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स्वागत टीप 

 

 

प्रिय शषभागी, 
 

"श िंपी (मऱुभतू श ऱाई कामगार)" िशऴसण काययक्रमात आऩऱे स्ळागत आषे. या काययक्रमाच्या शमाप्तीनतंर, 

अऴी अऩेसा केऱी जात ेकी आऩण ळस्र उद्योगात एक शऴऩंी, नमनुा-ननमायता आणण मऱूभतू शऴऱाई कारागीर 

म्षणून शामीऱ व्षाऱ. त्यामलेु आऩऱी रेखाटन कौऴल्य ेआणण नमनुा तयार करणे, कटटगं, कच्च ेस्ळरूऩ 

(ड्राफ्ट) तयार करणे, ड्रपे्रऩगं - ळस्रांच्या प्रळशभन्न िकारांच्या शऩंणूय ननशमयती िक्रीये प्रळवयीची आऩऱी माटषती 
देखीऱ प्रळकशशत करणे मषत्त्ळाच ेआषे. 

 

ित्येक प्रळभागाच ेळाचन करा, आऩल्या मषत्ळाच्या माटषतीची नोंद करा आणण ऴळेटी टदऱेल्या 
ळकय ऴीटमधीऱ िशनांची उत्तरे द्या. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

प्रश क्षणाथींसाठी सामान्य सूचना 
 

1. जेव्षा आऩण ळगायमध्ये िळेऴ करता, तेव्षा आऩऱे शऴसक आणण इतर शषभागींचे अशभनंदन करा. 

2. नेषमी ित्येक ळगायमध्ये ळक्तऴीरऩणे षजर राषा. 

3. ननयशमतऩणा बालगा. ज्या उमेदळारांची आळशयक उऩस्स्थती कमी भरेऱ, अऴा उमेदळारांना िमाणणत 
केऱे जाणार नाषी. 

4. जर काषी कारणास्तळ आऩण ळगायत षजर राषू ऴकत नशऱा, तर आऩल्या िशऴसकाश कलळा. 

5. आऩऱे िशऴसक काय म्षणत आषे ककंळा दाखळत आषे त्याकड ेऱस द्या. 

6. जर आऩल्याऱा काषी शमजऱे नाषी, तर षात ळर करा आणण स्ऩष्टीकरण प्रळचारा. 

7. या ऩुस्तकात ित्येक प्रळभागाच्या ऴेळटी टदऱेऱा शळय अभ्याश ऩूणय करण्याची खारी करा. शंकल्ऩना 
अधधक चांगल्या िकारे शमजनू घेण्यात त्यामुले आऩणाश मदत षोईऱ. 

8. आऩण शऴकऱेल्या कोणत्याषी नळीन कौऴल्याचंा ऴक्य नततक्या ळेला अभ्याश करा. शराळ करण्याशाठी 
आऩऱे िशऴसक ककंळा शष-शषभागींची मदत घ्या. 

9. ळीज आणण उऩकरणांबरोबर काम करताना, आऩल्या िशऴसकाने शुचप्रळऱेल्या शळय आळशयक खबरदाऱ्या 
घ्या. 

10. आऩण नेषमी व्यळस्स्थत िकारे ऩोऴाख केऱेऱा आषे आणण आऩण आकवयक टदशत आषात याची खारी 
करा. 

11. िशऴसणाच्या दरम्यान शळय कृती, चचाय आणण खेलांमध्ये शक्रीय शषभाग घ्या. 

12. ळगायमध्ये येण्याऩळूी नेषमी स्नान करा, स्ळच्छ कऩड ेघाऱा आणण आऩऱे केश प्रळचंरा. 

आऩल्या रोजच्या शंभावणात ळाऩरण्यात याळेत अशे तीन शळायत मषत्त्ळाचे ऴब्द - कृऩया, 
धन्यळाद आणण मऱा खेद आषे - नेषमी ध्यानात ठेळा. 
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शळकण्माचे ऩरयणाभ:  

 शळॊप्माच्मा काभकाजाची बूशभका वभजून घेणे. 
 वलवलध प्रकायचे ऩोळाख ओऱखणे. 
 वशकाऱमाॊफयोफयच्मा वॊलादाव वभजून घेणे. 
 ऩमयलेषकाॊळी ऩयस्ऩय कृती कयणे आणण वलय वलबागाॊळी वॊलाद वाधणे.  
 ग्राशकाॊळी प्रबालीऩणे वॊलाद वाधणे. 

 

 

 

 प्रशळषक प्रशळषणाथींना प्रश्न वलचायतीर की प्रशळषणाथींना शळॊऩी आणण तमाॊच्मा काभकाजाच्मा बूशभकाॊफद्दर काशी कल्ऩना 
आशे ककॊ ला नाशी. तमालय चचायवत्र आमोजजत केरे जाईर. 

 प्रशळषक प्रशळषाथींना खारीर वलऴमाॊलय, 2-जहशडडओ जलरऩ लय दाखलेर 

 वकिम श्रलण (ऐकणे). 
 टीभ लकय . 

 

1.1 शळॊऩी कोण आशे? 

शळॊऩी शा/शी, लैमजलतक ग्राशकाॊवाठी एकदाचे (लन-ऑप) वूट, जॎकेट आणण कोटचे डडझाईन फनलतो/फनलते. ते कऩडमाॊत फदर आणण 

दरुूस्ती देखीर कयतात. 

1.2 आलश्मक कौळल्म 

शळॊप्माकड ेखारीर फाफी अवणे आलश्मक आशे: 

 उतकृष्ट शात-शळराई आणण भळीन शळराईची कौळल्मे.  

 नलननशभयती आणण डडझाईनची कल्ऩना कयण्माची षभता. 
 भूरबूत भाहशती तॊत्रसान (आमटी) कौळल्मे. 

 नभुना (ऩॎटनय) आणण कहटॊगची कौळल्म. 

 अचूकता आणण तऩळीरालय रष. 

 काटकवयीची कौळल्म. 

प्रकयण -1 
शळिंऩी: काभकाजाची बशूभका आणण विंलाद कौळल्मे 

वत्राच्मा अगोदयची कृती: 
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1.3 काभाच्मा जफाफदाऱ्मा 
 आलश्मक फदर ननजश्चत कयण्मावाठी, ग्राशकाॊलय लस्त्र ेहमलजस्थत फवलणे आणण तमाचा अभ्माव कयणे. 

