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प्रस्तावना 
 

रामायिकाळापसून परीट व्यवसायािी परंपरा आहे. नदीकाठी घाटावर कपडे आपटून ध िारा 
परीट पाहून एक परदेशी म्हिाला “हा कपडे ध तो आहे, का दगड फोडतो आहे?” कपडे आपटण्या झकवा 
धोपटण्याम ळे, त्यािे धागे कमक वत होतात ही जािीव फार कमी जिानंा असते. परंपरागत ध ण्याच्या 
पध्दतीला चवज्ञानािी जोड न चमळाल्याम ळे आपल्याकडिा लाँड्री व्यवसाय चवशषे स धारला नाही. 
 

श्री. द. म. शाचलग्राम यानंी १९३० ते १९३४ मध्ये ओगले याचं्या काि कारखानयातं काम केले. 
तेथील ओगले व पाध्ये याचं्याप्रमािे आपिही स्वतंत्र धंदा काढावा असा चविार करून, १९३४ साली 
कराडला परटािा व्यवसाय स रू केला. साठ वषांपूवी, कराडसारख्या गावी, एका ब्राह्मिाने घाटावर 
लोकािें कपडे ध िे, यासाठी मनािी केवढी तयारी, खंबीरता व चनश्चय केला असेल यािी कल्पना करवत 
नाही. पि स्वतंत्र व्यवसाय करण्यािा ध्यास व ओगले, पाध्ये, धनी वलेिकर, यािें आदशश प ढे ठेवनू, 
त्यानंी परटािे काम स रू केले. ‘जो जो जयािा घेतला ग ि, तो तो म्या ं ग रु केला जाि, “Work is 
worship” व ’ठरवले ते चनश्चयाने पार पाडण्यािी चनष्ठा’  याम ळे ते सवश अडििींवर मात करू शकले. 
चिकाटी, हातोटी, सिोटी, चलखोटी व कसोटी, या भाडंवलावर ते यशोमंचदराच्या पायऱ्या िढत गेले. 

 
१९३७ साली इंग्लंडहून कपडे ध ण्यािी यंत्र साम ग्री मागवली. यंत्राबरोबर यंत्र उभारण्यािी व 

िालवण्यािी माचहती पचत्रका नसताना, मशीन बसवले व िालवले. या कामात कल्पकतेने प्रयोग करून 
आलेल्या अडििी सोडवल्या. लाँड्री बाबतिी काही प स्तके व माचसके, त्यानंी इंग्लंडहून मागवली व नीट 
अभ्याचसली. म्हितात ना, गं्रथ हे ग रु आहेत. ते ज्ञान देतात, सल्ला देतात, सावध करतात, दष्टी देतात 
आचि अज्ञात अशा जगािी दालनेही उघडून देतात. परदेशात वाफ (Steam) वापरून ध ण्यािी पध्दत. 
यासाठी लागिारा बॉयलर (Boiler), त्यािे परवाने इनस्पेक्टरच्या तपासण्या, स रचिततेसाठी लागिारी 
व्यवस्था, या सवश अडििींवर मात करण्यासाठी त्यानंी वाफेऐवजी गरम पाण्याने ध ण्यािी स लभ पध्दत 
यशस्वी केली व प्रिारात आिली. श्री. शाचलग्राम शाळेच्या जगात हायस्कूलपयंति चशकले, पि जगाच्या 
शाळेत, या व्यवसायाने त्यानंा खूप चशकवले व घडचवले. त्यानंी आधी केले, ि कले ते स धारले, अभ्याचसले, 
चनरीचिले, प्रयोग केले, अन भवले, व्यवसायात यशस्वीपिे वापरले व नंतर सवांस या प स्तकरूपाने 
साचंगतले. अन भव हा मोठा चवचित्र चशिक आहे. तो प्रथम परीिा घेतो व नंतर चशकवतो. येथे अन भवािे 
बोल आहेत. To err is human सामानय मािूस ि का चवसरतो. पि शहािा मािसू ि कािंी कारिे मात्र 
कधीि चवसरत नाही. यािा प्रत्यय या प स्तकात जागोजागी येतो. काही उदाहरिे उल्लेखनीय आहेत. 
ग्राहकाशी वादावादी टाळावी. लाँड्रीवाल्याने चमळते घ्याव े (पान १०), ध ण्यापूवी चखसे तपासून वस्तू 
सापडल्यास काढून ठेवा व ग्राहकास परत करताना नोंदवहीत त्यािी सही घ्या (पान ११), नव्या मािसाने 
धंदा स्स्थर होईपयंत, मोठे काँरॅक्ट घेऊ नये त्यात धोका असतो (पान २१), आपि धंद्यािे मालक नसून 
नोकर आहोत ही भावना ठेवा (पान ३९), कपडे वॉझशग मचशनमध्ये भरताना फटीवर कापड ठेवा (पान 
८५), हायड्रोमध्ये कपडे बाजूला सरकून जागा होते. त्यात आिखी कपडे भरिे योग्य नव्हे (पान ८७), 
ब्लीझिग दोन टप्पप्पयात केल्यास, चिया द प्पपट केल्यािा पचरिाम चदसतो, पि द प्पपट ब्लीझिगने जो कपडा 
कमजोर व्हायिा त्यापासून संरिि चमळते (पान १०६), जास्त गरम इस्त्री चफरवल्यास कपडा करपतो, 
डाग पडतो व कमजोर होतो. हे डाग पािी लाऊन उनहात ठेवल्यास जातात (पान १५४), काय व कसे 
कराव,े याचशवाय काय करू नये यािीही यादी चदली आहे (पान १५६). 

 



 

           

कपड्ानंा अनेक कारिानंी डाग (शाईिे, बॉलपेनिे, िहािे, गंजािे, पेंटिे, अन्नािे... इत्यादी) 
पडतात. हे डाग काढिे लाँड्रीिे महत्त्वािे काम. ते कसे व कोित्या रसायनानंी काढाव,े हे डाग काढिे या 
प्रकरिात सवश चियासंह चदले आहे. 

 
कपडे ध ण्यासाठी पािी चकती लागते, ते चकती मृद  (Soft) हव.े ते कसे तपासाव,े त्यािा जडपिा, 

(Hardness) पािी सॉफ्ट करण्याच्या पध्दती, सॉफ्ट न करण्याम ळे होिारे द ष्ट्पचरिाम याबदल ल सचवस्तर 
माचहती प्रकरि १६ मध्ये चदली आहे. साबि, सोडा व चडटजंटस्  यािें प्रकार व उपयोगािी पध्दत प्रकरि 
१७ मध्ये देऊन ब्लीझिग पावडर, नीळ व लाँड्री कामात लागिाऱ्या अनेक केचमकल्सिी सचवस्तर माचहती 
चदली आहे. 

 
हे प स्तक लाँड्री व्यवसाय नव्याने स रू करिाऱ्याला व लाँड्री व्यवसायािी परंपरा असिाऱ्यानाहंी 

मागशदशशक आहे. 
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“With deep gratitude and with profound respect I dedicate this book to these two 
noble personalities who bestowed me with thorugh technical knowledge of laundering, which 
was unknown in India till 1940. 
 
 

-D.M. Shaligram 
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प्रकरि १ 
 

अल्प पहरचय 
 

नोकरीतून चनवृत्त िंाल्यावर वचडलािें रहािे प्रथम िाचळसगाव नंतर भ सावळ येथे असल्याने मािें 
मराठी ४ थी पयंतिे चशिि भ सावळच्या शाळेत िंाले. १९२१ साली वयाच्या १०-११ या वषी चपतृछत्र गेले. 
मागोमाग २ वषात माताही गेली. यावळेी आम्ही कऱ्हाडला येऊन राचहलो होतो. पोरका िंालो. क िािा 
आधार नव्हता. वचडलािंा देवधमश, परमाथाकडे कल असल्याने, त्यानंी मागे काही ठेवले नव्हते. मात्र 
िागंल्या संस्कारािा वारसा मला चमळाला होता. 

 
‘चटळक हायस्कूल’ कऱ्हाडमध्ये चशिि स रू िंाले. शाळेत नादार, जेविािे एकेकाकडे वार. 

रहायला पि एके चठकािी चमळाला आधार. रहाण्यािी सोय िंाली. मालकाचं्या घराति “स मंत पे्रस” या 
नावािा छापखाना होता. चतथे कंपोझिंग चशकलो. त्यावर फी प रते पैसे चमळू लागल्यावर “फ्री चशप नको, मी 
फी देईन” असे सागंिारा, तूि पचहला, असे त्यावळेिे शाळा प्रम ख म्हिाले होते, ते आठवतंय. मी मािें 
चमळवनू जगिार. कमीपिा, झमधेपिा देिारी दयेिी मदत नको, या स प्त स्वाचभमानािा मला िालू 
आय ष्ट्यात िागंला उपयोग होतो आहे. जागामालक होते उतारवयािे. प्रकृतीम ळे फक्त रात्री एक वळे 
खानावळीिा डबा आिलेला जेवीत. त्यानंी खाऊन थोडे उरे. डबा आिून देण्याच्या व तो घासून 
ठेवण्याच्या बदल्यात सकाळी भ केपोटी “उरलेले खात जा” असे त्यानंी साचंगतले होते. चदवसातून ४-५ 
वळेा िहा घ्यायिे. िहा व्हायिा ि लीवर. डबा घासायला या ि लीतील राख घ्यायिो. एक चदवस राख 
घेताना, त्यात एक अंगठी लागली हाताला. ती दडपून ठेऊन घ्यावी असा चविार, पैशाला महाग होतो तरी 
मनात आला नाही. सापडलेली अंगठी मालकाला चदली. मी काय नादार आचि वारकरी म लगा, तेव्हा 
घेईन ती अंगठी, असे त्यानंा वाटले होते. “त िंी परीिा बचघतली” असे द सऱ्या चदवशी ते मला म्हिाले. ही 
लहानपिीिी माझ्या प्रामाचिकपिािी कसोटी, प ढच्या आय ष्ट्यातही यापासून मी दूर गेलो नाही. ‘लबाड’ 
असा शरेा, क िाकडूनही येऊ नये, अशी वागिकू ठेवण्यािे व्रत शक्यतोवर साभंाळले आहे. 

 
हायस्कूल चशििानंतर ओगले याचं्या काि कारखानयात नोकरीस लागलो. ही गोष्ट १९३० मधली, 

कारखाना लहान, इमारत साधी, ज नी, चवतळलेल्या काि भट्टीवर काम. जवळ जवळ ११०० सें. टेंपरेिर 
असेल चतथले. अंगावरिे कपडे, िड्डी-शटश-चदवसभर घामाने झिब असावयािे. याही चदव्यातून पार पडलो. 
चनयचमत, कष्टाळू व सिोटीिा, असा वचरष्ठाचं्या नजरेत मी भरत गेलो. 

 
क िी कामगार, न चविारता घरी राचहला तर त्यािा हजेरी ब कात ताबंड्ा शाईने ‘A’ माडंीत 

असत. ‘लेट’ साठी पि ताबंडी नोंद असायिी. चतथल्या ४ वषाच्या नोकरीत मी नावाप ढे ताबंडी शाई, कधी 
येऊ चदली नाही. त्या काळात, काि कारखानयाच्या खडतर कामात, चटकिारा चशचित व ब्राह्मि असा मीि 
पचहला ठरलो. ‘िोख काम करिारा’ असे मािें वचरष्ठ मला ओळखीत. िागंल्या वचरष्ठाचं्या सहवासाने, 
बरेि काही-िागंले ग्रहि करता आले. िागंला नोकर ठरलो, म्हिनू वळे आल्यावर, िागंला मालकही 
होता आले. ध्येयचनष्ठ मंडळींच्या सहवासाने, काहीतरी ‘नवीन कराव’े, अशा चविाराकडे मन वळू लागले 
आचि एक चदवस, वचरष्ठानंा कळवनू कऱ्हाडला धोब्यािा (लॉनड्रीिा) धंदा करण्यासाठी नोकरीला रामराम 
केला. 

 



 

           

नोकरीला लागलो १९३० साली, पगार होता, दरमहा रुपये १८, सोडली १९३४ साली, तेव्हा पगार 
चमळे रुपये २८ व वय वष े २३ धंद्याला भाडंवल नाही. मािूसबळ नाही. पि मनािा “चहय्या” होता, 
“करायिेि” असा. पत्नीच्या हातातले चजन्नस मोडून आलेले रुपये १८० हे उभे केलेले भाडंवल. 

 
या भाडंवलावर मािंा धोबी (लॉनड्रीिा) धंदा स रू िंाला. 

 
त्यावळेच्या समज तीप्रमािे, िागंली होती ती नोकरी सोडून गावािी घाि ध ण्यािा धंदा स रू 

केल्याम ळे, पचहली २-३ वषे, क िी नातेवाईक फारसे घरी येत नसत. िोख काम, चनयचमतपिा, चिकाटी 
आचि नवीन काही करण्यािी धडपड याम ळे धंद्याला जरा बाळसे येऊन, त्यािे रूप बदलत गेले. मग 
मंडळी येऊन कौत क करू लागली. हे १९३६ मधले. त्यावळेी प ण्यात दोघा ब्राह्मि मंडळाचंी (लॉनड्री) 
द काने होती. इतरत्र या धंद्यात ब्राह्मि मािसू नव्हता. 
 

परदेशात हा धंदा यंत्राने केला जातो, असे ऐकले होते व कै.पंचडत नेहरंुिे कपडे पचॅरसहून ध वनू 
येतात, असे ऐकून होतो, ही गोष्ट १९३४ मधली. तसे आपिास काही करता येईल का? हा नवीनपिािा 
ध्यास मनात होताि, आपिही यंते्र आिावीत असे ठरवनू, इगं्लडहून अगदी छोटा लॉनड्री सेट आिवनू, 
१९३७ मध्ये यंत्राने कपडे ध ण्यािे काम, कऱ्हाडसारख्या एका ताल क्याच्या गावी स रू केले. 
  

हाताने न घासता, न आपटता, न चपळता कपडे ध वनू चनघतात, हा चवषय ५० वषापूवी मोठा 
कौत कािा िंाला होता. यंते्र आली, बसचवली, कपडे पि ध वनू-स कवनू चनघू लागले; पि शास्त्रश ध्दरीतीने 
व हाताने काहीही चिया न करता, यंत्राकडून कशा रीतीने काम घ्यायिे, यािी माचहती क ठे होती? त्यावळेी 
ती माचहती, काही यंत्राबरोबर आली नव्हती. मग स्वतःच्या कल्पनेने, काही प्रयोग केले. तासा-तासाने 
कपडे उकडून घेता येण्यासारखी अगदी नवीन पध्दतीिी “पोटेबल” भट्टी, स्वतःच्या कल्पनेने तयार करून 
घेतली. आपटल्याचशवाय कपडा स्वच्छ चनघू लागला. पि घासण्यािी जरूरी राचहली. ते पि मशीनमधेि 
िंाले पाचहजे, हा ध्यास होता. त्यासाठी मग इंग्लंडहून लॉनड्रीवरिी टेस्क्नकल प स्तके, माचसके मागवली. 
प स्तकातील माचहतीप्रमािे बरेि मचहने, वगेवगेळे प्रयोग केल्यावर, आपल्या रहािीमानात ज ळिारी व 
परवडिारी स्टीम न वापरता “ध लाई (चिया) पद्धत” जमवण्यात यश आले. 
 

मशीन ध लाई ही “स्टीम” चशवाय नाहीि, असे इंग्लंडमधील समीकरि आहे व होते. स्टीमसाठी 
बॉयलर ठेवावा लागते त्याला जळिािा खिश फार. तो कसा िेंपिार? त्यावळेी ज ने ३पैसे (नव े५ पैसे) 
कपडा असा ध लाईिा दर होता. चशवाय कायदे-कानंूिा जाि. स्टीमचशवाय न सत्या उकळत्या पाण्यावर, 
उत्तम ध लाई करण्यािी पध्दत, आपल्याकडे प्रथम माझ्याकडून स रू िंाली. स्टीम नाही, तर लॉनड्री नाही, 
असा म ंबईच्या धंदेवाल्यािंाही पक्का समज होता. आता खूपि मशीन लॉनड्रीज चनघाल्या आहेत आचि 
बह तेक चठकािी माझ्या प्रोसेसप्रमािे ध लाई करण्यािी पध्दत िालू आहे. क ठे अगदी चबनिूकपिे, क ठे 
अध्याकच्च्या माचहतीवर पि स्टीमचशवाय ध लाई होऊ शकते, ही गोष्ट आता सवांना पटत िालली आहे. 
धंदा रोजच्या गरजेिा असल्याने, वाव िागंला आहे. 
 

द सरे महाय ध्द िंाले. सगळ्या वस्तंूिी महागाई िंाली आचि या वॉरमधे “वॉर क्वाचलटीने” 
क्वाचलटीवर जय चमळचवला. पि चतला, माझ्या लॉनड्रीत मी चशरू चदले नाही. 
 



 

           

“म ंबई, चदल्ली, कलकत्ता अशा चठकािी देखील ‘आमच्या अंगावरिे कपडे, इतरापेंिा उठून चदसत 
असत’” असे मािें काही ग्राहक परत आल्यावर सागंायिे. समाधान वाटायिे, ते ऐकून! मात्र हे साध्य 
करायला खूप चिकाटीिे प्रयत्न, ३ वषािा काळ व बरािसा पैसा खिी घालावा लागला. ही “रेचडमेड” 
चमळालेली चवद्या नाही. स रवातीला तर, भट्टी नदीवर नेऊन स्वतः ध वावी लागे. इस्त्रीवाला बनाव ेलागले. 
परीटि व्हाव ेलागले होते. या सगळ्या चदव्यातून गेल्यावर, आता हे चदवस लाभले आहेत. 

 
ध लाईिी यंते्र बनवण्यािा उद्योगही िालू करून सध्या तो एकाकडे सोपवला आहे. 
 
कऱ्हाडसारखे लहान गाव. धंदा काय, तर परटािा. अशा छोटेखानी गावात, धंदा जोमात िालू 

असल्यावळेी २०-२५ लोकानंा रोजगार चमळवनू देऊ शकलो. आधी कोि होतो? कारखानयातला एक साधा 
कामगार, ध लाईसारख्या धंद्यात, एका लहान गावी, वार्षषक लाखाभरािी उलाढाल करण्याइतपत पल्ला 
गाठू शकलो होतो. ही समाधान वाटाव ेअशीि गोष्ट मानतो मी. 

 
इतकी मजल गाठताना, वाटेत खूप ठेिा खाव्या लागल्या. बरे वाईट अन भवही प ष्ट्कळ आले. या 

धंद्यािा रस्ता धरलेल्यानंा, माझ्या अन भवजनय माचहतीिा उपयोग व्हावा, त्रास न कसान होऊ नये, या 
उदेल शाने ही “पॉवर लॉनड्री यंत्र-तंत्र-मंत्र” प स्स्तका चलहून सेवलेा सादर केली आहे. ती त मच्या बरीिशी 
उपयोगी पडेल असा चवश्वास वाटतो. मग कळवाल ना अन भव त मिा? बराय, येतो तर; नमस्ते. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि २ 
 

पे्ररिा व ऋिहनरे्दश 
 

१९३० ते १९३४ हा काळ गेली ओगले काि कारखानयातील नोकरीत. त्याकाळी कारखानयािे 
मालक-िालक हे आपले अन्नदाते अशी आमिी भावना होती. मालक कै. आत्मारामपंत ओगले व जनरल 
मनेॅजर कै. पाध्ये काका. मालक बोलायला जरा खरबडीत, पि मनाने मोकळे व कनवाळू होते. पाध्ये 
काका सगळीकडे नजर व जरब ठेविारे,सहृदय व सज्जन. कामगारािें आश्रयस्थान. मालक व पाध्ये काका 
यािंी अचभन्न जोडी होती. ओगले-बनलेले पाध्ये, असा त्यािंा कारखानयाच्या रौप्पय-महोत्सव प्रसंगी, औंधिे 
कै.पंत प्रचतचनधींनी यथोचित उल्लखे केला होता. माझ्या सारख्या तरुिाप ढे, या आदशश व्यक्ती होत्या. 
मालकाचं्या पकैी आिखी एक आम्हाला आदशश व्यक्ती म्हिजे कै. शकंरराव ओगले. उदार ग िग्राहक पि 
करडे. बह दा हे बाहेर चफरतीवर असायिे. त्याम ळे दैनंचदन संबधंािा लाभ चमळाला नाही. मालकािें 
मदतनीस अचधकारीही िालकािंा चकत्ता चगरविारे असेि होते. अशा चठकािी नोकरी करताना, बरेि काही 
चशकता आले, पहाता आले, अन भव चमळाला. या मंडळींच्या सहवासाने, याचं्याप्रमािेि आपिही काहीतरी 
स्वतंत्र धंदा काढावा, असा चविार मनात घर करू लागला. इकडे क िी न केलेला धंदा करायिा, अशी पि 
एक ओढ होती. १९३४ साली परटािा धंदा क िी यंत्र सहाय्याने केलेला नव्हता. म्हिून त्याति पाऊल 
टाकायिे ठरवले. चविार पक्का करून, एक चदवस अचधकाऱ्यािंी परवानगी चमळवनू नोकरी सोडली आचि 
कराडला येऊन परीट िंालो. 

 
स्वीकारलेला धंदा चिकाटीने करीत आलो. यशोदेवतेच्या मचंदरात प्रवशे चमळाला. पि म ळात, ही 

स्वतंत्र धंद्यािी पे्ररिा, वरील मंडळींिा आदशश समोर असल्याने चमळाली. यशोदेवतेच्या मंचदराकडे जाताना 
वाटेतील-चिकाटी, होतोटी, सिोटी व चलखोटी, कसोटी या महत्त्वाच्या पायऱ्यािंी जािीव सागंलीिे 
मानयवर चगरिी मालक ‘कै. धनी वलेिकर’ यानंी आप लकीने चदलेली ध्यानात होती. 

 
जे थोडेबहूत यश-लौचकक लाभले आहे, त्यामागिी पे्ररिा मला या थोर मंडळींच्याकडून चमळाली, 

असे मी मानतो; म्हिून हा ऋिचनदेश केल्याचशवाय रहावत नाही. 
 
आिखी एका बाबीिा चनदेश करायिा आहे. तो म्हिजे मला अन भवाला आलेल्या इंस्ग्लश 

लोकाचं्या उच्च व्यापारी नीतीिा. इंस्ग्लश कंपनीकडून डोळे चमटून यंते्र मागचवली. ६-७ मचहनयात ती आली; 
अगदी कॅटलॉगमधील माचहती बरह कूम. बारा वषश ती िालवली. स्स्वि ऑन केला, अन् आज यंत्र िालले 
नाही, असे कधी िंाले नाही. पैशािा अगदी योग्य मोबदला देण्यािी त्यािंी वृत्ती व पद्धत मी आदशश मानीत 
आलो. 

 
तसेि, कपडे न आपटता, न घासता, न चपळता ध ण्यािी चिया चशकण्यासाठी इसं्ग्लश लोकािंी 

काही प स्तके आिवनू ती अभ्यासली. त्यापैकी-Mr. J. Leicester, Messrs-Holden and Vowler तसेि 
Mr. G.K. Perdue, Mr. Ernest Albinson, Mr. William Brown, Mr. Anoiffe-Prince, Mr. Florian J. 
Hyam, Mr. F.R. Baker, Mr. Harve, Mr. Agnes Jackman यािंा उल्लखे करिे आवश्यक आहे. धंद्यािे 
ज्ञान मोकळ्या मनाने व सरळ हाताने वाटिाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींिे ऋि म क्तपिे मानिे मािें आद्य कतशव्य 
समजतो. मी वरील िमाकं द सऱ्या लेखकािें ध लाई शास्त्रावरील एक प स्तक आहे ते अभ्यासून, त्यात 



 

           

साचंगतल्याप्रमािे प्रयोग केले. उत्तरे अगदी तशीि चमळत गेली. हे ताचंत्रक ज्ञान देताना, त्यानंी काही हातिे 
राखून ठेवले आहे, असा अन भव आला नाही; हे चवशषे करून नमूद करावसेे वाटते. यतें्र व ताचंत्रक ज्ञान या 
बाबतीत, इंस्ग्लशाचं्या प्रामाचिक व्यापारी नीतीिा माझ्या मनावर खोल ठसा उमटलेला असल्याने 
कृतज्ञतेने हा उल्लखे करीत आहे. 

 
धंदा स रू केला, पि त्याला काम नको का चमळायला. स्नेही व काही ओळखीच्या मंडळींनी, 

आपले काम देऊन, सिीय पाझठबा चदला. त्यातील काही जि, गेली ४० वष ेमािें ग्राहक आहेत आचि इतर 
शकेडो ग्राहकाचं्या जोरावरि, मािंा धंदा शूनयातून मोठा होत गेला. त्या सवांबदल ल माझ्या मनात सदैव 
उपकृत भावना आहे. अशीि साथ, गेली ३०-३५ वष ेमाझ्याकडे काम करिाऱ्या सेवक मंडळींनी चदली. 
त्यािंाही गौरवपूवशक उल्लेख करावा असे वाटते. 
 

अमूक चठकािाला जािारी वाट चविारली तर, जवळिी व िागंली असेल तीि इसं्ग्लश मािूस 
सागंतो, असा तो सच्चा असल्यािा मािंा अन भव आहे. आपिही तीि चशकवि घ्यावी असे वाटून, मी ती 
जोपासली चतथून पे्ररिा घेतली. 
 

लॉनड्री चवषयावरील, ताचंत्रक माचहतीिे मराठीत प स्तक नाही. नवीन धंदा करिाराला प ष्ट्कळ 
समस्यानंा तोंड द्याव ेलागते. अशावळेी त्याला ‘चठकािाला’ जािारी सोपी वाट दाखवण्यािा या प स्तकात 
प्रयत्न केला आहे. चठकािाला पोिलात तर “वाट नेमकी दाखवली बरं का”ं असे म्हिाल ना ? ते ऐकून, 
मला खरे समाधान वाटेल. याहून द सरे काय अपेिू? 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि ३ 
 

थोडे थाबंा हे वाचून, मग प ढे चला 
 

सध्या बाजारात इतक्या चवचवध प्रकारिे कापड, आलेले आहे की, सामानय मािसालाि काय; पि 
चशलाई, ध लाई करिाऱ्यानंास ध्दा ते सवश प्रकार ओळखता येिे, जरा कचठिि िंाले आहे. म्हिूनि नवीन 
लॉनड्री-धंदा करिाऱ्यािी काही वळेेला फसगत होण्यािी शक्यता फार. त्याने सावध असले पाचहजे. 

 
प्रथम तोंड देण्यािी पाळी येते (झश्रकेज) कपडे आकसण्याच्या बाबतीत. पूवीिे चगरिी मालक 

ठराचवक प्रकारिे कापड, एका ठरलेल्या लाबंी रंूदीत काढीत असत. उदा.ल गडी,पातळे, धोतरे म्हटले 
की, त्या त्या लाबंी-रंूदीिी असायिीि. सध्या या बाबतीत कापड तयार करिारे, अचधक कसब दाखव ू
लागले आहेत.कापड तयार करताना, ते तािलेल्या अवस्थेत यंत्रावर असते. ध तल्यावर, या कापडािा 
ताि जाऊन, ते मूळ स्स्थतीला येते. लाबंी-रंूदीत आकसते. ही चिया काही लॉनड्रीवाल्याचं्या हातातील 
नसते. चकती आकसेल यािा त्याला अंदाजही नसतो. काहंीही िकू वा दोष नसताना, या आकसण्यािे 
खापर, मात्र त्याचं्या माथी फोडले जाते. ध तल्यावरही ठराचवक मापािे कापड, आपल्या ग्राहकाचं्या पदरात 
पडाव,े अशा चहशबेाने, पूवीिे चमलवाले कापड बनवीत असावते, असे वाटते सध्याच्या सामाचजक 
नीतीिी,लाबंी-रंूदी सगळ्याचं्या पचरियािी आहे. 

 
द सरा प्रसंग येतो, रंग व पोत याबाबतीत. हरतऱ्हेच्या चडिंाइनमध्ये सध्या कापड चमळते. चजतके 

अचधक फॅनसी, तलम पोतािे, चततकी त्यािी झकमतपि अचधक-तीन आकड्ात. ही बाब चवशषेेकरून 
मचहलानंा उपयोगी अशा वस्त्राचं्या बाबतीत जास्त नजरेत येते. ही वसे्त्र काय फाटेपयंत न ध ता ठेवावयािी 
असतात काय? नेसून वापरून मळायिीि, मग ती ध वायलाही हवीत. काहीजि घरात ध िार; काहंी 
लॉनड्रीत देिार. आश्चयािी गोष्ट अशी आहे की, इतकी भरघोस झकमत मोजून घेतलेली साडी, पचहल्या 
ध ण्याति चबघडते. रंग पसरतो तरी, झकवा चफक्का होतो. लॉनड्रीवाल्याकडेही हेि घडते. ध लाई चियेत 
काही िूक नसताही ‘रंग घालचवला’ ‘आमिा कपडा चबघडवला’ असा आरोप त्याच्यावर लादला जातो. 
वास्तचवक, भारी झकमतीच्या कपड्ािे रंग, पके्क असायला हवते. पि घडतय उलट. अशा प्रकारला आळा 
घालिे, हे ग्राहकािें, लॉनड्री मालकाचं्या संघटनेिे व शासनािे काम आहे असे वाटते. 

 
इंग्लंडमधील ग्राहक संघटना, लॉनड्री संघटना त्याचं्या त्याचं्या संस्थेमाफश त, अशा फसव्या कापड 

प्रकाराबदल ल बोभाटा करतात, िळवळ उभारतात व अशा कापडाला बाजारातून पाय काढून घ्यायला 
लावतात. ध वायला लागिाऱ्या कपड्ावर तो ‘ध ण्या-योग्य’ असा स रचितपिािा चशक्का असावा लागतो. 
जे ध ण्याजोगे नाही, त्यावर ‘ड्रायस्क्लझनग’ असा चशक्का असतो. आपल्याकडे ‘ड्रायस्क्लझनग’ फारसे केले 
जात नसल्याने, जवळजवळ ९५ टके्क कपडे पाण्याति ध तले जातात. त्या ध ण्यामध्ये त्यािा रंग शाबतू 
राचहला पाचहजे, त्यािा पोतही खराब होता उपयोगी नाही. हे ‘लक्ष्य’ ठेवनू उत्पादन नको का व्हायला? 

 
एका गावी कापड द कानात, कापड व्यापारी संघटनेच्यातफे छापलेले-ग्राहकाचं्या सोयीसाठी-एक 

पत्रक लावलेले पाचहले. त्यातील मजकूरािा आशय असा – 
 



 

           

“नाना तऱ्हेच्या फॅशनसच्या मागिीम ळे, कारखानदारानंा आकषशक रंगसंगती करावी लागते. 
यातील रंग पके्क आहेत, अशी ते खात्री देऊ शकत नसल्याने, आम्ही व्यापारी मंडळीपि, 
चवकल्या जािाऱ्या कपड्ाचं्या रंगािी, कसलीि जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही. तेव्हा 
एकदा चवकलेले कापड, कसल्याही तिारी अगर सबबीवर परत घेतले जािार नाही.” 

 
हे रास्त आहे का? उलट व्यापाऱ्यानंी ग्राहकािें चहताकडे, थोडे अचधक लि देऊन कापड कारखानदारानंा 
या अपप्रवृत्तीपासून परावृत्त करण्यािा प्रयत्न नको का करायला? 
 

आिखी एका बाबतीत लॉनड्रीवाल्यावर अकारिि दोषारोप होत असतो. िूक िंालेली असते 
द सरीकडे आचि जबाबदार धरला जातो लॉनड्रीवाला. 

 
बह तेकजि शटश अगर मचॅनल्यािा आत पाढंरा गंचजफ्रॉक वापरतात. पूवी गजंीफ्रॉक फॅक्टऱ्या, 

गंचजफ्रॉकला, लागिारे पाढंरे कापड, आपल्याि फॅक्टरीत, तज्ज्ञ देखरेखीखाली, ब्लीि करून घेत 
असत. सदरिे ब्लीझिगिे काम, चनदोष व शास्त्रस ध्द असले म्हिजे गंचजफ्रॉक ६-८ मचहने सहज चटकत 
असत. चवशषेकरून त्याला १-२ मचहनयाति, बारीक भोके पडत नसत. सध्या काही फॅक्टरीवाले, त्यानंा 
लागिारे कापड, द सरीकडून ब्लीि करवनू आितात. कपड्ािंा रंग, िागंला पाढंरा चदसतोय की नाही, 
इतकीि त्यावर ‘नजरेिी’ तपासिी असते. त्यावरील ब्लीझिगिी प्रचिया, शास्त्रश द्ध केलेली आहे का? 
यािी चिचकत्सक तपासिी नसते. त्याम ळे ३-४ मचहनयाच्या आत, भोके पडायला स रवात होते. भोके पडून 
गंचजफ्रॉक वाईट चदसू लागला की तो बाद ठरवनू नवा घ्यावा लागतो. जबाबदार धरला जातो 
‘लॉनड्रीवाला’. 

 
मोठी वकश शॉप्पस, अगर कारखाने, लहान वकश शॉपवाल्यानंा काहंी स्पेअर पाटश करण्यािी ऑडशर 

देतात. त्यािंी मोजमापे देतात, तयार पाटश स्वीकारताना, ते आपल्या स्पेचसचफकेशनप्रमािे आहेत की 
नाहीत, यािी कसून तपासिी करून िाििीला उतरतील तेव्हढेि घेतात. बाकीिे ‘त्याज्य’ म्हिून परत 
केले जातात. 

 
तसे कापडािे धागे सदोष प्रचियेम ळे कमक वत होत नाहीत ना, यािी वरिेवर तपासिी होत 

राचहली तर, गचंजफ्रॉक हा प्रकार सध्यापेिा अचधक चटकिारा होईल. दोष एकािा, आरोप भलत्यावर, असे 
घडले आहे. 

 
आता ग्राहक व लॉनड्रीवाला याचं्यामध्ये गैरसमजाने उत्पन्न होिाऱ्या संघषािे प्रकार बघा. 

चसगारेट, चवडी ओढिारा ग्राहक असतो. लहानशा चठिगीने त्याच्या न कळत,कपड्ाला क ठेतरी भोक 
पडते. ध ण्यापूवी ते चठिगीने पडलेले भोक आहे, हे ओळखता येते. पि ध तल्यानंतर त्याच्या कडा स्वच्छ 
िंाल्याने,ते कशाने पडले, हे ओळखिे अवघड असते. कपडा परत नेताना, ते नजरेत आले की, ग्राहक 
म्हितो, माझ्या िागंल्या कपड्ावर त म्हीि भोक पाडले. लॉनड्रीवाला म्हितो, असे भोक पडण्यािे 
आमच्याकडे, काहीि कारि नाही, मग होते वादा-वादी, क िीतरी एकाने, चमळते घ्याव ेलागते. ती पाळी 
येते लॉनड्रीवाल्यावर. 

 



 

           

एखाद्या स्त्री ग्राहकािी साडी ध वायला येते. इिं इंि कापड, नेहमी तपासून घेिे जमत नाही. त्या 
साडीला, ग्राहकाच्या कळत नकळत, एखाद्या चठकािी, धस लागून, ती थोडी फाटलेली असते. त्या 
स्त्रीच्या ते नजरेत आलेले नसल्याने, घरी साडी नेसताना, ते चदसले की ‘त म्हीि मािंी साडी फाडलीत’ 
म्हिून ती स्त्री ग्राहक भाडंि काढते. अशा गोष्टी चमटविे मोठे चजकीरीिे होऊन बसते. 

 
काही वळेेला सारख्या नावाम ळे ‘अ’ िा कपडा ‘ब’ ला चदला जातो. ‘अ’ ला कमी पडतो. ‘ब’ ने 

प्रामाचिकपिे आिून चदला, तर ठीक; नाहीतर भरपाई द्यायिी वळे येते. कपडा चमळत नाही, असे चदसले 
की, ग्राहक म्हितो ‘अहो, न कताि चशवनू घेतला होता, नवीन होता तो.’ नवीनिी भरपाई चमळचवण्यािी 
त्यािी अपेिा असते. ‘आठ चदवसानंी या, आपि “सेटल” करून टाकू’ असे आपि सागंतो. दरम्यान 
एखादेवळेी घटते असे की, ‘ब’ कडून ि कून तोि कपडा, त्याच्या कपड्ातून ध वायला येतो. त्यािा तपास 
आपल्याला लागतो; पि पहाव ेतर, कपडा असतो जीिश िंालेला. ग्राहक येतो. ‘त मिा कपडा सापडला बर 
का’ असे म्हिून, आपि तो त्याला दाखवतो. ते पाहून ग्राहक, मनातून खजील िंालेला असतो. ‘अरेच्या 
आमच्या म लाने, नव्याऐवजी हा टाकला वाटते’ असे म्हिनू म काट्याने कपडा घेऊन, तो वाटेला लागतो. 

 
याच्या उलट सरळ प्रामाचिक ग्राहकही भेटतात. या ग्राहकािा एक बेडशीट गहाळ िंालेला 

असतो. थाबंनू तपास लागत नाही. तेव्हा प ढच्या कपड्ाच्या चबलाच्यावळेी ‘आमिी १४ रुपये भरपाई द्या’ 
असा चनरोप येतो. ग्राहक स प्रचतचष्ठत व ज ना, कायमिा. भरपाईिे िौदा रुपये पोि केले, घेतलेल्या 
पैशातल, तीन रुपये त्या ग्राहकाने परत केले व साचंगतले ‘त्यावळेी १४ रुपये झकमत, मी ि कून साचंगतली, 
घरी चबल पाचहले,ते ११ रुपयेिे होते’ तेव्हा ंहे तीन परत घ्या असे पि सज्जन भेटतात. 

