच्ा  पडद्ाांना 
ड्ा् ीन केले पाण्हजे. 

९. गाणलचे णन्णमतप्णे धूळ काढून स्वचछ करावेत. 
्ासाठी व्हलॅक्ूम श नर णकंवा शचा उप्ोग 
करावा. 

१०. गाणलच्ाांसाठी खास शलॅमपू बाजारपेठेत उपलबध 
असतात. तसेच गाणलचे स्वचछ कर्णारे प्रणशणषित 
व्ावसाण्क असतात त्ाांचा वापर करावा. 

११. गाणलचे लवकर खराब ्होऊ न्े ्ासाठी 
गाणलच्ाच्ा खाली जुनी सतरांजी, णकंवा चादर 
अांथरावी. 

१२.  गाचलचे व र ज ची साठव्ण करताना ते गुांडाळून 
ठेवावेत व कीटकनाशकाांचा कीटक उतपतती 
्होण्ापूववी प्रणतबांध म्ह्ूणन वापर करावा. 

हे िेहमरी लक्ात ठेवा.

रगज चे सांरषि्ण करण्ाकररता चटई णकंवा जुन्ा बेड 
शीटच्ा तुकड्ाांचा वापर करावा. 

२. गहोपयोगरी वस्त्ांवर आधा रत संकेत ( l e) ा.
१. शखडकीचा तळभाग  काचेचा पुढील भाग  

तलम साण्हत् 
२. ऊबदार  धवनी रोखला जातो  आवाज 

रोखला जातो 
३. पाईल वी्ण  सुती तांतू  णवणवध आकार 
४. वॉश बेसीनच्ा पुढे  छोटा आकार  ्हात व 

त ड 
५. मऊ पोत  आचछादने  णफ े रांग 

६. घ  णपळाचे धागे  स्वचछ  कोरडे 

७. ऊनी तांतू  अणधक काळजी  जटील 
गुांतागुांतीची णडझाईन 

८. उशाांच्ा वर  डोक्ाखाली  छोट्ा 
आकारात 

९. ज्ुट / सुती  रगज आण्ण सांरषि्ण  जणमनीचा 
पृष्ठभाग 

१०. खूप मोठा  रांगीत  अांथरलेला  
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वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जो ा जतुळवा.

अ  ब 

१) शस्लप अ) जणमनीवरील आचछादने 

२) णडश टॉवेल ब) टॉवेलस

३) रगज क) रेशीम

४) पाईल वी्ण ड) प्ललॅस्टीकचे पडदे 

५) शॉवर कट्षन ई) ज्ुट

फ) उशीवर अांथरण्ात ्े्णारे 
कापड 

भ) घ  णपळाचे धागे 

२. पतु रील प्रशिांचया पया्डयांपक  सतुयो य पया्डय चिवडि 
ततरे चलहा. :

१. टॉवेल त्ार करण्ास वापरण्ात ्े्णारी वी्ण 

 अ) णटवल      ब) साधी       क) पाईल

२. पाश्चमात् देशात चादरीचा रांग 

 अ) णफकट       ब) गडद        क) पाांढरा 

३. णनगा राखण्ास साेपे असलेले गाणलचे 
बनणव्णारे तांतू 

 अ) नसणग्षक    ब) प्राण्णज          क) कणृत्म

४. कमी उांची असलेल्ा खोलीच्ा पडद्ाांसाठी 
्ोग् णडझाईन 

 अ) उभे       ब) आडवे    क) साधे 

५. भाांडी पुसण्ास वापरण्ात ्े्णारे टॉवेल 

 अ) ्हँड टॉवेल  
 ब) बीच टॉवेल
 क) णडश टॉवेल 

६. जणमनींचा णवणशष्ट म्ा्षणदत भाग झाक्णारी 
आचछादने 

 अ) गाणलचे       ब) रगज       क)  चटई  

३.  खालरील चवधािे चूक चकंवा बरोबर ते चलहा. 

१. स्नानगृ्हासाठी प्ललॅशस्टकचे पडदे ्ोग् 
असतात. 

२. अन् टॉवेलपेषिा बीच टॉवेल मोठे असतात. 

३. चादरीचा रांग णफकट असावा. 

४. लोकरी गाणलच्ाांपेषिा कृणत्म तांतूांच्ा 
गाणलच्ाांची जास्त काळजी ्ावी लागते. 

५. ड्ेपरीसाठी जाड कापड वापरतात.  

६. णडश टॉवेलची वी्ण सल असावी. 

४. खालरील गोष्ट चरी िावे चलहा. 

१ रगज खाली टाकण्ासाठी वापरले जा्णारे 
कापड.

२. उ््ाांच्ा अ ाच्ा वरती टाकण्ासाठी 
वापरलेले कापड.

३. ्हात आण्ण त ड पुसण्ासाठी वापरले जा्णारे 
छोटे कापड. 

४. टॉवेलमध्े वापरली जा्णारी वी्ण.
५. सांपू्ण्ष जणमनीवर घातले जा्णारे आचछादन
६. स्नानघरात वापरले जा्णारे पडदे
७. भाांडी कोरडी करण्ासाठी वापरले जा्णारे 

कापड. 
८.  कापडाच्ा पृष्ठभागावरती असलेले अत्ांत 

ल्हान धागे 

स्वाधयाय
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लघतुततररी प्रशि

१.   कारणे चलहा. 

१. पडद्ाांसाठी काच तांतू ्ोग् असतात. 

२. स्नानगृ्हासाठी प्ललॅस्टीकचे पडदे ्ोग् 
असतात. 

३. टेरी टॉवेलसाठी पाईल वी्ण वापरतात. 

४. गाणलच्ाच्ा खाली जुनी चादर अांथरावी. 

५.  उशाांच्ा अ ावर शस्लपचा उप्ोग करावा. 

६. टॉवेल धुताना शचा वापर करू न्े. 

२. फरक स्पष्ट करा. 

पडदे व ड्ेपरी

३.  चटपा चलहा.

१. पडदे लावण्ाचे उ ेश 

२. चादरीची णनवड (को्णते्ही २ मु े) 

३. टॉवेेलची णनवड (को्णते्ही २ मु े)

४. गृ्होप्ोगी वस्त्ाांची णनगा (को्णते्ही ४ मु े)

५. गाणलच्ाांची णनवड (को्णते्ही २ मु े)

 ६. पडद्ाांची णनवड (को्णते्ही ४ मु े)

७. गाणलचे वापराव्ाचे उ ेश 

८. नलॅपकीन 

४. खालरील सं ा स्पष्ट करा .

१. णलांट ५.  बीच टॉवेल

२. शस्लप ६.  ड्ेपरी 

३. रगज ७. नलॅपकीन

४. गाणलचे ८. णडश टॉवेल  

प्रकलप / स्वयंअधययि

• बाजारपेठेतील गृ्होप्ोगी वस्त्ाांच्ा णवणवध प्रकाराांचे 
सवदेषि्ण करा.

• गृ्होप्ोगी वस्त्ाांच्ा आवर्णाांचे घरमालकाने 
वापरलेली पधदत सवदेषि्णाद्ारे शोधा.   

f f f
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घटक १

भारतरीय पारंप रक वस्त्े

 ा

l वस्त िंिंची न्यवे स्यंग्य.

l ्यिि्यिील दवदव  ्यग्यं ील क ली दवदव  वस्ते प्रदस  आहेि?

l प्यिंपरिक वस्त्यंच्य व्यपि कोणत्य्य द क्यणी किि्यि?

्हे प्रकर्ण म्ह्णजे भारती् उपखांडातील णभ णभ  
समुदा्ाांच्ा आण्ण वेगवेगळ्ा प्रदेशाांच्ा अजोड वस्त् 
नमुन्ाांमधून आपली वभवशाली वस्त्परांपरा प्रस्तुत 
करण्ाचा प्र्तन आ्हे. मो्हेन जो दडोमधून भारताला 
५००० वरायंपूववीचे वस्त्ाच्ा णव्णकामाचे व रांगाईचे पुरावे 
णमळालेले आ्हेत. ् ावरून त्ा काळातील लोकाांना तांतूांच्ा 
णव्णकामाचे तसेच रांगाईचे ज्ञान ्होते ्हे णसद्ध ्होते.

सांगा पा !

∙ कापडे को्णत्ा णठका्णी त्ार ्होतात.
∙ आधीच्ा काळात कपडे त्ार करण्ासाठी 

को्णते उपकर्ण / ्ांत् वापरले जात ्होते
∙ ्हातमाग बणघतला आ्हे का

इंटरिेट माझा चमत् !

इांांटरनेटच्ा सा ाने ्हातमागाची माण्हती णमळवा, तसेच 
ता्णे, बा्णे, कापडाचा काठ ्ा शबदाांचा अथ्ष समजून 
्ा. भारतात वापरल्ा जा्णाऱ्ा णवणवध पारांपररक 

्हातमागाची माण्हती गोळा करा.

• हातमाग वस्त् ः हातािे चवणणयात येणारे कापड

्हातमाग वस्त् ्हे अनांत काळापासून चालत आले 
आ्हे. भारताला समृद्ध साांस्कृणतक वारसा लाभलेला 
आ्हे. शेतीनांतर ्हातमाग षिेत् ्हा लोकाांना उदरणनवा्ष्ह 

दे्णारा, दुसऱ्ा रिमाांकाचा उद्ोग आ्ेह. ्हातमाग उद्ोग 
प्रत्षि आण्ण अप्रत्षिप्ेण पासष्ट लाख लोकाांना रोजगार 
प्रदान करतो असा अांदाज आ्ेह आण्ण अांदाजे पस्तीस लाख 
्हातमागाचा भारतात वापर केला जातो.

भारती् ्हातमाग वस्त्ाचे जवळपास ६९४७ लाख 
मीटर उतपादन ्होत असल्ाचा अांदाज आ्ेह आण्ण सांपू्ण्ष 
कापड उतपादनामधे ्हातमाग वस्त्ाचा १६  स्हभाग आ्हे.

भारतातील ्हातमाग उद्ोग आपल्ा वणशषट्ाांसाठी, 
शली, पारांपररक व आधुणनक तांत्ज्ञानाकररता पररणचत आ्हे. 
भारतातील प्रत्ेक राज्ामध्े नावीन्पू्ण्ष छपाई, णव्णकाम, 
भरतकाम, त्ार करण्ाची षिमता आ्ेह.

्हातमाग उद्ोग नाजूक पोताचे कापड, अप्रणतम 
सुांदर णव्णींचे नमुने व णडझाईन, फरॅशनेबल स्वरूप ्ा णवणवध 
कार्णाांनी म्ह वाचा ठरत आ्ेह.

सव्ष प्रकारची ्हातमाग उतपादने ्हाताने णव्णली 
जातात आण्ण रांगीत सोनेरी, चांदेरी धाग्ाने भरलेले धोटे 
आव््कतेनुसार ताण्ामधे णफरवून णव्णले जातात.