 ळयीयालय उतऩादन मोग्म फवण्मावाठी, ग्राशकाॊची भाऩे घेणे. 

 वुमा आणण दोये ककॊ ला शळराई भळीन लाऩरून कऩड ेशळलणे. 

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्त ूशळलणे. 

 शळराईची उऩकयणे चारलणे. 

 फाह्मा ककॊ ला चडडी (ऩॉट) चे ऩाम मावायख्मा बागाॊचे भोजभाऩ कयणे आणण फदराच्मा येऴाॊचे चचनशाॊकन कयणे ककॊ ला तमाॊना वऩन-

पोल्ड कयणे.  

 वॊदबय बफ ॊद,ू कहटॊगच्मा येऴा, ककॊ ला इतय वूचक चचनशाॊककत कयण्मावाठी वाभुग्रीचे भाऩन कयणे. 

 कपहटॊग वुधायण्मावाठी, वूट आणण इतय कऩडमाॊभध्मे शळलण फाशेय जाऊ देणे ककॊ ला आत घेणे.  

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्त ूशळलणे. 

 फाह्माॊवायख्मा लस्त्राच्मा बागाॊना कभी ककॊ ला राॊफ कयण्मावाठी दभुड 

(शेभ) रा लयती घेणे ककॊ ला खारी वोडणे. 

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्त ूशळलणे. 

 लस्त्राचे बाग एकत्र कयणे आणण वुमा आणण दोया ककॊ ला शळराई 

भळीनचा लाऩय करून, फेजस्टॊग टालमाॊवश बाग जोडणे. 

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्त ूशळलणे. 

 शळराईची उऩकयणे चारलणे. 

 आलश्मक फदर आणण वूचनाॊची नोंद कयणे आणण तमाॊना लस्त्राॊळी 
जोडणे. 

 ओऱखण्माच्मा भाहशतीवश उतऩादने, काभाचे तुकड ेककॊ ला उऩकयणे चचनशाॊककत कयणे. 

 रयऩय ककॊ ला येजय ब्रेडचा लाऩय करून फदर कयण्माच्मा लस्त्राचे टाके काढून टाकणे. 

 काऩड ककॊ ला लस्त्र ेदरुुस्त कयणे. 

 गयज अवरेल्मा फदराॊना ननधाययीत कयण्मावाठी, कऩडमाॊलयीर टॎगची तऩावणी कयणे. 

 उतऩादनाचा तऩळीर ककॊ ला वाभुग्रीची आलश्मकता ननजश्चत कयण्मावाठी काभाच्मा ककॊ ला इतय वूचना लाचणे. 

 ग्राशकाॊच्मा आणण कऩडमाच्मा ननभायतमाॊच्मा वलननहदयळ आणण कपहटॊगनुवाय लस्त्राची कपहटॊग कयणे, तमात फदर कयणे, तमात 

दरुुस्ती कयणे आणण भाऩाप्रभाणे लस्त्र ेशळलणे आणण लस्त्राचे डडझाईन, ननशभयती आणण ळैरी माॊना रागू कयणे.  

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्त ूशळलणे. 

 काऩड ककॊ ला लस्त्र ेदरुुस्त कयणे. 

 शात इस्त्री ककॊ ला पे्रशवॊग भळीन लाऩरुन लस्त्र ेइस्त्री कयणे. 

 इस्त्री, पे्रव, ककॊ ला स्टीभवयवश कऩड ेभऊ कयणे. 

 पेयपाय केरे जात अवताना, लस्त्राचे ड्रऩे आणण प्रभाण कामभ ठेलणे. 
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 लस्त्र तमाय कयताना काऩड ककॊ ला इतय वाभुग्रीच ेवभामोजन (ऍडजस्टभेंट) कयणे.  

 कात्री लाऩरुन जादा वाभुग्रीरा हमलजस्थतऩणे काऩून टाकणे. 

 काभाच्मा तुकडमाॊऩावून अनतरयलत वाभुग्री हमलजस्थतऩणे काऩनू टाकणे. 

 लस्त्राच ेडडझाईन, ननशभयती, ळैरी आणण काऩड माॊच्मा सानाचा लाऩय करून, भाऩाप्रभाणे मोग्म फवण्मावाठी, लस्त्रे आणण डडझाईनचे 
नभुने (ऩॎटनय) तमाय कयणे.  

 टेम्ऩरेट ककॊ ला नभुनमाॊचे (ऩॎटनय) डडझाईन फनलणे. 

 टेऩ भाऩकाचा लाऩय करून ग्राशकाॊची भाऩ घेणे आणण तमाॊची नोंद कयणे. 

 ळयीयालय उतऩादन मोग्म फवण्मावाठी, ग्राशकाॊची भाऩे घेणे. 

 काभ ककॊ ला उतऩादन वलऴमीच्मा डटेाची नोंद कयणे. 

 ननभुऱती शोत जाणायी ऩामाॊची चडडी (ऩॉट), अरुॊ द शोत जाणायी कोटाच्मा कॉरयची ऩुढीर छातीलयीर घडी (रॎऩेर), आणण भऊ काऩड 

(ऩॎडड ॊग) जोडणे ककॊ ला काढणे अळा प्रकायच ेकऩडमाच्मा ळैरीतीर फदर कयणे. 

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्तू शळलणे. 

 लेऱ आणण बौनतक गयजाॊवायख्मा घटकाॊलय आधारयत, एखाद्मा लस्त्रारा फनलामरा ककती खचय मेईर माचा अॊदाज कयणे. 

 उतऩादने, वेला ककॊ ला वाभुग्रीच्मा खचायचा अॊदाज कयणे. 

 णखवा, णझऩय, स्नॎप्व फटणे आणण अस्तये मा वायख्मा लस्त्राच्मा वदोऴ बागाॊची दरुुस्ती कयणे 

ककॊ ला तमाॊना फदरलणे.  

 काऩड ककॊ ला लस्त्रे दरुुस्त कयणे. 

 इजच्छत अवरेरी वाभुग्री आणण ऩरयधान ळैरीॊच ेप्रकाय ननधायरयत कयण्मावाठी, ग्राशकाॊळी चचाय 
कयणे.  

 ऑडययची लैशळष््म ननजश्चत कयण्मावाठी, ग्राशक ककॊ ला डडझाईनयाॊळी वल्रा भवरत कयणे. 

 काऩडालय लस्त्राॊच्मा बागाॊच ेनभुने (ऩॎटनय) शळलणे आणण कात्रीचा लाऩय करून रुऩयेऴेप्रभाणे काऩणे.   