 
रस्ता जरा खडकाळ म्हटला की, ठेिा लागायच्याि. सावधपिाने िालले पाचहजे. िागंली वाट 

लागली की; खडकाळ वाटेिा त्रास आपि चवसरून जातो. 
 
कपडा ध वायला देताना, सगळेिजि काहंी काळजीने चखसे वगैरे तपासून देतात असे नाही. मधून 

मधून चखशातून फालतू, तशाि झकमती वस्तूही हाताला लागतात. लॉनड्रीवाल्याने सापडलेली वस्त , ज्यािी 
त्याला चदली पाचहजे. अशा परत केलेल्या वस्त ंिी नोंद एका वहीत ठेवनू त्यामध्ये ग्राहकाचं्या सह्या घेऊन 
ठेवाव्यात. एकदा, एकाच्या चखशात १०-१० च्या िार नोटा चमळाल्या. कपडा आल्यािी तारीख, नाव अशी 
चिठी व नोटा, एका पाचकटात घालून ठेवल्या. कपडा नयायला आल्यावळेी, ते पाकीट त्या ग्राहकाला चदले. 
त्याला त्यािी दादही नव्हती. चखशात ‘सापडले ते ४० रुपये आहेत’ असे साचंगतले. तर तो ग्राहक म्हिाला 
‘मािें ४० नव्हते, ५० होते’. ‘सापडले ते चदले’ इतकेि यावर उत्तर द सरे काय? असेही असतात महाभाग. 

 
काहंीजि कपडा फारि मळवनू, मग ध वायला देतात.फार मळका कपडा, एका खेपेत अगदी 

िागंला चनघत नाही. ग्राहक म्हितो ‘त्या बाकीच्या कपड्ाप्रमािे, मािंा िागंला का चनघाला नाही? ’ 
‘फ ल पसेै घेताय की’ याला काय उत्तर. उत्तर असे– ‘ज नाट रोगावर, औषध जास्त चदवस घ्याव ेलागते 
ना!’ 

 
अशा अनेक प्रकारच्या, कडू-गोड गोष्टी अन भवायला चमळिार आहेत. त्यासाठी मनािी तयारी 

असावी. इतकेि. 
 



 

           

या तयारीने आता वाटचाल करायची आहे. वाटेत कोि कोि भेटतात, पाहू या तर! 



 

           

     ४ 
 

लॉन्ड्री 
 

एक धंर्दा व त्याचे स्वरूप 
 

शरीर िंाकिे व थंडी, वारा, ऊन यापासून रिि करिे, या हेत ने आपि कपडा वापरतो. चनत्य 
शरीराशी सपंकश  व हवतेील धूळ याम ळे तो मळतो. आपल्या उष्ट्ि हवचे्या देशात, मािसाला घाम येिारि व 
हवतेील ध ळीम ळे कपडा मळत जािार असे हे िालत रहायिे. मळला की, तो ध वनू स्वच्छ केला पाचहजे. 
काही कपडे ध तल्यावर जर इस्त्री केले तर अचधक आकषशक चदसतात आचि ते वापरावयालाही अचधक बरे 
वाटतात. सवश प्रकारिे कपडे आपि घरच्या घरी ध व ूश कत नाही. जरूर ती साधने, रसायने नसतात, 
माचहतीही नसते; मग त्यासाठी शोधावा लागतो धोबी. ३०-४० वषापूवी कपडे-ध लाई काम बह तकरून 
धोबीि करत असत. त्यािंा हा चपढीजात धंदा. हा वगश बरािसा अचशचित म्हिून मागास राहून गेला. 
आपल्या चपढीजात धंद्यात या वगाने काही स धारिा करून नाचवनय आिले नाही. कष्ट वािचवण्यािा मागश 
म्हिून यंत्रािा आश्रय घेतला नाही. मग मोठ्या शहरी काही कल्पक लोकानंी या धंद्यात हात घातला. 
धोब्यानंा राबवनू त्यािेंकडून काम करून घेतले, स धारिा केल्या, नाचवनय आिले मोठ्या प्रमािावर धंदा 
करून त्याला प्रचतष्ठा चमळवनू चदली. पैसा कमवला. त्यानंतर धंद्याच्या नूतनीकरिाला स रवात होऊन 
त्यािे याचंत्रकीकरि िालू िंाले. यातही आता आघाडी गाठली गेली आहे. पि ही सगळी प्रगती होत आहे 
चबगर धोबी मंडळींिी. मग धोब्यानंी काय मज रीि करीत रहायिे? त्यानंी आता जागे होऊ नये का? हा 
त्यािंा चपढीजात धंदा असलेने ‘जात-कसब’ असिारि. त्या जात कसबाला नवीन उपकरिािंी (यंत्रािी) 
व थोड्ाशा शास्त्रीय कृतीिी जोड चदली गेली तर त्यािंा धंदा हे लोक अचधक िागंल्या रीतीने करू 
शकतील. तो त्यानंी करावा(इतरानंा करायलाही पूिश स्वातं्य आहेि). करण्यािी ज्यानंा इच्छा आहे, 
त्यानंा फार अवघड वाटू नये, अडििी येऊन ते नाउमेद होऊ नयेत, म्हिनू याचंत्रक लॉनड्रीिा धंदा 
करण्यािी स योग्य माचहती व्हावी, कृचत स कर वाटावी या हेत ने ‘आधी केले,करून पाचहले; मग साचंगतले’ 
अशा माचहतीिी चशदोरी त्यािें हाती देऊन, मी िालून आलो ती ‘पाऊल वाट’ त्यानंा दाखवीत आहे. 
 

लॉनड्री धंद्यािे आपलेकडील स्वरूप पाचहले तर काय चित्र चदसते? ४०-५० वषापूवी तर, यंत्राने 
कपडे ध वनू स्वच्छ चनघू शकतात यावर लोकािंा चवश्वास बसत नसे. काही चठकािी आचि म ंबई, चदल्ली, 
कलकत्ता यासारख्या फार मोठ्या व महत्त्वाच्या शहरी मोठ्या याचंत्रक लॉनड्रीज्  चनघाल्या. त्यािेंकडून 
येिारे कपडे खरोखरि धोब्यापेिा िागंले चनघू लागलेले पाहून, मग हळूहळू लोकाचं्या मनातील 
गैरसमजािा मळ चनघनू जाऊन त्यािी जागा स्वच्छ चवश्वासाने घेतली. 

 
पाश्चात्य देशातील या धंद्याला जवळ जवळ १००-१२५ वषांिी परंपरा आहे. त्या लोकानंी जो जो 

धंदा हातात घेतला,त्यािे ज ने स्वरूप घालवनू, त्याला अद्यावत्  याचंत्रक स्वरूप आिले. त्यातलाि एक 
लॉनड्री धंदा. कपड्ावंर नावं ेघालिे, ध िे, वाळचविे, इस्त्री करिे, घड्ा घालिे वगैरे सवश कामे त्यानंी 
यंत्रावर बसचवली आहेत. त्याम ळे कामाला एकतऱ्हेिा दजा प्राप्त प्राप्त िंाला आहे. एकेका लॉनड्रीत ४०-५० 
कामगार काम करतात. कपड्ािंी ने-आि करण्यासाठी त्याचं्या ८-१० चडचलव्हरी व्हॅनस्  असतात. 
छोट्याशा धंद्याला त्यानंी कारखानयािे स्वरूप आिले आहे. कामािा दजा चदवसेंचदवस वाढवीत 
जाण्याकडे त्यािंी दृष्टी आहे. अथात्  उत्तम कामासाठी यंत्रावर क शल कामगार लागिारि. त्यासाठी या 



 

           

धंद्यािे चशिि(रझेनग) देिारी चवद्यालये चनघाली. इतकेि काय, त्यािेंकडे यािें ३-४ वषांिे उच्चचशििािे 
अभ्यासिम असलेली कॉलेजेसही चनघाली आहेत. या धंद्यातील पदवीधरानंा चतकडे िागंला पगार चमळून 
चशवाय डॉक्टरप्रमािे सामाचजक प्रचतष्ठास ध्दा चमळते. 

 
लॉनड्रीच्या चशििासाठी चतकडे (१) वटे वॉझशग (२) ड्राय क्लीझनग (३) स्टेन चरमूस्व्हंग(४) 

चरनोव्हेझटग (५) गामेंट डाईगं असे भाग पाडले असून, त्या त्या चवषयाच्या चशििािी सोय केलेली आहे. 
 
लॉनड्रीच्या चनरचनराळ्या कामासाठी वगेवगेळ्या धतीिी यंते्र लागतात. ती बनचवण्यािे मोठमोठे 

कारखाने चनघाले आहेत. आता तर एका बाजूने यंत्रात कपडा टाकायिा व द सऱ्या बाजूने त्यािी इस्त्री 
िंालेली घडी घ्यायिी, अशा अद्यावत्  यंत्रािी बनावटही त्यानंी पूिश करीत आिली आहे. 

 
या त लनेने आपि फार फार मागे आहोत. यंत्राने ध तलेले कपडे फाटतात, चनजीव होतात हा 

गैरसमज टाकून देऊन आपि ते ख शीने वापरायला तयार िंालो आहोत. हीि प्रगचत, ध िे, वाळचविे, इस्त्री 
करिे, घड्ा घालिे ही सवश कामे यंत्राने करिाऱ्या लॉनड्रीज् आपल्या चवस्तीिश देशात फारि थोड्ा 
आहेत. पि चनराश होण्यािे कारि नाही. अनेक उद्योगी व धचनक लोकानंी यािे प्रगत देशातले भव्य स्वरूप 
पाचहले असून, आपल्याही देशात तसे स्वरूप आिता येईल; ही त्यानंा प ढिी दृष्टी आलेली आहे व काहंी 
चठकािी तसे प्रयत्न िंालेले आहेत, होतही आहेत. पि ही अपवादात्मक उदाहरिे सोडली तर आपली या 
धंद्यािी स्स्थती रागंत्या म लाप्रमािे आहे. यंत्राने ध ऊन वाळचविे, इतपति आपि प ढे सरकलो आहेत. तेही 
मोठ्या शहरातून तसा फार मोठा पल्ला अजून गाठावयािा आहे. 

 
या धंद्याला याचंत्रक व प्रगत स्वरूप जसजसे येत जाईल तस-तशी याला (रेनड) चशचित, क शल 

कामगारािंी गरज लागत जािार. असे रेनड लोक सध्या तरी चमळण्याजोगे नाहीत त्यासाठी– 
 
औद्योचगक प्रचशिि संस्थामंध्ये चशविकामाप्रमािेि या धंद्यािे चशिि चमळण्यािी सोय िंाली तर 

हळूहळू मागिीप्रमािे क शल कामगार चमळत जातील. त्यानंा िागंला रोजगार चमळेल, क शल कामगार 
चमळाल्यावर धंदेवालाही ग्राहकानंा िागंले काम देऊ शकेल. 

 
प्रत्येक ताल क्याच्या गावी हा धंदा िालिारा असल्याने, भाडंवलाच्या मानाने यामध्ये अचधक 

िागंला कामधंदा चमळतो. इतक्याि भाडंवलामध्ये एखादी यंत्रशाळा काढली तर ३-४ मािसानंा काम 
चमळते, पि लॉनड्री धंद्यात ८-१० जिानंा काम चमळते. लहान लहान धंदे, ज्या त्या जागी होण्याने 
सरकारच्या चवकें द्रीकरिाच्या धोरिालाही साथ चमळेल. 

 
आपिाला क ठे पोिायिे आहे आचि कोित्या वाटेने जायिे यािी थोडीशी कल्पना असावी म्हिून 

इतके प ढे माडंले आहे. मग िला पाहू ! 
 
 

*** 



 

           

     ५ 
 

 हराचंी हनवड व भाडंवल-उभारिी 
 

ह्या धंद्यासाठी जे शहर, गाव चनवडायिे त्यािी लोकसंख्या, पसारा, लोकािें राहिीमान, हवामान, 
िालू लॉनड्रीजना चमळिाऱ्या एकूि कामािी स्स्थती, ध लाईिे िालू दर व ध लाईत जे काम येईल त्यािा 
प्रकार तसेि लॉनड्री धंद्याला लागिारी द्रव्ये, रसायने चमळण्यािी शक्याशक्यता या गोष्टी चविारात घ्याव्या 
लागतात आचि येिारे काम करायला नोकर मािसे चमळू शकतील की नाही, यािा देखील अंदाज घेऊन 
ठेवावा लागतो. 

 
यंत्र सहाय्याने कपडे ध ण्यािा धंदा करायि म्हिजे यंत्रानंा प रेसे काम पाचहजे. भरपूर मोठी वस्ती 

असली म्हण्जे समाजाच्या चनरचनराळ्या थरातून जरूर ते काम (कपडे) चमळ्ण्यािी शक्यता असते. ही 
वस्तीदेखील फार चवरळ, दूरदूर घरे अशी पसरलेली फाऱशी सोईििी ठरत नाही. ज्या चठकािी कपडे 
घेण्यादेण्यािे द कान खोलले असेल त्याच्या जवळपास दाट वस्ती असावी. तसेि ही भोवतालिी वस्ती 
िागंल्या राहिीमानाच्या लोकािंी असली तरि, ध वायला कपडे येिार म्हिून एखाद्या वस्तीत द कान 
घेण्यापूवी तेथे आधी जी धोब्यािंी द काने अगर लॉनड्रीज्  असतील त्यानंा चकती व कसल्या प्रकारिे काम 
येते, यािी नीट िौकशी करावी. चनवडलेल्या चठकाििे बारमाही हवामान कसे आहे हे ही पहाव.े पाऊस 
फार आहे का, उनहाळा-चहवाळा चकती प्रमािात आहे या गोष्टीवर तेथील लोकानंा कोित्या प्रकारिे कपडे 
वापराव ेलागतात हे अवलंबनू असते व मग ध वायला येिाऱ्या कपड्ानंा योग्य अशा यंत्रािंा चविार करावा 
लागेल. समजा मोठ्या औद्योचगक कारखानयािे काम आहे झकवा मोठ्या हॉस्स्पटलिे काम आहे, दोनही 
चठकािच्या कपड्ािें प्रकार व आकार अगदी वगेवगेळे असतात; म्हिून त्यानंा उपयोगी ठरिारी यंते्र 
देखील जरा चविार करून घ्यावी लागतील. ड्राय-क्लीझनगसाठी कपडा जास्त येिार असेल, तर त्या 
कामािी वगेळी यंते्र घ्यावी लागतील. 
 

ड्राय-क्लीझनगच्या कामा व्यचतचरक्त लॉनड्री धंद्याला पािी खूपि लागते व ते हलके (Soft) असिे 
चहतािे ठरते. चहशबे करून आपल्याला पािी चकती लागिार, यािा अंदाज काढावयािा असेल तर 
साधारिपिे, लॉनड्रीत येिाऱ्या स ती कपड्ानंा कपड्ामागे १५ चलटर पािी लागिार असा चहशबे करावा. 
आपल्याला चमळिारे पािी (शहरािा पािी प रवठा), नदी, ओढा, चवहीर, बोअर, तळे यापैकी क ठले आहे 
यािी पि माचहती काढून ठेवाली. लॉनड्री कामासाठी पािी चकती लागते, ते वर साचंगतले. लागिारे पािी 
एखाद्या िागंल्या प्रयोगशाळेतून तपासून ते चकती अंश जड (हाडश) वा हलके (सॉफ्ट) आहे ते प्रथम माचहती 
करून घ्याव.े त मच्या धंद्यािे यश िागंल्या ध लाईवर अवलंबून असते व उत्तम ध लाई, िागंल्या हलक्या 
पाण्यावर अवलंबून असते. प रेसे, स्वस्त व हलके पािी असले की, आपले बरेि काम स कर िंाले असे 
म्हिता येईल. या पाण्याच्या महत्त्वाच्या बाबीवर, पािी या चवषयावर चववरि करताना आिखी तपशीलात 
जाऊ. 

 
लॉनड्रीिी यतें्र तसेि इस््या वगैरेसाठी वीजप रवठा हवा. चनवडलेल्या जागेला वीज कंपनीकडून 

आवश्यक तो प रवठा होईल यािी खात्री करून ठेवावी. यंत्रानंा ३ फेज ४४० V िा प रवठा असावा लागतो. 
स रवातीस ५ H.P. मोचटव्ह पॉवर घ्यावी व स मारे ५/७ इस््यानंा लागिारी अशी द सरी तरतूद असावी. 



 

           

चदव्यािी सोय वगेळी. म्हिजे तीन मीटसश बसवाव ेलागतात. या गोष्टी प्रथमपासून चहशबेात नसल्या तर 
भाडंवली खिािे गचित ि कते. 

 
काहंी चठकाििे ध लाईिे िालू दर फारि कमी असतात; आचि घरून कपडे नेण्यािी धोब्यािंी 

पद्धत असते. लॉनड्री धंदा करिाराला घरून कपडे नेिे सोईिे नसते आचि तो धोब्याच्या दराशी िढाओढ 
करू शकत नाही. यतं्रािी ध लाईि वगेळी. ती दशशनी थोडी महाग वाटते, पि कपडा अचधक स्वच्छ होिे व 
अचधक चटकिे या गोष्टी ध्यानात घेतल्या तर थोड्ा महागाईिी भरपाई होऊन जाते; असे अन भवाने ठरते. 
चशवाय लॉनड्रीकडिा कपडा लवकर चमळू शकतो, हाही एक फायदा आहेि. त्याम ळेि थोडे कपडे असले 
तरी ग्राहकािे नडत नाही. 

 
चनवडलेल्या गावात कोित्या प्रकारिे कपडे येिार यावर यंत्रािी चनवड व कामगार योजना 

आखावी लागेल. ते चवचशष्ट काम करिारे कामगार, जागेवर चमळत नसतील तर, कोठून आिायिे वगैरे 
गोष्टींिा चविार करिे प्राप्त आहे. बाहेरून आिले तर त्यािंी राहण्यािी वगैरे सोय लाऊन द्यावी लागते. 

 
लॉनड्रीसाठी चनरचनराळी द्रव्ये, रसायने लागतात. चनवडलेल्या शहरी अगर गावी ती चमळतील 

झकवा कसे यािी िौकशी करून ठेवावी. स रवातीस ती म ंबई वगैरे चठकािाहून आिवनू घेता येतील; पि 
रोजच्या उपयोगाच्या चजनसा त्याि गावात चमळचविे सोईिे व फायद्यािे ठरते. त्या दृष्टीने आवश्यक 
रसायने मागवनू व ती प रवण्याबदल ल एखाद्या िागंल्या द कानदाराशी बोलिे करून ठेवाव.े शहरािी चनवड 
करताना इतक्या गोष्टी जर चविारात घेतल्या,तर आपली चनवड ि कली असा पश्चात्ताप करण्यािी वळे 
सहसा येिार नाही. 
 
भाडंवलाची तरतूर्द 
 

लॉनड्री धंदा करावयािा चविार चनचश्चत िंाला; क ठल्या शहरात करायिा तेही ठरले असे समजू 
या. आता हा उभा करायला भाडंवल चकती लागेल, यािाही काळजीपूवशक चविार केला पाचहजे. 
कोिकोित्या गोष्टींवर चकती पैसा खिश होईल, ते पाचहले असता एकूि भाडंवल चकती लागेल यािे उत्तर 
चमळेल, त्या बाबी– 
 

१)          . 
२)                                      . 
३)                      . 
४)           व        . 
५)      व          व           . 
६)                    . 
७)                . 
८)            . 
९)           व                   व      . 
१०)                                            . 

 



 

           

यंत्र खरेदीत मोठा भाडंवली खिश होतो. २७ Kg कपॅचसटीिा स्टेनलेस स्टील ऑटो सेट घेण्यासाठी 
चनदान ५२ ते ५५ हजार रुपये ग ंतून जातील. १३.५ Kg िा सेट घेण्यासाठी फक्त ३२ ते ३५ हजार रुपये 
लागतीत. म्हिजे एकदम २० हजार रुपये कमी लागतील हे स्पष्ट आहे. 

 
या लॉनड्री योजनेिा चविार रोज ४-५ श ेकपडे ध वनू होतील या कल्पनेवर आधाचरत आहे. तेव्हा ४-

५ श ेकपडे ध ण्यािे य चनट हव ेहे उघड आहे. पि भाडंवल कमी लागाव,े याला एक पयाय आहे. १३.५ Kg 
िा सेट घ्यायिा,४-५ श ेकपड्ापयंत पोिायिे यावर नजर ठेवावयािी, स रवातीपासूनि रोज एकदम ४-५ 
श ेकपडे येत नाहीत, म्हिनू या लहान सिंावर धंद्याला स रूवात करावयािी; त्यावर रोज २०० ते २५० 
कपडे होऊ शकतील आचि जास्त कपडे येऊ लागले तर हेि य चनट एक पाळी अचधक िालवायिे; 
मज रीिा त्या प्रमािात खिश वाढेल, पि जादा भाडंवली खिश वािेल हा मोठा फायदा दृष्टीआड करून 
िालायिे नाही. एकदम मोठे होण्यापेिा, हळूहळू होिे िागंले. ज्यािा मूळिा धंदा असून रोज ४-५ श े
कपडे येत आहेत, त्यानंी ख शाल २७ Kg िा सेट घ्यावा. 

 
यंत्रािे प्रकार व बनावट याबदल ल प ढे ‘लॉनड्रीिी यतें्र’ या सदरात तपशीलवार माचहती चदलेली 

आहे. 
 
ज्या मचशनरी उत्पादकािंी सरकारी उद्योगखात्याकडे नोंद िंालेली आहे, अगर ज्यािंी मचशनरी 

‘हायर-पिेस’ या योजनेखाली चमळू शकते, त्याचं्या योजनेिा फायदा घेता येईल. नोंद िंालेल्या कंपनीच्या 
यंत्र तारिावर राष्ट्रीयकृत बँकेकडून साधारिपिे ७५ ते ८० टके्क कजश चमळू शकते. पसतंीन रूप 
‘हायरपिेस’ योजनेिाही अवलंब करावा. 

 
लहान यंत्र-संि बसचवण्यासाठी शक्यतो तयार जागा भाड्ाने घ्यावी. यामध्येि प ढे मोठ्या संिािी 

सोय व्हावी, अशा धोरिाने माडंिी करावी म्हिजे िंाले. तसेि द कान जागा भाड्ाने घ्यावी. नवीन 
मािसाने स रवातीस बाधंकामामध्ये भाडंवल अडकवनू टाकू नये; हे बरे. 

 
बँकेिा फायदा घेतला(शडे) बाधंण्यात खिश केला नाही तर लहान संिािी उभारिी त म्हाला 

स्वतःच्या ६०-६५ हजार भाडंवलामध्ये सहज करता येईल. बँक कजश वगेळे. 
 
मोठ्या (सेटच्या) योजनेला १,५०,००० भाडंवल लागेल. यामध्ये बँकेकडून स मारे १,००,००० 

चमळू शकतील. या सवश ख लाशावरून भाडंवल चकती लागेल व त्यािी कशी योजना ठेवावी, यािी 
खालीलप्रमािे कल्पना येऊ शकेल– 
 

 लहान सेट मोठा सेट 

  रुपये रुपये 

१. यंत्र खरेदी ... ... ६६,०००-०० ९७,०००-०० 

२. शडे खिश ... ... १५,०००-०० १५,०००-०० 
३. उभारिी व पॉवर ... ... ६,५००-०० ६,५००-०० 

४. पािी + पंप ... ... १२,५०००-०० १२,५००-०० 



 

           

५. पॉवर ... ... - - - - - - 

६. इतर सामान-केचमकल्स ... ... ८,०००-०० ८,०००-०० 
७. द कान फर्षनिर ... ... १०,०००-०० १०,०००-०० 

 एकूि ... ... १,१८,०००-०० १,४९,०००-०० 
 

लहान (सेटवर) धंदा िालू केला तर त्यािी व्यवस्था एकटा मन ष्ट्य सहज बघू शकतो. म्हिजे 
भाडंवल व देखरेख सवश एकट्याने अशी आखिी ठेवता येईल. त्यातून जर मशीन शडेमध्ये अगर चतथेि 
जवळ त्याला स्वतःला रहाता आले तर फार िागंले. ते देखरेखीला सोईिे होईल. काळजीपूवशक व 
चवनाकसूर काम केले तर या धंद्यातून िालकाला स्वतःला िागंली चमळकत होण्यास अडिि पडिार नाही 
आचि द सऱ्यािी ताबेदारी न करता स्वतःिे आचि जोडीला ५-६ इसमािें पोट भरता येिे हे काही थोडे 
समाधान नाही. 

 
मोठा सेटही थोड्ा अन भवाने िालचवता येिे अवघड नाही. पसारा वाढलेला असतो. इस्त्रीवाले 

अचधक लागतात, म्हिून जरूर ती कामे िागंल्या चवश्वासू नोकराकडून करून घेता आली पाचहजेत. ज्या 
शहरात ध लाईिे दर िागंले आहेत, फॅनसी व ड्रायस्क्लझनग कपडे येण्यािे प्रमाि अचधक आहे, चतथे 
चमळकत िागंली होते. यात उलाढालीच्या २५-३० टके्क फायद्यािे प्रमाि राहील. काहंी चवचशष्ट प्रकाराम ळे 
जादा चमळतील, व ेवगेळे. भाडंवलािा प्रश्न, एकट्याला पेलत नसला तर, आपल्याला जो नीट सहकायश 
देईल, बरोबरीने काम करील, असा एखादा भागीदार घेिेस हरकत नाही. एकाने ध लाई खाते साभंाळाव,े 
द सऱ्याने द कानदारीिी जबाबदारी पत्करावी व चहशबेािी बाजू साभंाळावी. 
 
 

*** 



 

           

     ६ 
 

र्द कानाची व यतें्र बसविेची जागा कशी असावी 
 

लॉनड्रीिी यंते्र चफरती ठेवण्यासाठी त्यानंा ८ तासािे काम प रचवले पाचहजे; म्हिजे ८ तासात कपडे 
ध ण्यािी यंत्रािी जी िमता असते, चनदान चततके तरी कपडे आपि जमचवले पाचहजेत. िमतेपेिा फार कमी 
कपडे ध िे, फायद्यािे ठरत नाही. कपडे जमचवण्यािे दोन-तीन प्रकार आहेत– 
 

१)                                    . 
२)       व                          व     व  
३)   व             व               व       . 

 
धंदा स्स्थर होईपयंत एखादे मोठे कॉनरॅक्ट चमळिे जरा अवघडि असते. कारि एकदम मोठे काम 

देिारा त मिी कामािी क वत, स्स्थरता, कामािा दजा व चनयचमतपिा यािी खात्री पटल्याखेरीज मोठे काम 
त मच्याकडे सोपचविार नाही आचि नव्या मािसाने घाईने स रवातीला असे मोठे काम घेऊ नये. त्यात धोका 
असतो. म्हिून द कान असाव े हे बरे. त्यासाठी जागा शोधिे िमप्राप्त आहे. लॉनड्रीवाल्यांिे व आपले 
ध लाईच्या दरात जमले तर त्यािें कपडेही घेता येतील. या चठकािी आिखी एक गोष्ट स िवनू ठेवावी 
वाटते ती अशी– 

 
द कानासाठी ३/४ मीटर म्हिजे रस्त्याला समातंर ३/४ मीटर व आत खोलीला ५ मीटर अशी 

स मारे १५ िौरस मीटर जागा प रे. हा चविार आपि दर चदवशी ४०० ते ५०० कपडे ध वनू होतील अशा 
योजनेने करीत आहोत. (इतर लॉनड्रीवाल्याचं्याकडून योग्य दर चमळाला तर, त्यािें कपडे ध वनू देण्यािा 
चविारही असायला हरकत नाही) रोज ५०० कपडे ध ण्यािी िमता असलेला यंत्रसंि चमळतो. द कानाच्या 
जागेिे जे माप वर साचंगतले त्यामध्ये द कान व इस्त्रीसाठी लगिारी जागा, यािा समावशे होऊ शकतो. हा 
फार मोठा नाही-फार लहान नाही असा धंदा एका मािसाने िालवायिा आहे, त्याला सगळीकडे लि 
ठेवायला, काम करायला सोईिे व्हाव ेम्हिून, जरूरीिी यंते्र बसचवण्यासाठी या द कान-जागेच्या मागे अगर 
शजेारी १० × १३ मीटर चनदान १० × १० मीटर अशी जागा चमळचवता आली तर फारि सोईिे होईल. 
यातील ७ × ५ मीटर अशा जागेत मचशनरीिी माडंिी करता येऊन, राचहलेली जागा दोऱ्या झकवा तारा 
बाधूंन कपडे वाळचवण्यासाठी वापरता येईल. 

 
अशी सोईिे जागा चमळाली, तर मालकाला दोनहीकडे लि ठेवता येते. वळे पडली तर स्वतः 

कामही करता येऊन मज रीिा बरािसा पैसा वािचवता येईल. 
 
या जागेला पाण्यािे तसेि चवजेिे कनेक्शन्   चमळचवण्यासाठी, थोडा अचधक पैसा खिावा लागला 

तरी तो करून सोय करून घ्यावी. ध लाईकडे रोज ६-७ हजार चलटर पािी खिश होिार, या 
साडंपाण्यासाठी िागंले जल चनकास (डे्रनेज) आहे की नाही, ते पाहून खात्री करून घ्यावी. काही वळेेला 
असेही होते की, सगळ्या अपेचित सोयीिी जागा चमळते, पि थोडी अवजड असलेली यतें्र आत नयायला 
सोयीिी वाट नसते. सवश तयारी तर केलेली, पि आयत्यावळेी जागेवर यंते्र कशी नयायिी हा प्रश्न दत्त 



 

           

म्हिून प ढे उभा राहतो. मग मोठा पेि पडतो. चहशबेात नसलेल्या खिािा प्रश्न प ढे येतो आचि ही गोष्ट, 
आधीि कशी ध्यानात आली नाही, म्हिनू रूखरूखही वाटते. 

 
काही मोठ्या शहरातूंन, लॉनड्री धंद्यािी यतें्र बसचवण्यासाठी नगरपाचलकेकडून परवाना काढावा 

लागतो. याबाबत प्रथमि नगर पाचलकेकडे जाऊन त्याचं्या चनयमािंी आगाऊ माचहती करून घेिे उत्तम 
ठरेल. द कानािीचह ग मास्ता कायद्यान सार नोंद, करून घ्यावी लागते. लघ -उद्योग खात्याकडेही आपला 
धंदा नोंदऊन घ्यावा. प ढे धंदा वाढीसाठी भाडंवल चमळवायला ते उपय क्त ठरेल. 

 
तसेि यंत्र सहाय्याने काम िालत असून, चतथे जर ९ मािसापेंिा अचधक मािसे कामाला 

असतील, तर फॅक्टरी ॲक्टखाली आपल्याला नोंद करून घ्यावी लागते व त्यािे सवश चनयम पाळाव े
लागतात. चकमान वतेन व प्रदूषि याचं्या वाढत्या बधंनाकडेही लि हेव.े 

 
म्हिजे प्रथम शहरािी चनवड, नंतर जागेिी पसंती, नगर पाचलकेकडील परवानगी, नोंदिी, पािी 

व वीज प रवठ्यािी खात्री इतके सवश सोपस्कार, या धंद्यात पाऊल टाकिाऱ्याला कराव ेलागतात. यातला 
काही त्रास वािला तर उत्तमि आचि ज्याला क िाला अशा सवश सोयींनीय क्त अशी जागा चमळचवता येईल व 
चशवाय त्या जागेत त्यािी रहाण्यािीही सोय होत असेल तर मग द धात साखरि पडली म्हिू या. 

 
वगेवगेळ्या चठकाििे भाडे, देखरेखीिा त्रास, इकडे-चतकडे जाण्यायेण्यािा वळे व आपले श्रम हे 

सवश वाििार. सवश काम असे एका चठकािी व आपल्या नजरेत असेल तर कपडे हरविे, िोरीस जािे या 
प्रकारानंाही आळा बसतो. अशा जागेला अगदी ‘नम नेदार’ (आयचडयल) जागा म्हिता येईल. मात्र ही 
जागा, शहराच्या एका बाजूला नसावी. 

 
 

*** 



 

           

     ७ 
 

र्द कान 
 

लॉनड्रीसाठी कपडे घेण्या-देण्याच्या द कानाला जागा क ठे व कशी असावी, यािी स्थूल कल्पना 
प्रकरि ६ मध्ये चदली आहेि. त्यान रूप त म्ही चनवड केलेली आहे, असे समजून, आता या द कानािी माडंिी 
कशी करावी, द कानात काय काय वस्त ंिी जरूरी असते, द कानािा व्यवहार कसा िालिार, चहशबे वगैरे 
कसे ठेवाव;े याबदल ल आता माचहती करून घ्यायिी आहे. 
 
र्द कानाची माडंिी करिेसाठी ठोकळ मानाने लागिारे फर्ननचर 
 

१)       व             व                        (    ). 
२)              व ,       व       ,                        .  
३)          -                               ,                        व -

  व    व        व               व . 
४)                                     व     व                 -       २ 

     . 
५)   व  व                    ,        १     व                  व       

                                       ,     ३       व          ,  व   
          व                 व            . 

 
काटकोनात कपाट ठेवल्याने, द कानाच्या जागेिे दोन भाग पडतील. या द सऱ्या भागात, 

जरूरीप्रमािे एक अगर दोन इस्त्रीिी टेबले बसवावीत व चतथेि बाजूला एक शले्फही असाव.े इस्त्री 
कामगारानंी चदवसभर इस्त्री केलेले कपडे ठेवण्यासाठी यािा उपयोग होईल. इस्त्री टेबलािंी जागा ठरली 
म्हिजे, त्यान सार इस्त्रीसाठी इलेस्क्रक पॉईटस्  करून घ्यावते. द कानातील चदव्यािंी बटिेही (स्स्विेस) 
सहज हाताला येतील अशा जागी असावीत. 

 
द कानावरील बोडशवरही चदवा बसवनू घ्यावा. तसेि काऊंटरमध्ये व कपाटातही एक एक टू्यब 

लाईट असावी. 
 
ग्राहकाला ५-१० चमचनटे थाबंायिी वळे आली तर, बसण्यासाठी, जागेच्या सोयीन सार एक ख िी 

असिे िागंले. गरज व हवामान पाहून, एक पखंाही बसवनू घ्यावा. 
 
अशा तऱ्हेने द कान सजावट करून, ती आपि बाहेर उभे राहून ग्राहकाच्या नजरेने पहावी व 

उठावदार चदसते की नाही हे ठरवाव.े 
 
आता रोजच्या कामासाठी द कानात काय काय वस्त  लागतील व त्यािें उपयोग काय ते पाहू या. 

 
 



 

           

स्टेशनरी सामान या सर्दरात 
 

१    व                 व                     
२              
३       व            २          
४                     व      व                                          

                                                   
५     व    व                                व                            

        
६                    
७  ८   १२           व  ६   १२                          व     ४                  

                
८                    व                                
९                                               
१०                       व                                  १ 
११                      व            व                       २               

व  व                      
१२                       व          व    
१३                             

 
इतर सामान 
 

१       व           
२        
३                 
४       
५         
६                                       
७                        
८          
९        
१०                                       
११                 
१२                       
१३                                     
१४           व                    व                          व              

    व                                
१५            व                 २५          १२०                            

             



 

           

१६                                  व         १              व    व     
                      

१७          
१८                    -    व                    ओ                

  व     
१९          
२०       
२१      व                व                        
२२                 
२३            व                  
२४          व      व                        

 
माडंिी मनाजोगी िंाली, यादीप्रमािे लागिारे सामानही आिनू नीट ठेऊन चदले; आता एका 

स म हूतावर त म्ही द कान स रू करीत आहात. 
 
आलेल्या ग्राहकािे प्रसन्नपिे स्वागत करा. ग्राहकािी अपेिा समजून घ्या. कपडे नीट पाहून घ्या. 

कपडे पाहून घेतल्यावर, त म्हाला त्याबदल ल काही सागंायिे असेल तर, ग्राहकाला त्यािी नीट कल्पना द्या. 
योग्य ती दर-आकारिी करा व कपडे परत कधी चमळतील, तेही ग्राहकाला सागंा. त मच्या 
बोलण्यावागण्यावरून, त मिे द कान ही चवश्वासािी जागा, असे ग्राहकाला वाटाव े आचि या त्याच्या 
समज तीला सहसा धक्का न लागेल, अशी कामामध्ये नेहमी कळकळ, दिता व वक्तशीरपिा ठेवावा. 

 
ध वायला घेतलेल्या कपड्ाच्या ड स्प्पलकेट पावत्या होतील, अशी पावती ब के आहेत. वरिी पावती 

ग्राहकाला द्यायिी. त मिी काबशन कॉपी प स्तकात राहील. काही चठकािी जरूरीप्रमािे पावतीच्या तीन 
प्रतीही करतात. 