भारत ्हा णवणवधतेने नटलेला देश आ्ेह. प्रत्ेक 
राज्ाच्ा रूढी, परांपरा, स्ण वणवध्पू्ण्ष आ्हेत. 
रूढी, परांपरा व स्णाांच्ा माध्मातून बरेच का्ही प्रदान 
करतो. प्रत्ेक राज्ाचे आपल्ा स्वत च्ा साांस्कृणतक 
वारशानुसार वणशषट्पू्ण्ष असे वस्त् आ्ेह. वस्त्ाला 
एक दजा्ष आ्ेह तसेच स्वत चे ्हातमाग तांत् आ्हे जे 
अनेक प्रकारचे वस्त् णव्णण्ाकररता वापरले जाते.
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आपणास माचहतरी आहे का?

∙ भारतातील णवणवध प्रकारचे पोशाख भारतातील 
सांस्कृतीचे प्रणतणनधीतव करतात.

∙ स्ण समारांभ असतील तेव्हा णकती्ही आधुणनक 
रा्ह्णीमान असलेली व्क्ती पारांपररक वेर धार्ण 
करते.

∙ आजकाल पुन्हा एकदा पारांपररक पे्ेहराव 
लोकणप्र् ्होत आ्हेत.

∙ फरॅशन शोमध्े सुद्धा आजकाल पारांपररक 
वस्त्ाांचे नव्ाने सादरीकर्ण केले जात आ्ेह. 

१ .१   काशमरीर-पशमरीिा

प्मीना शाल ्ही स ाट अशोक (णतसऱ्ा शतकात) 
च्ा काळापासून प्रणसद्ध आ्हे. सुलतान झन उल
अणबदीन (इ.स. १४२० १४७०) ने का्मीरमध्े शाल 
उद्ोगाची मु त्षमेढ रोवली.

प्मीना ्हा शबद पणश्ष्न शबद ‘पा्न’ ( ) 
्ाांपासून आलेला आ्हे. त्ाचा अथ्ष मऊ व रेशमी असा 
्होतो. प्मीना शाल ्ही प्मीना नावाच्ा मढीपासून प्राप्त 
्होत असलेल्ा उ  दजा्षच्ा लोकरीपासनू ्हाताने णव्णून 
बनणवली जाते.

प्मीना शालीवर रेशीम आण्ण लोकरीच्ा धाग्ाने 
कणशदाकारी केलेली असते. ् ा शाली मऊ, रेशमी, उबदार, 
मो्हक, अणभरूची सांप  ण्हमाल्ाच्ा स्वचछ पाांढऱ्ा 
पव्षतराांगाांप्रमा्णे असतात. प्मीना शाल प्राचीन काळापासून 
राजे व राण्ाांद्ारे खाांद्ावरच्ा उपरण्ाप्रमा्णे पररधान 
करण्ात ्ेत ्होती. तेव्हापासूनच ती भारतात णवणवध 
स्वरूपात वापरली जाऊ लागली. प्मीना शाल आता 
कडाक्ाच्ा थांडीपासून बचाव करण्ाचे एक वस्त् म्ह्णून 
वापरतात.

वापरणयात येणाररी िक्री  उांच भागात आढळून ्े्णाऱ्ा 
णचनार वृषिाांच्ा पानाांची प्रणतकृती, सफरचांदाचा ब्हर, 
बदाम, ट्ुलीप आण्ण कधीकधी पव्षती् भागातील फळे व 
नाजूक फुलाांस्हीत पषिाांचा्ही वापर करण्ात ्ेतो.

वापरणयात येणारे रंग  प्मीना शाल नसणग्षक पाांढऱ्ा 
व णफ ट णपवळसर रांगामध्े आढळून ्ेते. तसेच त्ा 
णपवळ्ा, काळ्ा, णनळ्ा, जाांभळ्ा, गडद लाल व 
शदरी रांगाांमध्ेसुद्धा आढळतात.

शालींचे आढळून ्े्णारे अन् प्रणसद्ध प्रकार म्ह्णजे 
जामेवार शाल, दो रखा णकंवा दुशाला (  l )

चचत् क्र. १ .१ : काशमरीर-पशमरीिा

चचत् क्र. १ .१ : काशमरीर-पशमरीिा
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१ .२   ततरप्रदेश- ोकेड् स

णवशेर प्रसांगी पररधान करण्ात ्े्णाऱ्ा बनारसी 
साडीला ‘‘ ोकेड् स’’ असे म्ह्णतात.

्ा साड्ाांचा ता्णाबा्णा ्हातमागावर शुद्ध 
रेशमामध्े णव्णला जातो. ्ही साडी ्हातमागावर णव्णलेली 
असून त्ासाठी वापरलेले उभे व आडवे धागे म्ह्णजेच ता्ेण 
व बा्णे ्हे रेशमी तांतूांचे बनलेले असतात. ्ा साड्ा वजनाने 
जड असतात.

ोकेड साड्ाांचे काठ, मध्भाग व पदर भरग  
णडझाईनने णव्णलेले व सुशोणभत केलेले असतात.

वापरणयात येणाररी िक्री:

्हतती, पोपट, फुले, उभे असलेले जोडपे, 
म्हाभारतातील ष्े, घोडा व घोडेस्वार, कलश वगरे 
्ासारखी नषिी सामान्त: ्ामध्े वापरली जाते. ्ामध्े 
सोनेरी व चांदेरी जरी वापरतात.

वापरणयात येणारे रंग:

 आजकाल लाल, णनळ्ा, ण्हरव्ा णकंवा तेजस्वी 
रांगाांबरोबर धातूज धागे वापरतात.

चचत् क्र. १ .२ : ोकेड् स

१ .३  प शचम बंगाल-जामदािरी

जामदानी ्ही पश्चम बांगालची णववा्हाच्ा प्रसांगी 
नेसण्ाची साडी आ्ेह. ढाका ् ेथील मलमलच्ा कापडाच्ा 
णव्णकामपद्धतीमधून ‘‘जामदानी’’चा जनम झाला आ्हे. 
जामदानी साडी तलम सुती णचत प्रसांगी रेशमी धाग्ामध्े 
णव्णली जाते.

चचत् क्र. १ .३ (ब) : बालतुचररी
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वापरणयात येणाररी िक्री :

्ा साडीच्ा पदरावर फुले, णचत्ाकृती, णवस्तृत 
णडझाईन णव्णलेली असतात.

वापरणयात येणारे रंग :

्ा साडीसाठी सोनेरी, णपवळा, लाल व पाांढरा, 
जाांभळा व णनळा असे रांग वापरतात.

•  बालतुचररी ः

‘‘बालुचरी णकंवा बुट् टेदार’’ ् ा पश्चम बांगालमधील 
मुशवीदाबादच्ा रेशमी साड्ा आ्हेत. ्ा पारांपररक रेशमी 
साड्ाांवर फुलाांचे भुणमती् ोकेड णडझाईन असते.

वापरणयात येणाररी िक्री : वृषि, आांबा, घोडेस्वार, ्हांस वगरे

वापरणयात येणारे रंग : गडद लाल व णनळा
    

चचत् क्र. १ .३ (अ) : जामदािरी

१ .४  ररीसा-इकत

ररसाची प्रचणलत णव्णकाम कदे सोनपुर, 
बुटाप ी आण्ण नवपटना ्ही आ्ेहत.

‘‘इकत’’ ्ा ररसाच्ा ्हातमाग साड्ा णव्णल्ा 
जातात. साड्ा शुद् ध मस्षराइजड सुती धागे वापरून अनेक 
रांगाच्ा णडझाईनने णव्णलेल्ा असतात. साड्ा णव्णण्ापूववी 
ता्ेण व बा्ेण रांगणवले जातात ज्ामुळे मागावर णव्णल्ानांतर 
णडझाईन त्ार ्होते. णडझाईन अस्पष्ट व नाजूक असतात.

चचत् क्र. १ .३ (अ) : इकट

वापरणयात येणाररी िक्री : पषिी, मासा, फुले, प्रा्णी,  
भ णमणत् आकतृी वगरे आण्ण काठ व पदर णव्णलेला असून 
माांड्णी अणतश् सुणन्ोणजत असते. साडीच्ा मध्भागात 
सांपू्ण्षप्ेण फुले आण्ण बुट् टे णदलेले असतात.

वापरणयात येणारे रंग : ्ासाठी प्रामुख्ाने लाल, काळा, 
णपवळा, णकरणमजी व जाांभळ्ा रांगाांचा उप्ोग करतात. 
का्ही वेळा साडीचा मध्भाग व पदर ्ासाठी मांद, णफके 
रांग वापरतात तर काठासाठी लाल व काळा रांग वापरतात. 
दोन्ही बाजूांच्ा काठासाठी व मध्भागासाठी णव्णलेली 
णडझाईन साध्ा णव्णीची असते.

चचत् क्र. १ .४ (ब) : इकत
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१ .   राजस् ाि-कोटा डोररीया

‘‘कोटा डोरी्ा’’ ्ही राजस्थानच्ा कोटा णजल ात 
णव्णल्ा जा्णाऱ्ा साड्ाांपकी एक आ्हे. ्ा साड्ा सुती 
णकंवा रेशमाने बनलेल्ा असतात आण्ण त्ाांवर च कटी 
त्ार ्होतात. त्ाला ‘‘खाट् स’’ म्हटले जाते.

‘‘कोटा डोरी्ा’’ ्ा साड्ा पारांपररक पीट लुमवर 
अशा प्रकारे णव्णल्ा जातात की ज्ामुळे कापडावर 
आ्ताकृती च कटी त्ार ्होतात.

चचत् क्र. १ .  : कोटा डोररीया

‘‘डोरी्ा’’ ्ाचा अथ्ष धागा असा ्होतो.

णव्णण्ापूववी धाग्ाांना अणतश् काळजीपूव्षक 
काांद्ाचा रस व ताांदळाची खळ फासतात. त्ामुळे धागे 
मजबूत ्होतात.

वापरणयात येणारे रंग : ्ा साड्ाांना नाररांगी, गुलाबी, 
णपवळा, ण्हरवा ्ाांसारख्ा चमकदार रांगात रांगणवले जाते. 

१ .   महाराष्ट - पठणरी

पठ्ण ्ा णठका्णावरून ्ा साडीला ‘‘पठ्णी’’ ्ेह 
नाव पडले आ्हे. 