 काऩड काऩणे. 

 उऩकयणे, वाभुग्री ककॊ ला काभाच्मा तुकडमाॊलय नभुने (ऩॎटनय) रालणे. 

 काऩडाची शळराई ऩूणय कयण्मावाठी फटणशोर शळलणे आणण फटण जोडणे. 

 लस्त्र ककॊ ला इतय लस्तू शळलणे. 

 भऊ काऩड (ऩॎडड ॊग) आणण आकाय देणायी वाभुग्री जोडणे. 

 लस्त्र तमाय कयताना काऩड ककॊ ला इतय वाभुग्रीच ेवभामोजन (ऍडजस्टभेंट) कयणे. 

 

1.4 वॊबाऴण कौळल्म 

1.4.1 वशकायी काभगायाॊभधीर प्रबाली वॊलाद 

 

वशकाऱमाॊभधीर वॊलादाभुऱे, ऩयस्ऩय आदयाचे वॊफॊध स्थावऩत शोण्माभध्मे फयीच भदत शोते, ज्माभुऱे कभयचाऱमाॊच्मा वभाधानातच 

लाढ शोत नाशी तय उतऩादकता वुद्धा लाढू ळकते. 

 
 
 

 

आऩणाव भाशीत आशे का? 

"Tailor" मा ळब्दाची 
ननर्भिती, एॉग्रो-नॉभिन फ्रें च 

ळब्द "taillour" ऩावून 

झारेरी आशे आणण मा 
ळब्दाचा अथि शोतो 
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वॊफॊध ननभााण कयणे 

 प्रतमेक हमलती नतच्मा स्लत: च्मा वॊलादाच्मा मळावाठी जफाफदाय आशे. 

 काभाच्मा हठकाणी वशकभींवोफत वळलत, वनभाननीम वॊलाद ननभायण कयण्माचा ननश्चम केल्माने, आऩण त ेघडलून आणण्माच्मा 
हदळेने एक ऩाऊर ऩुढे जाता.  

 प्रबाली वॊलादावाठी लैमजलतक जफाफदायी ऩतकयण्माव वुयलात कयणे म्शणजे आऩल्मा वबोलतारच्मा रोकाॊना वाभालून घेण्मावाठी, 
भन भोकऱे ठेलणे आणण लतयणूक आणण वॊलादाच्मा प्राधानमाॊभध्मे फदर कयण्माची तमायी ठेलणे.  

 

वभजून घेण्मावाठी प्रथभ ळोध घ्मा  
 फयेच रोक तमाॊच्मा वशकभींच्मा प्रमतनाॊवलऴमी रगेच ननष्कऴायऩमयंत ऩोशचतात आणण अनेकदा तमाॊचा लाईट शेतू नवताना, 

तमाॊच्मावलऴमी नकायातभक बालना ठेलतात.  

 खुरा अॊत अवरेरी (ओऩन-एॊडडे) प्रश्न वलचारून आणण तमाॊच्मा उततयाॊना काऱजीऩूलयक ऐकून घेऊन, वभोयच्मा हमलतीचा दृष्टीकोण 

वभजून घेण्मावाठी लेऱ हदल्माने, वशकाऱमाॊभधीर वॊलादावाठी पामदा शोऊ ळकतो.  
 

फचालात्भकता टाऱा 
 जेहशा वशकभी टीका कयतात ककॊ ला इतयाॊळी अवशभत शोतात, तहेशा फचालऩूणय प्रनतकिमा देणे वाभानम अवत.े  

 तथावऩ, प्रबाली वॊलादकत ेआऩल्मा प्रनतकिमाॊलय रष ठेलण्माव आणण फचालातभक लतृती टाऱण्मावाठी शळकतात.  

 अवे कयणे अलघड अव ूळकत ेआणण तमावाठी वॊबाऴण कयण्माची जफाफदायी घेण्माची लचनफद्धता ऩतकयणे अवणे आलश्मक आशे.  

 उततय देण्माऩूली प्रश्न वलचायणे शी एक चाॊगरी ऩद्धत आशे.  

 माभुऱे केलऱ रोकाॊना इतयाॊचा दृजष्टकोण वभजून घेण्मात भदत शोत नाशी, तय प्रनतवाद देण्माचा प्रमतन कयत अवताना काशी लेऱशी 
शभऱू ळकतो.   
 

माव वाभाजजक कया 
 कभयचाऱमाॊना वॊफॊध ननभायण कयण्मावाठी आणण एकभेकाॊळी वॊऩकय  कयण्मात भदत कयण्मावाठी, कॊ ऩनमा अनेकदा उऩिभ आणण 

कामयिभ प्रामोजजत कयतात. आऩरे वशकायी कोण आशेत माची चाॊगरी कल्ऩना मेऊ ळकते आणण काभाच्मा लातालयणाच्मा फाशेय 

नातवेॊफॊध वलकशवत केरे जाऊ ळकता अळा लेगळ्मा लातालयणात तमाॊना जाणून घेण्मावाठी मा वॊधीॊचा पामदा घ्मा. 
 

वलवलध दृजटटकोनाॊच ेस्लागत कया  
 वलळेऴत: लेगलेगऱी भत ेककॊ ला ऩाश्लयबूभी अवणाऱमा इतय रोकाॊळी वॊलाद वाधण्माचा एक पामदा शा आशे की, जवे जवे त ेइतय 

दृजष्टकोन वभजून घेणे वुरू कयतात, तळी तळी दृष्टीकोन वलस्ततृ कयण्माची षभता लाढत जाते.  
 जेहशा कभयचायी भोकळ्मा भनाने लागतात आणण तमाॊच्मा स्लत: च्मा भताॊऩेषा लेगळ्मा अवरेल्मा भताॊना ऐकून घेतात, तमालय वलचाय 

कयतात आणण प्रनतवाद देतात, तहेशा वशकाऱमाॊभधीर प्रबाली वॊलाद शे राबदामक शोऊ ळकतात. 

प्राभाणणक आणण बफनधास्त याशा. 
 जेहशा कभयचायी थेट वॊलाद टाऱतात आणण इतयाॊफद्दर "तमाॊच्मा अनुऩजस्थती" भध्मे फोरतात, तहेशा वॊफॊध बफघडू ळकतात.  