 
येिाऱ्या मळक्या कपड्ािे ४-५ प्रकार पडतात. त्याप्रमािे ते ठेवण्याच्या जागा एकदा ठरवनू 

टाकून, त्या जागीि कपडे चबनिूक ठेवा, त्यापूवी, पावतीवर ग्राहकािी जी अद्यािरे घातली असतील, तसे 
कपड्ावर माचकंग करा. नाव े घालावयाच्या जागा ठरलेल्या आहेत. (१) अजंट (लवकर देिेि).(२) 
स्पेशल (चटनो-स्टािश). (३) िालू भट्टी (४) ड्राय स्क्लझनग (अचधक लि देण्यािे) (५) कोरे-डबल भट्टीिे. 
असे सामानयपिे वगीकरि असते. 

 
नाव े घालिेसाठी कपडा हातात घेतल्यावर, चखशामध्ये काही घाि अगर इतर वस्त  आहे का, 

तपासून पहाव.े चखसे उलटे करून घाि काढून टाकावी. काही झकमती वस्त  सापडली तर, नाव, नंबर व 
तारीख पाहून, तो एखाद्या कागदावर चलहून, त्या वस्त सह तो कागद एका चलफाफ्यात घालून ठेवा. कपडा 
देतेवळेी, खूि पटवनू घेऊन तो चजन्नस आठविीने परत द्या व तो चमळाल्याबदल ल, एका स्वतंत्र, वहीत अशा 
ग्राहकाचं्या सह्या घेऊन ठेवाव्यात, याम ळे त मच्या बदल लिा चवश्वास वाढेल. ठरलेल्या जागी ठसठशीत नावं े
घाला. 

 



 

           

अजंट कपड्ाला लाल दोरा बाधंायिा. तो कोित्या कपड्ाला क ठे, त्या ठरलेल्या जागा आहेत. 
त्याप्रमािे बाधंा. तसेि स्पेशल कपड्ानंा केशरी दोरा बाधंा, स्टािश करायिा असेल तर, आिखी एक 
पाढंरा धागा बाधंा. 

 
ड्राय स्क्लझनगच्या कपड्ानंा टॅग्ज लावा, कोऱ्या डबल भट्टीच्या कपड्ावंर, नावाखाली रेघ 

ओढून D अिर (डबल भट्टीबदल ल) घाला. अशा पध्दतीने, चदवसभरिे कपडे वगेवगेळे ठेवले असता, ते 
मचशनकडे ध वायला नेल्यावर, प नहा तपासिी व सॉचटंग कराव ेलागतेि. त्यात फार वळे जािार नाही. 

 
मचशन खात्यात कपडे येऊन पडल्यावर, चतथे त्यािे सॉचटंग कसे िालते ते, ‘वॉझशग प्रोसेस’ कडे 

गेल्यावर आपि पाहूया. 
 
चदवसभर त म्ही कपडे घेतलेत. आता चदवस संपला. द कान बंद करण्यािी वळे िंाली. आता 

पावती प स्तकावरून, आजिे अन . नं. कपडे नोंदण्याच्या वहीत चलहा नम ना १ पहा व त्या त्या नंबरप्रमािे, 
सवश नोंदी करून, एकूि कपड्ािंी बेरीज करा. प्रथम चदवशीि ही बेरीज १०१ िंाली आहे असे धरू, या 
नंतर प्रत्येक गटातील कपडे मोजा. त्या सवांिी बेरीज, त मच्या वहीवरून आलेल्या १०१ आकड्ाशी 
जमली पाचहजे. ती बरोबर आली की, त मिा चदवसभरिा व्यवहार जमला. रोज हा ताळमेळ बघावाि 
लागतो. 

 
हा िंाला कपड्ािा चहशबे. पैशािा कसा बघायिा? जरा थाबंा. आजिा श भारंभािा चदवस 

असल्याने, आज काही कपडे चदले गेले नाहीत, त्याम ळे जावक पावत्या नाहीत. नसू देत. हे कपडे तयार 
होऊन ग्राहकाला चदले गेल्यावर, आपि ती माचहती घेऊ. 

 
हं! आज बराि धंदा िंालेला चदसतोय! मग आता या सगळ्या पावत्या, अन िमाने व प्रकाराप्रमािे 

ज ळवा आचि पैसे व जावक नोंदीच्या वहीत त्या, सवश नोंदून टाका. नम ना २ पहा पैशाच्या आकड्ािंी 
बेरीज करा. िंाली! आता पशैािा ड्रावर उघडून, जमलेली रक्कम मोजा. खिश वगैरे काही िंाला असेल तर, 
तो एका कागदावर चलहून ठेवा. प्रत्यि रकमेत, खिश रक्कम चमळवनू येिारा आकडा, त मच्या वहीतील 
बेरजेशी जमला पाचहजे. तो जमल्यावर त म्ही घरी जायला मोकळे. पि घाई नको. घरी जाण्यापूवी रोज 
खालील गोष्टी करून, मगि द कान बंद करायिे अशी संवय ठेवा– 
 

१               व             व   
२                                       
३                                       व               व   
४    व           
५                
६             व            १-२ व    ओ                                     

         
 
 
 



 

           

र्द कानातील त मचे काम 
 

कपडे घेिे, माचकंग करिे व द कान बंद करिेपूवी ‘आवक-जावक’ नोंदी चलचहिे; ही कामे त म्ही 
केलीत. तसेि द कानातील कामगारािी हजेरीही चलहीत िला. स ती अजंट, ड्रायस्क्लझनग व स्पेशल 
कपड्ासाठी, वगेळी पावती प स्तके करावीत. स तीसाठी पाढंरा, अजंटसाठी लाल, व ड्राय स्क्लझनग व 
स्पेशलसाठी चपवळा कागद वापरावा. कपड्ाच्या आवक पावत्यािंी पध्दतशीर नोंद करून िंाली की, 
आजच्या तारखेच्या सगळ्या पावत्या, पावती-प स्तकातून फाडून घेऊन, त्यािें अतं्यािराप्रमािे गट करा. 
तसेि ड्राय-स्क्लझनगच्या पावत्यािेही करा या ड्राय स्क्लझनगच्या व वगीकृत पावत्या वगेवगेळ्या (४-५ पॅडस् 
असावीत, म्हिून साचंगतले आहेत) लावनू ठेवा बाकीच्या पावत्या अंत्यािराप्रमािे प्रथम A िा गट, नंतर B 
िा अशािमाने हातात एकाखाली एक ज ळवा. A गट वर यावा या सवश पावत्या द सऱ्या-एका पॅडला लावनू 
ठेवा, म्हिजे त म्हाला, तयार िंालेल्या कपड्ािंी बंडल्स बाधंताना यािा उपयोग होईल. उदा. A 
अंत्यािरािे ६ लोक आहेत, R िे ५ जि आहेत. म्हिजे A व R या अिरािंी ६ व ५ अशी बंडल्स िंाली 
पाचहजेत. 

 
चदवसभरात इस्त्री िंालेले प्रत्येकािे कपडे मोजून, त्यािी नोंद ठेवा. ‘इस्त्री नीट िंाली आहे ना, 

“ध लाई उत्तम िंाली आहे, की नाही” हे सवश हगऱ्हाइकाच्या नजरेतून तपासून घ्या. मग हे कपडे, चतथल्या 
शले्फवर अंत्यािराप्रमािे चवभागून माडंा. शले्फला ४ कप्पपे आहेत व प्रत्येक कप्पप्पयावर एकमेका शजेारी, 
अशा ४ घड्ा बसतात असे समजू या. म्हिजे १६ घड्ा झकवा १६ अंत्यािरािे गट लावता येतील. प्रत्येक 
घडीखाली, त्या फळीवर ते नाव चलहा. R.P.T. या प्रमािे. T गटाच्या पावत्यािेंही वगीकरि करा. 
पावतीवरील नाव पहा. ते नाव ज्या गटात आहे, त्या बंडलिी ती पावती. पावतीवरील कपड्ाचं्या 
तपशीलाप्रमािे, या गटातील कपडे बरोबर असल्यािे पाहून, मग पावतीवर ख िा करा व ती पावती, त्या 
बंडलमध्ये घालून, बंडल कागदामध्ये व्यवस्स्थत बाधंा. याप्रमािे सगळ्या पावत्या, ज्या त्या बंडलमध्ये 
घालून, पावत्या व कपडे संपले पाचहजेत. या पध्दतीने कपड्ािें पॅककग करावे. 

 
अशी बाधंलेली बंडल्स् झकवा कपाटात हँगरला लावलेले कपडे. जागेवर ठेवताना देखील, 

अंत्यािराचं्या िमानेि ठेवाव,े म्हिजे काढून देिेिे काम सोपे होते. कोिी ग्राहक आला तर, आता बंडल्स 
तयार आहेत.या आलेल्या ग्राहकािी पावती बघा. ‘टी’ अंत्यािरािी ही पावती. कपडे परत देण्यािी 
तारीखही आजिीि आहे. ‘टी’ िे बंडलही तयार आहे. ते काढून, काऊंटरवर घेऊन सोडा. पावतीवरील व 
बंडलमधील कपडे, प नहा एकदा ग्राहकासमोर मोजून पहा, दाखवा, प नहा बाधूंन ते द्या. असे करण्याम ळे, 
ग्राहकाला काही तिार करायला जागा रहात नाही. काही ग्राहक कपड्ािी पावती चवसरतात, आिीत 
नाहीत. कें व्हा कें व्हा अशा अगदी ओळखीच्या ग्राहकाला पावती चशवाय कपडे द्याव ेलागतात. अशावळेी 
एका वगेळ्या (म दल ाम करून ठेवलेल्या) वहीत, त्यािा पावती नंबर, नाव वगैरे नोंदून, ‘कपडे पोिले’ म्हिनू 
त्यािी सही घेऊन ठेवावी. 

 
ग्राहकाकडील पावती फाडून टोपलीत टाका. कपड्ातील काबशन प्रत, चहशबेासाठी पैशाच्या 

ड्रावरमध्ये ठेवनू द्या. अशा रीतीने सबधं चदवसभरिा व्यवहार िालिार. शवेटी जमलेल्या सवश पावत्याचं्या 
नोंदीवरून पैशािा चहशबे करायिा. त्यािी पध्दत प ढे साचंगतली आहे. 

 



 

           

द कानात काम करताना कपड्ािी जातवारी त म्हाला ओळखता यायला हवी. त्याप्रमािे नोंद 
करून त्याच्या ध लाईिा आकार वगेवगेळा लावावा लागेल. कोिता कपडा चकतपत चनघेल, हेही सागंता 
आले पाचहजे. फाटका कपडा, आिखी फाटेल का, यािी ग्राहकाला कल्पना देता आली पाचहजे. एखादा 
कच्च्या रंगािा कपडा असतो, त्यािा रंग चटकेल का चवटका होईल, ते सागंाव.े थोडक्यात म्हिजे त म्ही 
त मच्या धंद्यात माहहतगार आहात येवढे ग्राहकाच्या ध्यानातं याव.े 

 
इस्त्री कामगार नसला व काम अडले तर, अशावळेी त म्हाला जरूर तेवढी इस्त्री करता यायला हवी. 

त म्हाला त्या कामािी माचहती असल्यावरि, त म्ही इस्त्री िंालेले कपडे नीट तपासून घेऊ शकाल. त म्हीही 
करू शकता, हे कळल्यावर इस्त्रीवाला त म्हाला सहसा अडविार नाही. 

 
माचकंग करताना बोटाला शाई लागू देऊ नये. ि कून मग ती कपड्ाला लागते. ती ध वनू जािारी 

नाही. थोड्ाशा ि कीम ळे चगऱ्हाईक नाखूष तरी होिार, झकवा त म्हाला न कसान भरपाई तरी करावी 
लागिार. कपडे स्वच्छ करून चमळण्यािे आपले द कान. तेव्हा द कानातील कापडावर, कपाटामध्ये, 
टेबलावर वगैरे धूळ, घाि राहू देऊ नये. द कानािी देखील चदवसातून दोनवळे िंाडलोट करून घेऊन 
एकूि सगळीकडे स्वच्छ चदसाव ेव टापचटपीिी छाप पडावी.  

 
आजच्या तारखेला जे कपडे द्यायिे असतील, त्याच्या पावत्या बघून, त्या कपड्ािें शक्य तो 

सकाळीि पझॅकग करून ठेवाव,े चगऱ्हाईक आले की, लगेि बंडल प ढे. ही तत्परता इष्ट पचरिाम करते. 
 
‘काम कामािा ग रू’ जसजसे त म्ही काम करीत जाल, तसतसे त्यातील बारकाव ेत म्हाला कळत 

जातील, अन भवाने अचधक शहािे व्हाल व अचधक अचधक ग्राहक चमळचवण्यात यशस्वी व्हाल आचि मग एक 
प्रचतचष्ठत लॉनड्री मालक म्हिनू ओळखले जाल. 
 
रोजची आवक जावक कशी हलहाल? 
 

कपड्ाचं्या प्रकारान सार कपडे नोंदिीसाठी तीन प्रकारिी वगेवगेळ्िा रंगािी प स्तके करावीत 
असे वर साचंगतले आहे. पि सगळ्या नोंदी एका प स्तकातही करता येतील. फक्त कपड्ािा प्रकार वगेळा 
दशशचविाऱ्या मजक रािा रबरी चशक्का मारावा लागेल. सोयीप्रमािे कराव.े 

 
आवक चलचहण्यापूवी स ती, अजंट, स्पेशलच्या पावत्या वगेवगेळ्या जमवा. प्रथम स ती चलहून घ्या. 

त्यािी एकूि बेरीज करून त्याच्या खाली द रेघी मारा. (फामश नं. १ व २ पहा.) नंतर अजंटिी नोंद करून 
त्यािीही बेरीज करा. शवेटी स्पेशल व टेचरकॉट वगैरे कपड्ािंी नोंद करा. इतके िंाल्यावर 
खालीलप्रमािे नोंद ठेवावी. 
 

   कपडे नग आकार रुपये 
स ती ... ... १०० १५०-०० 
अजंट ... ... २० ५०-०० 
स्पेशल टेचरकॉट वगैरे ... ... ६० १५०-०० 

एकूि ... ...  ३५०-०० 



 

           

हर्दले गेलेल्या कपड्ाचंी नोंर्द 
 

चदलेल्या बंडलामधील पावत्या एकत्र करून नंबरप्रमािे ज ळवा. या पावत्या नंबर २ च्या फामशमध्ये 
नोंद कराव्यात. आवक नोंदीप्रमािेि याही पावत्या वगशवारी करून नोंदून प्रत्येकी व शवेटी सवांिी चमळून 
बेरीज करा. आलेली बेरीज रोजिा िंालेला व्यवहार झकवा चविी दशशचवते. 

 
असे रोजिी आवक जावक चलचहण्यािे माचहत िंाले. पि मचहनयात काम चकती िंाले व चकती गेले 

तसेि सबंध वषाच्या आवक जावकिी कल्पना यावी यासाठी नम ना फॉमश ४ व ५ प्रमािे वही तयार करावी. 
आचि ..... 

 
आवक वही डाव्या हाताला व जावक वही उजव्या हाताला समोर ठेवावी. िॉस-िेझकग पध्दतीने 

िालू व्यवहार तपासिेिी ही रीत आहे. जावक वहीतील तारीख २०-१०-९० त म्ही पहात आहात असे 
समजू या. स तीमधील ७८० या नंबरपासून प ढिे नंबर आहेत. आता आवक वहीवरील ७८० नंबर काढा. 
त्यािा शवेटिा कॉलम आहे तारखेिा तो कॉलम तारीख २०-१० चलहून भरा. 

 
अजंटिा स रवातीिा नंबर २२० आहे. आवक वहीवरील नंबर २२० वर तारीख २०-१० टाका. या 

पध्दतीने ते ते नंबर काढून त्यावर तारखा चलहाव्यात. तारीख न पडता ज्या ज नया नंबरािंी घरे कोरी 
चदसतील ती बंडल्स अजून गेली नाहीत असे समजाव.े ती बंडल्स चशल्लक असली पाचहजेत. जावक 
व्यवहारािी अशी तपासिी करता येते. आवक जावक नंबर चलहून िंाले की, कालच्या जावक नंबरावरून 
आवक नंबराप ढे तारखा टाकिेिे काम चनयचमत करीत जाव.े याम ळे जावक व्यवहारावर लि रहाते. 

 
अशी ही नोंदिी व तपासिीिी पध्दत ठेवावी. 

 
 



 

           

  
लॉनड्रीिे नाव _______________________ तारीख _____________ 
 
अन . 
नंबर 

ग्राहकािे 
नाव 

कपडे चबल कपडे 
चदल्यािी 
तारीख 

आवक नोंदीिा नम ना-‘फॉमश नं.१ 
 
अध्या फ लस्केप कागदािी उभी अधी 
घडी करून त्या एकेका भागात हा 
नम ना आखून अगर छापून घ्यावा.’ 

१०५ KGP १० १६-४०  

१०६ SDA ७ १०-५०   
१०७ VRS १३ २२.००   
      
      
      
      
      
      



 

           

फ लस्केप कागदावर या नम नयािे ४ भाग आखून घ्यावते. (जावक नोंदीिा नम ना) नं.२ 
 
अ. नं. रोख जमा अ. नं. रोख जमा अ. नं. रोख जमा अ. नं. रोख जमा 
५०६ १३-७५       

१२१ ९-५०       

१४७ २१-२५       

४१४ ७-००       
        

        

        
 

महहन्ड्याची आवक 
नोंर्दवही क्रमाकं ४ 

 
तारीख स ती अजंट स्पेशल 

टेचर. गरम 
आकार रोख जमा 

      

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

७.      

८.      

९.      

१०.      

११.      

१२.      

१३.      

१४.      

१५.      



 

           

१६.      

१७.      

१८.      

१९.      

२०.      

२१.      

२२.      

२३.      

२४.      

२५.      

२६.      

२७.      

एकूि      

 



 

           

वर्षातील कामाची नोंर्द 
नोंर्दवही क्रमाकं ५ 

 
          

तारीख स ती अजंट स्पेशल 
टेचर. गरम 

आकार रोख जमा 

      

जानेवारी      

फेब्र वारी      

मािश      

एचप्रल      

मे      

जून      

ज लै      

ऑगस्ट      

सप्टेंबर      

ऑक्टोबर      

नोव्हेंबर      

चडसेंबर      
 



 

           

     ८ 
 

कायान भव व ताहंत्रक माहहतीची आवश्यकता 
 

चविार करून हा लॉनड्रीिा धंदा त म्ही चनवडला आहे, अपेचित यश चमळचवण्यासाठी आपि करिार 
त्या धंद्यािी चनरचनराळ्या अगंाने आपिास माचहती हवी आचि धंद्याच्या कामातील बारकाव े पि ठाऊक 
करून घेतले पाचहजेत. चनरचनराळी कामे स्वतः करता आली पाचहजेत, वळे पडली तर एखादे काम 
कामगाराला करून दाखचवता येईल; व त्याला चशकवता येईल त्याम ळे कामगारावर एक तऱ्हेिी छाप 
राहते. स्वतःला कामाबदल ल आत्मचवश्वास वाटत राहतो. यासाठी धंदा स रू करण्यापूवी २-३ मचहने खिश 
िंाले व थोडा खिशही िंाला तरी पि स्वतः काम करून धंद्यािे चशिि घेिे उत्तम. काहीजि या गोष्टीला 
फारसे महत्त्व देत नाहीत; धंदा स रू करतात व गावातील प्रस्थाचपत धंदेवाल्याकडील एक-दोन कामगार 
पैशािे प्रलोभन दाखवनू आपल्याकडे आितात आचि धंदा िालचवतात. ‘काम कामािा ग रू’ या नयायाने, 
त्यानाहंी रोजच्या अन भवाने व पाहून-पाहून कामािी माचहती होत जाते व मग प ढे जमते. ही द सरी बाजू 
िंाली. पचहली जास्त चहतािी व चनकोप वाटते; यातील कोिती घ्यायिी ते सूक्तासूक्त चविार करून ज्यािे 
त्याने ठरवाव.े 
 
आता माहहती कोिती कोिती असायला पाहहजे त्याचे थोडेसे हर्दग्र्दशशन 
 

(१) द कानदारी (२) यतं्रािी माचहती (३) ध लाई प्रचिया (४) इस्त्रीकाम (५) चहशबे ठेविे  (६) 
िालकत्व. 
 
१. र्द कानर्दारी 

 
ग्राहकाशी सौजनयािी वागिूक ठेवण्यािी वृत्ती ठेवावी. ध वायला येिाऱ्या कपड्ािी जातवारी 

कळली पाचहजे. म्हिजे तदन सार आवश्यक तो ध ण्यातला फरक करता येतो. कपड्ावंर नावं ेघालिे, 
त्याला लॉनड्री भाषेत माचकंग म्हितात, ते आले पाचहजे. पैशािी देवघेव चबनिूक करता यावी. 
चनयचमतपिाला या धंद्यात महत्त्व आहे. ठरल्यावळेी ग्राहकाला कपडा परत चमळण्यािी खात्री असली 
पाचहजे व स्वतः मालकाने याबाबत दि राचहले पाचहजे. ग्राहकाचं्या वैयचक्तक काही सूिना, आवडी 
असतात, त्या अमलात आिण्यािाही प्रयत्न असावा. टापटीप आचि स्वच्छतेिा तर हा धंदा. अथात या 
गोष्टी प्राम ख्याने पहाव्यात– (१) ध वनू आलेला कपडा नेहमीच्या दजािा चनघाला आहे की, नाही (२) 
ध वनू इस्त्री िंालेले कपडे, िागंले िंालेत की नाही. हे सवश ग्राहकाचं्या नजरेतून तपासण्यािी सवय पाचहजे. 
इस्त्री िंालेले प्रत्येक इस्त्रीवाल्यािे काम तपासून, मोजून घेऊन, मग त्यािे सॉचटंग व पॅझकग करायिे म्हिजे 
ज्या त्या ग्राहकािंी बंडल्स्  बाधूंन ठेवायिी हे काम. हे काम चशकून घेतलेले असले तर ठीकि. नाहीतर 
रोजच्या सरावाने त्यात सफाई व चबनिकूपिा आिावा. 
 
२. यतं्राची माहहती 
 

म ळात धंद्यािे स्वरूप लहान, त्याम ळे यतं्रािी देखभाल करायला स्वतंत्र यंत्रज्ञ ठेविे परवडत 
नाही. यंते्र स स्स्थतीत असल्याखेरीज काम स रळीत होिार नाही. म्हिनू मालकाने यंत्रािंी जरूर ती 



 

           

माचहती करून घेिे िागंले. चकरकोळ चबघाड वगैरे िंाले तर ते समजले पाचहजेत; त्यािंी द रूस्ती करून 
घेता आली पाचहजे. ग्रीस, ऑईल, पटे्ट वगैरेिी माचहती पाचहजे. यतें्र बंद पडून कामािी खोटी होिार नाही 
इतपत माचहती व तयारी असावी. 
 
३. ध लाई प्रहक्रया (प्रोसेस) 

 
लॉनड्री धंद्यािे यश, उत्तम ध लाई व िागंली इस्त्री यावर अवलंबून असते. असलेल्या यंत्राकडून व 

मािसाकडून आपल्याला उत्तम दजािे काम घ्यायिे आहे; म्हिून लॉनड्रीत ध वायला येिाऱ्या सवश 
कपड्ािंी ध लाई कशी कशी करावी लागते, यािी माचहती िालकास असायला हवी. एखाद्या मोठ्या 
शहरातील याचंत्रक लॉनड्रीत स्वतः कामाच्या अन भचवक चशििासाठी राहून माचहती घ्यावी. 
 
४. इस्त्रीकाम 

 
हे श्रमािे, कौशल्यािे व सरावािे काम आहे. स ती, रेशमी, लोकरी, नायलॉन वगैरे चनरचनराळ्या 

प्रकारच्या कपड्ानंा इस्त्री करण्यािी पध्दत वगेवगेळी आहे. हे काम मालकाला करता आले पाचहजे. 
कामगाराप्रमािे कपड्ाच्या संख्येिा उरक, त्याला फार तर होिार नाही, पि काम आले पाचहजे. कामािी 
नीट माचहती पाचहजे. कारि धंद्याचं्या प्राथचमक व लहान स्वरूपात तोि मालक व वगेवगेळ्या प्रसंगी, तोि 
नोकर, अशी अवस्था असते. जरूरीच्या प्रसंगी काही इस्त्री कामगार म दल ाम गैरहजर राहतात. मालकािे 
आपल्यावािून चकतपत नडते-आडते ते पाहतात. अशावळेी हे काम करता आले पाचहजे. वळे चनभाऊन नेता 
आली पाचहजे. 
 
५. सवश कामाचे हहशेब 

 
धंद्यातील हा महत्त्वािा चवषय. द कानाकडील जमाखिश, कामगारािें पगार, ध लाई खात्याकडे खिश 

होिाऱ्या माल-मसाल्यािी खरेदी आचि एकंदर सवश उलाढालींिा जमाखिश ठेवता आला पाचहजे. म्हिजे 
आपि नेमके क ठे आहोत यािे चित्र तयार राहील. जरूर तर माचहतगाराकंडून मागशदशशन चमळवाव.े  
 
६. चालकत्व 

 
स रवातीस धंदा लहान असला तरी आपल्या चिकाटी, सिोटी, कसोटी, हातोटी व चलखोटी या 

जोरावर, आपि तो हळूहळू वाढवनू मोठा करिार आहात. तो मोठा िंाल्यावर नीट पेलता येण्यासाठी 
तयारी म्हिून िालकत्वाच्या आवश्यक ग िािंी स रवातीपासून जोपासना करा. स रवातीस आपि धंद्यािे 
मालक आहोत, ही कल्पना चवसरा व धंद्यािे आपि नोकर आहोत, अशी नेहमी भावना ठेवा. जो उत्तम 
नोकर ठरतो, तो िागंला मालक बनू शकतो. 
 

धंदा उभारून यशोमंचदरािी वाटिाल करीत असता, आवश्यक चविारािंी एवढी चशदोरी जवळ- 
असू द्या म्हिजे िंाले! 
 

*** 



 

           

  



 

           

 
     ९ 

 
कपडे कसे ओळखाल 

 
त म्हाला या लॉनड्री धंद्यािी आवड असेल आचि हाि धंदा करायिा, असा त मिा चनश्चय िंाला 

असेल तर स रवातीस साचंगतल्याप्रमािे, या धंद्यािे, त म्ही क िाकडे तरी १-२ मचहने ‘चशिि’ घ्याव े हे 
िागंले. चशििाच्या म दतीत– (१) द कानदारी, (२) इस्त्रीकाम (३) मचशन वॉझशग, (४) ड्राय-स्क्लझनग, 
(५) काही डाग काढण्यािी माचहती, (६) सॉचटंग, (७) पॅझकग वगैरे बरीि कामे स्वतः करून, कायान भव 
घ्या. हा घेत असता, प्रथम त मिी गाठ भेट होिार, ध वायला येिाऱ्या मळक्या कपड्ाबरोबर. आपि 
वापरतो तेवढ्याप रते आपल्याला स ती, रेशमी, लोकरी वगैरे काही प्रकार ओळखीिे असतात. पि 
लॉनड्रीत, अनेकािें वगेवगेळ्या प्रकारिे कपडे ध ण्यासाठी येतात. ते सवश प्रकार आपल्याला माचहत नसतात. 
म्हिून अन भवी इसमाच्या हाताखाली काम करून, या अनेक प्रकारािंी, त म्हाला माचहती करून घ्यायिी 
आहे. 
 

ही माचहती रोजच्या चनरीििाने, हस्तस्पशाच्या सवयीने व द कानातील ददी इसमाच्या मदतीने 
चमळत जाईल. तरीपि, कपडे ओळखण्याच्या काही रूढ पध्दती आहेत, शकंा आल्यावर, या पध्दतीिा 
अवलंब करावा. 
 
कापडाची जात व प्रकार 
 
प्रकार- 
 

(१) नैसर्नगक  (२) संश्हलष्ट 
       

           
वनस्पतीजनय प्राचिजनय  रेयॉन नायलॉन टेचरचलन वगैरे 

 
वनस्पतीजन्ड्य 
 

कापूस आचि तत्सम िंाडाचं्या तंतूपासून केलेले. 
 
प्राहिजन्ड्य 
 

(१) रेशमी (२) लोकरीिे. 
 
 
 
(२) संश्हलष्ट 



 

           

  
रेयॉन, नायलॉन, टेचरचलन वगैरे 

 
ओळखण्याची पध्र्दत 
 

(१) सूक्ष्मदशशक यंत्राखाली पाहून, (२) धागा जाळून (३) रासायचनक पध्दतीने. (पि 
चनरीििाच्या सवयीने, प ढे प ढे यातले काहीि कराव ेलागत नाही). 
 
रूढ पध्र्दत 
 

कापसािा धागा कापड आपि सहज ओळखू शकतो. शक्य िंाल्यास, त्यातले ३-४ आडव,े उभे 
धागे एकत्र करून; पेटलेल्या काडीवर धरा. थोडीशी ज्योत धरून, हे धागे जलद जळतील व कागद 
जाळल्याप्रमािे वास येईल. 
 
रेशमी धागा 
 

धागा फार बारीक व खूप लाबंीिा असतो. त्याला अंगिी एक प्रकारिी िमक असते. कापड हातास 
ि रगाळले, तर ि रि रीत भासते. धागा ज्योतीवर धरला तर, लोकरी प्रमािेि केस जळल्यासारखा वास 
येईल. 

 
लोकर 
 

लोकरीिा धागा थोडासा स्स्प्रगंच्या आकारािा (नागमोडी) चदसतो. अगदी सरळ असत नाही. तो 
जाळून पहावा, केस जळाल्यासारखा वास येतो. जळत जाताना काळी, चठसूळ गोळी बनून मागे-मागे जाते, 
ज्योत नसते. 
 
संश्हलष्ट 
 

जाळून पहाता, झपगट रंगािी कठीि गोळी होते. (रासायचनक पध्दत आपल्या किेबाहेर (आहे...) 
म्हिून ती सध्या चविारात नको). 
 
माहकिं ग 
 

कपड्ािी ओळख िंाली. आता त्यावर, माचकंग इकंने नाव ेघालण्याच्या कामािी माचहती. 
 
कपडा काय तऱ्हेिा येतो? खूप प्रकारिा. त्यापैकी काही प्रिारातील कपड्ािंी नाव ेखालील 

प्रमािे– 
 



 

           

(१) शटश (२) मचॅनला (३) ब शशटश व कोट (४) पैरि (५) िंब्बा (६) पायजमा (७) पँट (८) हाफ 
पँट (९) धोतर (१०) साडी (११) पेचटकोट (१२) ब्लाऊज (१३) िंंपर (१४) बॉडी (१५) गंचजफ्रॉक (१६) 
चनकर (१७) बेड-शीटस् (१८) बेड कव्हसश (१९) िादर (२०) उशी आभ्रा (२१) तक्क्या आभ्रा (२२) टेबल 
क्लॉथ (२३) पडदे (२४) मच्छरदािी (२५) शाल (२६) स्वटेर (२७) स्काफश  (२८) टॉय (२९) मोजे (३०) 
टॉवले इत्यादी. 

 
कपड्ावर सोईच्या दृष्टीने कोित्या जागी मार्षकग करायिे ती पध्दत (सकेंत) ठरलेली आहे. 

 
माहकिं ग क ठे करायचे 
 

पचहल्या ३ प्रकारात शोल्डर पट्टीच्या आतील बाजूस, मध्यावर स बक अिरात, ग्राहकािे नावािी 
अद्यािरे इंग्रजीमध्ये घालतात. कपड्ािी, आतीलबाहेरिी बाजू बघून, आतील बाजूवरि नाव घालाव.े 
हलगजीपिाने नाव बाहेर घातले गेल्यास, ग्राहक तो कपडा घेत नाही. भरपाई करावी लागते. ही िूक फार 
महाग पडते. चशवाय ग्राहकािी नाख शी, हे वगेळेि न कसान इतर जागा माचहत करून घ्याव्यात. 
 
माहकिं ग शाईची काळजी 
 

इथे माचकंगच्या शाईबदल ल थोडी माचहती देिे जरूर वाटते. 
 
ही शाई साध्या शाईप्रमािे ध वनू जािारी नव्हे. कपड्ावर डाग पडला, बोटाला लागली, टेबलावर 

साडंली तर डाग चनघिे कठीि पडते. म्हिून या शाईिी नीट काळजी घ्यावी. या शाईच्या बाटल्या 
चमळतात व ही, काळी शाई असते. ज्यावळेी, द सऱ्या दौतीत ओतून घ्यायिी, त्यावळेी बाटलीच्या ब िावर, 
अंगठ्याच्या जवळिे बोट ठेवनू, बाटली िागंली हालवावी. मग ओतावी. साधारिपिे २ सें. मी. खोल 
(पसरट नसावी) व जड असेल अशी दौत, या शाईसाठी घेऊन, ती एका िंाकिाच्या खोक्यात ठेवावी. 
याि खोक्यात टाकािे चनव वरिेवर प सण्यासाठी फडक्यािा त कडा असावा. काम िंाले की, खोक्यािे 
िंाकि बंद करून ठेवाव.े या शाईतील, अल्कोहोल सारखा पदाथश उडून जाऊन शाई घट्ट होते. म्हिून 
नेहमी बंर्द ठेवावी. टाक देखील, शाईत वतेाने ब डवा. एकदम ब डव ूनका व शाई जास्त िंाली तर, इतरत्र 
िंटकू नका. फडक्याला प सा. चनफापासून जरा मागे टाक धरा. बोटाला शाई लागू नये. कारि त्याि 
हाताने, कपडा इकडे चतकडे करताना, बोटािी शाई कपड्ाला लागनू, नकळत डाग पडतील. चशवाय 
बोटाला लागलेली शाई, चदसायलाही वाईट चदसते. 

 
ज्या कपड्ावर नाव घालायिे, तो कपडा-ती जागा-डाव्या हाताच्या बोटानंी तािून धरावी लागते. 

ही पध्दत माचहती करून घेिे उत्तम. 
 
माहकिं ग कसे व कोठे 
 

दोन अिरात जरा अंतर ठेवाव,े म्हिजे अिरे एकमेकात चमसळत नाहीत. शाई नीट उतरू द्यावी. 
प सट वाटल्यास प नहा एकदा त्यावर टाक चफरवावा. नाव ठसठशीत व स वाच्य हव.े नाव डागले (जास्त 
शाई होऊन), अगर अस्पष्ट असले तर, सॉटशरला ते नीट समजिार नाही व सॉहटिंगमध्ये ि का होतील. 



 

           

म्हिून, उत्तम माचकंग फार महत्त्वािे आहे. या कामािा िागंला सराव करायला हवा. काही चठकािी, 
कपड्ावर नंबसश घालण्यािी पध्दत पसंत करतात. काही का असेना, ते स्पष्ट पाचहजे. 

 
अशी नावं ेघालून िंाल्यावर, काहंी तास (चनदान ३-४ तास) तरी कपडे लगेि ध व ूनयेत. कारि 

काही वळेेला, ध ण्याच्या प्रोसेसमध्ये नावं ेनाचहशी होतात. नाव ेकपड्ावर म रल्यावर, कपडा ध तला म्हिजे 
नावं ेप सट होत नाहीत. 

 
जाड कपड्ावरील नावािी शाई, अचधक म रवावी. पातळ कपड्ावर मात्र, शाई थोडी घ्यावी. 

नाहीतर ते नाव द सऱ्या बाजूवर उमटते; मग ग्राहकािी तिार येईल. खळ असलेल्या माजंरपाटासारख्या 
कापडावर नाव घालताना काळजी घ्या. कापडाला असलेल्या खळीवर शाई लगेि चजरत व वाळत नाही, 
ओली राहते आचि अशा कपड्ावर नाव घालून, द सरा कपडा त्यावर टाकला की, ती ओली शाई, त्या 
कपड्ाला न कळत लागून, डाग पडल्यािी उदाहरिे घडली आहेत. काळजीपूवशक नाव ेघातली तरी, मग 
डाग कसे? असा प्रश्न पडतो व कारि ध्यानात येत नाही. कारि, असे फसव ेव ग प्प त असते. माचकंग शाईिे 
पडलेले डाग अगर नको असलेले नावं घालवािे, फार कठीि; खिािे व चजचकरीिे आहे. म्हिनू आधी 
पासूनि ‘सावधान’  
 
माहकिं गच्या जागा 
 

पँट, पायजमा, पेचटकोट, हाफपटँ, िड्ड्ड्ा वगैरे कपड्ावंर कमरेच्या उजव्या बाजूस; आतील 
अंगावर नाव घालाव.े कोट, िंंपर व ब्लाऊज या कपड्ावर, उजव्या खालच्या कोपऱ्यावर आतील बाजूस. 
धोतर, िादरी, बेडशीट व टॉवले अशा लाबं कपड्ावर-प स्तकाच्या पानावर, पान िमाकं असतो, त्या 
पद्धतीने माचकंग कराव.े कोपऱ्यावर द सरीकडे नाव आहे का पाहून नाव घालाव.े नाहीतर, िार कोपरे व 
प्रत्येकी उलट-स लट दोन बाजू म्हिजे एकूि प्रत्येक कपड्ावर ८ जागी नावं ेपडतील. हे वाईट चदसेल. 
उशीच्या वगैरे आभ्र्यावरील नावं,े चशविीच्या आतील बाजूस मध्यावर; पडदे, मच्छरदाण्या याचं्यावरील 
नावं,े बाहेरच्या कोपऱ्यावर घालावीत. 
 
माहकिं ग महशन 
 

काही मोठ्या लॉनड्रीत, माचकंग मचशनने कपड्ावर नावं ेघालतात. ही नावं,े टाईप केल्यासारखी 
असतात व चदसतातही िागंली. 
 