्ही साडी रेशमापासून बनलेली असून त्ाचा पदर व 
काठ जरीचे बनलेले असतात. (सोनेरी व चांदेरी धागे)

वापरणयात येणाररी िक्री : पारांपररक वेली व फुले, फळाांचे 
आकार व पक््ाांची शलीदार रूपे. उदा. मोर, पोपट ्ा 
साडीवर वापरण्ात ्ेतात. तोतामना णकंवा मुनी्ाची नषिी 
पोपटाचे णनदश्षक असते जे प्रेम व उतकटता ्ाांचे प्रतीक 
आ्ेह. ्ातील कमळ णकंवा कमळपुषपाचे अणजां ाच्ा 
लेण्ाांमधील कमळाच्ा आकाराशी साधम््ष असते. 
्ाणशवा् णवणशष्ट नारळी काठ असतात त्ाला ीफळ 
म्ह्णतात तसेच कलपवृषि व भ णमणत् आकृत्ा वापरतात.

वापरणयात येणारे रंग : ्ासाठी प्रामुख्ाने लाल, काळा, 
णपवळा, णकरमीजी व जाांभळ्ा रांगाचा उप्ोग करतात.

       

 

चचत् क्र. १ .  : पठणरी
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१ .   गतुजरात - पटोला

‘‘पटोला’’ ्ही गुजरातची ल  प्रसांगी नेसण्ाची 
प्रणसद्ध साडी आ्हे. ्ही शुद्ध रेशमी धाग्ाांनी णव्णली जाते. 
णव्णण्ापूववी धागे ‘बाांध्णे व रांगव्णे’ ्ा तांत्ाचा वापर करून 
रांगवतात त्ामुळे णवणशष्ट णडझाईन णनमा्ष्ण ्होते.

्ा साडीला ‘‘दु्हेरी इकट’’ साडी असे्ही म्हटले 
जाते.

चचत् क्र. १ .  : पटोला

वापरणयात येणाररी िक्री : शलीदार प्रा्णी जसे ्हतती, उांट, 
वाघ, पषिी, फुले, नृत् कर्णारे स्त्ी पुरर.

वापरणयात येणारे रंग : चटकदार लाल, नाररांगी, गडद 
लाल, गडद णनळा, णपवळा, ण्हरवा, णनळसर, णपवळसर 
पाांढरा.

१ .८  किा्डटक - इरकल

‘‘इरकल’’ ्ही पारांपररक स्वरूपाची नऊ वार लाांबीची 
साडी आ्ेह. ्ेह नाव कना्षटकच्ा बागलकोट णजल ातील 
इरकल ्ा गावावरून पडले आ्ेह.

इरकल साडी सुती, रेशमी णकंवा सुती व रेशमी 
धाग्ाांच्ा णम ्णातून णव्णली जाते.

  

चचत् क्र. १ .८ (अ) : इरकल

वापरणयात येणाररी िक्री : पालखी, ्हतती, कमळ 
्ासारखी पारांपररक नषिी. 

णडझाईन व पलॅटन्ष ्ेह पदर व काठ ्ा दोन भागात 
णवभागलेले असतात.

पदर : पदराचा जो भाग खाांद्ावर ् ेत असतो त्ावर 
मांणदराांच्ा कळसाची नषिी असते.

पदराच्ा शेवटी मधमा््ाचे पोळे, णकलल्ाांची 
तटबांदी, मनोरे, पव्षत ्ाांसारखी णवणवध प्रकारची नषिी 
असते.
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चचत् क्र. १ .८ (ब) : इरकल

काठ  साडीचा काठ रंद असून, णवणशष्ट 
नमुन्ामध्े बनलेला असतो.

वापरणयात येणारे रंग  लाल, गडद लाल, डाळींबी 
लाल, चमकदार मोरपांखी, पोपटी ्ाांसारखे पारांपररक रांग 
वापरले जातात. नववधूचे वस्त् मात् णगरीकुमकुम  रांगाचे 
बनलेले असते. 

१ .   ताचमळिाड - कांजरीवरम् 

काांजीवरम्  ्ही ताणमळनाडूमधील चे ईपासून ७४ 
णक.मी. वर असलेल्ा काांचीपुरम्  श्हराची प्रणसद्ध साडी 
आ्हे.

्ा साडीला साेनेरी आण्ण चांदेरी धाग्ाांची जरी असून 
ती शुद्ध रेशमाने णव्णलेली असते.

  

चचत् क्र. १ .  : कांजरीवरम

िक्री आचण चडझाईि : ्ा साडीचे वणशषट् म्ह्णजे 
्ा साडीचे काठ, मध्भाग व पदर भरीव पोताचे असतात 
आण्ण सोनेरी व जरीच्ा धाग्ाांनी सांपू्ण्ष साडीवर ल्हान
ल्हान बु ाांची नषिी काढलेली असते.

वापरणयात येणारे रंग : ब धा ण्हरवा आण्ण लाल, 
णनळा व गुलाबी, नाररांगी व जाांभळा साडीच्ा रांगाांच्ा 
णवरद्ध रांग त्ा साडीच्ा काठाांकररता वापरले जातात.

१ .१   केरळ - बलरामपतुरम् 

‘‘बलरामपुरम् ’’ ्ा केरळच्ा णव्णलेल्ा साड्ा 
असतात ज्ा आपल्ा गु्णवततेसाठी व णवणवधतेसाठी 
प्रणसद्ध आ्ेहत.

्ा साड्ा ५.५ मीटर लाांब व १.२ मीटर रंद असतात. 
बलरामपुरम्  साड्ा णथरवअनांतपुरम्  णजल ात णव्णल्ा 
जातात. ्ाच्ा काठाच्ा नषिीत सोनेरी जर वापरतात. त्ा 
परांपरागत ्हातमागावर णव्णल्ा जातात.

वापरणयात येणाररी िक्री : मोर, बदामाांचे आकार, ्हततींचे 
शलीदार रूप आण्ण भ णमती् आकार.

वापरणयात येणारे रंग : पाांढरा णकंवा णफ ट णपवळसर 
आण्ण काठ व पदरावर सोनेरी णव्णलेली प ी असते.
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चचत् क्र. १ .१  : बलरामपतुरम् 

इंटरिेट माझा चमत् !

इांटरनेटच्ा मदतीने भारतातील पारांपररक वस्त्ाांची 
सणवस्तर माण्हती णमळवून तुमच्ा वगा्षत सादर करा.

स्वाधयाय

वस्ततुचिष्ठ प्रशि

१. जो ा लावा 

अ ब

१) पठ्णी अ) उततर प्रदेश

२) इरकल ब) गुजरात

३) प्मीना क) दणषि्ण भारत

४) पटोला ड) म्हाराष्ट्

५) ोकेडस् इ) राजस्थान

फ) कना्षटक

ग) का्मीर

२. चूक चकंवा बरोबर ते चलहा.
१) बनारसी केडस्  ्ा वजनाने ्हलक्ा 

असतात.
२) जामदानी साड्ा सुती तांतूांनी णव्णलेल्ा 

असतात.
३) इरकल साड्ा नऊ वार असतात.

४) कोटा डोरी्ा साड्ाांना खाटस्   नावाचे गोल 
पलॅटन्ष असतात.

५) काांजीपुरम्  साड्ाांमध्े कंक्णाने मोराची नषिी 
प्रचणलत असते.

६) पटोला ्ही केरळची पारांपररक साडी आ्हे.
७) काांजीवरम्  साड्ाांना जाड काठ व जाड पदर 

असतो.
८) बलरामपुरम्  साड्ा काळ्ा असून त्ाांना 

सोनेरी काठ असतात.

पया्डयरी ततरे चिवडा

३. पया्डयरी ततरे चिवडा.

• प्रतयेक पप्रशिाला चदलेलया पया्डयांमधूि यो य 
ततर चिवडा व चलहा.

१) इरकल साडी ्ही कना्षटकची पारांपररक 
 साडी आ्ेह.

 अ) चार वार   ब) नऊ वार  क) साडे पाच वार

२) ररसाची शुद्ध सुती साडी .
 अ) पटाेला       ब) इकत       क) इरकल
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३) कंक्ण मोराची नषिीच्ा   
साड्ा.

 अ) पठ्णी     ब) जामदानी   क) काांजीवरम ्

४) गुजरातची प्रणसद्ध ल  प्रसांगी वापरण्ाची 
साडी  आ्हे.

 अ) काांजीवरम्     ब) पठ्णी     क) पटोला

५) भरग  काठ, भरग  मध्भाग, भरग  
पदर आण्ण सांपू्ण्ष साडीवर सोनेरी धाग्ाांच्ा 
बु ाांची णडझाईनची  
साडी.

 अ) बलरामपुरम   
 ब) काांजीवरम 
 क) बालुचरी

४. का श दात ततरे चलहा.

१) केरळच्ा साडीचे नाव णल्हा.
२) जामदानी साडीत वापरण्ात ्े्णाऱ्ा रांगाचे 

नाव णल्हा.
३) ररसाच्ा ्हातमाग साडीचे नाव साांगा.
४) दणषि्ण भारती् साड्ाांची नावे णल्हा.
५) कोटा डोरी्ा साडीच्ा नमुन्ाचे नाव णल्हा.
६) का्मीरमध्े आढळून ्े्णारी शाल.
७) ोकेड साड्ा कोठे पररधान केल्ा जातात
८) ररसातील दोन ्हातमाग कदाांची नावे णल्हा.
९) पठ्णी णव्णल्ा जात असलेल्ा गावाचे नाव 

णल्हा.
१०) राजस्थानच्ा साडीचे नाव णल्हा.
११) कना्षटकच्ा नऊ वार लाांबीच्ा पारांपररक 

साडीचे नाव णल्हा.
१२) केरळच्ा सोनेरी काठ असलेल्ा पाांढऱ्ा 

साडीचे नाव णल्हा.
१३) दणषि्ण भारतची रेशमी साडी को्णती

लघतुततररी प्रशि
 
१. खालरील सा ांचे तयांचया रा याितुसार वग करण  
 करा.
 १) कोटा डोरी्ा १) गुजरात 
 २) पटोला २) म्हाराष्ट्
 ३) इकत ३) राजस्थान 
 ४) पठ्णी ४) ररसा
 
२. चटपणे चलहा.

१) प्मीना शाल (नषिी आण्ण रांग)
२) उततरप्रदेशची ोकेडस् 
३) कोटा डोरी्ाच्ा णव्णीची पद्धत

 
३. खालरील फरक स्पष्ट करा.

१) इरकल आण्ण पटोला
२) काांजीवरम आण्ण बलरामपुरम् 
३) जामदा्णी आण्ण बालुचरी 

दरीघघोततररी प्रशि

१) को्णत्ा्ही दोन राज्ातील साड्ाांचे 
स्पष्टीकर्ण णल्हा.

२) भारतातील ्हातमाग उद्ोग स्पष्ट करा व 
णल्हा.

३) म्हाराष्ट्ातील पठ्णी साडीचे सणवस्तर 
स्पष्टीकर्ण करा.

 

क्ेत्भेट
 

१) तुमच्ा श्हरात णकंवा पररसरात असलेल्ा 
्हातमाग कदाला भेट द्ा.