 जयी वॊलाद वाधणे कठीण आणण त्रावदामक अवरे, तयी वशकाऱमाॊळी थेट आणण प्राभाणणकऩणे वॊलाद वाधण्माची लचनफद्धता ऩाऱा.  
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1.4.2 आऩल्मा ऩमालेषकाळी वॊलाद वाधण्माव शळकणे 

ऩमयलेषकाद्लाया फनलरेल्मा ळेडमूरप्रभाणे कऩडे तमाय कयणे, शे एका शळॊप्माचे प्रभुख आणण प्रथागत कामय आशे.   

आऩल्मा ऩमालेषकाळी वॊफॊध स्थावऩत कयणे  

आऩल्मा ऩमयलेषकाळी चाॊगरे वॊफॊध आलश्मक आशे कायण प्रतमेक टप्प्मालय, आऩणाव तमाच्मा/नतच्माकडून हमालवानमक भाहशती, 
वलधामक टीका आणण वाभानम वभज माॊची आलश्मकता अवत.े   तमाभुऱे तमा वॊफधाव एक चाॊगरी वुरुलात झारी, तय तमाऩावून 

पामदाच शोईर.   

 
 

a. चाॊगरा वॊलाद  

ऩायस्ऩारयक वलश्लाव आणण आदय मालय आधारयत, आऩल्मा ऩमयलेषकाळी चाॊगरा वॊलाद आणण जलऱीक अवणे शी आदळय गोष्ट आशे.  

मात काशी काराॊतयाने वलकाव शोतो, ऩण अथायतच, प्रतमेकाव दवुऱमाकडून कवरी अऩेषा आशे, मावलऴमी फोरणे आणण तमाव ननजश्चत 

कयणे शी एक चाॊगरी वुरुलात आशे.  अळा ऩद्धतीच्मा एक भैत्रीऩुलयक वॊबाऴणाभुऱे, नलकीच हमालशारयक वलऴम स्ऩष्ट शोतात. भात्र, माभुऱे 

एकभेकाॊळी वॊलाद वाधण्माचा वयाल देखीर शोतो आणण एकभेकाॊना जाणून घेण्माचे शे ऩहशरे चयण आशे.    

 

b. वॊफॊधाॊची एकॊ दय अलस्था (टोन)   

आऩल्मारा वोमीस्कय शोईर इतलमा प्रभाणात वॊफॊधाची एकॊ दय अलस्था शळचथर कयणे आलश्मक आशे. तयीशी, तमाच लेऱी हमालवानमक 

अवणे आलश्मक आशे. अतमॊत भैत्रीऩूणय वॊफॊध प्रायॊबी आकऴयक लाटू ळकतो आणण रोक आऩरा वनभान कयत आशे अवे आऩणाव लाटू 

ळकत.े ऩण, शा वॊफॊध आऩल्मा काभाच्मा ननणायमक भूल्माॊकनाच्मा नॊतयच्मा भागण्मा ऩूणय कयण्मात मळस्ली शोऊ ळकणाय नाशी.   
लाईट गोष्ट अळी की, जजथे ऩमयलेषक ननरुतवाशी आणण दयूचा/दयूची लाटतो/लाटतो आणण आऩणाव एक मॊत्र म्शणून लागणूक देतो/देत े

आणण जजथे आऩणाव फोरण्माची आणण वॊऩकय  कयण्माची बीती लाटत,े नतथे ऩरयणाभ, नको अवरेरा आणण प्रनत-उतऩादक अवतो.  
 

c. एक व्मालवानमक दृजटटकोन  

अळा हठकाणी इजच्छत हमालवानमक दृजष्टकोन अवतो, जजथे आऩणाळी आदयाची लतयणूक केरी जात ेआणण तमाभुऱे आऩणाव जोखीभ 

ऩतकयण्मा इतके आणण असान दाखलण्मा इतके वुयक्षषत लाटत ेआणण शळलाम जजथे आऩल्मा भतारा भान हदरा जातो आणण तमाची 
भागणी केरी जाते.  आऩणा दोघाॊनीशी जफाफदायी स्लीकायण्माव तमाय शोणे आणण एकभेकाॊना भानम अवणायी काभाच्मा यचनेची मोजना 
आखणे शी फाफ हमालवानमक आशे. जयी आऩणाकडून आऩल्मा स्लत: च ेवॊळोधन कयण्माची आणण स्लतॊत्रऩणे काभ कयण्माची जफाफदायी 
उचरण्माची अऩेषा केरी जात,े तयी आऩल्मा ऩमयलेषकाने वादय केरेरा वल्रा ककॊ ला कल्ऩना माचा वलचाय कयण्माचा आणण तमाॊना 
ततकाऱ न नाकायण्माचा वल्रा देण्मात मेतो.  
 

1.4.3 ऩमालेषक आणण वला वलबागाॊकडून प्राप्त झारेल्मा अशबप्रामाची शाताऱणी 
आऩल्मा काभचगयीभध्मे वुधायणा कयण्मावाठी, आऩण अशबप्राम प्राप्त कयणे आणण तमाचा लाऩय कयणे आलश्मक आशे. आऩल्मा 
ऩमयलेषकाफयोफय फैठक आमोजजत कयण्माचे आणण आऩणाव आऩल्मा काभावलऴमी ननमशभत अशबप्राम प्राप्त कयण्माचे काभ आऩरे आशे.  

 तमाय याशा. जयी आऩणाकडे वादय कयण्मावाठी जास्त प्रगतीचा अशलार नवेर तयी, तयी प्रतमेक वबेरा अशलार वादय कयण्माच्मा 
फाफी आणण आऩणाव चचाय कयण्माची इच्छा अवरेल्मा वलशळष्ट वभस्मा आणण आऩणाव वलचायामचे प्रश्न माॊच्मावश जा.   

 आऩल्मारा काम ऩाहशजे त ेजाणून घ्मा. जेहशा आऩण आऩल्मा काभाच्मा तऩशळराचा कच्चा नभुनमा (ड्राफ्ट) तमाय कयत अवता, 
तहेशा कोणतमा चयणालय अशबप्राम प्राप्त कयामचा त ेननजश्चत कया. आऩणाव खारीर फाफीॊलय अशबप्राम आलश्मक आशे शे ननदेळीत 

करू ळकता: 
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 वलयवाधायण यचना. 
 काभाची गुणलतता. 
 काभाचा वाभानम प्रलाश. 

 कोणतीशी वलशळष्ट प्रकायचे लस्त्र तमाय कयण्माची ऩद्धत. 