टॅगची पध्र्दत 
 

सध्या मोठ्या शहरातून, कपड्ावर नावं ेघालण्याऐवजी; नाव, नंबर, तारीख वगैरे कापडी टॅगवर 
चलचहतात व ते टॅग मजबूत दोऱ्याने अडकवतात. झकमती कपड्ावर काही ग्राहकानंा, शाईिी नावं ेखपत 
नाहीत. ही पध्दत छानि आहे. पि टॅगिा खिश वाढतो. टेरीकॉटवरील नाव काही चदवसाने जाते, म्हिून 
अशा कपड्ानंा टॅग बाधंिे िागंले. क ठे क ठे, ताबंडी माचकंग शाई वापरलेली पहाण्यात आहे. पि बह तेक 
सगळीकडे, काळी शाईि वापरतात. 
 



 

           

ख िेचे रंगीत धागे 
 

माचकंग सोबत, इथे आिखी एका पध्दतीिी माचहती असलेली बरी. काही कपडे ड्राय-स्क्लझनगला 
येतात, काही स्पेशल स्टािश व चटनोपॉल यासाठी, काही लवकर (अजंट) द्यायिे असतात, काही आपल्या 
एखाद्या (शाखेकडून) ब्रिँकडून येतात. अशा चनरचनराळ्या वगशवारीसाठी पक्क्या रंगािे दोरे बाधंण्यािी 
पध्दत आहे. या दोऱ्याचं्या लडी, चनरचनराळ्या रंगाच्या चमळतात. लाल-अजंटसाठी, केशरी + पाढंरा-
स्पेशलसाठी. चपवळा-ड्राय स्क्लझनगसाठी, अशाप्रकारे चनवड करता येते. नंबर २ च्या काजामध्ये हा दोरा 
द हेरी करून ५ ते ८ सें. मी. लाबंीिा बाधंावा. त टू नये; द सऱ्या कशात अडकू नये. ही धागा पध्दत प्रथम 
कराड येथेि स रू केली गेली. 
 
मळके कपडे ठेविे व वगशवारी लोड तयार करिे 
 

वरील प्रकारच्या वगशवारीिे कपडे, चनरचनराळे ठेवण्याच्या जागा कराव्यात. योग्य ते माचकंग अगर 
टॅग्ज्  अगर दोरे बाधूंन ठेवावते. मग हे कपडे, वगशवारी व तपासिी या कामासाठी नेिेस हरकत नाही. चतथे 
चखसे तपासून उलटे करिे, घडीतील (फोल्ड मधील) घाि िंाडिे, नाड्ा बांधिे, शटशच्या अस्तनीच्या 
फोल्डस्  उलगडिे आचि आवश्यक ते कपडे उलटे करिे, तसेि कच्च्या रंगािे वगेळे काढिे, हे काम 
करून नंतर त्या त्या कपड्ािंी गठडी बाधूंन, ती वजन करून ठेवायिी असतात. क्लाचसचफकेशन 
(वगशवारी) करताना, आधी पाढंरे वगेळे व रंगीत कपडे वगेळे. असे दोन गट-ढीग करावते. 
पाढंऱ्यामध्येस द्धा शटश वगेळे, पँट वगैरे जाड कपडे वगेळे, नंतर बेडशीट, मच्छरदाण्या, धोतरे असे वगेळे 
ढीग करून ठेवावते आचि नंतर २५ चकलोगॅ्रमिी गाठोडी चकलतानात बाधूंन तयार करावीत. रंगीत 
कपड्ािें गाठोडे-लोड वगेळा बाधंावा. 
 
वजन 
 

कपड्ािंी गाठोडी वजन करून, तयार ठेवण्यािी पध्दत ठेवावी. ह्या तयार गाठोड्ातील कपडे. 
मचशनमध्ये भरायिे असतात. मचशनिी कपडे ध ण्यािी िमता ठरलेली आहे. जास्त कपडे भरून, मचशन 
ओव्हरलोड केले तर, अपेिेप्रमािे कपडे िागंले चनघिार नाहीत आचि कमी भरून ध तले तर, ते 
चकफायतशीर होत नाही. वजन करण्याकडे फारि कमी लि चदले जाते. पि ही बाब कमी महत्त्वािी समजू 
नये. कामामध्ये जर नेहमी एकसारखेपिा हवा असेल तर, कपडे वजन करूनच मचशनमध्ये टाकले 
पाचहजे. वजन करून ठेवलेल्या गाठोड्ास ‘लोड’ म्हितात. 
 

गाठोडी बाधंताना, कच्च्या रंगािा कपडा ि कूनदेखील त्यात बाधंला जाऊ नये. ध तेवळेी त्यािा रंग 
फ टून, सबधं लोडची तो खराबी करील आचि असा लागलेला रंग काढून, लोड द रूस्त करिे कठीि व 
खिािे होते. आधीि पूिश खबरदारी घ्यावी हे उत्तम. बाजूस काढलेले कच्च्या रंगािे कपडे हाताने वगेळे 
ध वाव ेलागतात. वगेळे वाळवाव ेलागतात. 
 

आलेल्या कपड्ािंी वगशवारी करून, त्यािंी गाठोडी बाधूंन, ती आपि वजन करून; मचशन 
खात्यात नेण्यासाठी तयार ठेवली आहेत. 
 



 

           

चतकडे नेल्यावर, आता ध लाई काम कसे होते ते, जरा पाहू –  
 
 

*** 



 

           

प्रकरि १० 
 

ध लाई पूवश इहतहास 
 
 
व्याख्या 
 

कापड-कपडे ध ण्यािी चिया कशी होते? कपडा पाण्यात खळबळून अगर खरखरीत फळीवर 
आपटला म्हिजे आपटण्याच्या चियेने त्यावरील मळ, धूळ व घाि कपड्ापासून अलग होऊन 
पाण्याबरोबर बाहेर पडते; असे करण्याच्या चियेला ‘ध िे’ असे म्हिता येईल. मात्र आज २० व्या शतकात 
ध लाई ही केवळ श्रचमक चिया राचहलेली नसून शास्राच्या िौकटीत बसचवलेली एक महत्वािी व सामाचजक 
गरजेिी आचि कपड्ािंी अवकळा घालविारी ‘कला’ बनलेली आहे. 

 
कपड्ाच्या वर वर बसलेला मळ चहसक्याने कपडा िंटकला असता देखील थोडा वगेळा होऊन 

बाजूला पडतो. इतके करूनही मळ चनघनू जात नाही, मग कपडा ओला करून त्यावर साबि लावनू ती 
जागा एका काथ्याच्या ि ंबळीने अगर ब्रशाने थोडी घासली व कपडा ि बकून मग पाण्यात खळवळून टाकला 
तर तो मळ साबिाबरोबर पाण्यात चनघून जातो आचि कपड्ावर चिकटून बसलेला मळ असतो, तो 
दगडावर कपडा आपटला असता बसिाऱ्या िंटक्याने अलग होऊन, पाण्याबरोबर बाहेर पडतो. नंतर 
कपड्ातील पािी काढण्यासाठी तो चपळतात आचि मग नीटसा िंाडून-िंटकून उनहात अगर वाऱ्याच्या 
िंोतात दोरीवर-तारेवर झकवा थोड्ा गवताळ जचमनीवर वाळत टाकतात. कपड्ातील आद्रशता हवनेे कमी 
कमी होत जाते. तसेि उनहात टाकलेने आद्रशतेिे बाष्ट्पीभवन होत जाते व कपडा वाळतो, असा तो प नहा 
वापरण्याजोगा स्वच्छ होतो. 
 
पूवश इहतहास 
 

भारतात कापसापासून वसे्र बनवनू ती वापरण्यािी कला वदेकाळापासून ज्ञात होती, म्हिजे स मारे 
३,५०० वषाइतकी ती प्रािीन आहे असे म्हिता येईल. नंतर इ.स. च्या आरंभाला रेशमी धाग्यापासून वसे्र 
बनचविे माचहत िंाले आचि सातव्या शतकातील ‘चनरुक् त’ या गं्रथात कंबळ-काबंळे हा शब्द आढळून येत 
असल्याने त्यावळेेपासून भारतीयानंा लोकरी पासून कपडे करिे माचहत िंाले असे मानता येईल. म्हिजे 
(१) कापसापासून (२) रेशमी धाग्यापासून व (३) लोकरीपासून भारतीय लोक बऱ्याि प्रािीन काळीही वसे्र 
बनवत असत. 
 

वस्रािंी माचहती होती म्हिजे ती मलीन िंाल्यावर प नहा स्वच्छ कशी करावीत, कशी ध वावीत यािी 
माचहती असिे ओघाने आलेि. आता चवसाव्या शतकात मानवचनर्षमत संचिष्ट धाग्यापासून कपडे बनचविे 
स रू िंाले, यािे (१) रेयॉन (२) नायलॉन (३) डेकॉन (४) टेचरलीन असे चनरचनराळे प्रकार आहेत. 
 
 
 
 



 

           

कपडा मळतो कसा 
 

कपडे वापरताना त्यािा मानव शरीराशी संबधं येतो व हवतेील धूळ कपड्ावर बसते. हालिालीत 
चनरचनराळ्या वस्त शी संबधं येतो. चतथला पि असेल तो मळ कपड्ानंा लागतो. हा मळ व धूळ काहीशी 
कपड्ाच्या पृष्ठभागावर फक् त स्स्थरावलेली असते व काही घामाम ळे कपड्ावर चिकटून बसलेली असते. 
दोनही प्रकारिा मळ पाण्याच्या व साबिाच्या सहाय्याने ध ऊन काढावा लागतो. 
 
कपडे ध ण्यासाठी म ख्यतः जरी पािीच वापरले जात असले तरी –  
ध ण्यास लागिारे हजन्ड् नस – 
 

 १              व  व             
 २   व                        व          व          
 ३        
 ४        
 ५                  
 ६     व           

 
या चजन नसािंा उपयोग करीत असत. कपडे अचधक स्वच्छ करण्यािी पध्दत शोधून काढून चतिा 

वापर सध्या करण्यात येत आहे. त्यासाठी साबि, सोडा व झसथेचटक चडटजशटस्  यािा वापर करतात. 
अमेचरका, इंग्लंड व रचशयात स्वनातीत ध्वनी लहरींच्या प्रिंड शक् तीिा उपयोगही कपड्ावरील मळ 
काढण्याच्या प्रचियेत यशस्वी िंालेला आहे. 

 
कापसापासून बनचवलेली स ती वसे्र, रेशमी, तसेि लोकरीिी आचि सध्यािी संचिष्ट धाग्यापासून 

बनचवलेली वसे्र असे चवचवध प्रकार आता प्रिारात आलेले असल्याने त्या सवांना जरी पाण्याने ध ण्यािी 
पध्दत लागू करता येत असली, तरी प्रत्येक प्रकारच्या चवचशष्ट ग िधमाला अन सरून, कपडे ध ण्याच्या 
वगेवगेळ्या पद्धती आता रूढ िंालेल्या आहेत. या पद्धतीत देखील ज नी-नवी (आध चनक) असे दोन प्रकार 
आहेत. 

 
जास्त वापरला जािारा स ती कपडा ध ण्यािी आपल्याकडील ज नी पध्दत व प्रगत देशातील 

याचंत्रक पध्दत कशी आहे ते पाहू–  
 

आपली ज नी पध्र्दत– १) हाताने पाण्यात ध िे. 
 २) भट्टी लावनू ध िे. 

 
(१) पािी वापरून, दगडावर आपटून कपडा कसा स्वच्छ करतात यािी माचहती वर आलेली 

आहेि; पि अचतशय घाि कपडा न सत्या पाण्यात ध ण्याने, चततकासा स्वच्छ होत नसल्याने; िारािंा व 
साबिािंा उपयोग केला जाऊ लागला. साबि लावनू कपडे ध ण्यािी पध्दत बह तेकानंा माचहत असते. 
यातही स धारिा करून–  
 



 

           

(२) प्रथम कपडे िार व साबि याचं्या चमश्रिातून ब डवनू घेऊन, चपळून काढीत; थोडे स कवीत व 
नंतर भट्टी लावनू चशजवीत. 
 
भट्टीची पध्र्दत 
 
भट्टी कशी लावतात 
 

नदी, ओढा, तलाव अशा जागी धोबी लोक कपडे प्रथम आपटून ध तात, पािी चपळून काढून, 
कपड्ािंा पीळ मोकळा करून ते कपडे वाळूवर झकवा गवतावर उनहात पसरून थोडे स कवतात. दमट 
असतानाि गोळा करून घरी आितात. हे स कवनू आिलेले कपडे, सोडा + साबिाच्या पाण्यातून ब डवनू 
काढून, साधारि चपळून ठेवतात. नंतर ते प ढे चदलेल्या माचहतीप्रमािे भट्टीवर रितात. 

 
एका कपड्ाला, साखरेिा एक िमिा या प्रमािाने, एका बादलीत सोड्ािे द्रावि तयार करवनू 

घ्याव,े त्यात दर दोन कपड्ानंा एक िमिा या प्रमािात साबिािी प ड चवरघळून घ्यावी. या तयार 
द्राविात एकदम सगळे कपडे ब डवावयािे नसतात. दोन झकवा तीन कपड्ािंा चपळा घ्यावयािा, द सरी 
एक बादली अगर पातेले घ्यावयािे, त्यात हे दोन, तीन कपडे ब डवनू काढता येतील इतपत द्रावि 
घ्यावयािे, प नहा द सरा चपळा, त्याला प रेल इतपत प नहा द्रावि घ्यावयािे असे करून सवश कपडे ब डवून. 
चपळून काढावयािे; असे सोडा + साबिाच्या द्राविातून ब डवनू काढलेले कपडे भट्टीवर रिावयािे. मोठ्या 
क ट ंबात हंडाभर पािी तापचवण्यासाठी, ज्या प्रकारिी िूल-ि लवाि असते. तसेि एक ि लवाि ३’ (९० 
सें. मी.) व २.१/२’ (७५ सें. मी.) X २.१/२’ (७५ सें. मी.) लाबंी रंूदीच्या चवटानंी बाधूंन काढलेले असते. 
याला खालून जाळ लावण्यािी चवचशष्ट सोय करावी लागते. जाळ येतो, त्या तोंडावर मोठ्या घमेल्याच्या 
आकारािे ताबं्यािे घमेले (याला परीट समाज ‘सते्तल’ म्हितो) बसवावयािे. यािा (घमेल्यािा वा 
सते्तलिा) काठ बाहेरच्या अंगाला २” -३” (५.७ सें. मी.) वळवलेला असतो. हे सते्तल ि लविावर 
काठाइतपत खाली बसवलेले असते. खालिा जाळ व धूर काठाच्या बाजूने वर न येईल असे बाधंकाम 
करून घ्याव.े भट्टीला लावण्यािे कपडे कमी अचधक असतील त्या मानाने या सतेलमध्ये अध्यापयंत फक् त 
पािी घालतात, सते्तल्यावर (घमेल्यावर) भरीव कळकािी िार-पाि दाडंकी-त कडे ठेवनू देतात. उदेल श 
असा की, रिलेले-माडंलेले कपडे आत (सतेलेमध्ये) प नहा पडू नयेत. 

 
ध वनू-स कवनू आिलेले कपडे या सतेलवर एका चवचशष्ट पद्धतीने एक अगर तीन चठकािातून 

सतेलमधील पाण्यािी वाफ वरपयंत येईल अशी पोकळ जागा वरपयंत ठेवनू, गोल गोल रितात. यात 
रिना कौशल्य आहेि. बाहेरूनही या भट्टीिा आकार गोलि ठेवतात. सवश कपडे रिून िंाल्यावर एका जाड 
कापडाने ही भट्टी लपेटून-िंाकून घेतात. यावळेी ही भट्टी मोठ्या सोंगटीसारखी चदसू लागते. 

 
भट्टी खाली लाकडे लावनू पाण्यािी भरपूर वाफ वर येऊ लागेपयंत ती चशजचवतात. याला 

साधारिपिे दोन तास लागतात. नंतर जादा लाकडे चविंवनू टाकतात व राचहलेल्या चनखाऱ्यावर सदरिी 
भट्टी रात्रभर िागंली म रू देतात. भट्टी बह धा रात्रीि लावतात. भट्टीच्या बाधंकामात थोडी स धारिा करून 
लाकडे अगर कोळसा जाळिेसाठी सोईस्कर जाळी बसचवली तर खालून हविेा प रवठा होतो व ज्वलन 
उत्तम होते. तसेि धूर बाहेर चनघून जावा म्हिनू बाजूने एक ध राडे पि काढता येते. या स धारिा केल्या तर 
कमी लाकूड, कोळसा वापरून भट्टी उत्तम चशजते. 



 

           

अहधक स धाहरत भट्टी 
 

भट्टीिे जे प्रिचलत-ज ने स्वरूप आहे ते बदलून जर सध्याच्या ‘चकअर’ पद्धतीवर केले तर भट्टी 
थोड्ा जळिात, कमी वळेात आिखी िागंली चशजून चनघेल. ‘चकअर’ बंद िंाकंिािंी असल्याने, तयार 
िंालेली वाफ हवते वाया जात नाही. उलट बंद िंाकंिाम ळे थोड्ा पे्रशरिी वाफ तयार होते व कपडे 
िागंले उकडून चनघतात. उघड्ा भाडं्ात डाळ, तादूंळ चशजायला वळे लागतो, पि सध्याच्या ‘पे्रशर 
क कर’ मध्ये ते खूप लवकर व िागंले चशजतात; हे आता आपल्या अन भवास आलेले आहेि. तसेि 
कपड्ािें आहे. ही िंाली ‘चकअर’ िी माचहती. 
 
भट्टी ध िे (स ती कपडे) 
 

द सरे चदवशी सकाळी भट्टीतील कपडे काढून एका जाड कापडात बाधूंन, प नहा नदी, ओढा, तळे 
यावर नेतात व कपड्ाच्या मळक्या जागेवर थोडे साबि लावनू. आपटून-िोळून ध तात-खळबळतात. सवश 
िंाल्यावर चपळून जरूरीप्रमािे थोड्ा चनळीच्या पाण्यातून ब डवनू काढून प नहा घट्ट चपळतात व उनहात 
पसरून वाळचवतात. उनहामध्ये कपडा पाढंरा करण्यािी शक् ती आहे. पूवी आपलेकडे कपडे ब्लीि करिेिी 
पध्दत नव्हती. पि चवशषे पाढंरा करिेिा व भट्टीतून ध वनू काढलेला कपडा, नदीकाठी तापलेल्या वाळूवर 
अगर गवताळ जचमनीवर उनहात पसरून वाळत टाकीत असत. थोडा वाळल्यावर त्यावर पाण्यािा 
चशडकावा करावयािा, प नहा वाळू द्यावयािा. असे ५-६ वेळा चशडकाव ेद्यावयािे. या नैसर्षगक चियेने कपडा 
ब्लीच होतो. पि ही चिया बराि वळे खािारी व सावकाशीिी असल्याने, आता मागे पडली आहे. तथाचप 
ज्या कपड्ानंा ब्लीझिगिे द्रावि अपायकारक होईल असे वाटते, ते कपडे अशा नैसर्षगक पद्धतीने उजळ 
करता येतात. काही चवचशष्ट डागस द्धा या पद्धतीने नाचहसे होतात. असा उजळलेला कपडा थोड्ा 
चनळीच्या अगर चटनोपॉलच्या द्राविातून चपळून काढून, उनहात पसरून वाळवला; तर तो खरोखरि 
आल्हाददायक, स्वच्छ व ख सख शीत होतो. हे वाळलेले कपडे धोबी घरी आितो व नंतर त्यावर थोडे पािी 
झशपडून ते ग ंडाळून ठेवतो, याम ळे कपडा नरम होऊन, सगळीकडे थोडा दमट असा राहतो; मग त्यावर 
गरम इस्री चफरवनू, त्यािी योग्य तशी घडी घालून ठेवतो व आपल्या ग्राहकाला परत आिून देतो. (पचरट-
रजक लोक रामायि कालापासून अस्स्तत्वात असल्यािा वाङ मयीन उल् लेख आहेि.) ही आहे स ती कपडे 
ध ण्यािी पध्दत. आता रेशमी व लोकरीिे कपडे ध ण्यािी रीत– 
 
पािी 
 

ध ण्याच्या सवश चियेत ‘पािी’ हे फार महत्त्वािे द्रावि आहे. उत्तम प्रचतिी ध लाई होिे, पाण्याच्या 
ग िधमावर अवलंबून असते. हाडश (जड) व सॉफ्ट (हलके) असे पाण्यािे दोन प्रकार असतात. जड 
पाण्यात साबिाला िागंला फेस येत नाही. फेस ही साबिाच्या चजवतंपिािी खूि समजावी. जड पाण्यात 
साबि बरािसा रूपातंरीत होत असल्याने, अकायशिम होतो, म्हिनू त लनात्मक दृष्ट्ट्या तो अचधक लागनू 
खिश वाढतो व कपडा नीटसा स्वच्छ होत नाही. हलक्या पाण्यात साबि िागंला कायशिम रहात असल्याने, 
कमी लागतो व कपड्ािा मळ िंट कन चनघून कपडे अचधक स्वच्छ होतात. 
 



 

           

पािी उकळून-कोमट करून घेतले, तर ते बरेिसे हलके (सॉफ्ट) होते. तसेि पाण्यात थोडा 
वॉझशग सोडा घातला असताही ते काहीसे हलके (सॉफ्ट) होते. पि अगदी पावसाच्या पाण्याइतके सॉफ्ट 
पािी वॉटर सॉफनर मधून चमळू शकते. हे पािी सवश प्रकारच्या ध लाईला अत्यंत उत्तम असते. 
 
रेशमी व लोकरीचे कपडे ध िे 
 

असे सॉफ्ट पािी थोडेसे गरम करून घेऊन त्यात कपड्ाच्या बेताने, थोडी चरठ्ठयािी पूड, एका 
कपड्ाच्या त कड्ात घेऊन ती पोतडी द सऱ्या तळहातावर िोळून िोळून सपंवावी. फेसय क् त पािी तयार 
होते. या पाण्यात रेशमी अगर लोकरीिे कपडे ब डवनू ठेवावते. थोड्ावळेाने खालीवर करावते. नंतर 
ध वावयास घ्यावते. ध ताना मेििटलेल्या जागा काथ्याच्या दोरीिी लहान ि ंबळ करून घेऊन त्याने 
घासाव्यात व नंतर कपडा एकत्र गोळा करून घ्यावा, व वरील चरठ्ठयािे फेसय क् त पािी झशपडून रेशमी 
अगर लोकरीिा कपडा हळ वारपिे ि बक न ि बक न द्रावि झशपडीत ध वावा. आपटू-धोपटू नये. 
आपटल्याने-धोपटल्याने लोकरी कपडा आकसण्यािी शक्यता असते. हलके चपळावा अगर जाड टॉवलेात 
ग ंडाळून चपळावा. नीट िंटकून, हाताने स रक त्या काढून सावलीत वाळत टाकावा. पाढंरे लोकरी कपडे 
उनहाने चपवळे होतात. 
 

सध्या बाजारात चडटजंट वड्ा चमळतात. (चशवाय त्या पूड व द्राविय क् त स्वरूपातही चमळतात) 
त्या जास्त कायशिम असतात. तसेि त्या कोठल्याही पाण्याला िालतात. त्यािंा कच्च्या व पक्क्या अशा 
कोित्याही रंगावर वाईट पचरिाम होत नाही. म्हिून सध्या रेशमी, लोकरी व नाज क कपडे ध ण्यासाठी 
चसनथेचटक चडटजंट वापरतात. 

 
इस्री फार गरम न करता (ताव जास्त न घेता) इस्री करावी. या कपड्ानंा इस्री करताना, 

(चवशषेतः लोकरीिे कपडे) पातळ ओले कापड घट्ट चपळून, ते त्यावर टाकून मग इस्री चफरवावी. 
वगेवगेळ्या कपड्ानंा चनरचनराळे (तपमान) टेंपरेिर लागते. 

 
प्रगत देशाशी दळि-वळि वाढून, तेथील याचंत्रक ध लाई पध्दतीिी आचि रेशमी-लोकरी 

कपड्ाचं्या स धाचरत ध लाई-चियेिी माचहती होईपयंत आपल्या देशात वरील पद्धतीने कपडे ध तले जात 
असत. 

 
स्वतःिे कपडे ध तानंा, ते ओळखण्यासाठी ख िािंी जरूरी नसते. पि बऱ्यािजिािें कपडे 

ओळखून काढण्यासाठी धोबी लोक चबब्याच्या ख िा करतात. स ई चतरपी धरून चबब्याला टोिायिी. स ईच्या 
टोकाला चबब्यािे तेल लागते. याने कपड्ावर उभ्या-आडव्या रेघाचं्या अगर झटबाच्या ख िा करतात. 
लगेि त्यावर ि ना (खाण्याच्या पानाला लावतात तो) लावतात व ८-१० तास ठेवतात. या प्रकारे 
कपड्ावर केलेल्या ख िा भट्टी-ध लाई पद्धतीत अगदी कायम राहतात. 
 
सूचना – हबब्या त्वचेवर उततो म्हिून त्याचे तेल त्वचेला कोठे न लागेल अशी खबरर्दारी घेिे जरूरीचे 
आहे. 
 
 



 

           

पूवेहतहास व हवकास 
 

आता प ढारलेल्या देशात अगदी शास्रीय पद्धतीने व यंत्र सहाय्याने कपडे ध ण्यािे काम कसे होते ते 
पाहू. 

 
प ढारलेल्या पाश् िात्य राष्ट्रापैकी अमेचरका, इंग्लंड, फ्रानस व जमशनी या राष्ट्रानंी याचंत्रक व ताचंत्रक 

प्रगतीिा फार प ढिा पल् ला गाठला आहे. पौवात्य म्हिनू रचशया, िीन व जपान ही राष्ट्रे. पैकी रचशया व 
िीन याचं्या भोवतीच्या लोखंडी पडद्यापलीकडील काहंी कळू शकत नाही. जपानने मात्र अमेचरका, इंग्लंड 
याचं्या बरोबरीने आपला प्रगतीिा वगे वाढवला आहे. 

 
कपडे ध ण्यािे काम आपल्याकडे जसे हाताने करण्यािी पद्धती अजून प्रिचलत आहे; तशीि 

पचश् िमेकडील वरील देशातही १००-१२५ वषापूवी होती. त्यावरूनि लॉन-ड्राईंग Lawn Drying 
Lawundring Laundry हा शब्द आला असावा. नंतर याचंत्रक ध लाई आली. आपल्याकडे चतला येऊन ५०-
५५ वष ेिंाली. 

 
इ. स. १७९० स मारास फ्रानसमध्ये वाफेच्या सहाय्याने यंत्रावर कपडे ध तले जात अशी माचहती 

चमळते. त्याि स मारास १७९२ मध्ये इंग्लंमध्ये एकाने लॉनड्री यंत्रािे पेटंट पि घेतले. अमेचरकेत मात्र १८६२ 
पयंत फारशी प्रगती नव्हती. १८६३ मध्ये चतथे पचहले पट्टयाने िालिारे वॉझशग मचशनिे पेटंट घेतले गेले. 
१८६३ ते १८७० च्या काळात इंग्लंड-अमेचरकेत मोठ्या लॉनड्रीमधून कपडे ध ण्यासाठी बह ताशंी यंत्रािा 
उपयोग करू लागले होते आचि आता २० व्या शतकात खाली उल् लेचखलेली लॉनड्रीतील सवश कामे 
यंत्राकडून करून घेण्यात अमेचरका आघाडीवर आहे. 

 
कपड्ावर नावं,े माकश  घालिे, ध िे, पािी काढिे, वाळचविे, इस्री करिे, घड्ा करिे, पॅझकग 

वगैरे सवश कामे यंत्रानंी केली जातात. 
 
वरील स रवातीच्या काळात लॉनड्री ध लाई फार महागडी असल्याने, बह तेकजि आपापल्या 

क ट ंबािी ध लाई घरच्या घरीि करीत असत. हळू-हळू क ट ंबे लहान होत गेली. नवरा बायको म्हिजे क ट ंब 
असे संक चित स्वरूप त्याला आले. दोघा दोघानंी नोकरी-उद्योग करून चमळवते होण्यािी गरज वाटू 
लागली. अथाति मग वळेे अभावी क ट ंबािे कपडे लॉनड्रीकडे पाठचविे सोयीिे वाटू लागले. चशवाय घरग ती 
कामािा नोकर. अचतशय महाग होऊ लागल्यानेही लॉनड्रीकडे धाव घेिे लोकानंा जरूर िंाले. 

 
तसेि या शतकाच्या पचहल्या ४० वषात य रोपमध्ये २ महाय ध्दे िंाली. इतर कामधंद्याला मािसे 

कमी पडू लागल्याने फार कमी मािसात जास्त व िागंल्या दजािे काम होण्यासाठी ध लाई कामािी 
अ टॅोमचॅटक मचशनस शोधून ती वापरात आिली जाऊ लागली. अशा मचशनसिी उपय क् तता पटल्याने आता 
प्रगत देशात घरोघरी स्वयंिचलत घरग ती ध लाई यंते्र चदसून येतात. धंदेवाईक लॉनड्रीजमधून बह धा सवश 
कामे यंत्रावर होऊ लागली आहेत. 

 



 

           

करािी, म ंबई व कलकत्ता या मोठ्या बंदरािा व्यापारी दृष्ट्ट्या जगाशी फार मोठा सबंंध. त्याम ळे 
परदेशी बोटी आल्या की, या बंदरात थाबंत. या बोटीवरील कपडे बंदरातील एखाद्या मोठ्या व नामवतं 
याचंत्रक लॉनड्रीकडे चदले जात. 

 
सध्या मोठ्या बोटी बाधंतानाि त्यावर इतर आवश्यक सोईप्रमािे लॉनड्रीप्पलँटही बसचवतात. 

 
भारतीय लॉन्ड्री धंद्ाचंा हवकास 
 

बोटीिे काम करिाऱ्या या पॉवर लॉनड्रीज्  बोटीखेरीज सामानय लोकािें काम स्वीकारीत नसत. 
नंतर त्यािें काम पाहून हळूहळू लॉनड्रीिे लोि वरील मोठ्या शहरात पसरू लागले. चतथे भरण्यािे काम 
म्हिून मोठ्या हॉटेलािे कामाकडेि जास्त लि ठेवीत. सामानय नागचरकािें काम बतेाबेताने घेत. सामानय 
नागरीकही पॉवर लॉनड्रीत चबिकत चबिकत कपडे देत. कारि याचंत्रक ध लाईमध्ये आपले कपडे फाटतील 
अशी त्यािें मनात प्रथम भीती असायिी आचि द सरे कारि या नवीन स रू िंालेल्या पॉवर लॉनड्रीमधून 
आवश्यक ती यंते्र होती, पि त्या यंत्राचं्याकडून उत्तम दजािी ध लाई करून घेण्यािे ताचंत्रक ज्ञान असिारी 
क शल मंडळी नव्हती. पॉवर लॉनड्रीच्या मालकानंा पि अशा तज्ज्ञािंी खास गरज असते हे नीटसे आकलन 
िंालेले नव्हते. काहींच्या ध्यानात येऊनही या चवषयातील कोिी जािकार चमळत नाहीत म्हिून, जो कोिी 
वरील लॉनड्रीतून बाहेर पडलेला हाताशी लागला, त्याला धरून यंत्रावर काम िालवीत असत. अथात 
अप ऱ्या ज्ञानावर िालचवलेले काम समाधानकारक होत नसे व त्याम ळे धोब्यापेिा पॉवर लॉनड्रीिा कपडा 
िागंला चनघतो अशी खात्री लोकानंा वाटत नव्हती. वस्त स्स्थतीही तशीि होती. धोबी ध लाईपेिा सरस अशी 
ध लाई, यंत्राने होऊ शकते; ही गोष्ट चसद्ध केली. कऱ्हाड (चजल्हा : सातारा) [महाराष्ट्र] मधील एका 
लहान लॉनड्री मालकाने १९३७ मध्ये इंग्लंडहून यंते्र आिवनू, यंत्र ध लाई स रू केली. इंग्लंडहून ध लाई 
शास्रावरील प स्तके आिवनू, त्याप्रमािे प्रयोग करून, २-३ वषांच्या सतत प्रयत्नाने यंत्रावर धोबी 
ध लाईपेिा खूप सरस अशी ध लाई करून घेण्यात त्याने यश चमळचवले. प ढे हे ताचंत्रक ज्ञान म ंबईत गेले. व 
१९४५ मध्ये म ंबईतील एका मोठ्या नामवतं स्क्लझनग वक्सशमध्ये, त्यान सार होऊ लागलेल्या कामािा दजा 
लोकाचं्या नजरेत भरू लागला. आचि मग धोब्यापेिा यतं्राने अचधक िागंल्या दजािी ध लाई होऊ शकते, 
यावर लोक चवश् वास ठेऊ लागले. 
 
आके्षप 
 

धोबी मंडळींनी पि स रवातीच्या काळात, यंत्राचवरूध्द जनमत तयार करण्यािा उपद व्याप करून 
पचहला. ‘आम्ही इतकी मेहनत घेतो. िागंले आपटून-धोपटून- घासून ध तो. तरी देखील कसर राहतेि. 
मग त मिी यंते्र, न आपटता, न घासता, न चपळता, ध तात म्हिता; ते कसे शक्य आहे? त मच्या यंत्रात 
गोटेचबटे असतील. त म्ही अ सॅीड वगैरे घालून मळ नाचहसा करत असाल अशी शकंा ते बोलून दाखवीत बघा 
‘त मिे कपडे फाटून जातील बरं’ असे ग्राहकानंा सागंत. 
 

हे त्यािें म्हििे, अगर शकंा चनराधार आहे, असे लोकानंा अन भवाने समजून येऊ लागले. 
 
यंत्रामध्ये कपडे आपटिे. खसाखसा घासिे, जोराने चपळिे या कपडे फाटण्यास कारि असलेल्या 

चिया अचजबात नसल्याने यतं्र ध लाईचा कपडा दीघशकाळपयंत चटकतो. ही सत्य व चसद्ध गोष्टी िंाली आहे. 



 

           

याहंत्रक लॉन्ड्रीची वाढ 
 

आपल्या देशात आता हा धंदा िागंले बाळसे धरू लागला आहे. रोजच्या गरजेिा हा धंदा 
असल्याने, मोठ्या शहरातून व हळूहळू चजल्हा-ताल क्याच्या गावातून याचंत्रक ध लाई कें दे्र चनघत आहेत. 
पूवी लॉनड्रीिी यतें्र परदेशाहून आिावी लागत असत. आयात चनबधंाम ळे, आता परदेशी यंते्र येऊ शकत 
नाहीत. मागिीही वाढत िालली आहे. त्याम ळे भारतात सध्या ५-७ चठकािी लॉनड्रीिी बरीिशी यंते्र तयार 
होऊ लागली आहेत. ही चठकािे अशी चदल् ली, म ंबई, प िे, सागंली, कऱ्हाड इत्यादी. 

 
यंत्र ध लाईने कपडा उत्तम चनघतो व तो दीघशकाळ चटकतो ही खात्री पटत िालल्याने आचि ज नया 

धोबी ध लाईने तो फाटत असल्याने, लोक सहाचजकि याचंत्रक लॉनड्रीकडे कपडे ध ण्यास देतात. धोबी 
ध लाई कष्टािी, हे श्रमािे काम करावयाला त्या समाजातील चशचित तरूि वगश आता नाख ष आहे. त्यािें 
पि लि, ध लाई यंत्राकडे लागत िालल्यािे प्रत्ययाला येते. तेव्हा प ढच्या काळात आपली परंपरागंत 
िाललेली ज नी भट्टी पध्दत काळाच्या पडद्याआंड नाचहशी होिार असे चदसते. 
 
ताहंत्रक हशक्षि 
 

सध्या यंत्रावर काम करिारे क शल कामगार तयार करण्यािी एकाही तंत्रशाळेत अद्यापी सोय 
नाही. त्यािी वास्तचवक खास जरूरी आहे. क शल काराचगर असल्याचवना उत्तम दजािे काम कसे होिार? 
तसेि या चवषयािी माचहती प रविारे एखादे माचसक-चनयतकालीक झकवा प्रादेचशक भाषेत एखादे प स्तकही 
प्रचसद्ध िंालेले नाही. 

 
पाश् िात्य देशात लॉनड्री चवषयािे चशिि देिाऱ्या संस्था आहेत. िागंले ३/४ वषािे कोसेस आहेत. 
 
‘ध लाई’ या चवषयािे पाश् िात्य देशात लॉनडझरग म्हिजे 1) Wet washing 2) Dry cleaning 3) 

Stain removing 4) Renovating असे भाग पाडलेले असून त्या त्या शाखेिे झकवा सवश शाखािें असे चशिि 
घेता येते. 

 
या चवषयावर संशोधन करिाऱ्याही फार मोठ्या संस्था चतकडे आहेत. त्याचं्यातफे आचि खाजगी 

तज्ज्ञाकडूनही या चवषयावर प ष्ट्कळ प स्तके प्रचसद्ध िंालेली आहेत व माचसकेही प्रचसद्ध होतात.  
 

                               व     – 
 १                                “BL A”         
 २                                   
 ३                                           
 ४                              
 ५                                                  
 ६                                   
 ७                                       
 



 

           

घरिे कपडे ध ण्याच्या कामासाठी प्रगत देशात घरग ती मचशनस वापरात आहेत. ती ३ ते ५ चकलो 
कपॅचसटीिी चमळतात. अगदी स्वयंिचलत असतात. त्यातून कपडे ध वनू व स कवनू चमळतात. बऱ्याि घरी 
ती चदसतात. 
 