प्रकलप / स्वयंअधययि

१)   अन् णवणवध राज्ाांमधील ्हातमाग वस्तूांचे 
ल्हान नमुने णकंवा णचत्े गोळा करा.

f f f
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प्रता शक्षक
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प्रातयचक्क क्रमांक - १
चशवणकामास पयतु  साधिे 

 चाांगले कपडे णशवण्ासाठी णवणवध प्रकारच्ा साधनाांची आव््कता असते. कपडे णशवताना 
प्रथम स्वत:ला ्ा साधनाांची व त्ाांच्ा वापराची माण्हती अस्ेण आव््क असते. त्ामुळे णवणशष्ट काम 
करण्ास को्णते साधन उप्ुक्त आ्हे ्हे कळते. साधनाांच्ा उप्ोगानुसार त्ाांचे पुढील वगवीकर्ण करतात.  

चचत् िं. १.१ : चशवणाचरी साधिे

मापनाची साधने  
मेजररांग टेप प ी  

णशां ्ाचा काटकोन

कापण्ाची साधन े
मोठी कात्ी 
ल्हान कात्ी

णशव्ण कामास  
उप्ुक्त साधने

णशलाईची साधन े
सुई  दोरा 
अांगुस्तान

खु्णा करण्ाची साधने 
णशां ्ाचा खडू 

च कव्ह्ष  
बेतचाक

सांस्कर्णाची साधन े
दाते असलेली 

कात्ी
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१) मापिाचरी साधिे :

अ) मेझ रंग टेप - शरीराची मापे घेण्ासाठी व 
कापड मोजण्ासाठी टेपचा उप्ोग करतात. 
टेपची लाांबी ६० फूट णकंवा१५२ से. मी. 
असते. टेप प्लाशस्टक णकंवा रेशकझनचा असतो. 
तो लवणचक असून त्ाच्ा दोन्ही बाजूांवर 
खु्णा असतात. 

ब) प री - प ी १२ इांच णकंवा ६ इांच लाांब 
असते. ्ही प ी लाकडी प्ललॅशस्टक णकंवा 
धातूची असते. आण्ण त्ावर इांच तसेच 
सणटमीटरच्ा खु्णा असतात.

क) चशं याचा काटकोि (टेलस्ड स् ेअर) - 
इां जी  आकारातील ्हे साधन लाकडी, 
प्ललॅशस्टक णकंवा धातूचे बनवलेले असते. ्ाचा 
उप्ोग समाांतर रेरा णकंवा काटकोनातील रेरा 
मोजण्ास व आखण्ास ्होतो. 

२) खतुणा करणयाचरी साधिे :

अ) चशं याचा खड (टेलस्ड च क) - ्हा मऊ 
चपटा व णठसूळ खडू असतो. मध्भागात 
जास्त जाड व कडाांना कमी जाडीचा असतो. ्हे 
खडू वेगवेगळ्ा रांगात व आकारात उपलबध 
असतात. कापडावर खू्णा करण्ास ्ाचा 
उप्ोग करतात. ्ा खडूने स्हजप्ेण खु्णा 
करता ्ेतात तसेच  स्हजप्णे पुसल्ा्ही 
जातात. 

ब) ेंच कवह्ड - बेतकाम करताना आकृतीच्ा 
वरिाकार रेरा काढण्ास ्ाचा उप्ोग 
करतात. ्हे प्ललॅशस्टकचे बनवलेले असते आण्ण 
ल्हान मो ा आकारात उपलबध असतात.

क) बेत चाक (टेचसंग वहरील) - बेतचाकाच्ा 
पुढच्ा भागात करवती दाते असलेले स्टीलचे 
एक चाक असते व त्ाला धरण्ासाठी प्ललॅशस्टक 
णकंवा लाकडी दाांडा बसवलेला असतो. 
कापडावर णशव्णी, गळा, मुांढा, शखसे, चुण्ा 
इत्ादींच्ा खु्णा उमटवण्ासाठी ्ाचा वापर 

करतात. कापडावरून णकंवा कापडाखाली 
काब्षन कागद ठेवून उप्ोग करतात. बेतचाक 
वापरून एकाच वेळी कापडाच्ा एकापेषिा 
जास्त पदराांवर खु्णा करता ्ेतात.

ड) चशवणकामाचे काब्डि पेपर (डेस मेकस्ड 
काब्डि) - ्हे काब्षन पेपर लाल, णपवळ्ा 
रांगाचे असतात. ्ा काब्षन पेपरचे कापडावर 
ठळक डाग पडत ना्हीत. ट्ेणसांग व्हील 
म्ह्णजेच बेतचाक वापरून काब्षन पेपरच्ा 
मदतीने एकापेषिा जास्त कापडाांच्ा थराांवर 
खु्णा करता ्ेतात. 

इ) रंगरीत पे सल - ्ालाच णशां ्ाची पेशनसल 
असे्ही म्ह्णतात. ्ही पेशनसल अधवी लाल व 
अधवी णनळी असते. आकृती मधील वेगळे भाग 
दश्षणवण्ासाठी उप्ोग करतात.  सध्ा ्ही 
फारशी वापरात आढळत ना्ही. 

फ) ाऊि पेपर-  कापड कापण्ापूववी कागदी 
नमुने त्ार करण्ास ्हा कागद वापरतात. 

३) कापणयाचरी साधिे :

अ) मोठरी कात्री (चसझस्ड) - ्हे कापड 
कापण्ासाठी वापरण्ात ्े्णारे दोन पाती 
असलेले साधन आ्ेह. ्ाची लाांबी ९ ते १२ 
इांच असते कात्ीच्ा टोकाला दोन्ही पात्ाांच्ा 
शेवटी कडे णकंवा ररांग्ण असते. त्ापकी एक 
वतु्षळाकार असून त्ात अांगठा घालतात. 
्ामुळे कापताना चाांगले णन्ांत््ण रा्हते. 
का ्ा वेगवेगळ्ा आकारमानाच्ा असतात. 
त्ाांची पाती स्टील णकंवा लोखांडी असतात तर 
मागील कडी प्ललॅशस्टक, स्टील णकंवा णपतळी 
असतात. कापड कापा्ची कात्ी इतर का्ही्ही 
कापण्ास वापरू न्े. अन्था कात्ीची धार 
जाण्ाची शक्ता असते. 

ब) लहाि कात्री (चसझस्ड) - ्हे ल्हान आकाराचे 
साधन असून त्ास श स असे्ही म्ह्णतात. 
्ा कात्ीतील पात्ाांची लाांबी ६ ते ९ इांच असून 
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ती स्टीलची बनलेली असते. पाठीमागील 
कडी स्टील णकंवा प्ललॅशस्टकची असतात. दोन्ही 
कड्ा गोलाकार असून एकामध्े अांगठा व 
दुसऱ्ामध्े तज्षनी (पण्हले बोट) घालतात. 
कागद कापण्ाासाठी ्ही कात्ी वापरतात. 

४) चशलाईचरी साधिे :
अ) अंगतुस्ताि - ्हे बोटात घालण्ाचे टोप्ण असून 

्हातणशलाई करताना बोटात घातल्ाने सुई 
बोटात टोचत ना्ही. स्टील, णपतळी णकंवा 
प्ललॅशस्टक अशा प्रकाराांत अांगुस्तान उपलबध 
असते. 

ब) हात चशलाईचया सतुया - ्हाताने णशवताना 
्ा सु्ा वापरतात. ्ा णवणवध आकाराच्ा 
आण्ण णवणवध प्रकारच्ा पलॅकेजमध्े उपलबध 
असतात. साध्ा घरगुती ्हातणशलाईसाठी ९ 
नां. सु्ा वापरतात. 

क) दोरे - सव्षसाधार्ण णशलाईसाठी वापरलेल्ा 
दोऱ्ाांचा आकार, कापडाचा रांग व चमक 
्ाांना अनुरूप असावेत.दोरे १० ते १५० 
नांबर प्यंत उपलबध असतात. ने्हमीच्ा 
णशव्णकामासाठी ४० ते५० नांबरचा सुती दोरा 
वापरतात. 

ड) टाचणया - णशवताना कापडाचे णवणवध तुकडे  
एकत् धरण्ासाठी टाचण्ा वापरतात त्ामुळे 
णशव्णकाम जलद ्होते व त्ात चूक ्होत 
ना्ही. नवीन णशक्णाऱ्ाांनी टाचण्ा वापर्णे 
अत्ाव््कच असते. परांतु कशुल व्क्ती्ही 
का््षषिमता वाढवण्ासाठी टाचण्ा वापरतात. 
अ्ुणकुचीदार टोक असलेल्ा तलम टाचण्ा 
वापराव्ा त्ामुळे कापड खराब ्होत ना्ही. 
खास णशव्णासाठी टोकाला म्णी असलेल्ा 
टाचण्ा उपलबध आ्हेत. 

) संस्करणाचरी साधिे :

अ) दाते असलेलरी कात्री (चपक ग चसझस्ड) - 
करवतीप्रमा्ेण नागमोडी पाती असलेली ्ही 
कात्ी असून, ्ा कात्ीने कापड कापल्ावर 
कापड नागमोडी कापले जाते. त्ामुळे 
णशव्णीतील कापडाच्ा कडाांमधून दोरे णनघून 
्ेत ना्हीत. इतर का ्ाांपेषिा ्ही कात्ी जड व 
म्हाग असते.

त ा १.१ : चशवणकामाचे दोरे व सतुया

कापड सतुतरी दोरा हातचशलाईचया 
सतुया

चशवणयंत्ाचया सतुया 

तलम कापड णसफॉन, लेस इ. ८० १०० ९ १० ९

मध्म वजनाची कापडे, मलमल, वा्ल इ. ६० ८० ८ ९ ११

मध्म वजनाची कापडे, पॉपलीन, लोकरी,      
शट्षसाठी

४० ५० ६ ७ १४

जड वजनाची कापडे  डेणनम, णड्ल, खाकी, जाड 
पडदे, चादरी 

३० ४० ४ ६ १६ १९

जड णव्णीचे कापड, उदा. जलॅकॉड्ष, करॅनव्हॉस २० ३० ३ ४ २१

f f f
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बाजारात णवणवध प्रकारची णशव्ण्ांते् उपलबध 
आ्हेत. परांतु प्रत्ेक प्रकारानुसार व ्ांत्ाने करण्ात ्े्णाऱ्ा 
णशव्णाच्ा कामानुसार त्ात थोडा फरक असतो. सव्ष 
णशव्ण्ांत्ाांमध्े का्ही मुलभूत भाग खालीलप्रमा्णे आ्हेत.

१) चशवण यंत्ाचे भाग ( re  ension 
reg l or) : ्हा भाग ररळाच्ा दोऱ्ावरील ता्ण 
णन ा्ंणत्त करतो. ्हा ्ांत्ाच्ा डाव्ा बाजूकडील 
मुखप ीवर बसवलेला असतो. ्ावरील स्रिू, 
घड्ाळाच्ा णदशेत णकंवा उलट्ा णदशेने णफरवला 
असता ररळाच्ा दोऱ्ावरील ता्ण वाढतो णकंवा कमी 
्होताे. जर ररळाच्ा आण्ण बॉणबनच्ा दोऱ्ावरील 
ता्ण सारखा नसल्ास टाके खराब ्ेतात. 