माभुऱे आऩणाव शभी शभऱणाय नाशी की आऩणाव ज ेशले आशे त ेआऩणाव शभऱेर.  तथावऩ, माभुऱे आऩल्मा ऩमयलेषकारा रष 

कें हित कयण्मावाठी काशीतयी शभऱेर आणण तमाभुऱे आऩल्मा गयजा ऩूणय शोण्माची अचधक ळलमता आशे.  

 प्रश्न वलचाया. मोग्म उततय शभऱलण्मावाठी वुस्ऩष्ट प्रश्नाॊची ननशभयती कया. उदाशयणाथय, "भुराॊवाठी लस्त्र ननभायण कयण्माचे आऩण 

काशी नभुने (ऩॎटनय) वुचलता का?" माच्मा ऐलजी "भी ज्मा नभुनमाॊचे (ऩॎटनय) कच्चे स्लरूऩ (ड्राफ्ट) आणण ड्रऩे तमाय केरेरे आशेत त े

आऩणाव मोग्म लाटतात का?" अवे वलचायणे अचधक शे्रमस्कय आशे.   

 

1.4.4 प्रबालीऩणे वॊलाद वाधण्माव शळकणे 

 वक्रीम श्रलणा (शरवननॊग) द्लाये वशकभींळी प्रबाली वॊलादाची वुरुलात शोते.  
ऩण वतम शे आशे की आभच्माऩैकी अनेक जण चाॊगरे श्रोते नाशीत. एखादी हमलती काम म्शणत आशे ते ऐकून घेण्माची आऩरी प्रलतृती 
नवते, आऩण तमाॊच्मा फोरण्मात हमतमम आणतो ककॊ ला तमा हमलतीरा काम म्शणामचे आशे त ेफोरणे वॊऩण्मा अगोदय आऩण उततय 

देण्माची तमायी वुरु कयतो. शे वलयकाशी आऩण टाऱरे ऩाहशजे, वलळेऴत् जेहशा आऩरे ध्मेम शे, वशकाऱमाॊळी प्रबालीऩणे वॊलाद वाधणे 

अवत.े  जेहशा आऩण दवुऱमा वशकाऱमाॊळी फोरत अवतो, तहेशा त ेकाम म्शणत आशेत तमाव वकिमऩणे ऐका. अवे पलत ती हमलती काम 

म्शणत आशे मारा भान शरलून प्रनतवाद हदल्माने ककॊ ला ती हमलती काम म्शणत आशे तमाचा थोडलमात अथय वाॊगून केरे जाऊ ळकत.े  

अवे केल्माने, आऩण फोरणे ऐकत आशात आणण तमाच लेऱी आऩण फोरणे चाॊगल्मा प्रकाये वभजून घेत आशात, माची फाफीॊची ऩुष्टी शोते.  
आऩण आऩल्मा वशकाऱमालय लय एक चाॊगरी छाऩ ऩाडार.  

 वलश्लाव ननभााण कया, ऩण खूऩच अनौऩचारयक फनू नका 
आऩण ज्मा हमलतीफयोफय दययोज काभ कयता, तमा हमलतीळी थोडे लैमजलतकऩणे लागणे ऩूणयऩणे स्लीकायाशय आशे. एक लैमजलतक 

ऩातऱीलय वॊलाद वाधून, आऩण आऩल्मा वशकाऱमाॊभध्मे वलश्लाव ननभायण करू ळकता. तथावऩ, अळा प्रकायच्मा फॊधनाची ननशभयती 
कयताना, स्लत: ची जाणील ठेला आणण अनत औऩचारयकतभेध्मे ओढरे जाऊ नका.  जयी आऩण तमा हमलतीरा खूऩ चाॊगल्मा प्रकाये 

ओऱखता, तयी आऩल्मा फैठका आणण पोन कॉर अजूनशी हमालवानमक आशेत माची खात्री कया. आऩल्मा वशकाऱमाॊळी खूऩच 

अनौऩचायीकते लागल्माने, आऩण तमाॊची गैयवोम करू ळकता आणण माभुऱे आऩल्मा तमाॊच्माळी बवलष्मातीर वॊलादाभध्मे अडचण मेऊ 

ळकत.े 

 आऩल्मा एकॊ दय अलस्थेफद्दर जागतृ याशा  
 ग्राशकाळी पोनलय फोरत अवताना, एकॊ दय अलस्था (टोन) टोन ननधायरयत कयणे कठीण अवत.े आऩणाव एक वलनोद म्शणून काशीतयी 
वाॊगामचे अवत,े ऩण श्रोता तमाचा वलयोधी ककॊ ला अवभ्म अथय घेऊ ळकतो, ज्माभुऱे एक अनऩेक्षषत प्रनतकिमा घडू ळकते. ळलम नततलमा 
स्ऩष्टऩणे वॊलाद वाधण्माचा प्रमतन कया  
 आऩल्मा ळयीयाच्मा बाऴे (फॉडी रॉग्लेज) लय रष ठेला  
वशकाऱमाॊळी वॊलाद वाधण्माभध्मे, ळयीयाची बाऴा (फॉडी रॉग्लेज) एक भशतलाची बूशभका फजालते. आऩण स्ऩष्टऩणे फोरत अवार आणण 

वलय काशी फयोफय फोरत अवार, ऩयॊतु जय आऩल्मा ळयीयाची बाऴा (फॉडी रॉग्लेज) अमोग्म अवेर, तय आऩरे फोरणे आऩल्मा 
वशकाऱमाॊच्मा चाॊगल्मा प्रकाये रषात मेणाय नाशी. मा लयीर वलोततभ उऩाम आशे, आऩल्मा ळयीयाच्मा बाऴेच े(फॉडी रॉग्लेज) बान ठेलणे. 

वशकाऱमाॊळी प्रबालीऩणे वॊलाद वाधण्मालय प्रबुतल प्राप्त कयण्मावाठी, आऩल्मा ळयीयाच्मा बाऴेने (फॉडी रॉग्लेज) कळा प्रकाये प्रबाल ऩडतो, 
आऩण कळा प्रकाये वॊलाद वाधता आणण तमारा इतय हमलती कळा प्रनतवाद देतात मा फाफीॊकडे रष द्मा.  आऩल्मा लतयभान वॊलाद 

ळैरीभध्मे फदर कयणे कठीण शोऊ ळकत ेआणण माव लेऱ राग ूळकतो, ऩयॊतु प्रमतन पामदेळीय ठयतीर. 
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1.4.5 वशकाऱ्माॊळी वभन्लम वाधणे  

 ऩमयलेषकाव भदत कयणे, दरुुस्ती ल वभथयन उऩिभा वॊफॊचधत प्रळावकीम अशलार तमाय कयणे, प्रनतष्ठाऩन वुवलध्मेभध्मे भदत 

कयणे. 