लॉन्ड्रीचे आध हनक स्वरूप 
 

‘लॉनडे्रटी’ म्हिून या धंद्यािा एक प्रकार आता रूढ होत िालला आहे. बरीिशी डोमेस्स्टक वॉझशग 
मचशनस, १/२ ड्राईग टमलसश; एखादे ड्रायस्क्लझनग मचशन आचि स्टीमसाठी बॉयलर व वॉटर सॉफनर अशी 
साधने ठेऊन द काने चनघालेली आहेत. ग्राहक कपडे घेऊन येतात. वजनाप्रमािे ठरलेले पैसे देतात व 
थोडावळे बाजार वगैरे करायला जातात. द कानातील नोकर कपडे ध वनू, वाळवनू तयार ठेवतो. ग्राहकाने 
येऊन, घेऊन जावयािे. काही चठकािी, ज्यािे त्याने कपडे ध वनू घ्यायिे’ अशीस द्धा पध्दत आहे. त्याला 
कॉईन ऑपरेटेड झकवा सेल्फ ऑपरेटेड लॉनड्रीज्  म्हितात. 
 
धंरे्दवाईक लॉन्ड्रीज्  
 

काही लहान, काही मोठे कपडे ध ण्यािे कारखानेि म्हिता येतील. त्यािेंकडे माचकंग मचशनस, 
ध ण्यािी यंते्र स कचवण्यासाठी Hydro, वॉटर सॉफनर, वाळचवण्यासाठी ड्राईंग टमलर झकवा ड्राईंग रूम, 
कॅलेंडर मचशन, पे्रसेस् व कपड्ािंी ने-आि करण्यासाठी चडचलव्हरी व्हॅनसिा ताफा असतो. यंत्राना काम 
प रचवण्यासाठी स्वतःिी अनेक द काने तरी असतात झकवा २५-३० चकलोमीटरच्या भागामधील कपडे व्हॅन 
पाठवनू, ठराचवक चदवशी आितात व पोिवतात. 
 
यतं्राची ओळख 
 
माहकिं ग महशन 
 

आलेल्या कपड्ावर टाईप रायटर सारख्या यंत्राने माक्सश टाईप होतात, झकवा अदृश्य नावंपेि 
घातली जातात. ती चवचशष्ठ चदव्यासमोर धरली असता चदसतात. त्यानंतर कपड्ािी वगशवारी (सॉचटंग) 
करून ज्या त्या खात्याकडे प ढच्या प्रोसेससाठी पाठवतात. 
 
बॉयलर 
 

याचंत्रक लॉनड्रीत बह तेक म ख्य प्रोसेसला स्टीमिी जरूरी असलेने, चतिा प रवठा करील अशा 
कपॅचसटीिा बॉयलर असतो. तो स्टीमकोलवर झकवा फनेस ऑईलवर िालतो. हवजेवरही त्यािे ‘व्हर्षटकल’ 
व ‘हॉरीिंाँटल’ असे दोन प्रकार आहेत. बाहेरून हा बॉयलर आहे, असे वाटिारस द्धा नाही, असा पॅकेज 
बॉयलरही सध्या चमळतो. 
 
 
 
 



 

           

वॉटर सॉफनर 
 

लॉनड्रीस लागिारे पािी सॉफ्ट करून देिारे हे साधन, ‘बेस एक्क्सिेंज’ प्रोसेसिा व लाईम सोडा 
प्रोसेसिा असे यािेही दोन प्रकार आहेत. साधारिपिे २०° पयंत हाडशनेसला ‘बेस एक्क्सिेंज’ पद्धतीिा 
िालतो. पािी २०° च्याप ढे हाडश असेल तर, त्याला लाईम सोडा वॉटर सॉफनर िालतो. वापरले जािाऱ्या 
पाण्यािा हाडशनेस चकती? ते कसले आहे? यािी प्रयोग शाळेतून तपासिी करून घ्यावी लागते व पािी 
चकती चलटर हव े ते ठरवावे लागते. मग त्याप्रमािे वॉटर सॉफनर (केवढा) लागेल हे समजेल. चवशषेतः 
ध ण्याच्या यतं्राला व ध लाई खात्यात लागिाऱ्या पाण्यािा चहशबे करावा लागतो. त्याति बॉयलरला 
चदवसभरात लागिारे पाण्यािा पि चहशबे चमळवायला हवा. सॉफ्ट वॉटरम ळे बॉयलरच्या टू्यब्जवर स्केल 
साठत नाही व जळि कमी लागते आचि बॉयलरिे आय ष्ट्य वाढते. 

 
सॉफ्ट पाण्यात साबि िागंल्या तऱ्हेने काम देतो. कपडे िागंले चनघतात. मचशनस साफ राहतात. 

साबिािी बित होत असल्याने, सॉफ्ट वॉटर वापरिे फायद्यािे ठरते. 
 
वॉकशग मशीन्ड्स 
 

यािे म ख्य दोन प्रकार-आडवी व फं्रटल झकवा एंड ऑन. 
 
आडव्या प्रकारात अनेक कप्पप्पयािंी १५ पॉकेट, ‘इिंी आऊट’ अशा प नहा तऱ्हा असतात. प्रिारात 

२-४-६ कप्पप्पयािंी आडवी मचशनस असतात. (फं्रटल मशीन फक् त कपॅचसटीने लहान झकवा मोठे असे असते) 
साधारिपिे पचहल्या प्रकारच्या मशीनसिा स्टँडडश साईज ३४” (सें. चम. ८५) डायमीटर X ५४’ (१३७ सें. 
मी.) लाबंी असा असतो. यामध्ये १०० पौंड (४५ चकलो) वजनािे (कोरड्ा कपड्ािें वजन) कपडे िागंले 
ध तले जातात. 

 
एका आडव्या ड्रममध्ये, द सरा एक ड्रम चफरेल अशी रिना असते. आतील ड्रमला भोके असतात व 

त्यात कपडे घालतात. तो बाहेरच्या ड्रममध्ये उलट स लट ५-५ वळे असा, चमचनटाला ३०-३५ वढेे घेऊन 
चफरतो. दोनही ड्रममध्ये १ १/५” (४ सें.मी.) गपॅ असते. 

 
आतील ड्रममध्ये लाबंीच्या बाजूने ५” ते ७” (१३/१७ सें. मी.) उंिीच्या चरब्ज असतात. याम ळे ड्रम 

चफरताना, कपडे उिलले व उलगडले जाऊन, प नहा प नहा पाण्यात पडतात. पािी साबि सोडाय क् त व 
गरम असते. त्याम ळे कपडा स बकला जाऊन स्वच्छ होतो. उलट स लट चफरताना एकमेकावर घासला 
जातो. 

 
यात ठराचवक वजनािे कोरडे कपडे भरायिे. मात्र पाढंरे तर पाढंरेि; रंगीत तर सवश रंगीति 

भरायिे. पाढंऱ्या कपड्ासाठी बी. एल्. आर. ए. िी एक स्टँडडश वॉझशग प्रोसेस ठरलेली आहे. रंगीतिी 
वगेळी आहे. त्या प्रोसेसप्रमािे कृती केली की, कपडे स्वच्छ चनघतात. बी. एल्. आर. ए. च्या पद्धतीने 
ध लाई करताना, स्टीमिी जरूरी असते. ती तर आपल्याकडे सामानय लॉनड्रीवाल्यानंा परवडिारी नाही. 
यावर प ष्ट्कळ प्रयोग, पसैा खिश करून, उपाय शोधून काढण्यात यश चमळवले ते कराड येथील ‘इ. एम.’ 
पॉवर लॉनड्रीच्या द. म. शाचलग्राम : यानंी स मारे १९४० मध्ये त्यानंी आपली स्टीमचशवाय उत्तम ध लाई 



 

           

करण्यािी रीत बसवली. हे संशोधन त्यावळेच्या म ंबई इलाख्यात पचहलेि आचि ते कऱ्हाडमध्ये िंालेले 
आहे. सध्या महाराष्ट्रात खूप चठकािी, याचंत्रक लॉनड्रीज चनघाल्या आहेत. बह तेक सवश चठकािी कऱ्हाड 
पद्धतीने ध लाई केली जाते. महाराष्ट्राबाहेरही गोवा, अबू, उड पी, मद्रास या चठकािी पि कराडिी 
स्टीमचशवाय ध ण्यािी रीत वापरली जाते. कपडे उत्तम चनघतात असे सवांिे मत व अन भवही आहे. 
 
प्रोसेसचे स्वरूप 
 

 १                        व  व         व          
 २                                      व         
 ३                                                 
 ४                      व          व         व  व         
 ५                                  

 
या महत्त्वाच्या गोष्टी पाळून प्रचिया केली तर कपडे उत्तम चनघतात. 

 
हायरो एक्स्रॅक्टर 
 

ध ऊन चनघालेल्या कपड्ातील पािी, कपडे न चपळता काढून टाकण्यासाठी, या मचशनिा उपयोग 
करतात. कपडे न चपळता केवळ सेंरीफ्यूगल-फोसशम ळे, कपड्ातील ८० टक् के पािी चनघनू जाते. २० 
टक् के आद्रशता कपड्ात राहते. हे मचशन चनरचनराळ्या कपॅचसटीिे असते. दर चमचनटाला यािे १,५००° ते 
१,८०० फेरे होतात. 
 
राकयग टम्बलर 
 

कपडे पूिशपिे वाळचविेसाठी या यंत्रािा उपयोग होतो. हे जवळजवळ वाझशग मचशनप्रमािेि 
असते. पाण्याऐवजी यात गरम हवा सोडलेली असते. साधारिपिे १/२ तासात कपडे पूिश वाळतात. कपडे 
वाळत असता कपड्ावरील स रक त्याही चनघनू जातात. 
 
राकयग रूम 
 

वरील मचशनमध्ये कपडे खालीवर पडत असतात. त्याम ळे थोडे घषशि होते. काही प्रकारच्या 
कपड्ानंा घषशि खपत नाही. असे कपडे वाळचवण्यासाठी या ड्राझयग रूमिा उपयोग श्रयेस्कर असतो. 
‘ड्राझयग टमलरला’ जागा कमी लागते. रूमला अचधक लागते. काही सोयी, काही गैरसोयी आहेत. 
 
कॅलेंडर महशन 
 

बेडशीटस् , पलंगपोस, साड्ा, धोतरे, उशािें अभे्र अशा प्रकारिे प्पलेन कपडे इस्री करिेसाठी हे 
मचशन आहे. इस्री िंालेल्या कपड्ाचं्या, नंतर घड्ा करायच्या. घड्ा होण्यािी स्वयंिचलत रिनाही या 
मचशनला जोडून चमळते. 



 

           

पे्रसेस 
 

प्पलेन कपड्ाव्यचतचरक् त शटश, कोट, पँट असे कपडे इस्री करण्यासाठी यािा उपयोग करतात. 
तीन-िार पे्रसिा एक य चनट होतो व प्रत्येक पे्रसवर कपड्ािा चवचवचित भागावर इस्री होते. प्रत्येक पे्रसला 
वगेळा इसम (ऑपरेटर) असतो. सवश भाग पे्रस करून िंालेवर, एका पे्रसवर घड्ा होतात झकवा हाताने 
घालावयाच्या असतात. 

 
याप ढील चिया म्हिजे चवचशष्ट ख िेप्रमािे (माकश प्रमािे) कपड्ािें वगीकरि (सॉचटंग) करिे ही 

होय. नंतर पावती (चरसीटस् ) प्रमािे कपडे तपासून त्यािें गठे्ठ (बंडल्स) बाधूंन चजकडे चतकडे व्हॅनमधून 
रवाना करिे. 

 
लॉनड्रीत ध ण्याच्या पासून थेट पे्रझसग अखेर सवश प्रचियेला (प्रोसेझसगला) वाफ (स्टीम) अगदी 

आवश्यक असते. फक् त हायड्रोला स्टीम लागत नाही. 
 
अशी ही आध चनक ध लाई चिया िालते. 

 
रायक्क्लकनग 
 

लोकरीिे झकवा पाण्यात न खपिारे असे काही चवचशष्ट प्रकारिे कपडे ध ण्यासाठी पाण्याऐवजी 
काही सॉल्व्हंटस्  वापरून, पाश् िात्य देशात कपडे ध ण्यािी पध्दत स रू आहे. या पद्धतीला ड्रायक्लीझनग 
असे म्हितात. 

 
पाण्याच्या ध लाईत कपड्ावरील मळ साबिाच्या योगे कपड्ापासून स टून वगेळा होतो व 

पाण्याबरोबर बाहेर वाहून जातो. ड्रायस्क्लझनग पद्धतीत, मळ त्या त्या सॉल्व्हंटमध्ये चवरत असल्याने कपडा 
सॉल्व्हंटमध्ये ब डचवला, खळबळला की मळ वगेळा आचि कपडा वगेळा अशी चिया होते. पूिश स्वच्छ 
होण्यासाठी दोन वळे सॉल्व्हंट बदलून घ्यावा लागतो. 

 
पाण्याने ध ण्याच्या पद्धतीत, घाि िंालेले पािी वरिेवर बदलून, नवीन स्वच्छ पािी घ्याव े

लागतेि. घाि पािी डे्रनेजला घालचवतात. तसे या ड्रायस्क्लझनग पद्धतीत करत नाहीत. पाण्यापेिा 
सॉल्व्हंट फार महाग असतो. तो चफल्टर करून झकवा ‘चडस्स्टल’ करून प नहा प नहा वापरावा लागतो. 

 
ड्रायस्क्लझनग प्रोसेसमध्ये कपड्ावरील िीज कायम रहाते. त्यायोगे स्क्लझनग नंतरिे फीचनझशग-

इस्री-काम सोपे होते. चशवाय कपड्ाला नवीन स रक त्या पडत नाहीत. ड्रायस्क्लझनगिी वॉझशग मचशनस् 
अगदी वगेळ्या प्रकारिी असतात. 
 
वापरातील प्रचलीत सॉल्व्हंटचे प्रकार– 
 

1)              
2)                



 

           

3)               
4)                    P-113 
5)                    
6)               

 
ध लाई यतं्र 
 

कपडे ध िे ही साधी चदसिारी चिया िालू चवसाव्या शतकात शास्रज्ञानंी कशी शास्रीय िौकटीत 
बसवनू चतला अनेक कलाचं्या ओळीत आिले आहे. यािी माचहती ‘ध लाई पूवेचतहास’ वािून बरीिशी 
समजून आली असेल. हाताने ध िे, भट्टी लाविे, चकअर पध्दत नंतर आध चनक यंत्राने ध िे अशा प्रगतीकडे 
जािाऱ्या सगळ्या स्स्थत्यंतरािी अवस्था त मच्या ध्यानात आली असेल. 

 
आता आपि प्रत्यि ध लाई कामामध्ये शास्रज्ञानंी अनेक प्रयोग करून काय चनष्ट्कषश काढले कोिती 

तत्त्व ेसाभंाळून सगळ्या ध लाई कृतीिी (ध लाई प्रोसेसिी) आखिी-बाधंिी केली त्या तंत्र-मंत्रािी थोडी 
ओळख करून घेऊ या. 

 
पाश्चात्य देशात १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात ध लाई-यतं्रािा शोध लावण्यात येऊन त्यािंा उपयोग 

केला जाऊ लागला. उद्योजकानंी ध लाई यंते्र बसवनू कपडे ध वनू देण्यािा व्यवसाय स रू केला. पािी व 
साबि-सोडा वापरून कपडे ध तले म्हिजे स्वच्छ होतात हे सवांना माचहत होते. मािसािे श्रम 
वािवण्यासाठी व कामािा उरक पडावा यासाठी यंत्रािंी मदत अशी कल्पना. या प्रथमावस्थेत यंत्राकडून 
कपडा कसा स्वच्छ ध वायिा यािी क िालाि जाि व ज्ञान नव्हते. आपापल्या कल्पनेन सार जो तो ध लाई 
पध्दत वापरीत असे. याम ळे यंत्रध लाईच्या ‘दजा’ मध्ये सारखेपिा चदसून येत नसे आचि म्हिाव े तसे 
कपडेही चनमशळ चनघत नसत. या अडििीवर मात करण्यासाठी उद्योजकानंी मग शास्रज्ञािें मागशदशशन 
घ्यायिे ठरवनू हा प्रश्न त्यािेंकडे चविाराथश सोपचवला. 

 
शास्रज्ञानंी चविार केला असेल की, मानवीश्रम वािविे (कारि-कपडे-ध लाईिे काम तसे कष्टािे 

आहे) हे यंत्रािे पचहले काम द सरे कामािा उरक पाडिे, चतसरे-एकसारख्या उतम प्रतीिे काम देिे आचि 
िौथे धंदा चकफायतशीर करिे. ही उचदल ष्टे समोर ठेऊन शास्रज्ञानंी संशोधन संस्था स्थापन केल्या. कारि 
चनरचनराळे खर्षिक प्रयोग करून चनष्ट्कषश काढिे एकट्या द कट्याला शक्य नसते म्हिून पन नास वषापूवी 
लंडन शहरात ‘Bri ish L u   r rs   s  r h Asso i  io ’ या नावािी ससं्था स्थापन होऊन लॉनड्री 
चवषयक सवश बाबीवर संशोधन करण्यािे काम चतथे स रू करण्यात आले. 

 
मळके कपडे यंत्राने सगळेि धूत आहेत पि क िाच्या ‘दजा’ मध्ये सारखेपिा नाही. हे पाचहल्यावर 

काय ि कत असेल, कोित्या स धारिा करिे जरूर पडेल यािा चविार करता त्यानंी अनेक याचंत्रक 
लॉनड्रीच्या प्रत्यि िालू असलेल्या प्रचियेिी पहािी केली. तेव्हा त्यानंा क िाच्याि प्रोसेसमध्ये एकवाक्यता 
चदसली नाही. वरील बाबी साध्य होण्यासाठी प्रथम प्रोसेसमध्ये एकवाक्यता आििेस त्यानंी प्राधानय चदले. 
त्यासाठी त्यानंा खूपसे प्रयोग, संशोधन, परीिि, चनरीिि कराव ेलागले. परीििानंतर त्यानंी काहंी गृहीत 
तत्त्व ेठरचवली. 
 



 

           

ती अशी 
 

(१) प्रथमतः कपडे जर थोडा सोडा असलेल्या पाण्यात चफरवनू काढले तर कपड्ावरील मळ 
खूपसा चनघून जातो असे आढळून आले. याप्रथम स्स्थतीत पाण्यािे तापमान थंड ते कोमट असे आवश्यक 
ठरले. कारि पाण्यािे तपमान वाढत गेले तर कपड्ावरील काहंी डाग पक् के होतात तसेि मळही 
कपड्ात चभनतो. ‘Dir  is Cook  ’ 

 
(२) कोमट पाण्यात भरपूर साबि असेल व सोडा थोडा असेल तर या द्राविामध्ये कपड्ावरील 

स टा मळ अलग करण्यािी शक् ती िागंली असते. वगेळा िंालेला मळ साबिाच्या द्राविातं तरंगत असतो. 
तो िंटकन बाहेर घालविेिी चिया ठरवली. 

 
(३) स टा मळ वाहून गेल्यावर कपड्ाशी चिकटलेला मळ-काढिे ही द सरी चिया. या अवस्थेत 

पचहलीपेिा मोकळा मळ कमी असतो त्यासाठी कमी प्रमािात साबि, अचधक सोडा तसेि अचधक तपमान व 
कमी पािी अशी स्स्थती अचधक पचरिामकारी आहे असे ठरवनू त्याप्रमािे फरक केला गेला. 

 
(४) या प ढील अवस्थेत कपड्ात चभनलेला हट्टी मळ घालविे हे उचदल ष्ट असते. अचधक तपमान 

ठेऊन व सोड्ािे प्रमािही वाढते ठेवले. चभनलेला मळ चनघावा म्हिून कपड्ािें घषशि वाढाव े म्हिून 
पािीपि कमी घेतले तर या चियेने कपडा पूिश स्वच्छ होतो असे अन भवास आले. 
 
याचा एकूि हनष्ट्कर्षश असा 
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असे जे चनष्ट्कषश त्यानंा चमळाले त्यावर चनरचनराळ्या लॉनड्रीजमध्ये रायल्स घेतल्या गेल्या 
सगळीकडे एकसारखी उत्तरे चमळत गेल्यावर त्यानंी यतं्राने कपडे ध ण्याच्या पध्दतीिी बाधंिी करून चतला 
‘BL A’ गे्रडेड वाझशग प्रोसेस असे नाव चदले. 

 
इंग्लंडमध्ये या चसध्द तत्वावर आधाचरत अशी जी ध लाई पध्दत सध्या िालू आहे चतिाि अवलंब 

करून प ढे ‘वाझशग प्रोसेस’ या प्रकरिात तपशीलवार माचहती चदलेली आहे. या पद्धतीत तपमान ठराचवक 
ठेवण्यासाठी स्टीम बॉयलर ठेवावा लागतो. आपल्याकडे लहानगावी छोट्या उद्योजकाला स्टीम बॉयलर 
ठेविे परवडत नाही. म्हिनू कराड येथील E.M. पॉवर लॉनड्रीत श्री. शाचलग्राम यानंी २/३ वष ेचनरचनराळे 
प्रयोग करून स्टीमचशवायिी ध लाई प्रोसेस बनवण्यात यश चमळवले. या पद्धतीने कपडे उत्तमि चनघतात 
असा अनेकािंा अन भव आहे. 

 
ध लाई शास्रात कोिती तत्व ेआधारभतू धरली गेली कोित्या तंत्र-मंत्रािा उपयोग करावा लागला 

यािी बरीिशी कल्पना त म्हाला आली असेल. 



 

           

यंत्राकडून उत्तम ध लाई होण्यासाठी आिखी काही गोष्टीच्या तंत्रािे महत्त्व जािून काही चनयम 
करून ठेवले आहेत ते पाहू या. 
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 ३      व          व     व                                 
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 ५    व           व                        व    . 
 ६                  व                     व       व    

 
अशा सगळ्या तंत्र आचि मंत्रािे काटेकोर रीतीने पालन केले तर मळके कपडे यंत्रात भरा. प्रोसेस 

नीट िालवा व शवेटी स्वच्छ कपड्ािी भट्टी बाहेर घ्या. असे हमखास उत्तर चनघेल. 
 
 

*** 



 

           

     ११ 
 

यतें्र माडंिी-उभारिी 
 
 

या यंत्र खोलीत कराव्या लागिाऱ्या कामािे स्वरूप ध्यानात घेऊन ‘यंत्र माडंिी’ हा चवषय जरा 
चवस्ताराने साचंगतला आहे. नव्याने या धंद्यात चशरिाऱ्याला, या सगळ्या कामािी कल्पना आलेली नसते. 
यंत्र माडंिीिे काम, तो एखाद्या मेचस्रकडे देतो. मेस्री आपल्या ज्ञानाप्रमािे, यंते्र उभारून मोकळा होतो. यंते्र 
चफरती िंाली. पि चतथे, काय काय काम िालिार, मािसािी हालिाल कशी होत राहिार. यंत्रातून 
होिाऱ्या ध लाई चियेत, कपड्ािंी हालिाल क ठून क ठे होिार, हे बारकाव ेत्या चमचस्रला काय माचहत? 
मग मोठ्या गैरसोयीिी एखादी िूक राहून जाते, आचि ती िालवनू घेताना, रोजि ‘सव्य-अपसव्य’ करिे 
भाग पडते. तसा प्रसंग येऊ नये म्हिून, तपशीलात जाव ेलागले आहे. 

 
त मच्या लॉनड्री-सेटमध्ये, एक ध ण्यािे यंत्र, एक हायड्रो, एक वॉटर चहटर अशी तीन यंते्र असून 

चशवाय एक वॉटर सॉफनर, पाण्यािा पंप व पाण्याच्या टाक्या असिार. 
 
सध्या ही यंते्र बसवण्यासाठी त म्ही ३ X ५ मीटरिी एक जागा ठरवली आहे. तेव्हा या जागेत यंत्रािंी 

माडंिी करण्यापूवी, कोिकोित्या गोष्टी ध्यानात, घ्यायला पाचहजेत त्यािा चविार करू. 
 
यंते्र िालचवण्यासाठी ३ फेजचा चवजेिा प रवठा जवळून चमळण्यािी सोय हवी. तसेि नगर 

पाचलकेकडील पाण्यािे कनेक्शनही नजीक असाव.े ध लाई खात्यातील बरेिसे साडंपािी वाचहनीला 
सोडाव ेलागते. त्यािा नीट रीतीने चनिरा होईल हेही पाचहले पाचहजे. तसेि त मिा वॉटर हहटर आहे ना? 
त्याला त म्ही लाकूड झकवा कोळसा, कोक वगैरे जळि वापरिार त्यािा होिारा धूर बाहेर काढता आला 
पाचहजे आचि म ख्य म्हिजे जागेला भरपूर उजेड व हवा असावी. तसेि सामानािे वाहन येण्या-जाण्याला 
िागंलीशी वाट तर हवीि.  

 
या सगळ्या गोष्टींिी, होकाराथी अशी उत्तरे येत असतील, तर जागेिी चनवड उत्तम िंालेली आहे. 

असे समजा. 
 
या जागेत, लॉनड्री कामापकैी कशा कशािी सोय लावायिी आहे, ते पाहू या– 
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यंते्र ज्याचं्याकडून घेतली त्यानंा बसविेिी जागा दाखवनू, माडंिीबाबत त्यािंा सल् ला घ्यावा. ते 

योग्य ठरेल. फाऊंडेशनस कशी करावीत, या बाबतही ते योग्य मागशदशशन करू शकतील, अगर त मच्या 
माचहतीसाठी प ढे यंत्र माडंिीिे प्पलॅन चदले आहेत व इतर माचहती चदली आहे, चतिा उपयोग करून, यंत्रािी 



 

           

माडंिी त म्ही करिार असाल, तरीही हरकत नाही. पि फाऊंडेशन करण्यािे हे काम महत्त्वािे असल्याने, 
अशी यंते्र बसवण्याच्या कामािी माचहती असलेल्या व तसली कामे केलेल्या इसमाकडून हे काम करवनू 
घ्याव.े ही प ढील माचहती, या कामािी त म्हाला स्थूल कल्पना देऊ शकेल. 
 

ही यंते्र िालविेसाठी, चवजेिे ३ फेजिे कनेक्शन त म्हाला घ्यायला लागिार आहे. तसेि 
पाण्यािेस द्धा कनेक्शन घ्यावयािे आहे. त्या त्या म ख्य वाचहनीपासून ही जोडिी कशी कशी करून घ्यावी 
लागेल ते पाहून, त्यािा नीट चविार करून ठेवायला हवा. त्यािप्रमािे ध लाई यतं्रातून, तसेि हातानी 
ध लाई केलेल्या कपड्ािें, साडंपािी बाहेरच्या वाचहनीला जोडाव ेलागिार त्यािा नीट चरतीने चनिरा 
करता येईल इतपत मशीन बसवायिे तेथील जचमनीिी पातळी उंि करून घ्यायला लागते. तसेि त मच्या 
वॉटर चहटरला त म्ही लाकूड, कोळसा, कोक असे काही जळि वापराल. धूर जळून बाहेर जावा म्हिून, 
वॉटर हीटरवर एक कोन (मोठे उलटे नाळके) बसवलेला असतो व त्या कोनवर चनदान २ मीटर लाबंीिा 
१५ सें. मी. व्यासािा एक नळा जोडावा लागतो, अशी योजना करून सगळ्या ध राला बाहेर वाट करून 
चदलेली असते. यािा समावशे, जागेत कसा करायिा, यािाही प्रथम चविार करून ठेवावा आचि मग, प ढे 
चदलेल्या कोित्याही एका प्पलॅनप्रमािे, यंते्र माडूंन घेण्यािी आखिी, मनाशी चनचश् ित करावी. अशी यंत्र 
माडंिी करताना, ती येण्या-जाण्याच्या वाटेत, येत नाही ना? हे ही अजमावनू ठेवाव.े 
 

इतक्या बाबींिा त म्ही मनाशी चविार करून ठेवला म्हिजे यंत्र माडंिीिे व चतथे करून घेण्याच्या 
कामािे एक चित्र त मच्या मनात तयार होईल. मग त म्ही प ढिे प्रत्येक यंत्र उभारिीिे काम, यंत्र-
बसवावयाच्या कामािी माचहती असलेल्या व तसली कामे केलेल्या इसमाकडून करून घेऊ शकाल झकवा 
ज्यािेंकडून यंते्र घेतली, त्याचं्या माफश तही हे काम करून घेता येईल. का, कसे व क ठे यािी त म्हाला, 
त म्ही धंद्यािे िालक, मालक म्हिून नीट व पक् की कल्पना असली म्हिजे, काम चबनिकू व मनाजोगे 
करून घेता येईल. 

 
पसंत केलेल्या जागेत, लॉनड्रीिा प्रपंि कसा माडंावयािा, यािा हा आराखडा तयार िंाला. सध्या 

जी स्वयिंचलत मचशनस चमळतात, त्याचं्या माडंिीकडे आता वळू या. 
 
ही यंते्र िागंली कायशिम ठराचवत म्हिनू, आवश्यक चततके फेरे चमळतील, अशा योजनेने त्यानंा 

योग्य आकाराच्या प लीसह मोटारी जोडलेल्या असतात. वॉशर ठराचवक वळेेनंतर, आपोआप उलट-स लट 
चफरावा अशी त्याला इलेचरक यंत्रिाही जोडलेली असते. त्याम ळे शास्फ्टंग, पटे्ट, प ल्या यािंी काही भानगड 
आपल्याकडे नाही. फक् त आवश्यक तेवढे अंतर दोन मचशनमध्ये ठेऊन माडंिी करावी लागेल. व लेव्हल 
वगैरे पाहून, फाऊंडेशन करून घेतले म्हिजे िंाले. 

 
जागेिी सोय व आकारमान पाहून सोबतच्या प्पलॅनपैकी एकािी चनवड करून, त्याप्रमािे फाऊंडेशन 

करून घ्याव.े 
 
वॉझशग मशीनसाठी सागवानी लाकडािी एक फाऊंडेशन फे्रम करून घेऊन, चतिे िारी बोल्ट 

िागंल्या काँिीटने भरून घ्यावते. जरूरीप्रमािे या फे्रमवर, वॉशर काही सें. मी. मागे-प ढे अगर बाजूला 
सरकवता येतो. या सोयीच्या दृष्टीने, ही लाकडी फे्रम स िचवली आहे. या फे्रमवर वॉझशग मचशनिे पाय 
कोि-स्ि ने पक् के करावते. ही पध्दत साधी व सोयीिी ठरते. 



 

           

वाळवण्याच्या मचशनिे फाऊंडेशन करताना जास्त काळजी घ्यायला हवी. हे यतं्र फार मोठ्या 
गतीने चफरिारे असल्याने, यािे फाऊंडेशन िागंले रंूद व खोल घेऊन, यािी फाऊंडेशन बोल्टस् िागंल्या 
काँिीटमध्ये भरून घ्यायला लागतात. त्यासाठी एका चत्रकोिी लाकडी फे्रमवर हायड्रोला असिाऱ्या 
फाऊंडेशनच्या भोकािी मापेि घेऊन त्यामधून फाऊंडेशन बोल्ट ओवनू, खाली सोडून काँिीटमध्ये पक् के 
करावयािे असतात. त्यात कच् िेपिा अगर काहंी दोष राहून, काही चदवसानंी, जर फाऊंडेशन खिून सैल 
िंाले, तर हायड्रोला हादरे बसू लागतील, तो नीट काम देिार नाही आचि मग यािी योग्य द रूस्ती पि 
होऊ शकत नाही. प नहा सगळे उकरून, फोडून काढून, नवीन फाऊंडेशन करण्यािी वळे येते. म्हिनू प्रथम 
पासूनि या कामािी आचधक काळजी घेिे योग्य ठरते. हायड्रो घड्ाळाच्या फेऱ्याप्रमािे चफरावा लागतो. 
आता चविार वॉटर हीटरिा. 

 

 



 

           

 
 
 



 

           

 
 
ध ण्याच्या मचशनकडे बचघतले असता, त्यािी गती घेिारी प ली उजवीकडे असून डावी बाजू 

मोकळी आहे असे चदसून येईल, म्हिनू या बाजूवर गरम व गार पाण्यािी कनेक्शनस ठेविे सोईिे होईल. 
वॉशरला जोडायिी नळी, लाबंीला चजतकी कमी, चततके फायद्यािे. वॉटर हीटरमधले अगदी उकळते 
पािी, िंटकन वॉशरमध्ये घेता येईल. 

 
वॉटर हीटर म्हिजे, मोठ्या बॅरलच्या आकारािा पािी तापविेिा एक बंबि म्हिा. आतील चवचशष्ट 

बनावटीम ळे, िंटकन पािी उकळते. धूर काढून टाकण्यािी बाब, पूवी लिात आिून चदलेली आहेि. 
याच्या माडंिीला साधारिपिे १ १/२ मीटर X १ १/४ मीटरिी जागा प रते. वॉशरच्या डाव्या बाजूला, 



 

           

प्पलॅनप्रमािे ६० सें. मी. अंतरावर ७५ सें. मी. उंिीिा पक्क्या चवटािा कट्टा (ि लवि) मातीत बाधूंन घेतला 
तरी िालेल. नंतर चसमेंटिे प्पलॅस्टर करून घ्याव.े पेटवण्यापूवी ७-८ चदवस, हे बाधंकाम िागंले सेट होऊ 
द्याव.े काही चठकािी वॉटर हीटर ऐवजी ‘बेबी स्टीम बॉयलर’ िा उपयोग केलेला चदसून येतो. त्यातून 
चमळिाऱ्या स्टीमिा, मचशनमधील पाण्यािे तापमान; हव े चततके ठेवण्याकडे उपयोग होतो. पि ध लाई 
प्रोसेसमध्ये आवश्यक तो, बदल केला तर, स्टीम न वापरताही, स्टीम वापरून चनघतात तसे (चततपत) 
कपडे पाढंरे श भ्र व स्वच्छ चनघू शकतात. वॉटर हीटर वापरावयाला सोपा व त्याला जळिािा खिशही कमी. 
बेबी बॉयलरिे ि लवि वॉटर हीटरप्रमािेि बाधूंन घ्याव.े 

 
मूळप्रत पान िमाकं ८३ वरील प्पलॅन पहावा. 
 
याप्रमािे चतनही यंत्रािंी माडंिी व फाऊंडेशनस करून िंाल्यावर, प ढिे काम पाण्याच्या नळ्या 

जोडून घेण्यािे व इलेस्क्रक चफझटग करून घेऊन, मोटारी िालू करून बघण्यािे. 
 
प ढील माचहतीप्रमािे बाहेरील पाण्याच्या टाकीपासून, पाण्याच्या नळ्या जोडून घ्याव्यात. १३.५ kg 

िा लहान सेट असेल तर, त्याला दोनही प्रकारच्या (थंड व गरम) पाण्यासाठी १ १/४ सें. मी. नळीिे 
कनेक्शन कराव.े कमी आकाराच्या नळीिे, पािी घेण्यास अचधक वळे लागतो. २५ Kg ला ४ सें. मी.िे (१ 
१/२ इंिी) हीटर पासून कनेक्शन स रू केल्यावर लगेि एक चरड्ूझसग टी घालून वॉझशग खात्यात 
वापरासाठी लागिाऱ्या पाण्यािे १ १/४ सें. मी. अगर २ १/२ सें.मी. कनेक्शन काढाव.े त्याप ढे एक िेक 
व्हॉल्व्ह बसवावा. काही कामासाठी प ढच्या नळ्या खोलण्यािी वळे आली तर, हा व्हॉल्व्ह बंद केला असता, 
वॉटर हीटरमधील पािी गरम असताना देखील, प ढिी द रूस्ती वगैरे करता येते. याप ढे एक य चनयनही 
घालावा. मचशनला कनेक्शन जोडण्यापूवी, मचशनजवळ प नहा एक व्हॉल्व्ह बसवनू घ्यावा. कामाच्यावळेी 
हाि वापरायिा असतो. नंतर वॉटर हीटरला वरच्या बाजूस ओव्हरफ्लोसाठी तोंड ठेवलेले आहे. तळाला 
वॉश ऑफसाठी, एक तोंड ठेवलेले असिार, ते बूि लावनू बंद करून ठेवाव,े जरूर तेव्हा खोलता याव.े 
वॉटर हीटर जवळ उभे राहून, सहज रीतीने, हात वर करून चफरवता येईल, अशा सोईच्या उंिीवर एक 
व्हॉल्व्ह जोडावा व व्हॉल्व्ह नंतर लाईनवर एक य चनयन घालावा. 

 
मचशन लगत य चनयन व नंतर व्हॉल्व्ह, असे मचशनकडून जोडत यावे. गारसॉफ्ट पाण्यासाठी 

आिखी एक लाईन टाकून, त्या पाण्यािे कनेक्शनदेखील वरील गार पाण्याच्या तोंडाला जोडता येते. 
जरूर वाटली तर, प्पलंबरला आिनू, हे काम करून घ्याव.े या लाईनवरही मचशनलगत य चनयन व मग 
व्हॉल्व्ह असेि असाव.े 

 
गार पाण्यािी दोन बाजूला जोडिी करावी लागेल. टाकीपासून मेन लाईन आिनू, चतथे एक ‘टी’ 

बसवावी. या ‘टी’ पासून एक लाईन वाझशग मचशनकडे व द सरी वॉटर हीटरकडे नयावी. 
 