२) दोरा खेच प री ( e  le er) : ्ांत् सुरू 
झाल्ावर ्हा भाग वर खाली ्हालतो. त्ामुळे 
ररळावरील दोरा सुईप्यंत पुरवला जातो तसेच ्ा 
दोऱ्ाच्ा ्हालचालीवर णन ा्ंत््ण ठेवतो.

३) सतुईगज ( ee le r) : ्हा भाग ्ांत्ाच्ा 
उांचीमध्े बसवलेला असून वर खाली ्हालतो. 
्ाच्ा खालच्ा टोकाला सुई बसवतात. ्ाच्ा 
्हालचालीमुळे सुई कापडात वर खाली ्हाेऊ शकते. 

४) दाब पट् टरी (Presser oo ) : दाब गजाच्ा 
खालच्ा बाजूस स्रिूच्ा सा्हाय्ाने ्हा भाग 
जोडलेला असतो. णशवताना ्हा भाग कापड धरून 
ठेवतो तसेच णशलाई एका सरळ रेरेत घालता ्ेते.

) फ ड ड ग ( ee  og) : सुई प ीच्ा बरोबर 
खाली ्हा भाग बसवलेला असतो. ्हा भाग दातेरी 
असून णशवताना कापड पुढे णकंवा मागे सरकवण्ाचे 
काम करतो. ्हा भाग शस्थर राण्हल्ास कापडात 
एकाच णठका्णी टाके पडतात व त्ामुळे णशलाई ्होत 
ना्ही.  

 प्रातयचक्क क्रमांक - २
चशवणयंत् - भाग  काय्ड व चिगा

) टाका चियंत्क ( i  reg l or) : ्हा भाग 
गटाच्ा पुढील भागात उजवीकडे असतो. ्ाच्ा 
मदतीने टाक्ाांची लाांबी णन्ांत्ीत करता ्ेते. ्ाच्ा 
मापनप ीवर णदलेल्ा आकड्ाांनुसार टाक्ाांची 
लाांबी कमी अणधक करता ्ेते. आतील बाजूने 
्हा भाग फीड डॉगला जाेडलेला असतो. मापन 
पट् टीवरील आप्ण णनश्चत केलेल्ा टाक्ाच्ा 
लाांबीनुसार फीडडॉग कमी जास्त ्हालतो व त्ाप्रमा्णे 
कापड्ही कमी णकंवा जास्त पुढे सरकवले जाते. 
त्ामुळे टाक्ाची लाांबी कमी णकंवा जास्त ्होते. ्ा 
भागामुळेच सव्ष टाक्ाांची लाांबी एकसारखी असते. 

) गचतबंधक चफरक  ( n  eel no ) : ्हँड 
व्हीलच्ा मध्भागी ्ही मोठी पट् टी असून त्ामुळे 
्हँड व्हीलचा सुईगज दोरा खेचपट् टी ्ाांच्ाशी 
असलेला सांबांध णन्ांणत्त केला जातो. ्ही णफरकी 
घट् ट णपळली असता ्ा भागाांचा सांपक जोडलेला 
राहून ्ांत् सुरू रा्हते. णफरकी सल केल्ास फक्त 
्हँडव्हील णफरते परांतु इतर भागाांची ्हालचाल बांद 
्होते. बॉणबनवर दोरा भरताना ्ाचा उप्ोग ्होतो.  

८) टाका चियंत्क ( i  reg l or) : ्हा भाग 
गटाच्ा पुढील भागात उजवीकडे असतो. ्ाच्ा 
मदतीने टाक्ाांची लाांबी णन्ांत्ीत करता ्ेते. ्ाच्ा 
मापनप ीवर णदलेल्ा आकड्ाांनुसार टाक्ाांची 
लाांबी कमी अणधक करता ्ेते. मापन पट् टीवरील 
आप्ण णनश्चत केलेल्ा टाक्ाच्ा लाांबीनुसार फीड 
डॉग कमी जास्त ्हालतो व त्ाप्रमा्ेण कापड्ही कमी 
णकंवा जास्त पुढे सरकवले जाते त्ामुळे टाक्ाची 
लाांबी कमी णकंवा जास्त ्होते. ्ा भागामुळेच सव्ष 
टाक्ाांची लाांबी एकसारखी असते. 
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) ाय वहरील चकंवा हड वहरील  ( l  eel 
or n  eel) :  गटाच्ा सवा्षत उजव्ा 
बाजूस बसवलेले असते. ्हे चाक णफरते तेव्हा 
्ांत्ाच्ा भागाांना गती णमळते. णवशेरत: सुईगज व 
दोरा खोचप ी ्ाांना गती णमळते. ्हात णशव्ण्ांत्ात 
्ाला एक ्हँडल बसवतात व त्ाच्ा सा्हाय्ाने 
गती देतात.

 णशलाई मशीनमध्े पुढील भाग आ्हेत. जे को्णत्ा्ही 
णशलाई मशीनमध्े असतात. ्हे मशीन म्ह्णजे पा् 
णशव्ण्ांत् आ्ेह. ्ा णशव्ण ा्ंत्ात का्ही अणतररक्त 
भाग टेबल खाली जोडलेले आ्हेत.

 १) डाईवह वहरील ( ri e eel) :  स्टँडच्ा 
उजव्ा बाजूला असलेल्ा मो ा चाकास 
ड्ाईव्ह व्हील म्ह्णतात. वादीच्ा सा्हाय्ाने 
्हे चाक फ्ा् व्हीलला जोडलेले असते.

१ गट (संपूण्ड यंत्)

चचत् क्र. २.२ :

 २) वादरी (बेलट) :  ्ही चामड्ाची असून ्ामुळे 
प्ला् व्हील व ड्ाईव्ह व्हील एकमेकाांना 
जोडले जातात.

1
3

7

2

4
6

5

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



116

 ३) टेडल ( re le) :  स्टँडच्ा तळाशी 
बसवलेले असून, पा्ाने दाबले असता ्ांत्ास 
गती णमळते.

 ४) चपटमि र ड (Pi n Ro ) :  ्ही दाांडी 
पा्प ी व ड्ाईव्ह व्हील ्ाांना जोडण्ाचे 
काम करते. त्ामुळे पा्प ी खाली  वर 
दाबली असता ड्ाईव्ह व्हील गोलाकार णफरते.

इंटरिेट माझा चमत् !
१) णशव्ण्ांत्ाांचे इतर भागाांचे नाव, का द्े आण्ण स्थान 
शोधा. २) पा्णशव्ण्ांत्ाच्ा तक्ताच्ा खालील 
म्ह वाच्ा भागाांची माण्हती शोधा. ३) आजकाल 
बाजारात उपलबध असलेल्ा णवणवध प्रकाराांच्ा ्ांत्ाांची 
माण्हती शोधा. 

इचतहासातरील रंजक िोंदरी
शास्त्  व तयांचे शोध: च मोचिअर ब लेमरी

इ. स. १८३० मध्े ्ा च व्क्तीला णशव्ण्ांत् 
प्रथमत: त्ार करण्ाचा मान प्राप्त झाला. परांतु ्ा 
णशव्ण्ांत्ामुळे त्ार कपड्ाांच्ा फरॅकटरीमधील आपली 
नोकरी धोक्ात ्ेईल ्ा भीतीपोटी, फरॅकटरी मधील 
कामगाराांनी ्हे णशव्ण्ांत् मोडून टाकले. 

्ा णशव्ण्ांत्ातील टाके ्हे साखळी प्रमा्ेण णदसतात. च 
आमवीसाठी मो ा प्रमा्णात ग्णवेश णनणम्षतीस त्ाांनी ्हे 
णशव्ण्ांत् त्ार केले ्होते. परांतु त्ाला झालेल्ा प्रखर 
णवरोधमुळे त्ाांनी ्हा प्र्तन सोडून णदला.
चसंगर आयझक
्ा शास्त्ज्ञानी इ.स. १८४६ मध्े णशव्ण्ांत्ाची णनणम्षती 
केली व त्ाच वरवीपासून औद्ोणगक वापरासाठी त्ार 
कपड्ाच्ा फरॅकटरीमध्े त्ाांचा उप्ोग सुरू झाला.

२.२ चशवणयंत्ाचरी चिगा

१) णशव्ण्ांत् सुरळीत चालण्ासाठी ते णन्णमतप्णे 
स्वचछ करून तेल घालावे लागते.

२) वापरात नसताना ्ांत्ावर झाक्ण ठेवावे. त्ावर धूळ 
व कचरा बस्णार ना्ही ्ाची काळजी ्ावी. 

३) तुटलेले दोरे, कचरा, णलांट इ. काढून टाकावे. 
त्ासाठी ल्हान श वापरावा.

४) ा्ंत्ाला आठवड्ातून एकदा तेल द्ावे. ्ासाठी 
चाांगल्ा दजा्षच्ा तेलाचा उप्ोग करावा. त्ामुळे 
भागाांचे घर्ष्ण कमी ्होऊन ते गांजत ना्हीत. 

५) जास्तीचे तेल पुसून ्ावे तसेच दाबपट् टीखाली 
कापडाची घडी ठेवावी म्ह्णजे जास्तीचे तेल शोरून 
घेतले जाते.

६) जर ्ांत् णन्णमतप्ेण वापरात नसेल तर तेल घट् ट ्होते 
व ्ांत् चालण्ास जड ्होते. 

f f f
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प्रातयचक्क क्रमांक - ३
टेबल  चशवणे

चचत् क्र. ३.१ टेबल 

f f f

�	 केसमट कापड  १ मीटर 
� टेबल ॉथचा आकार  ९० समी  ९० समी 

� कापडाच्ा चार्ही बाजूांची मणशनच्ा सा्हाय्ाने 
णशलाई करावी. 

� टेबल ॉथच्ा चार्ही कडाांना रिोशा णकंवा लेस 
णशवून सुशोणभत करावे. 
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तुकडे एकमेकाांना जोडून कपडे णशवतात ्हे 
कपड्ाांतील जोड म्ह्णजेच णशव्णी. दोन णकंवा जास्त 
कापडाचे तुकडे णकंवा कापडाचे भाग जाेड्णारी णशलाईची 
रेर म्ह्णजे णशव्ण. चाांगल्ा णशव्णीत पुढील वाणशषट्े 
असावीत. 

१) णशव्ण मजबूत व सुशस्थतीत असावी.

२) णशव्ण नीटनेटकी असावी.

३) णशव्ण जाड असू न्े. 