 नेभून हदरेरी कतयहमाॊच्मा कृती आणण भमायदा जाणून घेणे. 

 प्रबालीऩणे तोंडी आणण रेखी दोनशी प्रकाये वॊलाद वाधणे. 

 वलय वशकाऱमाॊफयोफय वशकायी आणण हमालवानमक काभाच ेवॊफॊध स्थावऩत कयणे आणण तमाॊना कामभ याखणे. 

 काभाच्मा काभचगयीचा वॊफॊधात, गुरु आणण लरयष्ठाॊकडून भूल्माॊकन केरे जाणे. 

 खात्री करून घ्मा की कॊ ऩनीद्लाये ऩरयबावऴत केरेल्मा भानकाॊ (स्टॉडडय) च ेऩारन केरे जात आशे.  

 वॊस्थेच्मा पामद्मावाठी ऩमयलेषक ककॊ ला लरयष्ठ शळॊऩी ककॊ ला डडझाइनय माॊच्माद्लाये नेभून हदरेरी कतयहमे ऩाय ऩाडणे. 

 

1.5 भहशराॊवाठी वलवलध प्रकायचे कऩडे 
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1.6 जस्िमाॊवाठी स्कटाचे लेगलेगऱे प्रकाय 
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1.7 ऩुरुऴाॊवाठी भूरबूत प्रकाय 
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1.8 रशान फारके ककॊ ला भुराॊवाठी वलवलध प्रकायचे कऩड े

 

नोट्व   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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 वशकाऱमाॊळी प्रबालीऩणे वॊलाद वाधण्मावाठी प्रशळषक प्रशळषणाथींना एक योर प्रे वादय कयण्माव वाॊगेर. 

 प्रशळषक प्रशळषणाथींना 5-6 वदस्माॊच्मा गटाॊना तमाय कयण्माव आणण खारीर फाफीॊचा वाभना कयण्मावाठी वचूी 
तमाय कयण्माव वाॊगेर. 

a) एक शभत्रतल नवरेरा वशकायी. 
b) उद्धटऩणे फोरणाया ऩमयलेषक. 
c) एक वशकायी जो तमाच्मा/नतच्मा कडून केल्मा जाणाऱमा काभाच्मा अऩेषा ऩूणय कयत नाशी. 

 
 
 
 
 

 शळॊऩी शा/शी लैमजलतक ग्राशकाॊवाठी वूट, जॎकेट आणण कोट माॊचे डडझाईन कयतो/कयते आणण तमाॊना शळलतो/शळलते. ते 

कऩडमाॊत फदर आणण दरुूस्ती देखीर कयतात. 

 आलश्मक फदर ननजश्चत कयण्मावाठी, ग्राशकाॊलय लस्त्र ेहमलजस्थत फवलणे आणण तमाचा अभ्माव कयणे. 

 ळयीयालय उतऩादन मोग्म फवण्मावाठी, ग्राशकाॊची भाऩे घेणे. 

 प्रबालीऩणे वॊलाद वाधण्मात दोन प्रभुख प्रकिमाॊचा वभालेळ आशे: वॊदेळ स्ऩष्टऩणे वाॊगणे आणण श्रोतमारा तो वभजालनू 

वाॊगणे.  

 वशकाऱमाॊभधीर वॊलादाभुऱे, ऩयस्ऩय आदयाचे वॊफॊध स्थावऩत शोण्माभध्मे फयीच भदत शोते.  

 उततय देण्माऩूली प्रश्न वलचायणे शी एक चाॊगरी ऩद्धत आशे.  

 आऩल्मा ऩमयलेषकाळी चाॊगरे वॊफॊध आलश्मक आशे कायण प्रतमेक टप्प्मालय, आऩणाव तमाच्मा/नतच्माकडून हमालवानमक 

भाहशती, वलधामक टीका आणण वाभानम वभज माॊची आलश्मकता अवते.    

 आऩल्मा काभचगयीभध्मे वुधायणा कयण्मावाठी, आऩण अशबप्राम प्राप्त कयणे आणण तमाचा लाऩय कयणे आलश्मक आशे. 

आऩल्मा ऩमयलेषकाफयोफय फैठक आमोजजत कयण्माचे आणण आऩणाव आऩल्मा काभावलऴमी ननमशभत अशबप्राम प्राप्त 

कयण्माचे काभ आऩरे आशे.  

 विीम श्रलणा (शरवननॊग) द्लाये वशकभींळी प्रबाली वॊलादाची वुरुलात शोते. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वत्राच्मा निंतयची कृती 

वायािंळ 
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शळकण्माचे ऩरयणाभ:   

 शळराई भळीन आणण तमाच्मा बागाॊना वभजून घेणे. 
 शळराई भळीनचा ऩरयचम. 
 औद्मोचगक शळराई भळीन आणण घयगुती शळराई भळीन माॊच्मा बागाॊभधीर पयक वभजून घेणे. 
 टे्रडर (ऩामाने चारलण्माचे) शळराई भळीनफद्दर जाणनू घेणे. 
 शळराई भळीनची देखबार कळी कयाली आणण तमाॊची काऱजी कळी घ्माली शे वभजनू घेणे. 

 

चरा आऩण आठल ूमा:    

 

प्रशळषक शे प्रशळषणाथींकडून खारीर वलऴमाॊचा वयाल करून घेतीर: 

 शळॊप्माच्मा काभकाजाची बूशभका. 

 वलवलध प्रकायचे कऩड ेओऱखणे. 

मा वत्राचे चचेच्मा ऩद्धतीने आमोजजत केरे जाईर. 
 
 
 
 

 प्रशळषक शे प्रशळषणाथींना वलचायतीर की तमाॊना शळराई भळीन आणण तमाच्मा कामायवलऴमी काशी अनुबल आशे ककॊ ला नाशी. 
ज्माॊना रुची आशे अवे प्रशळषणाथी आऩरे अनुबल वाॊगण्मावाठी तमाॊचे शात लय कयतीर. 