यंते्र योग्य पद्धतीने बसवनू िंाली. पाईप चफझटगही िंाले. आता इलेचरकल चफझटगिे काम. हे काम 

िागंल्या इलेस्क्रचशयनकडून (लायसेनस असलेल्या) करून घ्याव.े ‘अचथंग’ िागंले केले, जाते व यावर 
लि ठेवाव.े सगळे चफझटग िंालेवर, एकदा मेगर (Megger) टेस्ट पहावी व मोकळी यंते्र चफरवनू बघून, 
मोटारींिी टेस्ट घ्यावी. सगळे O.K. िंाले म्हिजे, त म्ही चनधास्त व्हाल. प्रत्येक यतं्रावर चदव्यािा भरपूर 
प्रकाश असावा व यंत्रािे स्स्वि यंत्रानजीक असावते. 



 

           

अशीि वॉटर कनेक्शनिीदेखील टेस्ट घेऊन ठेवावी. लाईनमध्ये एखादेवळेी लीकेज रहाते. 
एखादी नळी, काही घाि अडकून बंद िंालेली असते. एखादा व्हॉल्व्ह काम करत नाही. आधीि टेस्ट 
घेतलेली असली म्हिजे, ऐन कामाच्यावळेी धावपळ करण्यािा प्रसंग येिार नाही. 

 
असेही घडते. वॉटर हीटर पेटवनू पािी िांगले उकळू लागले आहे. मचशनमध्ये कपडे भरलेले 

आहेत. आता काम िालू करायिे म्हिून, मचशनमध्ये गरम अगर गार पािी घ्यायला जाव,े तर क ठल्याही 
नळीतून पािी नीट येत नाही, असे होते. एखादेवळेी मोटार नीट लोड खेित नाही झकवा पाचहजे त्याच्या 
उलट चफरते. अशावळेी, नळीतून पािी येत नाही, की व्हॉल्व्ह काम देत नाही, ते पाहून जरूर ती द रूस्ती 
करून घ्यावी लागते. या कामात-िूक ह डकण्यात व ती द रूस्त करण्यात बराि वळे जातो. म्हिनू पॉवर व 
पाण्यािी टेस्ट प्रथम पाहून, मग कामाला स रवात करिे िागंले. सगळे नीट रीतीने िालते आहे, असा 
चहरवा चदवा पाहून, कामाला स रूवात करिे योग्य ठरते. 

 
मचशनस्  योग्य तऱ्हेने बसवनू िंाली. पाण्यािी जोडिी करून घेतली. इलेस्क्रक चफझटगही िंाले, 

रायलपि िंाली. आता वॉझशग खात्यातल्या फ्लोअरबदल ल-फरसबंदीबदल ल-थोडा चविार करू. 
 
वॉझशग मचशनच्या प ढच्या बाजूस, जचमनीिा उतार आिावा व तेथून ज ळून, एका मोठ्या नालीतून 

पािी बाहेर काढून द्याव.े जमीन खरबरीत ठेवावी. म्हिजे कोिी कामगार घसरून पडिार नाही. कामािे 
साडंपािी क ठे आडून राहू नये. जचमनीवरून त्यािा साफ चनिरा िंाला पाचहजे. तसेि वॉझशग मचशनप ढ (४ 
सें. मी. X १० सें. मी.) या मापािा, लाकडी पट्टयािंा, ( काम करिाऱ्याला उभे राहण्यासाठी व कापडािे 
गाठोडे वगैरे ठेवण्यासाठी) एक तक् ता (पाट) माडंावा. पट्टयाचं्यामध्ये २ १/२ सें. मी. अंतर ठेवाव.े यावर 
कपडे ठेवले म्हिजे, खालिी घािही कपड्ानंा लागत नाही. चशवाय कामगारािे पाय पि पाण्यात 
रहािार नाहीत. 

 
वॉझशग मचशनला, त्यातील पाण्यािी लेव्हल (पातळी) दाखविारी नळी नसेल तर, ती बसवनू 

घ्यावी. (सध्या बह तेक मचशनला ही सोय बनावटीति अंतभूशत असते. पूवी नसे) 
 
तसेि िाललेल्या स्टेजचे तापमान दाखविारे घड्ाळही असिे बरे. तथाचप काही चदवसाचं्या 

सवयीने-अन भवाने हाताने देखील वॉ. मध्ये असलेले तापमान, बरोबर आहे की कसे, ते समजू लागते. 
थोड्ा चडग्रींिा फरक राहील. तो िालतो. 

 
आता या नंतरिी एक सूिना-सगळे मनाजोगे िंाले, असे वाटते ना? मोटार िालू करा. मचशनस् 

मात्र बंद असू देत. मचशन खात्यात जाण्याच्या दारात, जरा बाजूला उभे रहा. प ल्या व पटे्ट चजथल्या चतथे 
बीनतिार चफरतात की कसे ते पहा. त मिा त म्हाला पूतशतेिा आनंद वाटला पाचहजे. थोड्ा वळेाने प्रत्येक 
मचशन िालू करा. वॉशरिे उलट-स लट फेरे व्यवस्स्थत व्हाव ेलागतात. तसेि तो दर चमचनटाला ३० फेरे 
काढतो की नाही, बघा. फेरे उलट-स लट नीट होत आहेत व ते ३० आहेत यािी खात्री करून घेऊन, मगि 
हायड्रो िालू करा. तो ‘क्लॉकवाईज’ चफरतो आहे व त्याने ठरलेली गती घेतली की, त्यािे आतील भाडें, 
जिू चफरत नसून, स्स्थर आहे असे वाटाव.े म्हिजे तोही चठक आहे. हे सगळे पाहून िंाल्यावर मोटार बंद 
करावी. 

 



 

           

सगळी तपासिी िंालेली आहे. आता केव्हाही त म्ही काम िालू करण्यास हरकत नाही. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि १२ 
 

लॉन्ड्रीची यतें्र – उपयोग – रे्दखभाल 
 
 

सामानयपिे आपल्याकडील लॉनड्रीत १ अगर २ वॉझशग मचशनस, एक हायड्रो, एक वॉटर हीटर, 
जरूर तर एक वॉटर सॉफनर आचि एक पाण्यािा पंप एवढी यंते्र असतात. 

 
वॉझशग मचशनस लाकडी, जस्ती प्यािे, चपतळी अगर स्टेनलेस अशा बनावटीिी चमळू शकतात. 
 
स्थूलमानाने असे म्हिता येईल की, एका लाबंट आडव्या झपपात, आकाराने जरा लहान. असे 

द सरे एक झपप चफरते करायिे, दोनही झपपात योग्य ते अतंर ठेवलेले असाव.े कपडे भरण्यासाठी त्याला एक 
दार असलेले तोंड ठेवलेले असते. बाहेरच्या झपपातील, साबि-सोड्ािे द्रावि, आतल्या झपपात सहज 
रीतीने जाव ेम्हिनू, आतल्या झपपाला खूपशी भोके ठेवलेली असतात. मचशन चफरताना, आतले ओले कपडे 
वर उिलले जावेंत व आलटून पालटून एकमेकावर पडावते, थोडे घषशि व्हाव ेयासाठी या झपपाला आतून 
लाबंट बाजूवर तीन अगर पाि व्ही V आकारािी दाडंकी (चलफ्टसश) बसवलेली असतात. 

 
कपडे असलेले आतील झपप, बाहेरच्या झपपातील द्राविात उलट-स लट चफरते, ते द्रावि 

कपड्ात चशरते. कपडेही चफरतात, उिलले जातात, एकमेकावर पडतात, घासले जातात, याम ळे मळ 
अलग होतो. मग ते द्रावि घाि होते. नंतर ते एका नळीवाटे सोडून चदले जाते. द सरे ताजे द्रावि-पािी 
जरूर त्या तापमानािे घेऊन प नहा चफरवायिे. अशी ध ण्यािी चिया िालते. मग ३-४ वळेा स्वच्छ पािी 
घेऊन, खळबळण्यािी चिया करावयािी. नीळ देण्यािी चिया शवेटी. 

 
गार आचि गरम पािी आत घेण्यासाठी, बाहेरच्या झपपाला नळ्या जोडण्यािी सोय केलेली असते. 

आतील पािी, चकती पातळीवर आहे, ते समजाव ेम्हिनू, एक काि नळीही बसचवण्यािी सोय असते. या 
पाण्यािे तापमान दशशचविारे एक घड्ाळही (थमामीटर) आतल्या मागिीन सार जोडून चदले जाते. घाि 
िंालेले पािी, सोडून देण्यासाठी एक मोठी नळी असून चतला िावी असते. (व्हॉल्व्ह असतो) 

 
आता प्रत्येक मचशनला, स्वतंत्र मोटार जोडलेलीि असेही चमळू लागले आहे. त्याम ळे जे मचशन 

िालवायिे असेल, तेवढ्याप रतीि वीज खिश होते. मोटार जोडलेल्या मचशनला, V बेल्ट ड्राईव्ह असतो. हे 
पटे्ट दीघशकाळ चटकतात. काम चबनबोभाट िालते. 

 
साधारिपिे १० kg, १५ kg िे, २० kg िे, व मोठे २५ kg िे, अशा याच्या धाचरता (कपॅचसटीज) 

असतात. 
 
मचशनच्या आतील ड्रमच्या आकारावरून त्यािी धाचरता चकती, ते ठरवण्यािी एक पध्दत, लॉनड्री-

तज्ज्ञानंी चदली आहे. ती अशी– 
 



 

           

प्रथम आतल्या ड्रमिा व्हॉल्यूम (घनफळ) काढायिा आचि त्याला १ ३/४ ने ग िायिे येिारा 
आकडा हा त्या मचशनिी (कोरडे कपडे) ध ण्यािी धाचरता kg मध्ये दशशचवतो. यािा अथश इतक्या वजनािे-
कोरड्ा अवस्थेतील-कपडे मचशन उत्तम प्रकारे ध व ूशकेल. ही इंग्लंडमधील पध्दत आहे. कपडे फारि 
घाि असतील तर, हे प्रमाि कमी कराव े लागते. अमेचरकेतील प्रमाि १ घनफूट : २ kg असे आहे. 
आपल्याकडे १ ३/४ kg िालू ठेवण्यास हरकत नाही. 

 
लाबंट आकारािा मोठा वॉशर असेल तर, त्याला दोन, तीन, िार असे गाळे (कंपाटशमेंटस्) 

असतात. त्याम ळे चनरचनराळ्या प्रकारिे कपडे, एकेका गाळ्यात भरिे सोईस्कर ठरते. सरचमसळ न करता, 
असे स्वतंत्रपिे ध तलेले कपडे चमसळून, ध तलेल्या कपड्ापेंिा अहधक स्वच्छ हनघतात. कपड्ाचंी 
ग ंताग ंतही होत नाही व कपडे बाहेर काढण्याचे काम स कर होते. र्दोन्ड्ही प्रकारामध्ये मागिीप्रमािे स्टीम 
हहटींगची सोयही करून चमळते. पि वाफे (स्टीम) चशवाय कपडे िागंले चनघ ू शकतात. ठरलेल्या 
प्रोसेसप्रमािे सवश ध लाई केली तर, वॉझशग मचशनमध्ये कपड्ानंा नीळ देण्याअखेरपयंतच्या सवश चिया होऊ 
शकतात. 

 
अप री माचहती असल्याने काहीजि, सवश कामे मचशनकडून घेत नाहीत. वास्तचवक ज्या कामासाठी 

मचशन घेतलेले असते. ते सवश काम त्याच्याकडून घेतले तरि, ते चकफायतशीर होिार. तसे होत नसेल 
तर, माचहतगारािी मदत घ्यावी. मचशनिा संपूिश उपयोग केला जावा. कोरडे कपडे भरायिे, ठराचवक 
(प्रोसेस) करायिी व शवेटी तयार भट्टी बाहेर काढून घ्यायिी इतके जमले पाचहजे. 
 
१) फं्रटल ककवा एन्ड्ड लोकडग वॉशर 
 

साधारिपिे आपल्या नजरेत असलेल्या ध लाईयतं्रापेिा यािी रिना जरा वगेळ्या प्रकारिी असते. 
नेहमी पाहण्यात असलेली ध लाई यंते्र, आडव्या झपपासारखी असतात. त्याचं्या चफरवण्याच्या कप्पप्पया वगैरे 
डाव्या अगर उजव्या बाजूला असतात. जरूरीप्रमािे याला २-४-६ असे पोट कप्पपेही करून चमळतात. पि 
फं्रटल वॉशर-शेंगदाण्यािे कूट करण्याच्या घरग ती यतं्राप्रमािे समोरून चदसेल. एका मोठ्या पातेल्यात, 
द सरे जरा लहान पातेले चफरते केलेले असते, असे म्हिता येईल. यंत्र चफरवण्यािी मोटार वगैरे मागील 
बाजूस असते. बाहेरच्या पातेल्याला प ढील भागावर पारदशशक प्पलॅस्स्टकिे एक गोल दार असते. त्याम ळे 
ध ण्यािी चिया िालू असता, आतल्या पातेल्यातील पािी, कपडे वगैरे चदसू शकतात. दोनही पातेल्यामध्ये 
फार थोडे अंतर असल्याने, या यंत्राने ध लाई करण्यास, पािी बरेि कमी लागते. त्या मानाने ध लाई द्रव्येही. 
दार उघडले की, आतील कपडे काढिे अगर प नहा भरिे या चिया यंत्रामध्ये फार सहज व सोप्पया वाटतात. 
याला जागाही कमी लागते. िालू यंत्र पध्दतीत स धारिा करून, केलेला हा प्रकार नवीनि आहे. तो 
आपल्याकडे अजून फारसा प्रिारात नाही. या यतं्राचं्या आकारात, प्रकारात फरक केलेला असला तरी, 
ध ण्यािी तत्त्व ेव चिया, पचहल्या प्रकाराप्रमािेि असतात. फारसा फरक नाही. यािा दशशनी भाग शोचभवतं 
व आकषशक चदसावा म्हिनू, सध्या ही यंते्र प ढून पाचहली तर, एखाद्या स्टीलच्या-कॅचबनेटसारखी 
बनचवलेली असतात. सध्या पचश् िमी देशात, या प्रकारच्या यंत्रािंा वापर खूपि वाढलेला असून, ही यतें्र 
बह धा स्टेनलेस स्टीलिी बनवलेली असतात. त्याम ळे त्यािंी झकमतही फार जास्त असते. आपल्याला न 
िेंपिारी. वापरायला सोईिी, ध लाई खचात बचत साधिारी, चवचवचित कपड्ांिी ध लाई चततकीि उत्तम 
करिारी अशा आकषशक ग िवते्तम ळे, ही यंते्र लवकरि प्रिारात येतील असे चदसते. स्टेनलेस स्टील ऐवजी 
गलॅ्व्हनाईज्ड प्यापासून बनचवलेली यंते्र चमळू लागली तर, त लनेने झकमतही कमी पडेल. 



 

           

रे्दखभाल 
 

यंत्राकंडून दीघशकाळ, चबनतिार काम घ्यायिे असेल, तर त्यानी देखभाल योग्य िंाली पाचहजे. 
आपली इन्  मीन्  जी तीन यंते्र आहेत, त्यािंी तब्येत नीट रहाण्यासाठी, काय काळजी घेिे जरूर आहे, ते 
पाहू या. 
 
२) वॉकशग महशन 
 

यािे जे चफरते भाग असतील, त्यानंा चनयचमतवळेी ग्रीस, तेल घालण्यािी काळजी घेतली पाचहजे 
व ते साफसूफ करून स्वच्छपि ठेवले पाचहजेत. मचशनच्या कपॅहसटीपेक्षा जास्त कपडे भरून, सहसा 
मशीन ओव्हरलोड िालव ूनये. मळािा थर साठून, भोके लहान िंाली आहेत का? यावर लि ठेवाव ेव 
लहान िंाली असल्यास, खरडून ती पूवशवत करावीत. पाण्यािी पातळी दाखविारी कािनळी, मळाने 
भ रकट होते; मग पातळी नीट समजत नाही, ती क ं िल्याने (ब्रशाने) स्वच्छ करावी. तयार असलेल्या 
साबिाच्या द्राविात, ब्रश ब डवनू घेऊन, नळीत खालीवर करावा. वरून थोडे पािी सोडाव.े बाहेरून पि 
ब्रश चफरवावा. असे केल्यावर नळीतले पािी, नीट चदसू लागेल. 
 

तसेि पाण्यािे तापमान दाखविारे घड्ाळ बसवलेले असेल तर, त्याच्या पाण्यात असिाऱ्या 
नळीवर, मळािे पूट बसते व मग हे घड्ाळ पाण्यािे तापमान बरोबर दाखचवत नाही. ही नळी बाहेर काढून 
घ्यावी. शूनय नंबरच्या पॉचलश पेपरने घासून स्वच्छ करावी. सदरिे घड्ाळ, चबनिकू आहे की कसे, तेही 
मधून मधून पडताळून पहात असाव.े एका बादलीत उकळते पािी घेऊन, तीमध्ये कािेिे थमामीटर धराव.े 
त्यािा पारा िढू लागेल. याच्या शजेारी साफ केलेल्या घड्ाळािी दाडंी ब डवनू धरावी. दोनही 
थमामीटरमधील आकडे सारखे आले पाचहजेत. हे पाहून िंाल्यावर मचशनिे मचशनला बसवनू टाकाव.े 

 
केव्हा केव्हा मचशनच्या दाराच्या ज्या चबजागऱ्या असतात त्यातल्या चपनस् चिंजतात व मग दाराला 

लि (चढलेपिा) यायला लागतो. यात कपडा अडकून फाटतो, असे वरिेवर होऊ लागले तर, दारािा 
लच व त्याम ळे पडिारी फट, हे एक कारि असते; हे ध्यानात अस  द्याव.े नवीन चपनस् घालून ही तिार 
नाहीशी करावी. भोकें  साफ करताना एखादेवळेी, तीक्ष्ि हत्याराम ळे भोकाला धार येते. याम ळेही कपडा 
फाटायला स रवात होते. अशावळेी मचशनच्या आंतून, हात चफरवनू तपासिी करून, तिारीिे कारि असेल 
तर काढून टाकाव.े 

 
मचशनमध्ये कपडे भरताना एखादा लहान कपडा दोन ड्रमाच्यामध्ये पडून पाण्यात जातो. पािी 

बाहेर सोडून देण्याच्या नळीतही जाऊन बसतो व मग पािी सोडून देिे अशक्य होते. त्या नळीिा व्हॉल्व्ह 
काढून, असा अडकलेला कपडा काढावा लागेल. मगि काम करता येईल, असे न व्हाव े म्हिून कपडे 
भरताना मचशनच्या तोंडाला दोनही रममधील फटीवर एक कपडा पसरून टाकून, मग कपडे भरावते. ओले 
कपडे बाहेर काढताना पि, असाि फटीवर एक कपडा पसरावा. 

 
मचशनिी गती व उलट स लट होिारे फेरे घड्ाळ लावनू मधून मधून तपासावते. पटे्ट सैल 

असतील तर, फेरे कमी होिार. पटे्ट जरूर तेवढे घट्ट असावते. फार घट्ट असले तर ते वरिेवर त टतील. 
 



 

           

अशी सवश बाजूने काळजी घेतली तर, मचशनिी काही तिार चनघिार नाही. काम चबन बोभाट 
िालेल. 
 
३) हायरो एक्स्रॅक्टर 
 

कपड्ातील पािी काढण्यािे हे सेंरीफ्य गल मशीन. कपडे घेऊन चफरिाऱ्या याच्या बास्केटिी 
(पातेल्यािी) गती दर चमचनटाला १,५०० ते १,८०० इतकी ठेवलेली असते. आकार जसजसा मोठा, तस-
तशी गती कमी ठेवतात. अ ॅल्य ., ताबंे, चपतळ गलॅ्व्हनाईज्ड व स्टेनलेस स्टील अशा प्यापासून याच्या 
बास्केटस् बनवतात. रसायनाशी सबंंध येिार असेल तर, बास्केट स्टेनलेस स्टीलिी करतात. एरव्ही 
चपतळी झकवा स्टेनलेस स्टीलिी िागंली काम देते. ताबंे फार महाग म्हिून सध्या वापरले जात नाही. 
तसेि धाचरता (कपचॅसटी) कमी असेल तर, अ लॅ्य चमचनयमिी करतात. 

 
वरील गतीने बास्केट चफरायला लागली म्हिजे, जो सेंरीफ्य गल फोसश उत्पन न होतो, त्याम ळे 

कपड्ातील पािी बाहेर बाजूस फेकले जाते. फक् त १०-१५ टक् के राहते. कपडा थोडा दमट राहतो 
इतकेि. हायड्रोमधून चनघालेल्या कपड्ातून कोिीही पचहलवान, एक पाण्यािा थेंबही काढू शकत नाही. 
त्याच्या अंगातून फारतर घामािें थेंब चनघतील. या फोसशिे काम इतके चवलिि आहे आचि याला वळे 
चकती? तर फक् त ७ ते १० चमचनटे. या चियेत कपड्ाला कसलाही ताि, पीळ पडत नाही, की कमजोरही 
होत नाही, गरम वगैरेही होत नाही. ओले स्पजं दाबले की, ते पािी कसे जाईल, तद्धत चिया घडते झकवा 
छत्री डोक्यावर धरून, त म्ही पावसात उभे आहात. आता छत्रीिा दाडंा जर गरगर चफरवला तर, वरून 
पडिारे पािी छत्रीच्या काड्ाच्या टोकावाटे सरसर लाबं पडताना चदसेल. अशीि चिया (बास्केटमध्ये) 
होते असे समजा. पि बास्केटिी बाजू जाळीदार प्याने बंचदस्त असते, म्हिून कपडे बाहेर फेकले जात 
नाहीत. कडेच्या कपड्ावर, मध्याकडिे कपडे रेटले-दाबले जातात. पािी मात्र भोकावाटे बाहेर फेकले 
जाते. 

 
या यंत्रािी गती फार असल्याने ि कूनदेखील व कशाही कारिासाठी चफरत्या यंत्रामध्ये हात घालू 

नका. अगर चफरत्या यतं्रामध्ये वरून कपडा टाकू नका. असे करिे फार धोकार्दायक ठरेल. 
 
‘िालत्या यतं्राला हात लाव ू नका’ असा सूिना फलक, या यतं्राजवळ लावनू ठेवावा. हे यंत्र 

‘क्लॉक वाईज’ (दचििावतश) चफरले पाचहजे. ही यंते्र लहान, मध्यम, मोठा अशा तीन िार आकारामध्ये 
चमळतात. 

 
यािी धारक शक् ती, याच्या बास्कें टच्या आकारावर ठरलेली असते. घनफ टाला ५ १/२ kg (१२ 

पौंड) स क्या कपड्ािे वजन धरायिे मोटार स्टाटशरसह चमळतात. यािी ‘भारी-गती’ धोकादायक म्हिनू 
यािे वरिे िंाकि उघडे आहे तोवर, तो िालूि होिार नाही व चफरताना िंाकि उघडले की, तो बंद 
व्हावा, अगर चफरत असता, िंाकिि उघडले जाऊ नये; अशी योजना असलेली यंते्र, आता चमळू लागली 
आहेत. 

 
कपड्ािें साधारिपिे सारख्या आकारािे, वजनािे, गोळे करून या यंत्रात पध्दतशीरपिे भरायिे 

असतात. पूिश गतीला आल्यावर आतले भाडें जि  स्स्थर आहे असे वाटते. चफरताना एखादा कपडा बाहेर 



 

           

सटकतो व तो बाहेरच्या भागावंर आपटला तरी जातो झकवा घासला जातो. अशावळेी गोंधळून, तो हाताने 
पकडण्यािा; ि कून देखील प्रयत्न करू नये. ते घातक ठरेल. यंत्र थाबंवाव.े मग तो कपडा काढून नीटपिे 
आत दाबून बसवावा व प नहा यंत्र िालू कराव.े 

 
यातून ७ ते १० चमचनटे चफरवनू काढलेले कपडे, िंाडून व िंटकून बाहेर दोरीवर वाळत टाकले तर 

३०-४० चमचनटात इस्रीला घेता येतील इतपत वाळतात. दमट व पावसाळी हवते कपडे चफरवण्यािी वळे ७ 
ते १० चमचनटे ठेवावीत. एरवी ३-४ चमचनटे प रेत. 
 
रे्दखभाल 
 

साधारि सारख्या आकारािे व वजनािे कपड्ािे गोळे करून, ठचरक पध्दतीने ते मचशनमध्ये 
भरायिे असतात. ही पध्दत एकदा हातात बसली की, मग बह दा मचशन वाकडे चतकडे चफरत नाही. असे 
चफरू देिे िागंले नाही. एखादेवळेी कपडा वर येतो. मचशन स्पीडमध्ये असताना, तो धरण्यािा प्रयत्न करू 
नये. अशा प्रसंगी, मचशनि थाबंवाव.े फाऊंडेशन सैल होऊन, मचशन िालू असताना, जर त्याला फार हादरे 
बसत असतील, तर ते ठीक नव्हे. सवड काढून, ही तिारही द रूस्त करून घ्यावी. 

 
मचशन थोडे चफरवले म्हिजे, कपडे बाजूला सरकलेले असतात, असे करून आिखी काही कपडे 

मचशनमध्ये भरिे योग्य नाही. 
 
यािा पट्टाही फार घट्ट ठेऊ नये, मचशन थाबंचविेसाठी बे्रकवर उभे राहून तो लवकर थाबंवण्यािी 

संवय ठेव ूनये. दार उघडले की, मोटार बंद होण्याच्या सोयीिी यंते्र, आता चमळतात. तेव्हा थाबंिेसाठी 
हळू हळू बे्रक लावावा. 

 
हे तर हायस्पीड असलेले मचशन. याच्या बेअरझरगला तेल-ग्रीस नीट पोित राचहले पाचहजे. औट 

बॅलनस िंाल्यावळेी याच्यामधील रबर वॉशसशना धक् के खाव ेलागतात. असे होऊनचह ते वॉशसश िेिले गेलेत 
का? यािी मधून मधून तपासिी ठेवावी. तेल पडूनही, वॉशसश खराब होतात, िेिले जाऊन ते चलबचलचबत 
िंाले असतील, तर नवीन बसवले पाचहजेत. मचशन नीट चफरिे, ही चिया, या वॉशसशवर अवलंबून असते. 
या वॉशसशना दाब देण्यासाठी, यावर एक, िेक-नट बसवलेला असतो. तो धक् के बसून सैल होतो. त्यािी 
तपासिीही ध्यानात असू द्यावी. वलेप ली पि, कधीतरी सैल होऊन, कामात अडथळा आिते. ते पहाव.े 

 
अशी काळजी घेऊन या मचशनिा वापर केला तर खूप वष ेकाम घेता येईल. 

 
४) वॉटर हीटर 
 
 चतसरे लागिारे साधन (त्याला यतं्र म्हिता येत नाही) उकळते पािी देिारा बंब झकवा वॉटर 
हीटर. 
 

आपल्या घरी पािी तापचवण्यािा बबं असतो. त्याि तत्वावर पािी तापचविारा. पि घरच्या बंबात, 
एकाि नळीवाटे जाळ अगर धग वर जाते, या बंबात १८-२६-३६ इतक्या १ १/२ (४ सें. मी.) च्या नळ्या 



 

           

असल्याने पािी फार जलद तापते. याला लाकूड, कोळसा, कोक यापैकी कोितेही जळि िालते. यातून 
अगदी उकळते पािी चमळू शकते. 
 
रे्दखभाल 
 

ध ण्यािी यंते्र १०-१५-३० व २५ kg कपॅचसटीिी असतात, असा वर उल् लेख आलेला आहे. आपि 
वॉशर ज्या कपॅचसटीिा घेिार, त्याला लागिारे, उकळते पािी प रेसे देिारा, असा वॉटर हीटर पाचहजे १५ 
kg ला चनदान ३० गलॅन (१२५ चलटर). २५ kg साठी ६० गलॅन (२५० लीटर) व ५० kg साठी ७५ गलॅन 
(३०० चलटर) इतके पािी मावले, अशा आकारािा असावा. याला थंड पािी आत घेण्यासाठी; गरम पािी 
वॉझशग मचशनला जोडण्यासाठी तसेि ‘ओव्हरफ्लो’ साठी आचि मधून मधून ध ऊन काढताना घाि पािी 
बाहेर सोडून देण्यासाठी म्हिून १ १/२’’ (४ सें.मी.) िी कपझलग्ज जोडलेली असतात. याचशवाय वॉटर 
हीटर भरून घेताना, त्यात पाण्यािी पातळी क ठपयंत आली आहे, ते समजाव ेम्हिनू बॉयलर सारखा एक 
लेव्हल इहंडकेटर पि जोडण्यािी सोय असते. पािी चकती गरम िंाले आहे? चकती असायला हव,े ते 
अन भवाने हात लावनू पाचहले असता समजते. पि पाण्यािे टेंपरेिर सहज नजरेत येऊ शकेल असे 
थमामीटरही याला बसवनू चमळते. चसल्सीयस आकडे असलेले थमामीटर पसंत कराव.े 

 
वॉझशग प्रोसेसच्या ज्या चनरचनराळ्या स्टेजेस आहेत त्याला ठराचवक टेंपरेचरचे पािी घ्याव ेलागत 

असलेने, वॉटर हीटर वॉकशग मशीनच्या शक्यतो जवळ बसवनू घ्यावा. म्हिजे नळीतून पािी येताना 
बाहेरील हवमे ळे पाण्यािे तापमान फारसे कमी होत नाही. 

 
कपडे ध ण्यािे खाते, जास्तीत जास्त स्वच्छ राचहले पाचहजे म्हिून त मच्या वॉटर हीटरिा धूर वगैरे 

नीट रीतीने बाहेर जाईल अशी व्यवस्था असिे जरूरीिे आहे. तसेि वॉटर हीटरला लागिारे जळि 
जवळि ठेवण्यािी सोय असावी. ती शक्य तो, वॉटर हीटरच्या डाव्या बाजूस असावी व उजवीकडून गरम 
पािी वॉशरला जोडाव.े वॉटर हीटरच्या भोवती जळिाम ळे घाि होिार नाही, येवढी काळजी घ्यावी. 

 
वॉटर हीटर स रवातीस पेटवावा कसा यािीही एक पध्दत आहे. आचि वरिेवर त्यामध्ये जळि 

कशा पद्धतीने घालाव े यािीही पध्दत आहे. त्याकडे नीट लि द्याव.े दगडी कोळसा, गसॅ कोक, अगर 
लाकूड यापैकी कोितेही जळि िालेल– 

 
१)दगडी कोळशाच्या ध राम ळे याच्या उभ्या नळ्यामध्ये काजळी धरून, धूर जाण्यािा मागश लवकर 

संक चित होत जातो. मग ज्वलन नीट होत नाही व पािी लवकर तापून चमळत नाही. एक चदवसा-आड 
नळ्या साफ करून घेिे जरूरी होते. 

 
२) गसॅ-कोकला धूर होत नाही. नळ्यामध्ये काजळी धरत नाही. यापासून उत्तम उष्ट्िता चमळत 

असल्याने, दगडी कोळशापेिा हा वापरिे सोयीिे ठरते. एक आठवड्ाने नळ्या साफ केल्या तरी 
िालतील. 

 



 

           

३) लाकूड आपल्या रोजच्या वापरातले आहे. गाठी लाकूड घेतले तर हे िागंले काम देते. याम ळे 
पाढंऱ्या राखेिा थोडा थर नळीमध्ये बसतो. गसॅ-कोकच्याहून अचधक पि दगडी कोळशाच्या काजळीपेिा 
हा त्रास कमी आठवड्ाच्या अखेरीस जाळ्या साफ केल्या तरी िालतात. 

 
नळ्या साफ करिे 
 

नळ्या साफ करिेसाठी ‘स्पायरल’ ब्रश चमळतात. वॉटर हीटरच्या नळ्यािंा आकार पाहून त्या 
मापािा आिून तो एका (५-६ फूट) २ मीटर लाबंीच्या सळईस काढ घाल करता येईल, असा जोडून 
घ्यावा. वॉटर हीटरवरील कोन व ध राडे काढून मग प्रत्येक नळीमधून, हा ब्रश खालीवर घाशीत चफरवावा. 
याम ळे नळीतील काजळी, राखोडा खाली ि लविात पडेल. तो नंतर बाहेर टाकून द्यावा. द सरी पध्दत 
बारीक कळकी काठी घेऊन त्याला नळीच्या झकचित कमी आकारािा बोळा होईल, असे तरट लपेटून, ते 
ि का मारून पक् के कराव.े या बोळ्यानेस ध्दा वरील प्रमािे नळ्या साफ करता येतात. ब्रश अगर बोळा 
चिंजून लहान (सैल) िंाला म्हिजे, बदलून नवीन बसवावा. नळ्या नेहमी साफ ठेविे जरूरीिे आहे. 
नवीन वॉटर हीटरमधून स रवातीस लालसर पािी येते. प्रचतबधंक उपाय म्हिून तो भरताना १/२ कप 
सोचडयम चसचलकेट चमसळून २४ तास ठेवाव.े जरूरी प्रमािे प नहा कराव.े वॉटर हीटर पेटवण्यापूवी त्यात 
पािी भरलेले आहे की नाही, ते पाहण्यास ि कू नये. त्याच्या अंगामध्येि शगेडीिी सोय केलेंली असते. 
शगेडीच्या जाळीवरील. पचहली राख वगैरे काढून टाकून, जाळी साफ करून घ्यावी. जाळीखालीही राखेिा 
ढीग असू नये. कारि जाळीखालून हवा यायिी असते म्हिून तो मागश मोकळा असावा. 
 
पेटवण्याची पध्र्दत 
 

प्रथम थोडी लाकडे, ढलप्पया टाकून, लाकडाच्या मधल्या, पोकळीत, रॉकेलमध्ये चभजवलेला एक 
बोळा झकवा मोठा अ ॅसबेसटॉसिा काकडा पेटवावा. हीटरिे दार बंद कराव.े थोड्ाि वळेात लाकडे 
ढलप्पया पेटलेल्या चदसतील. यावर मग, गसॅ कोक अगर दगडी कोळशािा एक पातळसा थर टाकावा. 
थोड्ा वळेाने कोळसा, कोक पेटत जाईल व लाकडािा कोळसा होऊन तो खाली जाळीवर दबत गेलेला 
चदसेल. मग आिखी कोक झकवा कोळसा अगर लाकडे टाका. पि शगेडी गच् ि भरली जाईल इतका टाकू 
नका. ज्वलनाला थोडी मोकळी जागा रहायला हवी. आपिस ध्दा गळ्यापयंत (आकंठ) येईल इतके जेवत 
नाही. जळि वरिेवर टाकायला लागू नये म्हिनू कामावरील इसम, शगेडी गच् ि भरतो. हे अगदी िकू 
आहे. ‘थोडे, पि वरिेवर’ या तत्त्वाने जळि घालायिे असते. याम ळे पािी लवकर तापून चमळेल. मधून-
मधून जाळीवरील चनखारा लोखंडी सळईने हालवनू, जाळीवर साठलेली राख, खाली पाडून; जाळी 
शक्यतो साफ ठेवावी. ज्वलनासाठी हवलेा मागश मोकळा असावा लागतो. जळलेल्या लाखडािा चनखारा 
अगर राख यािा जाळीखाली फार ढीग साठू देऊ नये. तो दाबनू खाली बसवावा. अगर भरून बाहेर 
टाकावा. ताजी, थंड हवा बदं होऊ देऊ नये. 

 
वॉटर हीटर जचमनीच्या साधारिपिे ६० ते ७५ सें. मी. उंि कट्टयावर बसवावा. हवा येण्यािा मागश 

व कट्टा बाधंिेिी एक पध्दत आहे. माचहतगारािंी मदत घ्यावी. यात िूक िंाली तर िागंला वॉटर हीटरही 
मनपसंत काम देऊ शकिार नाही. 

 



 

           

वॉटर हीटरिा धूर जाण्याच्या वरील तोंडास, जर फट राचहली तर, तेथून धूर सगळीकडे पसरेल, 
चशवाय ज्वलन नीट होिार नाही. तेव्हा तोंडाच्या चठकािी आचि धूर जािाऱ्या नळीमध्ये फट, चछद्र असू 
नये. ि ल् लक वाटिारी पि महत्त्वािी अशी ही बाब आहे. वॉटर हीटरवरील धूर बाहेर नेिारे ध राडे-नळा, 
साधारिपिे २ मीटर उंिीिा प रेसा होतो. नगर पाचलकेच्या चनयमाम ळे काही फेरफार कराव ेलागले तर ती 
गोष्टी वगेळी. 
 
५) वॉटर सॉफनरची माहहती 
 

लॉनड्रीमधील वॉटर हीटर प्रमािेि हा बाहेरून चदसतो. याच्यामध्ये पूवी, िंीओलाईट, कें िंीलाईट 
या नावािंी रासायचनक द्रव्ये भरलेली असत. आता त्याऐवजी झसथेचटक रेचिंन भरलेले असते. वरून साधे 
पािी आत सोडले जाते. ते पािी चफल्टरच्या चियेप्रमािे, या केचमकल्सच्या थरातून खाली जाताना 
पाण्यातील पािी हाडश करिारी द्रव्ये, शोषनू घेते व आपल्या अंगातील सोचडयम पाण्यात सोडते. या चियेने 
पािी सॉफ्ट होते व ते द सऱ्या नळीवाटे बाहेर पडते. ते एका टाकीत साठवनू प नहा ८-१० फूट उंिीवरील 
टाकीत पंपाने िढवनू ठेवाव ेलागते. तेथून लॉनड्री उपयोगासाठी खाली घेता येते. कपड्ाला १० चलटर 
प्रमािे रोज ४,५०० चलटर पािी श द्ध करण्याच्या कपचॅसटीिा वॉटर सॉफनर हवा असे समजू या. 