णशव्णी वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा असतात. त्ापकी 
का्ही म्ह वाच्ा णशव्णी पुढीलप्रमा्णे :

१) साधरी चशवण (Pl in or si le se ) ्ही 
णशव्ण णशवताना कापडाचे दोन तुकडे, त्ाांच्ा 
सुलट बाजू एकमेकाांवर ्ेतील व उलट बाजू बा्हेर 
्ेतील ्ा पद्धतीने ठेवतात. दोन्ही तुकड्ाांच्ा 
कडा तांतोतांत जुळवतात. ०.५ सेमी णकंवा १.० सेमी 
णशव्णमा्ा साेडून टीप घालतात. कापडाच्ा कडा 
नागमोडी कात्ीने कापतात णकंवा व्हरकास्टींग 
करतात. ्ही णशव्ण कपडे त्ार करताना मो ा 
प्रमा्णात वापरली जाते.

२) ेंच चशवण ( ren  se ) ्ही णशव्ण 
णशवताांना कापडाचे दोन तुकडे प्रथम त्ाांच्ा उलट 
बाजू एकमेकाांवर ्ेतील व सुलट बाजू बा्हेर ्ेतील 
्ा पद् धतीने ठेवतात. ०.५ सेमी णशव्णमा्ा सोडून 
साधी णशव्ण घालतात. नांतर कड थोडी कापून 
कापड णशव्ण रेरेवर उलटून घेतात. त्ामुळे आता 
कापडाच्ा सुलट बाजू एकमेकाांवर व उलट बाजू 

प्रातयचक्क क्रमांक - ४
चशवणरी 

बा्हेर ्ेतील. कडेपासून १.० सेमी णशव्णमा्ा 
सोडून दुसरी णशव्ण घालतात. त्ामुळे पण्हली 
णशव्ण आत जाते व णदसत ना्ही. ्ा णशव्णीचा 
उप्ोग ल्हान मुलाांचे कपडे, साडी बलाऊज णकंवा 
वा्ल, औरगांडी ्ाांसारख्ा तलम कपड्ाांसाठी 
करतात. (आकृती ४.२)

आकतरी ४.१ ेंच चशवण  

f f f
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प्रातयचक्क क्रमांक -

गळप रीचे प्रकार

चचत् क्र. .१ बायस प री कापणे

f f f

v  प ी लावून णकंवा पा्णपनचा वापर करून 
कपड्ाांच्ा गळ्ाांची आकर्षकता वाढते. 

१) चफटेड फेचसंग ( i e  ing) : फेणसांग म्ह्णजे 
कापडाची पट् टी जी गळ्ाच्ा आकारानुसार 
णशवतात व नांतर पू्ण्षप्णे उलट बाजूकडे दुमडतात 
त्ामुळे ती सुलट बाजूकडे णदसत ना्ही. णफटेड 
फेणसगांमध्े प ी, तांतोतांतां गळ्ाच्ा आकाराप्रमा्ेण 
कापतात. णतची रूंदी ४ ते ५ सेमी असते. कापडाच्ा 
उलट बाजूवर प ी ठेवून णशवतात. उलट बाजूस 
दुमडल्ावर ्हेम घालतात. च कोनी, व्ही तसेच 
अन् नावीन्पू्ण्ष आकाराचे गळे अशा पद्धतीने 
णशवतात. 

२) बायस फेचसंग ( i s ing) : कापडाच्ा 
लाांबी व रूंदीतील दोन कडा एकमेकाांना काटकोनात 
असतात. त्ाच्ा बरोबर मध्ात म्ह्णजे ४५  
कोनात कापतात. ्ासाठी कापड अशा ररतीने 
दुमडतात की ता्ेण ्हे बाण्ाच्ा णदशेत ्ेतील. 
णतरक्ा दुमडीवर कापड कापतात. त्ाला समाांतर 
२ ते ३ सेमी रूंदीच्ा प ्ा कापतात. ्ही णतरकस 
प ी गळ्ाच्ा सुलट बाजूवर ठेवून णशवताना 
गळ्ाच्ा आकाराप्रमा्ेण वळवतात नांतर पू्ण्षप्णे 
उलट बाजूस वळवून णशवतात. शस्त््ा व ल्हान 
मुलाांचे कपडे णशवताना ्ाचा उप्ोग करतात. 
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अ) साडरीचया लाऊजचरी इस्त्री करणे. 
१) प्रथम बा ाांना मागून व नांतर समोरून इस्त्ी 

करावी.

२) नांतर डाव्ा व उजव्ा पृष्ठभागावर इस्त्ी 
करावी.

प्रातयचक्क क्रमांक -

इस्त्री करणे

3)  घडरी घालणे. 

१)  बलाऊजची बट्ण न लावता मधून उभी घडी 
करावी. 

चचत् क्र. .१ साडरी लाऊजचरी घडरी करणे
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ब)  कमरीझचरी इस्त्री करणे. 
१)  कमीझच्ा कापडाच्ा तांतूनुसार इस्त्ीचे 

तापमान णनश्चत करावे.
२)  कमीझच्ा दु्हेरी भागाांवर, णशव्णीवर आण्ण 

वक केलेल्ा भागाांवर प्रथम इस्त्ी करावी.
३)  कमीझच्ा खालून वरप्यंत उभे णफरवत इस्त्ी 

करावी. एकाच भागावर जास्त वेळा इस्त्ी 
णफरवू न्े.

४)  कमीझच्ा पुढील भागावर प्रथम इस्त्ी करावी. 

) घडरी घालणे.
अ) कमीझ इस्त्ीच्ा बोड्षवर पाठीमागचा भाग  वर 

करून उलटा पसरवरून ्ावा.
ब) दोन्ही बाजू मध्भागाच्ा णदशेने दुमडून 

्ाव्ात. 
क) दोन्ही बा ा णत्को्ण ्होईल अशा पद् धतीने 

दुमडून ठेवाव्ा.
ड) नांतर कमीझ अशा पद्धतीने मधून दुमडून ्ावा 

की त्ाची च कोनी घडी त्ार ्होईल.

१. २.

४.३.

६.५.

चचत् क्र. .२ कमरीझ घडरी करणे
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क)  सलवारला इस्त्री करणे. 
१)  सलवारच्ा कापडाच्ा तांतूनुसार इस्त्ीचे 

तापमान णनश्चत करावे.

२)  सवा्षत प्रथम पावलाांकडच्ा भागाला इस्त्ी 
करावी.

३)  नांतर कमरेकडच्ा भागाला इस्त्ी करावी.

४)  सलवारच्ा प्लेट असलेल्ा भागाला इस्त्ीच्ा 
णनमुळत्ा ( r  o e ) भागाने इस्त्ी 
करावी. 

५)  ने्हमी इस्त्ी पा्ापासून कमरेच्ा णदशेने करावी. 

) घडरी घालणे.
अ)  सलवारचे दोन्ही पा् जोडून ्ावेत.

ब)  सलवारच्ा अणतररक्त (उरलेल्ा) भागाची 
च कोनी घडी करावी.

क)  सलवार अध्ा्षतून दुमडून ्ावी. 

चचत् क्र. .२ सलवार घडरी करणे
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णवद्ाथवीनींनी वर उ ेख केलेले लेबलचे नमुने 
गोळा करावेत व प्रात्णषिक व्हीत णचकटवावेत.

णवद्ाथवीनींनी प्रत्ेक लेबलचे णनरीषि्ण करावे. 

णवद्ाथवीनींनी लेबलच्ा वणशषट्ाांचा बारकाईने 
अ ्ास करावा.

अ) माचहतरीपर लेबल

कापडावरील माण्हतीपर लेबलवर पुढील माण्हती 
णदलेली असते.

 १) उतपादकाचे नाव
 २) उतपादकाचे बोधणचन्ह (लोगो)
 ३) कापडाचे व्ापारी नाव
 ४) घटक तांतू 
 ५) धागे
 ६) कापडाची रचना / काऊंट
 ७) सांस्कर्ण प्रणरि्ा

प्रातयचक्क क्रमांक -
वस्त्ांवररील लेबलचा सं ह करणे व ळखणे 

माचहतरीपर  कायमस्व परी  खबरदाररी ड व प्रशस्तरीपर लेबल

 ८) बलॅच रिमाांक / तारीख
 ९) लाांबी व रूंदी
 १०) णकंमत प्रणत मीटर

ब) कायमस्व परी खबरदाररी लेबल : ्ही लेबल लेखी 
स्वरूपात असतात णकंवा णचन्हाांच्ा स्वरूपात 
असतात. धुलाई, वाळणव्ेण, इस्त्ी कर्ेण, णनज्षल 
धुलाई, णवरांजन इ. सांदभा्षतील माण्हती ्ा लेबलवर 
आढळते. 

क) ड लेबल : लेबल म्ह्णजे णवणशष्ट णडझाईन णकंवा 
प्रतीक. खास का्ही वेळा णडझाईन बरोबर शबदाांचा 
वापर असतो. उदा. व्ापारी णचन्हे ( r e 

r ) व व्ापारी नावे ( r e e) 

ड) प्रशस्तरीपर लेबल : वस्त्ाांवरील ्हे लेबल त्ा 
वस्त्ाांच्ा उ  दजा्षची खात्ी देते. उदा. णसलक 
माक, वूलमाक, ्हलॅनडलूम माक व ्ा सारखी अन् 
प्रशस्तीपर लेबल. 

f f f
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प्रातयचक्क क्रमांक - ८

सू मदश्डकाचया साहा यािे तंतूचे पररीक्ण

या रे ा 
व गाठरी

 सूक्मदश्षकाखाली तांतूचे णनरीषि्ण करून वस्त्तांतू ळखता ्ेतात. कार्ण प्रत्ेक तांतूची सूक्मदश्षकी् रचना ्ही 
णभ  असते.

अ) सतुतरी तंतूचरी सू मदश्डक य रचिा :

   १) सपाट ररणबनीप्रमा्ेण (चपटा)

   २) असमान व्ास

   ३) नसणग्षकप्ेण पीळ

   

    

 

ब) चलिि तंतूचरी सू मदश्डक य रचिा :

   १) उ ्ा रेरा णदसतात.

   २) तांतूवर गाठी णदसतात.

   ३) असमान व्ास

   ४) थोडा चमकदार
   

       
ब) यतुट तंतूचरी सू मदश्डक य रचिा :

 

   १) लांबगोलाकार तांतू

   २) असमान व्ास

   ३) गडद रांग

   ४) उ ्ा ठळक रेरा णदसतात.

    
f f f

चचत् िं. ८.१ : सतुतरी तंतूचरी 
सू मदश्डक य रचिा 

चचत् िं. ८.३ : यतुट तंतूचरी  
सू मदश्डक य रचिा
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कापडातील वस्त्तांतू ळख्णे ्ही अवघड गोष्ट असून, त्ासाठी तांतूवर णवणवध परीषिा कर्ेण गरजेचे असते. जवलन 
परीषिेमुळे तांतूच्ा रासा्णनक गटाची ळख ्होते. 