 प्रशळषक शे लगायभध्मे प्रशळषणाथींना शळराई भळीनच्मा कामायवलऴमी काशी जहशडडओ दाखलतीर. 

 

2.1 शळराई भळीन 

थोडलमात वाॊगामचे झारे तय, शळराई भळीन शे काऩडाॊना शळराई कयण्मावाठी ककॊ ला टाके घारण्मावाठी माॊबत्रक ऩद्धतीने वुई 

जोडरेरे एक भळीन अवते.  तमाव एकतय ऩामाने ककॊ ला लीजेद्लाये चारलरे जाऊ ळकते. जयी आजकार फाजायात अनेक प्रकायचे 

शळराई भळीन उऩरब्ध अवरे, तयी तमाॊची प्राभुख्माने दोन वलस्ततृ वलबागाॊभध्मे वलबागणी केरी जाऊ ळकते. 

 

 

वत्राच्मा अगोदयची कृती 

प्रकयण - 2 
 औद्मोगगक शळराई भळीनचा ऩरयचम 
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ज्माॊना आऩण आऩल्मा आई आणण आजीद्लाये उऩमोग कयताना फनघतरे आशे, तमा वाध्मा शाताने ककॊ ला ऩामाने चारलल्मा 
जाणाऱमा शळराई भळीनरा, घयगुती लाऩयावाठी फनवलरे गेरे शोते. आजकार भमायहदत कारालधीभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

उतऩादनावाठी, ऩूणयऩणे स्लमॊचशरत आणण वॊगणकीकृत शळराईभळीनचा लाऩय केरा जातो. 
 

 

2.2 घयगुती शळराई भळीन आणण त्माचे बाग 

मा वलबागात, आऩण शळराई भळीनचे वलवलध बाग आणण तमाॊच्मा कामायवलऴमी भाहशती प्राप्त करू. 

 

 
 

2.2.1 वुईची प्रेट (नीडर प्रेट) 

वुईची प्रेट (नीडर प्रेट), ज्मारा थ्रोट प्रेट अवेशी म्शटरे जाते, दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन) रा ऩकडून ठेलणायी जागा झाकते.  

वुईच्मा प्रेटचे (नीडरच्मा प्रेटचे) इतय फयेच कामय आशेत. वुईच्मा प्रेटचे (नीडरच्मा प्रेटचे) खारीर बाग अवतात: 

 वुई आत जाण्माचे बोक  

 शळराई भागयदळयक म्शणनू कामय कयणाऱमा राईन  

 पीड डॉग फवण्मावाठी बोके. 

                                              

घयगुती शळराई भळीन. औद्मोगगक शळराई भळीन 
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2.2.2 दोऱ्माची कपयकी (फॉबफन) 

 दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन) रा वुईच्मा प्रेट (नीडर प्रेट) लय फवलरेरे अवते.  

 दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन) चा धागा काऩडाव खारच्मा फाजनेू टाके घारतो आणण टालमाॊना जालेगय फाॊधतो.  
 आऩण शळलरेल्मा तुकडमाव जेहशा उरटे करून फघतो, तेहशा आऩणाव शा धागा हदवून मेतो.   
 जेहशा आऩण एक येऴा शळलतो, तेहशा भळीनच्मा धाग्माच्मा रयऱा (स्ऩूर) ऩावून टाके लयती मेतात, तय खारीर टाके दोऱमाच्मा 

कपयकी (फॉबफन) ऩावून मेतात. 

 वुईच्मा प्रेटच्मा (नीडर प्रेट) खारी अवरेरी दोऱमाची कपयकी (फॉबफन) शी दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन)च्मा धाग्माव ऩकडून 

ठेलते आणण तमाव भळीनभध्मे, एकतय दोऱमाच्मा 
कपयकीच्मा (फॉबफन) केशवॊगच्मा बागाच्मा लयतनू ककॊ ला 
वभोरून वेट केरे जाते.  

 दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन) च्मा केशवॊगच्मा बागाच्मा 
वभोरून उघडणाऱमा वयकतमा दयलाज्माद्लाये दोऱमाच्मा 
कपयकी (फॉबफन) कड ेजाता मेते.  चचत्रात 

दाखवलल्माप्रभाणे दोऱमाच्मा कपयकी (फॉबफन) च्मा कडी 
(रॎच) द्लाये दोऱमाच्मा कपयकीरा (फॉबफन) वुयक्षषत ठेलरे 

जाते.  

 
 

2.2.3 वुईचे बोक 

 वुईचे बोक शे एक अवे एकेयी बोक अवते ज्माच्मा वयऱ शळराईवाठी लाऩय केरा जातो 
ककॊ ला ते एक अवे आमताकृती बोक अवते, ज्माभुऱे वुईद्लाये रुॊ द टाके (उदाशयणाथय नागभोडी 
टाके) घारता मेऊ ळकतात.   

 उजलीकडीर वुईच्मा प्रेटलय ध्मान द्मा. नतरा जललजल्टॊग ककॊ ला वयऱ शळराईवायख्मा 
ननमशभत, वयऱ टालमाच्मा शळराईवाठी एक रशान गोर बोक आशे.  

 फाशेयीर कडाॊलयीर दोन राॊफ बोकाॊभुऱे, पीड डॉग ऩढेु मेऊ ळकते (पीड डॉगवलऴमीचे 

स्ऩष्टीकयण खारी हदरे गेरे आशे). 

 

 

 

2.2.4 पीड डॉग 

 भळीनभधून वायख्मा ऩद्धतीने काऩडाव वयकलणाऱमा, पे्रवय पुटभुऱे ननभायण 

शोणाऱमा ऩुढच्मा, खारच्मा, भागच्मा आणण लयच्मा गतीॊचा लाऩय कयणाऱमा दातेयी 
मॊत्रणेव पीड डॉग अवे म्शणतात.   

 पीड डॉग शे काऩड ऩुयवलते (काऩड शरलत ठेलते), तय भळीन शे काऩड शळलते.   

  

 



 
 

Tailor (Basic Sewing Operator)   
 

 
 

30 

 
 

 

 

 

 
 

A. शबन्न प्रकायचा ऩुयलठा (डडपयेंशळअर पीड) आणण लॉककॊ ग पीट 
 

पीड डॉग पलत खारून ऩुयलठा कयतात. काऩडाच्मा दोन थयाॊभधनू 

शळराई कयताना, एका थयारा दवुऱमा थयाऩेषा शबनन लेगाने ऩुयलरे 

जाण्माची ळलमता अवते.   