 
सॉफनर तयार करताना, चवचवचित पाण्याला िालिारा व ठराचवक चलटर पािी (सॉफ्ट) करून 

देईल अशी त्यािी बाधंिी व िमता असते. ठाराचवक चलटर पािी (सॉफ्ट) करून िंाले की, आत भरलेल्या 
द्रव्यािंी शक् ती संप ष्टात येते. एका चवचशष्ट पद्धतीने, पािी तपासून पाहून, हे ठरचवता येते. ही गेलेली शक् ती, 
प नहा चियाशील करण्यासाठी, सॉफनरमध्ये मीठ घालवयािे असते. चमठािे पािी हळूहळू या द्रव्यामधून 
गेले की, ते द्रव्य प नहा कायशिम होते. यालाि री-जनरेशनची चिया म्हितात. (पाण्याच्या तपासिीिी रीत 
‘पािी’ प्रकरिात तपशीलवार चदलेली आहे) 

 
मीठ घालण्यापूवी सॉफनरला एक बॅक वॉश द्यावा लागतो. त्यासंबधंीिी सचवस्तर माचहती 

कंपनीकडून चमळते. 
 
सॉफनर कसा वापरावयािा यािी पि कंपनीकडून नीट माचहती करून घेतली असता, यातून 

चमळिारे पािी लॉनड्री कामाच्या दृष्टीने फारि िागंले असते. लॉनड्रीवाल्यािा हाडश वॉटरम ळे वाया जािारा 
पैसा वािविारे कपड्ािी क्वॉचलटी उत्तम चनघण्यास मदत करिारे हे उपय क् त साधन आहे. 
 
६) पंप 
 

जचमनीखालच्या हौदातून पािी वरच्या टाकीत िढवण्यािे यािे काम. याला ‘सेंरीफ्यूगल-पंप’ 
म्हितात. याला बह तेक २९०० ‘फेरे प्रती चमचनट’ ठेवाव ेलागतात. मोटारला जोडलेले मोनोब्लॉक पपं 
आता चमळत असल्याने ‘फेरे प्रती चमचनट’ वगैरेकडे लि घालिेिे आता कारि उरलेले नाही. 

 
फूट व्हॉल्व्ह सक्शन नळी, ही स स्स्थतीत असली तर, हा चबन तिार काम देिाराि फक् त त्याच्या 

ग्लँडवर नजर ठेवावी. ग्लँडमधून फार पािी गळू लागले तर, चतिा द रूस्ती करून घेिे जरूर असते. 
तसेि मोटार उलटी चफरत नाही ना, एवढे पाचहले म्हिजे िंाले. 
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प्रकरि १३ 
 

ध लाई खाते 
 
 

काल रात्रीपयंत द कानात येऊन पडलेले कपडे आज वॉझशग खात्यात नेऊन, कपड्ाचं्या 
प्रकाराप्रमािे वगेवगेळे ठेवलेले आहेत. साधारिपिे ते प्रकार खालीलप्रमािे असतील–  
 

१) स ती, पाढंरे. 
२) रंगीत – स ती. 
३) लवकर देिेिे (अजंट). 
४) डबल भट्टी करिेिे. 
५) टेचरलीन, टेरीकॉट वगैरे D.C.( ड्राय क्लीझनगिे). 
६) कच्च्या रंगािे. 
७) साड्ा. 

 
प्रथम स ती कपड्ाचं्या तपासिीला स रवात करावी, हे मागे साचंगतले आहेि. पॅनट, पायजम्याच्या 

फोल्ड व शटशच्या आस्तनीच्या घड्डया साफ करा, चखसे तपासा काहंी घाि, साि असल्यास बाहेर िंटका. 
कपडे तपासताना, एखादा फाटका कपडा चदसल्यास. त्यािी नोंद करा. चवचशष्ट डाग वगैरे असतील तर 
तेही पहा. तो कपडा ध्यानात ठेवनू परत देतेवळेी पहा. फाटलेला होता, तो जास्त फाटला नाही व डाग 
चनघालेले आहेत असे चदसून येईल. कारि कपड्ाला घासिे, ओढिे व चपळिे या गोष्टी नसलेने, कपडा 
प नहा जादा फाटूि शकत नाही. आचि मेकॅचनकल व केचमकल इजाही पोहोित नाही. बह तेक डाग 
साधारिपिे वॉझशग प्रोसेसमध्ये जातात. तेव्हा त्यािे श्रेयही घेता येईल. तपासून टाकलेल्या कपड्ािंा 
ढीग, एका जाड बेडशीटमध्ये झकवा झकतानामध्ये बाधूंन, वजर करा. त मिे वॉझशग मचशन २५ kg. िे आहे, 
असे धरूया. म्हिून २५ K.G. वजनािे गाठोडे बाधंा. हा मचशनिा एक लोड िंाला. एकाि प्रकारिे भरपूर 
कपडे अशतील, तर त्यािा २५ K.G. िा स्वतंत्र लोड करिे बरे. हा लोड जास्त िागंला चनघतो असे चदसून 
येईल. 

 
याि पद्धतीने रंगीत कपड्ािंा लोड करून त्यािेही गोठोडे बाधंा. रंगीत लोडमध्ये रंगीत शटश, 

रंगीत बेडशीटस्  , िादरी, पक्क्या रंगाच्या साड्ा वगैरे कपडे िालू शकतात. 
 
ज्यािें रंग मचशनमधील गरम पाण्यात जाण्यािी शक्यता आहे, असे कपडे वगेळे ठेऊन, गार 

पाण्यात हाताने ध वाव ेव वगेळे हायड्रो करून, वगेळे वाळत टाकावते. (‘हायड्रो’ करून म्हिजे हायड्रोमधून 
वाळऊन) 

 
अजंट कपड्ानंा लाल धागा बाधंलेला असल्याने ध तलेल्या कपड्ातून. तो वगेळा काढिे सोपे 

आहे. आता हे कोरे कपडे थोडेि आहेत. हे कपडे प्रथम एकदा, रंगीत अगर पाढंऱ्या लोडमधून ध वनू घ्या. 
यानंतर ते ब्लीि करण्यासाठी एका लाकडी अगर प्पलॅस्स्टकच्या झपपात ब्लीि करून घ्या. हे ब्लीझिगिे 
द्रावि खालील प्रद्धतीने तयार करा– 



 

           

साधारिपिे १०० गॅ्रम ब्लीझिग पावडर झपपात घ्या. त्यावर थोडे थंड पािी ओतून, पावडर िागंली 
चमसळून त्यािा रबडा होऊ द्या. गाठी ठेऊ नका. आता त्यावर २० चल. (मोठ्या दोन बादल्या) थंड पािी 
ओता व द्रावि ढवळून १/२ तास थाबंा. ते स्स्थर होऊ द्या.ं स्स्थर िंालेले पािी, द सऱ्या झपपात घ्या. झपपात 
ओतताना द्राविाच्या तळाकडील राब, त्यात न येईल अशी काळजी घ्यावी. ओतलेल्या द्राविात १ औसं 
(२५ चमचल.) हायड्रो क्लोचरक अ ॅचसड (H.C.L.) घाला पािी ढवळा व लगेि ते कोरे कपडे त्या पाण्यात 
टाकून ते िागंले ब डवनू ठेवा. मधून मधून हालऊन खालीवर करावते. ४-६ तासानंी काढून, ३-४ वळेा गार 
पाण्यात खळबळून टाकावते. आता हे कपडे प नहा एकदा पाढंऱ्या लोडमध्ये ध ण्यास घ्यावते. सवश प्रोसेस 
होऊ द्यावी. (खळबळल्याहशवाय लोडमध्ये घालू नयेत. लोड हबघडेल). 

 
यानंतर टेचरलीन, नॉयलॉन, टेरीकॉट व रेशमी वगैरे कपड्ाचं्या ध लाईिा चविार करू. यािे 

साधारिपिे तीन ढीग होतील. पाढंरा, रंगीत व हाताने ध ण्यािा चतसरा. पाडंरे कपडे नीटपिे ब डतील 
अशा बेताने लाकडी झपपात अगर चसमेंटच्या टाकीत कोमट पािी घ्या. या पाण्यात साधारिपिे ७५ 
चलटरला ७५ ते ८५ गॅ्रम वॉझशग सोडा येईल या चहशबेाने, सोड्ािे तयार द्रावि टाका. नंतर या पाण्याला 
िागंला फेस येईल इतपत साबिािे द्रावि अगर चलस्क् वड चडटजंट टाकून सवश पािी िागंले ढवळाव.े 
यामध्ये वरील पाढंरे कपडे ब डवावते. एक-दोन वळेा खालीवर करावते. थोडा वळे जाऊ द्यावा. 
कपड्ाच्या कॉलरीिी जागा व बाहीिे कप, जादा घाि असतात म्हिून, एक एक कपडा टेबलावर घेऊन, 
साबि लावनू त्या जागा नॉयलॉन ब्रशने घासाव्यात. टेबलावर पसरलेल्या कपड्ावरही ब्रश चफरवावा. 
अशाचरतीने सवश कपडे ब्रश करून मग मचशनमध्ये ध वायला घ्यावते. साधारिपिे पाढंऱ्या स ती कपड्ािंी 
प्रोसेस याला िालते. प्रोसेसनंतर गार पाण्याने खळवळून िंालेवर, चटनोपॉल व चनळीिा बाथ देऊन लोड 
बाहेर काढावा. या कपड्ानंा २-३ चमचनटे हायड्रो करावा. जास्ती चफरव ू नये. रंगीत टेचरकॉट वगरेै 
कपड्ावंर पाढंऱ्या टेचरकॉट कपड्ाप्रमािे सवश चिया करायिी. यावळेी फक् त एक काळजी घ्यायिी, ती 
म्हिजे या कपड्ानंा, चतसऱ्या वॉशच्यावळेी जास्त कडकडीत पािी घ्यायिे नाही. साधारिपिे ६०°c 
तापमान असाव.े याही कपड्ानंा वरील प्रमािेि िार वॉश न घेता तीन घ्यावते. 

 
लॉनड्रीमध्ये स ती रेशमी-रेशमी या प्रकाराति टेचरचलन, नायलॉन, टेचरकॉट वगैरे प्रकार धरले 

जातात. या चशवाय लॉनड्री िेत्रात ‘गरम’ हा शब्द लोकरीच्या कपड्ासंाठी समजला जातो. साड्ा व 
कच्च्या रंगािे कपडे वगेळे. सामानयपिे येिाऱ्या कपड्ािंी चवभागिीवरील प्रकारात केली जाते. स ती, 
रेशमी व रंगीत साड्ा व कच्च्या रंगािे कपडे कसे ध वावते याच्या िालू पध्दतीिी माचहती त्यापूवी संिेपाने 
करून चदली आहे. आता लोकरीिे-गरम-कपडे कसे ध वावते त्यािी ही माचहती– 

 
लोकरीच्या कपड्ािंी चवभागिी साधारिपिे खालील तीन प्रकारात करता येईल. (१) रंगीत, 

(२) मऊ व चवरळ वीि असलेले, (३) उजळ रंगािे. 
 
ध ण्याच्या पद्धतीही दोन आहेत. (१) यंत्राने, (२) हात ध लाई करिे. 
 
स ती कपडे ध ण्याच्या यंत्ररिनेत व प्रोसेसमध्ये थोडा फरक करून त्या यंत्रामधून लोकरीिे कपडे 

ध वनू काढता येतात आचि जे कपडे अशाचरतीने ध वायिे नाहीत फक् त ‘ड्रायस्क्लन’ करायिे आहेत 
त्यासाठी अगदी वगेळ्या बनावटीिी ‘ड्रायस्क्लझनग’िी यंते्र असतात. या यंत्राना झकमत फार पडते. 
त्यासाठी लागिारा सॉल्व्हंटही महाग आहे. चशवाय ध ण्यािी चिया शास्रश द्ध करिे आवश्यक अशा, 



 

           

सामानय लॉनड्रीवाल्याच्या आवाक्या पचलकडच्या बाबी असल्याने, अशी यंते्र फारि थोड्ा चठकािी 
वापरली जातात. यािी ध लाई देखील मध्यम वगीय ग्राहकाला परवडिारी नाही. या कारिाने ही यतें्र 
फक् त फार मोठ्या शहरात वापरात चदसतात. पि सखं्या फार कमी. 
 
आता यतं्र ध लाईचा हवचार करू– 
 

लोकरीिे कपडे ध ताना त्यािें रंगात बदल न व्हावा, ते न आकसाव,े त्यािंा स्पशश मऊसर असावा 
या गोष्टी ध्यानात घ्याव्या लागतात. सवश ध लाई काळजीपूवशक व हळ वाररीतीने होिे जरूरीिे असते. म्हिून 
संशोधकानंी प्रयोगाअतंी काही चनष्ट्कषश काढून ठेवले आहेत. प्रथम यंत्ररिनेत बदल स िवला. (१) या 
यंत्रािा डायमीटर कमी असावा. (२) गती कमी असावी. (३) मचशनमध्ये पािी घेताना व सोडताना मचशन 
थाबंले जाव.े तसेि प्रचियेतही काहंी महत्त्वािे बदल स िवले आहेत. ते– 

 
(१) वापरायिे ते पािी शक्य तो o° सॉफ्ट असाव.े (२) वॉशसाठी घ्यावयाच्या पाण्यािी पातळी 

जास्त ठेवावी. (३) प रेसा व उच् ि दजािा साबि वापरून परपूर फेस रहावा. जेिेकरून कपड्ािें 
एकमेकाशंी घषशि कमी व्हाव.े मचशन उलट स लट चफरताना कपडे आपटले न जाता फेसाम ळे त्यानंा 
‘क शझनग’ अ कॅ्शन चमळावी. (४) स ती कपड्ाचं्या मानाने ध लाई चिया लवकर व्हावी. (५) जरूर तेवढे 
थंड पािी प्रथम घेऊन नंतर कढत पािी घ्याव.े (६) सोडा व साबि द्रावि स्वरूपात व ठराचवक प्रमािात 
घालाव.े सोड्ािी अगर साबिािी पूड वापरू नये. (७) स ती कपडे ध ण्यासाठी मचशनिी िमता ‘चडग्री 
ऑफ लोझडग’ घनफ टाला १ ३/४ kg. असते. लोकरी कपड्ासंाठी ती १ १/४ kg. ठरवनू ठेवलेली आहे 
लोकरीच्या कपड्ासंाठी शास्रीय यतं्र ध लाई पध्दत– 

 
मचशन िमता – स ती कपडे २५ K.G. 
मचशन िमता – लोकरी कपडे १६ K.G. 
 
साधारि सारख्या रंगािे कोट, पटँ असे कपडे १६ चकलो वजन करून घ्यावते व एक तास आधी 

साबि सोडा चमचश्रत पाण्यात ब डवनू ठेवावते. 
 
पहहली ध लाई 
 

मचशनमध्ये ३० सें. मी. थंड पािी घेऊन मचशनमध्ये कपडे भरा. िालू करा. वळे पहा. सोडा द्रावि 
७५ चमली. घाला. २० चमचनटे चफरू द्या. (मचशन गती चमचनटाला साधारिपिे २० वढेे असावी) मचशन 
थाबंवा. पािी डे्रन करा. २ चमचनटे थाबंा आता २५ सें. मी. थंड पािी घ्यायिे आहे. प्रथम १५ सें. मी. थंड 
पािी घेऊन मग गरम पािी घ्या व पातळी २० ते २५ सें. मी. होऊ द्या. मचशन िालू करा तापमान 
आंघोळीच्या पाण्याइतपत ठेवा. ७५ चमचल. सोड्ािे द्रावि घाला व लक्स झकवा सफश  अगर उत्तम प्रतीिा 
चडटजंट घाला. मशीनवर फेस येऊन तो ७ चमचनटे चटकेल इतपत घाला. वळे एकूि ७ चमचनटे पकैी १ 
चमचनट िालू करा व २ चमचनटे बंद याप्रमािे आता मचशन थांबवा. पािी डे्रन करा. थाबंा. 
 
 
 



 

           

र्द सरी ध लाई-महशन बंर्द असताना 
 

थंड पािी १५ सें. मी. घेऊन गरम पािी घेऊन पातळी २० सें. मी. ठेवा. तापमान आंघोळीच्या 
पाण्याइतके. मचशन िालू करा. वळे १० चमचनटे-१ चमचनट िालू, २ चमचनटे बंद असे. सोडा ७५ चमचल. व 
वरीलप्रमािे भरपूर फेस येईल इतका साबि घाला. वढेे पाहून मचशन थाबंवा. पािी डे्रन करा. ते संपूिश 
जाऊ द्या. आिखी २ चमचनटे थाबंा. यानंतर खळबळण्यािी चिया करायिी आहे. 
 
खळबळिे 
 

मशीन बंद असता २५ सें. मी. थंड पािी घ्या. २ चमचनटे चफरू द्या. मचशन थाबंवनू पािी डे्रन करा. ३ 
चमचनटे थाबंा. बंद स्स्थतीत ३० सें. मी. थंड पािी घेऊन वरीलप्रमािे खळबळून घ्या. खळबळण्यािी चिया 
तीन वळे करावी. यानंतर अ ॅचसड बाथ. 

 
५ चलटरच्या स्टेनलेसस्टीलच्या झकवा प्पलॅस्स्टकच्या बादलीत अधी बादली थंड पािी घ्या. त्यात 

१२५ चमचल. हायड्रोक्लोचरक अ ॅचसड (HC) घालून हे चमश्रि तयार ठेवा. मचशनमध्ये ३० सें.मी. थंड पािी 
घेऊन मचशन िालू करा. वळे पहा बादलीतील चमश्रि मचशनमध्ये ठराचवक पद्धतीने ओता. मचशन २ चमचनटे 
चफरू द्या. नंतर थाबंवनू डे्रन करा. ३० सें. मी. पािी घेऊन १ चमचनट चफरवा २ चमचनटे थाबंा. मचशनमध्ये 
पािी असताना कपडे बाहेर काढा व हायड्रोमधून स कवनू घ्या. हायड्रो फक् त पूिश गतीला आिून बंद करा. 
आपोआप थाबंू द्या. 

 
एक एक कपडा बाहेर काढून िंटका. आडवा उभा ओढून स रक त्या काढा. लाबंीकडे ओढून बाह्या 

साफ करा. खादं्यामधील कॅनव्हास थोपटून साफ बसवा. प नहा िंाडून कपडे उलटे करा असे सवश करून मग 
कपडे तारेवर वाळत टाका. अगर हँगरला लावा. 

 
ही पध्दत कळण्यास व प्रत्यि कृतीत आिण्यास तशी अवघडि आहे. माचहतीसाठी सचवस्तरपिे 

चदली आहे. पूिश समजून घेतली व हातात बसली तर पूिश लोड काढिे अवघड वाटिार नाही. 
 
यंत्र थाबंिे, िालू होिे या चिया आपोआप होण्यासाठी यंत्राला ‘इंटरप्टर चगअर’ जोडतात. ते 

नसेल तर त्या चिया हाताने कशा करायच्या त्यािी माचहती वर येऊन गेली आहे. 
 
हात ध लाई-पध्र्दत 
 

मऊ, सैल व चवरळ चविीिे कपडे. उदा. स्वटेर, स्काफश , मोजे, गचंजफ्रॉक अशा कपड्ानंा हात 
ध लाई करायिी आहे. चशवाय काही शाली व एक दोन रगही आहेत. 

 
चसमेंटच्या टाकीत झकवा मोठ्या लाकडी झपपात अंदाजे १०० चलटर थंड पािी घ्या. या पाण्यात 

२५० गॅ्रम उत्तम साबि झकवा चडटजंट घाला. तसेि ५०-६० गॅ्रम सोडापि घाला. पािी िागंले ढवळा. 
भरपूर फेसय क् त पािी तयार होईल. हे पािी वगेळ्या तीन झपपात अशा बेताने घ्या की वरील तीन प्रकारिे 
कपडे त्यात मोकळेपिी ब डून रहातील. आहेत ते स्वटेसश एका झपपात, शाली एकात व दोनही रग चतसऱ्या 



 

           

झपपात. थोडा वळे जाऊ द्या. मधून एकदोन वळेा कपडे खालीवर करा, हालवा. साबिािा फेस गेला असे 
वाटल्यास आिखी थोडे साबिािे द्रावि घाला. 

 
वळे असल्यास पाण्यात २ तास कपडे राहू द्यावते. 
 
तयार केलेल्या साबिाच्या पाण्यातून एका पसरट भाडं्ात पािी घ्या. पचहल्या झपपातून एक दोन 

स्वटेर ‘ब्रझशग’ टेबलावर घ्या. हाताशी एक साबि वडी असू द्या. स्वटेरच्या गोळ्यावर भाडं्ातील साबि 
पािी घालून तो गोळा हळ वाररीतीने स बका, चफरवा, दाबून पािी जाऊ द्या. प नहा तसेि एक दोन वळेा 
करून तो गोळा बाजूला ठेवा. या पद्धतीने बाकीिे स्वटेसश, गंचजफ्रॉक, मोजे वगैरे ध वनू टाका. नंतर घेऊ या 
शाली. वरील प्रमािेि कृती करा. जास्त घाि जागी साबि लावनू त्यावर ब्रझशग करा. साबिािे पािी 
घालून स बका-दाबून पािी जाऊ द्या. याि पद्धतीने रगही ध वनू काढा रगावर दोन तीनदा साबिािे पािी 
घालाव ेलागेल. कारि ते अचधक मळलेले असतात. 
 
ध वून झाल्यावर खळबळिे 
 

नळीखाली झपप अधे ठेवनू पािी घ्या. नळ िालू असू द्या. एक एक कपडा घेऊन तो िागंला 
खळबळून बाजूला ठेवा. यानंतर– 
 
अ ॅहसडचा बाथ 
 

वगेळ्या लाकडी झपपात ५० चलटर थंड पािी घेऊन त्या १२५ चमचल. HCL घालून ते पािी जरा 
ढवळा व त्या पाण्यातून वरील कपडे हळू हळू ब डवनू बाहेर काढा. हे िंाल्यावर सगळे कपडे एकवळे 
नळाखालून खळबळून टाका. हायड्रोमध्ये भरून तो िालू करा. पूिश गतीला आल्यावर स्स्वि ऑफ करा. 
हायड्रो आपोआप थाबंू द्या. कपडे बाहेर काढून साफ िंटकून सावलीत वाळत टाका झकवा हँगरला लावा 
लोकरी कपडे उनहात वाळत टाकू नयेत. उजळ रंगािे स्वटेरप्रमािे ध वावते. 
 
सूचना– 
  

लोकरीिे कपडे हळ वारपिे न ध ता खसाखसा घासले, आपटले तर आकसतात. आकसण्याच्या 
प्रकारात थोडा भेद आहे. एका प्रकाराला Felting व द सऱ्याला Shrinkage असे म्हटले जाते. फेस्ल्टंगमध्ये 
लोकरीिे तंतू एकमेकात ग तंतात, जाडी वाढते आचि झथकेजमध्ये आकारमान लहान होते. 

 
आता या हाताने ध ण्याच्या साड्ा वगैरे एक एक साडी अगर कपडा घेऊन साबिािे पािी 

झशपडून, हाताने स बक न स बक न ध तली पाचहजे. ध तलेले कपडे जरा वगेवगेळे ठेवावते. नाहीतर 
एकमेकािा रंग लागण्यािा संभव. साड्ािंा रंग जरा ख लावा व स्पशश जरा ि रि रीत वाटावा म्हिून त्या 
अ सेॅचटक अ चॅसडच्या बाथमधून काढाव्यात. न खळवळता हाताने चपळून, दोरीवर वाळत टाकाव्यात. 
हायड्रोमध्ये घालू नयेत, तसेि तारेवरही वाळत टाकू नयेत. (बाथ -१० चलटर पािी + ५०० ML अ ॅसेचटक) 
कच्च्या रंगािे कपडे, साबिािे पािी झशपडून, ब्रश वगैरे मारून स बक न स बक न हाताने ध वावते. वगेळे 
हायड्रो करून वाळत टाकावते. 



 

           

पाढंऱ्या व रंगीत कपड्ाचं्या तपशीलवार प्रचियेसाठी वगेळी चदलेली टेबल्स पहावीत. या 
प्रस्थाचपत पद्धतीप्रमािे सवश चिया केल्यानंतर कपडे हमखास िागंले चनघतात. 

 
कपडे ध वनू िंालेवर हायड्रोमधून ते वाळवाव.े एका चवचशष्ट पद्धतीने, हायड्रोमध्ये कपडे भराव े

लागतात. सारख्या आकारािे गोळे करून, ते एका शजेारी एक, एकावर एक, असे भरीत जायिे. फार 
दडपून न भरता, थोडे सैलसर भरावते. हायड्रो बास्केटच्या तोंडावर कपडा येऊ देऊ नये. हायड्रो वगेाने 
चफरू लागल्यावर असा कपडा आत दाबला न जाता, बाहेर उडून पडतो झकवा बाहेरच्या बाजूवर घासला 
जाऊन फाटतो. सामानयपिे २ ते ३ चमचनटे हायड्रो फ ल स्पीडमध्ये चफरल्यावर बंद करावा. बास्केट पूिश 
थाबंू द्यावी. कपडे काढून िंटकावते, त्याम ळे बऱ्यािशा स रक त्या जातील. मग चवचशष्ट पद्धतीने कपडे 
तारेवर वाळत टाकावते. ध वनू, हायड्रो करून िंाल्यावर दशा असलेले कपडे म्हिजे टॉवले, िादरी, 
पातळे अशा कपड्ाचं्या दशािंा ग ंता होऊन, त्याच्या गठोळ्या िंाल्यािे चदसेल. ‘गठोळ्या सोडवनू दशा 
साफ करिे’ हे काम खूपि त्रासदायक आहे. यासाठी एक साधा, सोपा व अन भवचसध्द उपाय आहे, तो 
असा– 

 
दशा असलेला कपड्ािा भाग, चिमटीत लोंबता धरायिा व तो पाण्यात ब िकळून काढून द सऱ्या 

हातावर फट-फट िंटकायिा. या अगदी सोप्पया उपायाने, दशा िंटचदशी साफ होतात. करून पहा. 
 
स ती कपडे हायड्रो करिेिी वळे ७ ते १० चमचनटे. 
 
रेशमी, गरम, टेचरचलन, नायलॉन, साड्ा वगैरे २ ते ३ चमचनटे. 
 
१ औंस = २५ गॅ्रम तसेि द्रव २५ चमचल. असे साधारि धरले आहे. 
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प्रकरि १४ 
 

वॉकशग प्रोसेसची तपशीलवार माहहती 
 
 

ध लाई यंत्र स रू करण्यापूवी, वॉटर हीटर मधील पािी तापून ७५° c तयार असलेले पाहून ध लाई 
मचशनिे दार उघडा. 

 
यतं्रधारिा शक्क् त २५ K.G.(१) वॉझशग मचशनमध्ये ३० सें. मी. थंड पािी घ्याव.े वजन केलेल्या 

गाठोड्ातील कपडे, मचशनमध्ये भरण्यापूवी, यंत्राच्या तोंडावर एखादा कपडा पसरून, दोनही ड्रममधील 
फट िंाकून घ्या. कपडे भरताना एखादा लहान कपडा, आत पडण्यािा संभव असतो. ध लाई संपल्यावर, 
मचशनमधून कपडे काढण्यापूवीही, तोंडावर कापडं पसरण्यािी काळजी घ्यावी. कपडे भरून िंाल्यावर दार 
बंद करा. नीट बंद िंालेले पहा. स्स्वि ऑन करून मचशन िालू करा. कपड्ात पािी चशरल्यावर, 
पाण्यािी पातळी जवळ जवळ चनम्मी िंाल्यािे चदसेल. ती १५-२० सें. मी. असेल, आता, तयार 
सोडाद्राविातून १ चलटर सोडा-द्रावि टाकायिे. कोित्याही स्टेजला, मचशनमध्ये काही ओतताना, 
मचशनिे फेरे आपिाकडे होत असताना, डावीकडून उजवीकडे असे हळू हळू फटीमध्ये ओताव.े असे केले 
असता, ओतलेला पदाथश आतील पाण्यात सगळीकडे सारखा चमसळला जातो. सोडा ओतून िंाल्यावर ७ 
चमचनटे वळे द्या. नंतर डे्रन व्हॉल उघडून, सवश पािी सोडून द्या. नंतर व्हॉल्व्ह बंद करा. या चियेला लॉनड्री 
शास्त्रात ‘बे्रक वॉश’ म्हितात. हा ७ ते १० चमचनटािा िालतो. यानंतर पचहली ध लाई. यावळेी वॉटर हीटरिे 
तापमान ४०°c असाव.े ७-८ सें. मी. थंड पािी मचशनमध्ये घ्या. व्हॉल्व्ह बंद करावा व लगेि गरम पािी घ्या. 
पाण्यािी पातळी १२-१५ सें. मी. होऊ द्या. आता मचशन उलट बाजूला चफरत असता (आपिाकडे चफरत 
असता मचशनवर हात ठेव ूनका). हाताने तापमान चकती असेल ते पहाव.े साधारिपिे ४०° c हव.े म्हिजे 
आपल्या आंघोळीच्या पाण्याइतपत असाव.े अचधक गरम घेिे ि कीिे आहे. आता, सोडा-द्रावि २ चलटर 
ओता. पाठोपाठ साबि द्रावि ४/५ चलटर घाला. वळे पहा. या ध लाईला प नहा १० चमचनटे वळे ठरलेला 
आहे. साबि घातल्यावर, मचशनवर गरगरीत फेस आला पाचहजे व तो शवेटपयंत चटकून राचहला पाचहजे. 
फेस कमी चदसला तर, आिखी थोडे साबि घालाव.े या पचहल्या वॉशच्यावळेी, मचशनवर साबिािा फेस 
गरगरीत रहािे फार महत्वािे आहे. ध लाईिी ही स्टेजि फार महत्वािी आहे. या स्टेजला पाण्यािी 
पातळी, तापमान, फेस असिे व वळे या बाबींना फार महत्व आहे. यातील एक जरी ि कली तर चतिा कपडे 
स्वच्छ चनघण्यावर पचरिाम होतो. वळे संपल्यावर डे्रन व्हॉल्व्ह उघडून सवश पािी नीटपिे जाऊ द्या. गडबड 
करू नका. यानंतरिा हा द सरा वॉश (द सरी ध लाई) हीटरमधून ५-७ सें. मी. पािी घ्या. (वॉटर हीटरमधून 
पािी घेऊन िंाल्यावर, लगेि त्यात भर घालावी) यावळेी सोडा न घालता िागंला फेस येईल इतपत १ 
१/२ चलटर साबि द्रावि ओताव े व वळे ७ चमचनटािा द्यावा. या स्टेजला ५५° c तपमान असाव.े वळे 
संपल्यावर पािी सोडून द्या. पािी गेल्यावर व्हॉल्व्ह बंद करा. आता चतसऱ्या ध लाईसाठी वॉटर हीटरमधून 
१० सें. मी. पािी घ्या. वर साचंगतल्याप्रमािे मचशनवर हात लावनू तापमान पहा. ते साधारिपिे ६०°c 
असले पाचहजे. सोडाद्रावि ३ चलटर घालून पाठोपाठ साबिही १ १/२ चलटर घाला. दोनही घालून 
िंाल्यावर, ब्लीझिगिे द्रावि ४ चलटर घालाव.े वळे पहावी. ब्लीझिग द्रावि घातल्यावर देखील मशीनवर 
फेस राचहला पाचहजे. या वॉशला ब्लीझिगिा चतसरा वॉश म्हितात. या चतसऱ्या वॉशच्यावळेी ब्लीझिगिी 
चिया थोडी अचधक पचरिामकारक करण्यािी आिखी एक पध्दत आहे, ती अशी– 

 



 

           

सोडा-साबिािे द्रावि घालून िंाल्यावर जेवढे ब्लीझिग द्रावि टाकायिे असते, तेवढे सगळे 
एकदम न टाकता, फक् त अधे घालाव ेव ५ चमचनटे थाबंनू राचहलेले टाकाव.े वळे नेहमीप्रमािे १५ चमचनटािंा. 
या पध्दतीिा अवलंब केल्याने ब्लीझिग चिया द प्पपट केल्यािा पचरिाम चदसून येतो आचि द प्पपट ब्लीझिग 
वापरले असता, कपडा जो कमजोर व्हायिा त्यापासून संरिि चमळते. सोडा द्रावि नेहमी साबिापूवी 
घातले जाव.े या चतसऱ्या ध लाईला वळे १५ चमचनटे वळे संपल्यावर पािी सोडून द्याव.े संपल्यावर डे्रन 
व्हॉल्व्ह बंद करावा. यानंतर ४ थी ध लाई. त्यासाठी गरम पािी घेण्यापूवी, वॉटर हीटरिे तापमान ८५°c 
आहे की नाही ते पहाव.े मशीनमध्ये १० सें. मी. कडकडीत पािी द्याव.े सोडा द्रावि ३ चलटर घालून, १ १/२ 
चलटर साबिही घालावा. नंतर २ चलटर ब्लीझिग द्रावि घालून वळे पहावी यावळेी जरूर तेवढे चटनोपॉल 
द्रावि घालाव.े याला वळे १५ चमचनटािी आहे. सवश स्टेजेस् मध्ये मचशनवर साबिािा फेस रहािे महत्त्वाचे 
असते. वळे िंाल्यावर डे्रन व्हॉल्व्ह उघडून पािी जाऊ द्याव.े याप ढे खळबळण्यािी चिया स रू करायिी. 
फेस असिे ही साबिाच्या कायशिमतेिी खूि चशवाय कपड्ाचं्या घषशिामध्ये त्यािी ‘क शझनग’ सारखी 
महत्वािी चिया होत रहाते. फेसािी खूि चनमशलकानंा लागू नाही. (चनमशलक = चडटजंट) 

 
२० सें. मी. गरम पािी घ्याव.े ५ चमचनटे चफरू द्यावं.े नंतर सोडाव.े प नहा ३० सें. मी. गार पािी 

घेऊन, खळबळण्यािी चिया ४ चमचनटे होऊ द्यावी. प नहा गार पािी ३० सें. मी. वळे ४ चमचनटे. यानंतरिे 
शवेटिे खळबळिे. ३० सें. मी. गार पािी घेऊन, ४-५ चमचनटे चफरू द्याव.े अधे पािी सोडून द्याव.े नंतर 
चनळीिे द्रावि घालून ५ चमचनटे चफरू द्याव ेव पािी असतानाि कपडे बाहेर काढावते. त्याम ळे कपडे बाहेर 
काढिे सोपे होते व पाण्यािी बित होते. जरूर तेवढे चटनोपॉल मात्र ४ थ्या वॉशच्यावळेी घातले तर रंग 
िागंला येतो. 

 
सोडा अगर साबिािी प्रबलता : १ चलटर = ५० गॅ्रम (२ औंस) 

 
रंगीत कपड्ाचंा लोड ध ण्याची रीत 
 

बे्रक वॉश – पाढंऱ्या लोडप्रमािे. 
 
पचहली ध लाई देखील पाढंऱ्या लोडप्रमािेि करावी. यानंतर द सरी ध लाई वगळायिी आचि 

एकदम चतसऱ्या ध लाईसाठी ६०°c िे पािी मशीनमध्ये घ्याव.े पातळी १५ सें. मी. घ्यावी. ३ चलटर सोडा 
द्रावि आचि १ १/२ चलटर साबिािे द्रावि घालाव.े १५ चमचनटािंा वळे द्यावा. पािी सोडून द्याव.े हे कपडे 
खळबळण्यासाठी गरम आचि थंड असे चमश्रि करून पािी घ्याव.े पातळी १५ ते २० सें. मी. ठेवावी. वळे ५ 
चमचनटे. यानंतर आिखी २ वळे खळबळिे जरूर असते. त्यासाठी ३० सें. मी. थंड पािी घेऊन खळबळाव.े 
शवेटी पाण्यात कपडे असतानाि बाहेर काढून घेऊन हायड्रो करावते. पािी असताना कपडे काढिे सोपे 
होते व चशल् लक पािी प ढच्या लोडला वापरता येते, पाण्यािी बित साधते. द सरा वॉश िालू ठेविे न ठेविे 
अन भवाने ठरवाव.े 

 
सूचना : ध लाई िालू असताना मचशनिे उलट स लट होिारे फेरे संख्येने सारखे िंाले पाचहजेत. 

सारखे न िंाल्यास लोड म्हिावा तसा िागंला चनघत नाही. चशवाय कपड्ािंी ग ंताग तं होते. 
 
 



 

           

सफेर्द स ती कपडे वजन २५ K.G. पािी ° • सॉफ्ट गृहीत धरून बी. एल. आर. ए. गे्रडेड प्रोसेस (थोडा फरक करून) 
नम ना खळबळ

िे 
१ ली २ री ३ री  ४ थी गरम 

पािी 
खळब
ळिे 

खळब
ळिे 

खळबळ
िे 

(१) 
सोडा, 
साबि 
घात
ल्यानं
तर 
वळे 
पहावी
. 
(२) 
मचशन 
चफरत 
असता 
चदसेल 
तीि 
पातळी 
समजा
वी. 
(३) 
पचह
ल्या 
ध लाई 
पासून 
िौथ्या 
अखेर 
मचशन
वर 
साबिा
िा 
फेस 
राचह
ला 
पाचहजे
. 