जवलन परीषेिमुळे णदलेला तांतू ्हा सेल्ुलोजजन्, प्रणथनजन्, खणनज का सां्लेणरत मानवणनणम्षत ्ापकी नेमका 
को्णत्ा गटातील आ्हे ्हे समजू शकते.

v  कतरी :
१) कापडाच्ा नमुन्ातील धागा काढा.
२) धाग्ाचा पीळ सोडवून तांतू वेगळे करा.  
३) सुटे केलेले तांतू णचमट्ात धरा व ज्ाेती जवळ, ज्ोतीमध्े, ज्ोती पासून दर धरले असता तांतूवर ्हो्णाऱ्ा 

परर्णामाांचे णनरीषि्ण करा. 
४) जळ्णाऱ्ा तांतूचा वास कसा आ्हे ते तपासा.
५) तांतू जळल्ानांतर रा्ह्णाऱ्ा अवशेराांचे काळजीपूव्षक णनरीषि्ण करा.  

त ा क्र. .१
तंतूचरी वलिपररीक्ा 

तांतू ज्ोतीजवळ ज्ोतीमध्े ज्ोती पासून दर वास अवशेर

सेल्ुलोजजन्  तांतू
१)  सुती
२) णलनन/ज्ुट

आरिसत ना्ही
सांपका्षत आल्ा 
वर पेट घेतो.

भरभर जळतो. जळत रा्हतो, नांतर 
ज्ोत तेजस्वी ्होते.

जळ्णाऱ्ा  
कागदाप्रमा्ेण

्हलकी भुरी 
राख

f f f

प्रातयचक्क क्रमांक -

वलि पररीक्ेचया साहा यािे तंतू पररीक्ण

प्रातयचक्क क्रमांक -१

प्रातयचक्क वहरी तयार करणे

v  णवद्ाथवीनींनी अ ्ासरिमात समाणवष्ट असलेल्ा वरील सव्ष प्रात्णषिकाांसाठी जन्षल त्ार करावे. त्ात सव्ष 
प्रात्णषिके रिमवार णल्हावीत. 

f f f
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णवद्ा ्ायंनी शषिण्णक वरा्षत एका प्रकलपावर काम 
कर्णे अपेणषित आ्हे. ्हा प्रकलप अ ्ासरिमावर आधाररत 
असावा. प्रत्ेक प्रकर्णाच्ा शेवटी प्रकलपासाठी का्ही 
णवर् सुचणवण्ात आले आ्हेत त्ापकी एका णवर्ाची 
णनवड करता ्ेईल णकंवा णशषिकाांच्ा सांमतीने नवीन णवर् 
शोधता ्ेईल. प्रकलपाचा आराखडा पुढे देण्ात आला 
आ्हे. त्ाप्रमा्णे सादर करावा. 

प्रकलपाचा आराखडा

• शीर्षकपृष्ठ  प्रकलपाचा णवर् / नाव, 
णवद्ाथवीनीचे नाव, वग्ष, तुकडी, पट रिमाांक, 
शषिण्णक वर्ष, म्हाणवद्ाल्ाचे नाव इ.

प्रातयचक्क क्रमांक -११

प्रकलप

• ्णणनददेश

• अनुरिमण्णका

• पररच्, प्रस्तावना

• प्रकलपाचा अ ्ास, माांड्णी, सु्ोग् छा्ाणचत्े, 
आलेख ्ाांस्ह 

• णनषकर्ष

• सांदभ्षसूची

• पररणशष्ट

• सांकेतस्थळे 

f f f
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पा रभाच क  श दसूचरी

सं ा   वया या/ अ ्ड
•  वस्त् : तांतूपासून णकंवा तांतूची कताई करून त्ार 

झालेले धागे वापरून बनवलेले कापड.

• वस्त्तंतू  : ज्ा ल्हानात ल्हान ्् घटकापासून वस्त् 
बनवता ्ेते त्ाला वस्त्तांतू म्ह्णतात.

• ब वा रक करण  : ज्ा प्रणरि्ेमुळे एक णकंवा एकापेषिा 
जास्त प्रकारची एकवाररके एकत् जोडली जाऊन 
ब वाररक त्ार ्होते त्ा प्रणरि्ेला ब वाररकीकर्ण 
म्ह्णतात.

• िसचग्डक तंतू : जे तांतू णनसगा्षत तांतूरूपात उपलबध 
असतात त्ाांना नसणग्षक तांतू म्ह्णतात.

• िसचग्डक सेलयतुलोजज य तंतू : वनस्पतींपासून 
णमळ्णाऱ्ा व रासा्णनक षट्ा सेल्ुलोजजचे  बनलेले 
असतात. त्ाांना सेल्ुलोजजन् तांतू म्ह्णतात. 

• िसचग्डक प्रच िज य तंतू  : प्राण्ाांपासून णमळ्णाऱ्ा 
व रासा्णनक षट्ा प्रणथनाांपासून बनवलेल्ा तांतूांना 
नसणग्षक प्रणथनजन् तांतू म्ह्णतात. 

• आखूड तंतू (स्टेपल तंतू) : ज्ा तांतूांची लाांबी कमी 
असते व ती इांच णकंवा सटीमीटरमध्े मोजली जाते 
अशा तांतूांना आखूड णकंवा स्टेपल तांतू म्ह्णतात. 

• लांब तंतू (चफलमट तंतू) : जे तांतू सलग अम्ा्षद 
लाांबीचे असतात व त्ामुळे ्ाड्ष णकंवा मीटरमध्े 
मोजतात त्ाांना णफलमट णकंवा लाांब तांतू म्ह्णतात. 

• मािवचिचम्डत तंतू  : जे तांतू अशा प्रणरि्ेपासून उतपाणदत 
करतात की ज्ासाठी क ा माल उतपादन प्रणरि्ेच्ा 
कुठल्ा्ही ट ्ात तांतूस्वरूपात नसतो, अशा तांतूांना 
मानवणनणम्षत तांतू म्ह्णतात. 

• पतुि तपाचदत तंतू : वनस्पतीज व कचच्ा मालावर 
रासा्णनक प्रणक्ा करून उतपाणदत केलेले तांतू.

• संशलेच त तंतू : पेट्ोणल्म पदाथ्ष, डाांबर, दगडी 
कोळसा, नसणग्षक वा्ू ्ाांसारख्ा रासा्णनक 
घटकाांपासून उतपाणदत केलेले तांतू.

• अतापसं ाशरील तंतू : जे तांतू उष्णतेने मऊ ्होत ना्हीत 
णकंवा णवतळत ना्हीत प्ण आरिसून जळतात असे तांतू. 

• तापसं ाशरील तंतू  : उष्णतेने मऊ, लवणचक ्होऊन 
णवतळ्णारे णकंवा णवतळत जा्णारे तांतू.

• मजबतुतरी :  तांतूांची न तुटता ता्ण स्हन करण्ाची षिमता.

• लवचचकता : तांतूांची न तुटता वाकला जाण्ाची षिमता.

• सतुसंबद् धता : तांतूांची एकमेकाांना धरून णकंवा णचकटून 
रा्हण्ाची षिमता.

• घिता : प्रणत एकक आकारमानाचे वस्तुमान णकंवा 
वजन तांतूांचा भरीवप्णा णकंवा जडप्णा.

• त यता : तांतूांची ता्णले जाऊ शकण्ाची कमाल 
म्ा्षदा.

• स् चतस् ापकता : ता्ण काढून घेतला असता तांतूांच्ा 
मूळ शस्थतीइतके ्होण्ाचे प्रमा्ण.

• चतुणरीचवरोधकता : चुरगळण्ाला णकंवा सुरकुत्ाांना 
णवरोध करण्ाची तांतूांची षिमता.

• आद््डताशो कता : वस्त् तांतू रचनेच्ा अाांतभा्षगात 
आद्षता ्ह्ण करण्ाची व धरून ठेवण्ाची षिमता.

• वलिशरीलता : आगीच्ा जवालेजवळ णकंवा 
जवालेमध्े तांतू णकंवा कापड धरले असता ्हो्णारी 
प्रणतणरि्ा. 

• चटकाऊपणा : वस्त्ाची दीघ्षकाळ उप्ोगी रा्हण्ाची 
णकंवा णटकण्ाची णरि्ा.

• णतावाहकता : तांतूांची उष्णता वाहून नेण्ाची षिमता.

• चमक : तांतूांच्ा पृष्ठभागावरून परावणत्षत ्हो्णारा 
प्रकाश.

• कवा रक  : ब वाररकता एक रे्ूण.

• जलद् वे री : पाण्ाब ल आकर्ष्ण नसलेले.

• ब वा रक : अनेक छोटी एकवाररके जोडली गेल्ामुळे 
त्ार ्हो्णारी साखळी.

• वतुलि धागा : आखूड लोकरी तांतूांपासून (नाईलसपासून) 
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त्ार ्हो्णारे जाड, फुगीर, केसाळ धागे.

पाळरीव रेशरीम ( तपाचदत रेशरीम

• संवचध्डत रेशरीम) : बॉमबलॅकस मोरी ्ा जातीच्ा रेशीम 
कीटकाांपासून उतपाणदत केलेल्ा रेशमास पाळीव रेशीम 
म्ह्णतात. 

• केरटरीि : ज्ा प्रणथनाांपासून लोकरीचा तांतू बनलेला 
असतो. 

• वचश पूण्ड केसतंतू : मढीव्णतररक्त अन् का्ही 
णवणशष्ट प्राण्ाांच्ा शरीरावरील केस जे म्ा्षणदत 
प्रमा्णात प्राप्त ्होतात. 

• तचित् ( स्पिरेट) : मानवणनणम्षत तांतू बनणवण्ास 
आव््क सूक्म सशचछद साधन.

• चमक मंद करणे  : टा्टलॅणनक डा्ऑकसाईड 
रसा्नाचा उप्ोग करून चमकदार मानवणनणम्षत तांतूांची 
चमक मांद कर्णे.

• धागा : आखूड तांतू, लाांब तांतू णकंवा अन् घटकाांचा 
बनलेला लाांब सलग दोरा जो मागावर सु्ाांच्ा ्ांत्ावर 
णकंवा अन् प्रकारे वस्त् बनणवण्ास ्ोग् असतो.

• पेळ : धागा णनणम्षती प्रणरि्ेत णपांज्णे णकंवा णवांचर्ेण 
प्रणरि्ेनांतर तांतूांच्ा तलम पटलापासून त्ार ्हो्णाऱ्ा 
पाऊ्ण ते एक इांच व्ासाचा पीळ णवरण्हत दोरा. 

• परीळ : धाग्ातील तांतू एकत् रा्हण्ासाठी धाग्ाला 
णदलेले णतरके वेढे.

• संततुचलत धागा: ्ोग् पीळ असलेला धागा जो 
फाशाांच्ा स्वरूपात तरांगतो.