 

जयी शळराईच्मा वुरुलातीरा दोन थयाॊची ऩूणयऩणे हमलजस्थत जऱुणी 
केरेरी अवेर, तयी शळराईच्मा ळेलटी, शे थय "ऑप," म्शणजे दवुऱमा 
ऩेषा ऩहशरा आखडू अवू ळकतात.  

 

वॉवऩरॊगच्मा शळॊप्माव मालय काभ कयणे पाय अलघड जाऊ ळकते.  

 
 

मा वभस्मेचे ननयाकयण कयण्मावाठी, दोन शबनन उऩाम आशेत.  

 

1. शबन्न प्रकायचा ऩुयलठा (डडपयेंशळअर पीड): शबनन प्रकायचा ऩुयलठा (डडपयेंशळअर पीड) शे ऩुढीर आणण भागीर अळा दोनशी 
पीड डॉगच्मा शारचारीलय ननमॊत्रण ठेलते.  

 

 काऩडाच्मा दोनशी थयाॊना एकाच लेगाने ऩुयलरे जाते. 

 जय आऩण ताणल्मा जाणाऱमा ककॊ ला वुयकुतमा ऩडणाये काऩड शळलत अवार, तय आऩण शबनन प्रकायचा ऩुयलठा 
(डडपयेंशळअर पीड) च्मा लाऩय करू ळकता.   

 वभोयच्मा पीड डॉगभुऱे, काऩड फाशेय ऩडण्माच्मा तुरनेत काऩडाव आत घेणे अचधक जरद शोते.  माभुऱे आऩरे 

शळलणकाभ ताणरे जाण्माव ककॊ ला ते लाकड ेनतकड ेशोण्माव योखरे जाऊ ळकते.   

 आऩण शबनन प्रकायचा ऩुयलठा डामर (डडपयेंशळअर पीड डामर) रा लयच्मा हदळनेे कपयल ूळकता, जेणेकरून ताणल्मा 
जाणाऱमा काऩडाची शळराई कयताना, आऩण स्लेच्छेने आऩरे काऩड गोऱा करून तमालयीर तयॊगाॊना शटल ूळकता. 

 

  रषात ठेलण्मावायख्मा गोष्टी 
 पीड डॉग काऩड ऩुयलत अवते, त्माभुऱे काऩडाव कधीशी ढकरू ककॊ ला ओढू नका.   
 र्ळराई कयत अवताना ज्माप्रभाणे काऩड ऩुयलरे जाते, त्माप्रभाणे त्मारा ददळा द्मा.   
 ऩाठीभागून ननघणाऱ्मा काऩडालय एक शात ठेला आणण वभोरून ऩुयलल्मा जात अवरेल्मा काऩडालय दवुया शात 

ठेला.   
 काऩड वयऱ ऩढेु जाण्मावाठी, काऩडाव ददळा देण्मावाठी आऩल्मा शाताॊचा शऱुलायऩणे लाऩय कया. 
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2. जय आऩल्मा भळीनभध्मे शबनन प्रकायचा ऩुयलठा (डडपयेंशळअर पीड) ची वोम नवेर, तय आऩण लॉककॊ ग पुटचा लाऩय करून  

     देखीर तवे करू ळकता.   
शे एक अवाभानम हदवणाये एलस्टेंळन आशे, जे शळराई केल्मा जात अवरेल्मा काऩडालय पीड डॉगचा एक अनतरयलत वेट प्रदान 

कयण्मावाठी ननभायण केरेरे अवते.   

लॉककॊ ग पुट शे इतय शळराई भळीनच्मा ऩामाॊवायखे हदवत नाशी. शे भोठे आणण अलजड अवते आणण तमाव वुईच्मा ऩट्टीरा 
(नीडर फाय) जोडणाया एक शात (आभय) अवतो.   
शी अनतरयलत ऩट्टी आता शळराई भळीनरा भळीनच्मा लयच्मा बागालयीर काऩडाव तमाच लेगाने खेचण्माव ननदेशळत कयते, ज्मा 
लेगाने ती तऱाच्मा काऩडाव खेचत अवते.  

 लॉककॊ ग पुटभुऱे अवाभानम प्रकायच्मा काऩडाॊची शळराई ळलम शोते. 

 माभुऱे प्रेडची जुऱणी कयणे आणण वलशळष्ट डडजाईन तमाय कयणे वोऩे शोते. 

 माभुऱे आऩल्मा भळीनभधनू शळराईभध्मे लाढ न शोता ककॊ ला ती गोऱा न शोता 
शळराई चारू याशते.  

 शे ननवयडमा काऩडारा वलय हठकाणी ऩवयण्माऩावून योखरे जाते आणण यजईवायख्मा 
भोठ्मा लस्तूॊना वशजऩणे एकत्र शळलता मेते. 

 
 

2.2.4 पे्रवय पूट 

पीड डॉगभुऱे शळलल्मा जात अवरेल्मा काऩडाॊना भागय दाखवलरा जात अवताना, पे्रवय पूट काऩडाव जागेलय ऩकडून ठेलते.  

लाऩयरेल्मा प्रकायानुवाय ते वलवलध वलळेऴ कामे वुद्धा कयतात.  

लेगलेगळ्मा शेतूॊवाठी लेगलेगळ्मा प्रकायच्मा पे्रवय पूटरा, खारी चचत्राॊवश स्ऩष्ट कयण्मात आरेरे आशे.  

उदाशयण: : 

योल्ड शेभ पुटभुऱे काऩडाव शळराईवाठी खारी गोऱा केरे जाते आणण ऩाठीभागे एक बोक अवरेल्मा ऍजप्रक पुटभुऱे, भोठ्मा 
भुरामभ काऩडातनू (वॎहटन) टालमाव ऩाय जाऊ हदरे जाते.  वाभानमऩणे लाऩयरे जाणाऱमा इतय वलळऴे पुटभध्मे, णझऩय पुट आणण 

फटशोर पुट माॊचा वभालेळ आशे. कोणतमा प्रकायचे पुट उऩरब्ध आशेत आणण तमाॊचा कधी लाऩय कयामचा शे जाणनू घेतल्माने 

आऩल्मा काभाच्मा गुणलततेभध्मे भोठा पयक ऩडू ळकतो.  शळराईच्मा दयम्मान त्रावदामक कायणाॊचे प्रभाण देखीर मा वलळेऴ 

पुटभुऱे कभी केरे जाते. 
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