• चपंजणे  : धागा णनणम्षतीतील एक प्रणरि्ा ज्ात तांतूतील 
अशुद्ध घटक काढून तांतांूची लाांबीच्ा णदशेत समाांतर 
माांड्णी करून त्ापासून काड्ष स्ला्व्हर बनणवतात. 

• चवंचरणे : चाांगल्ा दजा्षचे तलम धागे बनणवताना 
पेळूतील कमी लाांबीचे तांतू वेगळे काढून लाांब तांतूांची 
एकमेकाांना अणधक समाांतर माांड्णी करण्ाची प्रणरि्ा.

• पेळ णे  : धागा णनणम्षतीत पेळूांची जाडी कमी 

्होऊन लाांबी वाढणवण्ासाठी पेळूतील तांतू लाांबीच्ा 
णदशेत ढले जाण्ाची णरि्ा.

• पेळ चपळणे : धागा णनणम्षतीत पेळू व धागा ्ाांमधील 
पा्री ज्ात पेळू अनेकवेळा आेढून त्ाांची जाडी कमी 
केली जाते.

• कताई  : धागा त्ार करण्ाच्ा प्रणरि्ेतील अांणतम 
पा्री, ज्ात धाग्ाांना मजबुती व अन् आव््क 
वणशषट्ाांसाठी ्ोग् प्रमा्णात पीळ णदला जातो.

• साधे धागे  : ज्ा धाग्ाांना पू्ण्ष लाांबीत एकसारखा 
पीळ असतो व जे आकाराला एकसारखे व णन्णमत 
असातात असे धागे.

• केररी धागे  : तांतूांना पीळ देऊन बन्णारा धागा.

• ाय धागा : दोन णकंवा जास्त एकेरी धाग्ाांना पीळ 
देऊन त्ार ्हो्णारा धागा. 

• क ड्ड चकंवा केबल धागा : दोन णकंवा जास्त प्ला् 
धाग्ाांना पीळ देऊन त्ार ्हो्णारा धागा.

• क्रेप धागा : साध्ा धाग्ाांचा एक प्रकार ज्ात 
धाग्ाांना अणतश् जास्त पीळ देतात ज्ामुळे ते साध्ा 
धाग्ाप्रमा्ेण णन्णमत नसतात. 

• िावरी यपूण्ड धागे : ज्ा धाग्ातील घटक एकसारखे 
नसतात व ठराणवक अांतरावर अणन्णमत असतात. 
ज्ामुळे धाग्ाांत आकर्षक परर्णाम व वणवध्पू्ण्ष पोत 
प्राप्त ्होतो असे धागे.

• स्लब धागे : धाग्ात ठराणवक अांतरावर कमी जास्त 
प्रमा्णात पीळ णदल्ाने फुगीर, मऊ, परर्णाम णनमा्ष्ण 
झालेले नावीन्पू्ण्ष धागे.

• क धागे : सुट्ा तांतूांचा आधार धाग्ाांच्ा पीळात 
कमी जास्त अांतरावर घालून बनवलेले नावीन्पू्ण्ष 
धागे.

• बकल चकंवा फाशाचा धागा : नावीन्पू्ण्ष धागे ज्ात 
ठराणवक अांतरावर फासे त्ार ्हाेतात.

• िब चकंवा स्प ट धागे : नावीन्पू्ण्ष धागे ज्ाच्ा रचनेत 
अाधार धाग्ाभोवती परर्णामकारक धागा अनेक वेळा 
घटट् गुांडाळला जावून फुगीर भाग त्ार ्होतो.
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• ि ट चकंवा ि प धागे : नब धाग्ाांप्रमा्णेच रचना 
असलेले नावीन्पू्ण्ष धागे परांतु ज्ात धाग्ातील फुगीर 
भाग चमकदार धाग्ाांचे वेढे घेऊन त्ार करतात. 

• शिल धागे : केसाळ सुरवांटाप्रमा्णे ्् स्वरूप 
असलले नावीन्पू्ण्ष धागे.

• चवणणे  : ता्णे व बा्णे ्हे धाग्ाांचे दोन सांच एकमेकाांत 
सव्षसाधार्णप्णे काटकोनाांत गुांतवण्ाची प्रणरि्ा.

• ताणे : कापडातील लाांबीच्ा णदशेतील धागे जे 
कापडाच्ा काठाला समाांतर असतात. 

• बाणे : कापडाच्ा आडव्ा णदशेतील धागे जे 
कापडाच्ा काठाला काटकोनात असतात.

• वरीण : वस्त्ातील ठराणवक परी्णाम साध् करण्ास 
ता्णे व बा्णे ्ाांची णवणशष्ट प्रकारे केलेली गुांतव्ूणक.

• साधरी वरीण : ता्णे व बा्णे अत ा्ंत साध्ा व सो ्ा 
पद्धतीने एकमेकाांच्ा वरून व खालून गुांतवून त्ार 
्हो्णारी मूलभूत वी्ण.

• पाईल वरीण : नावीन्पू्ण्ष वी्ण ज्ात कापडाच्ा 
पृष्ठभागावर फासे त्ार ्होतात व कापडास लाांबी, 
रूंदीप्रमा्णेच जाडी्ही प्राप्त ्होते.

• कापलेलरी पाईल वरीण : पाईल वी्णीचा प्रकार ज्ात 
कापडाच्ा पृष्ठभागावर त्ार ्हो्णारे फासे कापले 
जातात. 

• चिट ग : कापड णनणम्षतीचे एक तांत् ज्ात एक सलग 
धागा णकंवा धाग्ाांच्ा सांचापासून त्ार ्हाे्णाऱ्ा 
फाशाांच्ा माणलका एकमेकाांत जाेडल्ा जाऊन कापड 
त्ार ्होते. 

• ेचडंग  : धागे णकंवा कापडाच्ा प ा एकमेकाांत 
अडकवून अरूंद कापड बनणवण्ाची पद्धत.

• बाचंडंग : ज्ा पद्धतीत दोन णकंवा त्ापेषिा जास्त कपडे 
एकमेकाांना णचकट पदाथायंद्ारा णचकटून णकंवा अन् 
पद्धतीने करतात.

• लेस : धागे एकमेकाांमध्े गुांतवून णवणशष्ट णडझाईन 
असलेले जाळीदार कापड. 

• फेलट : धाग्ाचा वापर न करता तांतूांपासून बनवलेले 
कापड जे बनवण्ास भागाचा उप्ोग केला जात ना्ही.

• संस्करण प्रचक्रया : धाग्ापासून वस्त् त्ार झाल्ावर 
ते बाजारात पो्होचेप्यंत त्ावर केल्ा जा्णाऱ्ा णवणवध 
प्रणरि्ा.

• सव्डसाधारण संस्करण प्रचक्रया : को्णत्ा्ही कापडावर 
त्ाचे ्् स्वरूप सुधारून णकमान उप्ुक्त दजा्ष प्राप्त 
्हाेण्ासाठी करण्ात ्े्णाऱ्ा आव््क प्रणरि्ा.

• पयोचगतामूलय वा चवणारे संस्करण : णवणशष् 
का्ा्षनुरूप कापडात उपजत नस्णारे गु्णधम्ष त्ात 
णनमा्ष्ण करण्ासाठी केलेल्ा प्रणरि्ा. 

• चवरंजि : रांगणव्ेण व छपाई ्ासारख्ा प्रणरि्ा 
करण्ापूववी कापड पाांढरेशु  करण्ाची रासा्णनक 
प्रणरि्ा.

• मस्डरायझेशि : सेल्ुलोज तांतू, मुख्त: सुती तांतांूची 
चमक व अन् गु्णधम्ष सुधारण्ासाठी करण्ात ्े्णारे 
रासा्णनक सांस्कर्ण. 

• बस बट्ड चफचिश : आद्षता शोरकता वाढणवण्ास 
करण्ात ्े्णारे सांस्कर्ण.

• व टरप्रूफ चफचिश (जलराेधक संस्करण) : कापडावर 
करण्ात ्े्णारे असे सांस्कर्ण ज्ामुळे पा्णी कापडातून 
आरपार जाऊ शकत ना्ही. 

• म प्रूफ (क टकिाशक संस्करण) : रेशमी व लोकरी 
वस्त्ाांचे कीटकाांमुळे ्हो्णाऱ्ा ्हानीपासून सांरषि्ण 
करण्ास केले जा्णारे सांस्कर्ण.

• चमल प्रूफ (बतुरशरीिाशक संस्करण) : सुती, रे्ॉन, 
णलनन णकंवा ्ाांच्ा सांणम  वस्त्ाांवर बुरशीमुळे ्हो्णारी 
्हानी टाळण्ासाठी करण्ात ्े्णारे सांस्कर्ण.

• मद चकंवा हलके पाणरी : षिारणवर्हीत पा्णी.

• कठरीण चकंवा जड पाणरी  : ज्ा पाण्ात करॅशलशअम 
व मलॅ ेणशअमचे बा्काब नेट, सलफेट, ना्ट्ेट व 

ोराईड षिार णवरघळलेले असतात. 

• अस् ायरी जड पाणरी : ज्ा पाण्ात करॅशलशअम व 
मलॅ ेणशअमचे बा्काब नेट षिार णवरघळलेले असतात 
असे पा्णी.
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• सपाचिचफकेशि : साब्ण बनवण्ाची प्रणरि्ा ज्ात 
मेदामल व अलकली ्ाांच्ा णम ्णास उष्णता देतात व 
त्ामुळे रासा्णनक अणभणरि्ा ्होऊन साब्ण व पा्णी 
त्ार ्होते. 

• चडटजट : कपड्ाांतील मळ काढून टाक्णारा घटक. 

• कचत्म चडटजट : रसा्नाांपासून णमळ्णाऱ्ा 
्हा्ड्ोकाब्षनपासून सां्लेणरत करण्ात ्े्णारे 
स्वचछताकारक  घटक. 

• डेपररी : शखडक्ाांच्ा पडद्ाांवरून लावण्ात ्ेतात जे 
पडद्ाांपेषिा जास्त लाांब असून जाड कापडाचे असतात. 

• गहोपयोगरी वस्त्े  : पे्हेरावाव्णतररक्त घरातील अन् 
उप्ोगाांसाठी वापरण्ात ्े्णारी वस्त्े.

• चो णािे धतुलाई : चोरक ्ा साधनाचा वापर करून 
मो ा आकाराच्ा जड कपड्ाांची केलेली धुलाई.

• टेररी वरीण : ज्ा वी्णीमुळे कापडाच्ा दोन्ही बाजूांवर 
फासे णकंवा पाईल त्ार ्होते व त्ामुळे कापड जास्त 
जड व आद्षताशोरक बनते.

• पोत : पृष्ठभागाचा स्पश्ष

• स्वच ताकारकता (चडटज्ड सरी) : स्वचछ करण्ाची 
षिमता. 
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