टेबल (बे्रक 
वॉश) 

ध लाई ध लाई ध लाई ध लाई खळबळ
िे 

२ ३ ४ 

सोडा १ चलटर २ 
चलटर 

× ३ 
चलटर 

३ × × × × 

साबि × ४/५ 
चल. 

११/३ 
चल. 

१ १/२ 
चल. 

१ १/२ 
चल. 

× × × × 

पािी १५ ते २० 
सें. मी. 

१२ ते 
१५ 
सें. मी. 

५ ते ७  
सें. मी. 

१० सें. 
मी. 

१० 
सें. मी. 

·२० 
सें. मी. 

३० 
सें. मी. 

३० 
सें. मी. 

२५ 
सें. मी. 

तापमा
न 

थंड ४०°c 
आंघो
ळी 
इतपत 

५५°c ६० °c ८० ते 
८५ °c 

५० ते 
५५ °c 

थंड थंड थंड 

ब्लीझि
ग 

× × × ३ 
चलटर 

१ १/२ 
चल. 
(२ चल.) 

× × × × 

चटनो
पॉल 

× × × × गरजेप्रमा
िे 

× × × × 

नीळ × × × × × × × × गरजेप्र
मािे 

वळे ७ ७ ते १० ७ १५ १५ ५ ४ ४ ५ 
 

 



 

           

प्रकरि १५ 
 

डाग काढिे 
 
 

डाग काढिे, हा एक वगेळा व महत्त्वािा शास्रीय चवषय आहे. कपडा, डाग कसला तो पदाथश, 
वापरली जािारी औषधे-रसायने व त्यािें ग िधमश आचि पचरिाम यािंी माचहती असिे महत्त्वािे आहे. 
त्यामध्ये नैप ण्य चमळचवण्यासाठी, खूपसे चनरीिि व अन भव यािंी जरूरी असते. सामानय लॉनड्री-
िालकाला इतक्या खोलात जािे शक्य नसते. तेव्हा साधारिपिे लॉनड्रीत येिाऱ्या कामािा अन भव जमेस 
धरून, हाताळाव्या लागिाऱ्या डागािंी व ते काढण्यािी माचहती चदली आहे. सवश तऱ्हेिे डाग, अगदी 
पूिशपिे जाताति असे नाही. योग्य तो प्रयत्न करूनही जे राहतील, त्याचं्यावर अचधक प्रयोग करू नये. 
कारि त्याजागी कपडा कमजोर होऊन भोक देखील पडू शकते. ‘करायला जाव ेएक आचि होते भलतेि’ 
अशी कठीि अवस्था होते. म्हिून काहंी महत्त्वाच्या सूचना– 
 

(१) ज्या कपड्ावरील डाग काढायिा त्याच्या दडक्या भागावर वापरावयाच्या केचमकलिा 
काय पचरिाम होतो ते प्रथम पाहून घ्या. 

(२) वापरलेले केचमकल कपड्ावर १० चमचनटापेिा अचधक वळे ठेऊ नका. 
(३) मागोमाग चनरचनराळी केचमकल्स वापरायिी असतील तर एक वापरून पाचहल्यावर द सरे 

वापरण्यापूवी कपड्ािा भाग नीट रीतीने खळबळून घ्यावा. 
(४) वापरलेले केचमकल पचरिामकारक चदसून आले तर थोडे थाबंून तीि चिया प नहा करा. 

(गडबड करू नका.) 
(५) डाग पक् का आहे असे चदसून आल्यास तो पूिश घालवण्यािा प्रयत्न करू नका. थोडा 

चफक् का िंाला असेल त्यावर समाधान माना. प ढे प्रयत्न िालू ठेवला तर कपड्ाला भोक 
पडेल. 

(६) कोितीही कृती प री िंाल्यावर ती जागा िागंली खळबळा व ध वनू टाका. 
(७) केचमकलच्या प्रत्येक बाटलीला नावािे लेबल व घट्ट बूि असाव.े 
(८) भरपूर उजेड व खेळती हवा राहील अशी जागा असावी. 
(९) बाटल्या फार वळे उघड्ा ठेऊ नयेत. ब िािंी देखील सरचमसळ होऊ देऊ नये. 
(१०) पचरिामकारक ठरलेला सौम्य उपाय दोन तीन वळेा करावा ते िालेल. पि प्रबल 

औषधािा उपाय प नः प नः करू नये. 
(११) शवेटी कपडा लोकािा आहे यािे भान ठेवाव.े 

 
चदलेल्या माचहतीमध्ये जी औषधे व रसायने वापरली आहेत, त्यािंी संचिप्प त नाव;े काही जागी आली 

आहेत, लॉनड्रीमधील काही पाचरभाचषक शब्द आले आहेत. त्यािंा ख लासा खाली चदला आहे. डाग 
काढिेिी एक चिया करून िंाल्यावर द सरी वगेळ्या प्रकारिी चिया करण्यापूवी, डागािी जागा िागंली 
ध वनू घेिे जरूरीिे असते व शवेटी ‘पूिश प्रोसेसमधून’ ध वनू घेिेही आवश्यक आहे. डाग काढण्यािी ही 
पध्दत फक् त स ती-पाढंऱ्या कपड्ासंाठी आहे. रंगीत, रेशमी व गरम कपड्ासंाठी नाही. 
 
 



 

           

(१) H F म्हिजे हायड्रो फ्लोचरक अ ॅचसड. 
(२) हा. स. ऑफ सोडा म्हिजे हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा. 
(३) ब्लीझिग सोल्यशून म्हिजे तयार ब्लीझिग द्रावि. 
(४) ‘चरक्लोन’ म्हिजे राय क्लोर इचथचलन. 
(५) लोड म्हिजे ठरलेल्या प्रोसेसप्रमािे ध ण्यासाठी तयार ठेवलेल्या कपड्ािें गाठोडे. 
(६) प्रोसेस म्हिजे ठरलेली ध लाई रीत. 
(७) लोडला पाठवावा म्हिजे ध लाईला पाठवावा. 

 
शाईचे डाग 
 
(१) हनळी शाई 

 
एका कपामध्ये झकवा ग्लासमध्ये १ िमिा अ ॅसेचटक अ ॅचसड घेऊन त्यात चवरघळेल इतके 

ऑक्िंॅचलक अ चॅसड पूड घाला. डागािा भाग ओला करून, एका बशीवर पसरा. तयार केलेले द्रावि 
ड्रॉपरने डागावर सोडा, अगर डागािा भाग या द्राविात ब डवनू ठेवा. चफकी चपवळी छटा राचहल्यास 
खळबळा व त्या भागावर हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरून ड्रॉपरने गरम पािी सोडा. डाग जाईल. 
पाढंरा स ती कपडा असेल तर, ब्लीझिग सोल्यूशनमध्ये अ ॅसेचटक अ चॅसड काही ड्रॉप्पस् टाकून अशा तयार 
केलेल्या द्राविामध्ये कपडा ब डवनू थोडा वळे ठेवावा. अगर ड्रॉपरने हे द्रावि टाकाव.े एक-दोन वळेा या 
चिया केल्या की, प्रत्येक वेळी कपडा पाण्याने खळबळून टाकावा. सगळ्या कपड्ाबरोबर प नहा लोडमध्ये 
टाकून ध वनू काढावा. 
 
(२) ताबंडी शाई 
 

डागाच्या भागावर उकळते पाण्यािी धार धरावी, डाग बरािसा चफका होईल. नंतर तो भाग गरम 
केलेल्या चमचथलेटेड स्स्परीटमध्ये ब डवावा. कोरड्ा स्वच्छ फडक्याने चटपावा. जरूर चदसेल त्याप्रमािे त्या 
भागावर हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरून त्यावर ड्रॉपरने गरम पािी सोडाव.े िागंला खळबळून इतर 
कपड्ाबरोबर ध वायला पाठवावा. 
 
(३) बॉलपेन शाई 
 

घाईघाईने डाग प्रथम ओला करू नका. त्याच्याभोवती मेिबत्ती जरा दाबनू चफरवनू सकश ल करा. 
म्हिजे प ढच्या चिया करताना डाग बाजूला पसरिार नाही. दाडंा असलेल्या वाटीत, ५० चम. ली. स्स्परीट 
घ्या व ती वाटी गरम करून स्स्परीटला उकळी येऊ द्या. हातात स्वच्छ कपड्ािी जाड घडी घेऊन त्यावर 
डागािा भाग पसरून धरा.ड्रॉपरने उकळते स्स्परीट डागावर टाकण्यािी चिया स रू करा. शाई खालील 
कपड्ावर येत िालल्यािे चदसेल. खालील कापड चफरवाव.े शाई गेली व चफकट भाग राचहला, तर तो 
कोरडा करून त्यावर हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरा व ड्रॉपरने गरम पािी सोडा. जरूर तर प नहा 
थोडा हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरा व गरम पािी सोडा. डाग गेल्यािे चदसेल. तो भाग नळा खाली 
िागंला ध वा व कपडा प्रोसेसमध्ये ध वायला टाका. 
 



 

           

(४) रक् त 
 

थंड पाण्यात खारट होईल इतपत मीठ घालाव.े यात थोडे अ ॅचसचटक अ चॅसडिे ड्रॉप्पस् टाकावते. या 
पाण्यात डागािा भाग, रात्रभर ब डवनू ठेवावा. नंतर खळबळून टाका व लोडमध्ये ध ण्यास पाठवा. ताजे 
डाग, ध लाई प्रोसेसमध्येही जातात. डाग ज ना असल्यास, तो भाग प्रथम ओला करून घ्या. एका बशीवर तो 
तािनू धरा व प्पलॅस्स्टक ड्रॉपरने डायल्यूट केलेले ‘हायड्रोफ्लोचरक अ चॅसड’ थोडे-थोडे सोडा. 
‘हायड्रोफ्लोचरक अ चॅसड’ िा पचरिाम लगेि होत असतो. तो भाग लगेि पाण्यात प डवा. प नहा ही चिया 
करा. लगेि कपडा खळबळून टाका व प्रोसेसमध्ये ध वायला टाका. डाग संपूिश गेलेले चदसेल. ऑक्िंचॅलक 
अ चॅसड वापरून पहाव.े जरूर तर ब्लीझिग सोल्यूशनही वापरून पहाव.े 
 
(५) चहाचे डाग 
 

अ) डाग पडल्याबरोबर साध्या पाण्याने ध वा. साबि मात्र लाव ू नका. बह धा सगळ्या 
कपड्ाबंरोबर प्रोसेसमधून ध वऊन चनघाल्यानंतर डाग रहात नाही. 

ब) डागावर स्ग्लसरीन लावनू, ते बोटाने चजरवा-िोळा. पाण्याखाली ध वा. नंतर नंतर हायड्रो 
सल्फा ऑफ सोडा पसरून ड्रॉपरने गरम पािी सोडा. डाग जातो. लोडमध्ये ध ण्यास 
पाठवा. डाग राचहल्यास ब्लीझिग सोल्यूशन वापराव.े 

 
(६) कॉफीचे डाग 
 

अ) बह धा पाढंरे कपडे ध ण्याच्या प्रोसेसमध्ये जातात. 
ब) डागािी जागा एक भाग स्ग्लसरीन, अधा भाग अमोचनया व नऊ भाग पािी अशा 

द्राविामध्ये रात्रभर ब डवनू ठेवावा. पाण्याखाली ध वावा. नंतर नेहमीच्या लोडमध्ये 
ध ण्यास पाठवावा. 

क) पाढंऱ्या स ती कपड्ांवरील हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरा व गरम पािी सोडा झकवा 
आम्लय क् त चवरजंकािे थेंब डॉपरने टाकावते. ध वाव.े 

 
(७) लोखंडी गंजाचे डाग 
 

अ) डागािा भाग ओला करा. कपडा एखाद्या फळीवर अगर दगडावर उनहात पसरा त्यावर 
चिमटभर ऑक्िंचलक अ चॅसडिी पूड पसरा व डॉपरने गरम पािी सोडा. 

ब) डागावर हायड्रा सल्फाईट ऑफ सोडा पसरून त्यावर डायल्यटू हायड्रो फ्लोचरक अ ॅचसडिे 
ड्रॉप सोडा; लगेि पाण्याखाली धरा.  

क) िौपट पािी घालून डायल्यटू केलेल्या ‘हायड्रोफ्लोचरक अ ॅचसड’ िे ड्रॉपरने ड्रॉप टाका. 
लगेि पाण्याखाली ध वा. 

 
 
 
 



 

           

सूचना 
 

‘हायड्रोफ्लोचरक अ चॅसड’ कातडीला लागल्यास जखम होऊन, ती खोलवर जाते. ठिका असह्य 
होतो. जखम लवकर बरी होत नाही. त्यावर ‘कैलास जीवन’ लावल्यास जखम खास बरी होते. ठिका 
थाबंतो. कपडादेखील लगेि पाण्याखाली धरावा. अ ॅचसड जास्त वळे कपड्ावर राचहले तर, कपड्ाला 
भोक पडते. कपडा चनजीव होतो. 
 
(८) ऑईल पेंट 
 

डागावर राय क्लोर इचथचलन झकवा चमचथलीन डाय क्लोराईड सोडा व स्वच्छ कपड्ाच्या 
बोळ्याने अबदारपिे िंटपट प सा, ज नया टूथ-ब्रशने खरडून काढा. प नहा तीि चिया करा. शवेटी सॉल्व्हंट 
सोप लावला असता डाग जातील. सॉल्व्हंट सोप तयार करिेिी रीत खालील प्रमािे– 
 

सॉल्व्हंट सोप १ मोठा िमिा टरपटेाईन १ िहािा िमिा चमचथ. स्स्परीट व दोन मोठे िमिे 
झसथेचटक चडटजेंट या पध्दतीने सॉल्व्हंट सोप तयार करून ठेवावा. 

 
डाग काढून िंालेवर प्रोसेसप्रमािे कपडा ध वनू टाकावा. 

 
(९) नेल पेंट 
 

त्या डागावर अचमल अ ॅचसटेट, ड्रॉपरने सोडाव.े बोळ्याने चटपून घेत जाव.े ध वावे. जरूर तर ब्लीि 
कराव े झकवा हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरून त्यावर ड्रॉपरने गरम पािी सोडाव.े ध वनू टाकाव.े 
कपडा प्रोसेसला पाठवावा. डागावर अ ॅचसटोनही वापरून पहािे. 
 
(१०) वॉर्ननशचे डाग 
 

डागािा भाग गरम चमचथ. स्स्परीटमध्ये ब डवून ठेवावा. ज नया टूथ ब्रशने खरडावा साफ िंाल्यावर 
ध वनू टाकावा. प्रोसेसला पाठवावा. डाग ज ना असेल तर १ % सोचडयम हायड्रॉक्साईडच्या पाण्यात 
रात्रभर ब डवनू ठेवावा. नंतर सॉल्व्हंट सोप लावावा. 
 
(११) डाबंराचे डाग 
 

डाग ज ना, डाबंर वाळून गेलेले असेल तर तो भाग दोऱ्याने बाधूंन रॉकेलमध्ये चभजत ठेवावा. मऊ 
पडल्यावर, रॉकेलमध्येि िोळावा. खूपसा चनघून जाईल. तो भाग फडक्याने चटपून, जरा कोरडा करून; 
त्यावर सॉल्व्हंट सोप लावावा. फडक्याने चटपून घ्यावा. कपडा वॉझशग प्रोसेसला पाठवावा. 
 
 
 
 



 

           

(१२) ग्रीसचे डाग 
 

डागािा भाग उलटा करून, खाली टीपकागद धरावा. वरून गरम इस्री टेकवावी. ग्रीस चवतळून 
खाली टीपकागदावर उतरेल. टीपकागद चफरवावा. चरक्लोनमध्ये थोडे ओलेइक अ ॅचसड चमसळून लावाव.े 
झकवा सॉल्व्हंट सोप लावनू प सून घ्यावा. प्रोसेसमध्ये ध ण्यास द्यावा. राचहलेल्या चफकट डागावर डायल्यटू 
‘हायड्रोफ्लोचरक अ चॅसड’िे ड्रॉप्पस टाकावते. ध वनू टाकाव.े जरूर तर ब्लीि करावा, ध वावा. 
 
(१३) तेलाचे डाग 
 

सॉल्व्हंट सोप चरक्लोन, पेरोल झकवा ओलेइकअ ॅचसड व चरक्लोन लावाव.े लोडला पाठवावा. 
 
(१४) अन्ड् नाचे डाग 
 

डागािी जागा ओली करून त्यावर हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा पसरावा. त्यावर ड्रॉपरने गरम 
पािी सोडाव.े अगर ब्लीझिग सोल्यूशनमध्ये, अ ॅसेचटक अ ॅचसडिे ड्रॉप टाकून ते द्रावि डागावर सोडाव,े 
खळबळून टाकाव ेव कपडा लोडला पाठवावा. 
 
(१५) कपड्ाचंा एकमेकास लागलेला रंग 
 

स ती पाढंऱ्या कपड्ाबंरोबर ध तला तर त्यावर ब्लीझिगिी चिया होऊन रंग जाईल. न गेल्यास, 
प नहा ध वावा. चपवळा रंग मात्र जात नाही. रंगीत कपड्ावंरील रंगावर, कपडा उनहात पसरून, त्यावर 
साबिािे द्रावि झशपडाव.े जरा स कल्यावर प नहा असे २-३ वळेा कराव.े उनहामध्ये तो रंग जाईल. मग 
प्रकारापं्रमािे पाढंऱ्या अगर रंगीत लोडमध्ये ध ण्यास द्यावा. बरेिसे डाग वॉझशग प्रोसेसमध्ये जातात. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि १६ 
 

पािी 
 
 

लॉनड्रीिी भरभराट उत्तम ध लाईवर अवलंबनू असते आचि उत्तम ध लाई, िागंल्या (श ध्द,सॉफ्ट) 
पाण्यावर अवलंबनू असते, म्हिून लॉनड्रीला स रवात करण्यापूवी झकवा लॉनड्री धंदा करण्यािा चविार 
ठरल्यावर, प्रथम िौकशीला हात घालावयािा तो, पाण्याच्या िौकशीला घालावा. शहरात क ठून कशा 
प्रकारािा प रवठा आहे, चकती तास व चकती दाबाने (पे्रशरने) येते, लॉनड्री कामासाठी माचगतले; तर चकती 
व काय दराने आचि मागिी केल्यापासून चकती चदवसात चमळेल वगैरे सवश माचहती घेऊन ठेवावी. 
लॉनड्रीसाठी जी एखादी जागा मनात हेरून ठेवली असेल; त्या जागेला भरपूर प रवठा होईल की नाही, हेही 
पाचहले पाचहजे आचि हे नगरपाचलकेिे पािी, चहशबेाने अप रे पडिार असेल, तर द सरा काही पयाय आहे 
का, यािा चविारही केलेला असावा. 

 
स रवातीस रोज ४-५ श ेकपडा ध ण्यासाठी, दर कपड्ाला २० चलटर या चहशबेाने रोज १०,००० 

चलटर पािी लागेल. 
 

समज व अपसमज 
 

लॉनड्रीमध्ये कपडे ध ण्यासाठी जे पािी लागते, ते सॉफ्ट असाव ेलागते. तसे ते आहे की नाही, हे ते 
प्रयोग शाळेतून तपासून आिले की समजते. तपासून आिण्यापूवी, पािी जड आहे की हलके, हे 
ओळखण्यािी साधी सोपी पध्दत खालील प्रमािे– 

 
हातावर थोडे पािी घ्याव ेआचि मग आपला अंगाला लाविेिा झकवा कपड्ाला लाविेिा साबि, 

हातावर िोळावा. थोडासा िोळण्याने, जर हातावर फेस आला तर पािी जड नाही असे समजाव.े पि 
बराि साबि िोळून देखील फेस येत नाही असे चदसले तर, पािी जड आहे असे समजाव.े पाण्यात 
असिाऱ्या कॅलचशयम काबोनेटम ळे तसेि मगॅ्नेचशयमम ळे, पािी जड (हाडश) होते. जड पाण्यात बरािसा 
साबि रूपातंचरत होऊन अकायशिम होतो, म्हिून िागंला फेस येत नाही. फेस ही साबिाच्या चजवतंपिािी 
खूि समजावी. म्हिनू त लनात्मक दृष्ट्ट्या, जड पाण्यात साबि जास्त लागतो, खिश वाढतो आचि कपडा 
म्हिावा तसा स्वच्छ चनघत नाही. हलक्या पाण्यात साबिािा उत्तम फेस येऊन तो िागंला कायशिम राहतो. 
साबि कमी लागतो. मळ िंटकन चनघून कपडे अचधक स्वच्छ होतात, खिशही कमी येतो. म्हिून सॉफ्ट 
(हलके) पािी ध लाईला िागंले. 

 
जड ठरलेले पािी, ध लाईला योग्य असे हलके खालील पध्दतीने करून घेता येते– 

  
अ) उकळून कोमट करून वापराव.े 
क) ि नखडी व सोडा (लाईम सोडा प्रोसेस) चमसळून सॉफ्ट करता येते. 
ड) वॉटर सॉफनरमधून सॉफ्ट करून चमळते. 

 



 

           

पि तत्पूवी प ष्ट्कळािंा गैरसमज िंालेला असतो. ‘आमिे िागंले (चफल्टडश) पािी आहे, मग 
कशाला तपासिी आचि त मिा तो सॉफनर? असे बोलले जाते. चफल्टडश पािी चपण्याला ठीक आहे, पि 
ध ण्याला ते योग्य ठरलेि असे नाही. तसेि ‘िागंल्या ७-८ फूट खोलीवरील पैसा पडलेला चदसतो’ इतके 
स्वच्छ आहे असे साचंगतले जाते. ‘तळ चदसतो’ म्हिजे पाण्यािा पारदशशकपिा िागंला आहे, येवढे फार तर 
म्हिता येईल. पि हे पािी कदाचित लॉनड्री कामाला म ळीि न िालिारेस ध्दा असू शकेल. म्हिजे 
चफल्टसश असून झकवा Transperancy उत्तम आहे म्हिनू ते लॉनड्रीला िागंले असेलि असे समजण्यािी 
िूक करू नये. ते प्रयोग शाळेत िागंले ठरले पाचहजे. ‘जसे असेल, त्याप्रमािे’ त्यावर उपिार करून मग ते 
वापरण्यास योग्य होईल. 

 
न उपिार करता, जर पािी वापरले आचि ते ४° च्या वरील हाडशनेसचे असेल तर ध ण्यासाठी 

साबि जास्त लागतो. 
 
पि म ळात चकती लागतो हे कळल्याचशवाय ‘अचधक लागतो’ म्हिण्याला काही अथश नाही. 
 
लॉनड्री शास्राप्रमािे ०° हाडशनेस असलेल्या पाण्यात, ५० चकलो वजनािे कपडे ध ण्यासाठी उत्तम 

प्रतीिा वाळलेला साबि चकती लागतो यािे प्रमाि ठरवलेले आहे. त्याच्याशी सवश त लनात्मक पहायिे 
असते. 

 
इंग्लंडमध्ये ५० चकलो वजनािे कपडे, o° हाडशनेसच्या पाण्याने ध ताना, सवश ध लाई पूिश होई तो, 

सगळा चमळून १/२ चकलो उत्तम प्रतीिा साबि लागतो. असे चसद्ध िंाले आहे; ते स्टँडडश धरले जाते. 
चतकडिी व इकडिी पचरस्स्थती चभन न आहे; चशवाय आपलेकडे कपडे देखील फार घाि िंालेवरि, 
ध वायला येतात. पािी ०° असेलि असे नाही. याम ळे साधारपिे अन भव असा आहे की, २५ चकलोला 
आपलेकडे, १/२ चकलोगॅ्रम साबि लागतो, हे प्रमाि नजरेसमोर ठेवाव.े यापेिा कमी लागला तर फारि 
िागंले. पि जास्त लागत असेल तर, क ठेतरी िूक होत आहे; असे समजाव.े मग ती िकू शोधून द रूस्त 
केली पाचहजे. (१) पािी तरी बरोबर नसेल. (२) साबि कमी प्रतीचा असेल. (३) हहशेबापेक्षा जास्त 
वजनाचे कपडे, महशनमध्ये घातले जात असतील. अगर (४) महशनमध्ये पािी जास्त पातळीचे 
(लेव्हलचे) घेतले जात असेल. यापैकी एका कारिाने देखील, साबि जास्त लागेल. मग एकाहून अचधक 
कारिे असतील तर चनचश् िति साबिािा खिश चहशोबापेिा अचधक येत जािार. १° हाडशनेसिे ४,५०० चलटर 
पािी वापरले तर ४५० गॅ्रम साबि नाश करते. 
 
जड पाण्याचे र्द ष्ट्पहरिाम 
 

साबि प्रमािापेिा जास्त लागतो, असे चदसून आले की, पािी योग्य नाही, हे चनचश् ित समजाव.े 
पािी िागंले नसले, म्हिजे न सता साबिि अचधक लागतो असे नाही तर ध तलेले कपडेदेखील ‘अंध क-
राखी’ रंगावर चदसू लागतात. अशा कपड्ािंा जर वास घेतला तर नाक म रडाव ेलागेल. असा एक तऱ्हेिा 
दपश येतो. तो जरा सवयीनेि जािवतो. चशवाय कपड्ािंा स्पशशदेखील जरा वेगळा भासतो. हे जे बारकाव े
आहेत, ते थोड्ा सवयीने, चनरीििाने ध्यानात येऊ लागलीत. िटकन लिात येिारी गोष्ट म्हिजे, 
कपड्ािंा रंग व साबिािा खचश. मचशनवर साका साठतो. ही धोक्यािी सूिना समजून, इथे पाण्यावर 
उपिार केला पाचहजे; हे ध्यानात घ्याव.े 



 

           

लहान प्रमािात लॉनड्री धंदा स रू करिारा, पाण्यासाठी बह तकरून शहराला चमळिाऱ्या 
पाण्यावर-नगर पाचलकेच्या प रवठ्यावर अवलंबून असतो. हे येिारे पािी नदीिे की क ठले आहे, त्यािी 
मात्र माचहती घेतलेली असावी आचि साचंगतल्याप्रमािे ते स्वतः तपासून पहाव.े म्हिजे ते नक् की  चकती अशं 
जड आहे ते समजेल. ते समजल्यावर सदरिे पािी लॉन्ड्रीला िालेल की नाही, ते िालण्याजोगे हलके 
करून घेण्यासाठी काय केले पाचहजे, यािा चविार करता येईल. स दैवाने २° ते ३° इतके जड असेल, तर 
लॉन्ड्रीला तसेि िालू शकेल. त्याहून जास्त असेल, िर िालत नाही. या जडपिािे दोन प्रकार 
असताता–  

 
१) टेंपररी हाडशनेस २) पमशनंट हाडशनेस. पािी उकळून घेतले, तर टेंपररी हाडशनेस चनघून जातो. 

उकळलेले पािी एक तासभर थंड होऊ द्याव.े तळाला खडूच्या प डीसारखा साकंा साठलेला चदसून येईल. 
हा न ढवळला जाईल अशा काळजीने जर पािी सावकाश काढून घेतले तर ह्या पाण्यात कपडे िागंले ध वनू 
चनघतील. 
 
वॉटर सॉफकनग 
 

पि पाण्यात जर पमशनंट हाडशनेस असेल तर तो उकळल्याने जािार नाही. चशवाय लॉनड्रीला 
मोठ्या प्रमािावर लागिारे पािी, उकळून घेिे फायद्यािें व सोयीिेपि नाही. म्हिून असे पािी, दोन 
प्रकारे श ध्द (सॉफ्ट) करून घेता येते. त्याला वॉटर सॉफझनग म्हितात– १) ि नखडी व सोडा घालून व 
२) वॉटर सॉफनर बसवनू. 
 

टेंपररी व पमशनंट हाडशनेसिी चडग्रीज समजून घेण्यासाठी ते तपासून आिाव.े प्रत्येक ५०० चलटरला 
टेंपररी हाडशनेसच्या प्रत्येक चडग्रीमागे कमीत कमी १.७ औंस इतकी (४३ गॅ्रम) भाजलेली ि नखडी व पमशनंट 
हाडशनेसच्या प्रत्येक चडग्रीला २.४ औंस (७० गॅ्रम) वॉझशग सोडा घातले की, पािी लॉनड्रीला िालेल असे २-
३ चडग्री हाडशनेसिे चमळू शकते. 
 
लॉन्ड्री उपयोगाची प्रत्यक्ष रीत 
 

आपल्या टाकीत चकती चलटर पािी आहे ते कागदावर माडंाव.े त्यािा टेंपररी व पमशनंट हाडशनेस 
चकती, चकती ते पि माडंाव.े आता प्रत्येकासाठी, ि नखडी चकती व सोडा चकती, ते पाहून; ५०० चलटरला 
चकती लागेल, ते गॅ्रम्स माडूंन घ्यावते व त्या चहशबेाने टाकीतील पाण्यात तेवढे टाकाव ेत्यािा ख लासा प ढे 
चदला आहे. 
 
च नखडी व सोड्ाचे पािी सॉफ्ट करिे 
 

बाजारात भाजलेली ि नखडी चवकत चमळेल. िौकशी करावी. खाण्याच्या पानाबरोबर जो ि ना 
चवकत चमळतो, तो भाजक्या खडीिाि केलेला असतो. ती ५-१० चकलो (िागंली भाजलेली पाहून) आिनू 
एखाद्या िंाकिाच्या डब्यात भरून ठेवावी. 
 



 

           

एक लहानसे घमेले घ्या. चहशबेाने लागिारी खडी, वजन करून घेऊन या घमेल्यात ओता. या 
खडीवर जमल्यास, जरा गरम पािी अगर थंड पािी, हाताने झशपडून सगळी खडी चभजलेली पाहून 
िटकन घमेल्यावर पत्रा, फळी असे काहीतरी िंाकि ठेवा. हळू हळू सवश खडी फ लून फ गलेली व फ टलेली 
आचि त्यािी पूड िंालेली चदसून येईल. ते (घमेले) हाताने उिलू नका िंाकि ठेवलेल्या प्यावरही जर 
थोडे पािी झशपडले, तर ते गरम तव्यावर टाकलेल्या पाण्याप्रमािे ‘ि रश’ वाजून आटून जाईल, िंाकलेला 
पत्रा गरम होतो. 
 
कसे ओताव े
 

आता या घमेल्यात, १-२ चलटर पािी घालून ते सवश काठीने नीट ढवळा आचि एका बादलीत 
ओतून घ्या. घमेल्यात न चवरघळलेली जी खडी राहील, ती टाकून द्या. बादलीतील ि नखडीिे पािी, सवश 
टाकीभर एखाद्या भाडं्ाने टाका. एके हठकािी, एकर्दम ओतण्यापेक्षा, सगळीकडे पसरून टाकिेपासून 
जास्त चागंला पहरिाम होतो. 
 

आता यानंतर पमशनंट हाडशनेससाठी सोडा घालायिा. चहशबेाने चकती गॅ्रम लागले, चततका वजन 
करून घमेल्यात घ्या व म ठीने सवश टाकीभर हळूहळू टाका. सदरिा सोडा पाण्यात हवरघळून ते पािी 
ओतण्यापेक्षा अशा प्रकारे सोडा पूड पसरून टाकली तर ते अचधक िागंले. सवश टाकून िंाल्यावर थोड्ा 
वळेाने, टाकीतील पािी हाताने आडव,े चतडव ेहालवाव.े असे िंाल्यावर, पािी ३-४ तास स्स्थर होऊ द्याव.े 
थंडीच्या चदवसात या चियेला थोडा अचधक वळे लागतो. पाण्याच्या तळाला पाढंरा थर साठल्यािे चदसून 
येईल. हा साका नळीत न येईल अशा बेताने, नळीद्वारा हे पािी लॉनड्रीत वापरास घ्याव.े या पाण्यात 
साबिाला भरपूर फेस येतो असे चदसून येईल. या पाण्यािी िवही नेहमीच्या पाण्यापेिा वगेळी असते व ती 
सवईने चजभेला समजते. मात्र ही िव कळायला बऱ्याि चदवसािा अन भव व सवय व्हावी लागते. 

 
आता या लाईम-सोडा प्रोसेसने जर रोज पािी सॉफ्ट करून घ्यायिे असेल तर, टाकीच्या तळाला 

जमा िंालेला साकंा १-२ चदवसानंी काढून टाकून टाकी स्वच्छ करण्यासाठी टाकीच्या तळाला एक 
कनेक्शन ठेवायला हव.े एरवी चतथे बूि बसवनू ठेवाव.े ध ण्याच्यावळेी बूि काढले की, सवश घाि वाहून बाहेर 
पडावी. तसेि पािी चनरूपयोगी करिाऱ्या द्रव्यािंा हा साकंा चनदान ५ ते ८ सें. मी. तरी साठत जातो. 
वापरायला घ्यायच्या पाण्याच्या नळीतून तो येऊ नये म्हिून या पाण्यािे कनेक्शन टाकीच्या तळापासून 
चनदान १०-१२ सें. मी. च्यावर करून घ्याव.े  

 
पाण्याच्या टाक्या 
 

पािी सॉफ्ट असेल तर मग नळािे येिारे पािी साठचविेसाठी जचमनीत ७ ते ८ हजार चलटर पािी 
राहील, अशी टाकी बाधूंन घ्यावी व त्या टाकीवर जचमनीपासून साधारिपिे ३ मीटर उंिीवर १,८०० 
चलटरिी प्यािी अगर चसमेंटिी टाकी ठेवावी. खालच्या टाकीतील पािी जरूरीप्रमािे पंपाने वरच्या 
टाकीत घ्याव े व तेथून १ १/२’’ ४ सें. मी. नळीने लॉनड्री यंत्रानंा व लॉनड्रीच्या वॉटर हीटरला प रवठा 
करावा. 

 



 

           

पि पािी सॉफनरच्या सहाय्याने अगर ि नखडी व सोडा घालून हलके (सॉफ्ट) करायिे असेल, 
तर ३ मीटरवर बसवलेल्या टाकीवर ६० सें. मी. जागा ठेऊन आिखी एक टाकी (१,८०० चलटरिी) 
बसवनू घ्यावी. 

 
या वरच्या टाकीत ‘ि नखडी + सोडा (या पद्धतीने) वापरून पािी सॉफ्ट करून ते द सऱ्या चदवशी 

अगर ४-५ तासानंी खालच्या टाकीत घेता येईल व प नः खडी-सोडा घालून नवीन पािी करून ठेवता येईल 
अगर– 

 
सॉफनर वापरायिा असेल तर तो जचमनीवर बसून अगदी वरच्या टाकीिे कनेक्शन त्याला द्यायिे 

व सॉफनर मधून येिारे पािी मधल्या टाकीत घ्यायिे या मधल्या टाकीतील पािी बॉयलर (वॉटर 
चहटर)ला व वॉझशग प्रोसेसला घ्यायिे. ही वॉटर सॉफनरिी माचहती िंाली. 

 
आता वरच्या टाकीिे पािी, कपडे खळबळण्यास व इतर वापरासाठी घ्यायिे. या पद्धतीने पािी 

प्रश्न हाताळला तर िागंली ध लाई व्हायला काही अडिि येिार नाही. 
 

पािी कसे तपसावयाचे 
 

आता खालील वस्तू आिून खाली साचंगतल्याप्रमािे पािी तपासण्यािा प्रयोग करून पहा. म्हिजे 
त मिा त म्हाला पाण्यािा हाडशनेस कळून येईल. 

 
एक फ्लास्क, एक ब्यूरेट व स्टँडडश सोप सोल्यशून, (र्दवा बझार, म ंबई) इतके सामान प रे. 

फ्लास्कमध्ये तपासण्यािे पािी ७० C.C. घेऊन एका बाटलीत ओतून घ्या. आता ब्यूरेटमध्ये (ब्यूरेट 
स्टँडला ठेवावी) २० C.C. स्टँडडश सोप सोल्यूशन घ्या आचि बाटलीवर ब्यूरेट धरून हळू हळू १-१ C.C. 
प्रमािे सोप सोल्यूशन सोडा. प्रत्येकवळेी बाटलीिे तोंड तळहाताने अगर आंगठ्याने बंद करून बाटली 
हलवा. बाटली मधील पाण्याला िागंला फेस येण्यासाठी चकती C.C. सोप सोल्यशून लागते ते मोजा. 
थोडा फेस येव ूलागल्यावर मात्र १/२-१/२ C.C. सोल्यूशन टाका व एकूि लागलेल्या C.C. मधून १ C.C. 
वजा करून माडूंन ठेवा. या C.C. चा आकडा म्हिजे त मच्या पाण्याचा हाडशनेस. 

 
ही अशी तपासिी करत असताना आिखी एकही गोष्ट ध्यानात ठेवा. प्रयोग करताना १० C.C. 

पेिा सोप सोल्यूशन जास्त लागते आहे. असे चदसले तर चतथेि आिखी एकदा थाबंा आचि एक चडस्टील्ड 
वॉटरिी (खात्रीिी) बाटली आिा मग खालीलप्रमािे प्रयोग करा– 

 
पािी १०° च्या पेिा अचधक हाडशनेसिे असेल तर, ५० C.C. पािी + ५० C.C. चडस्टील्ड वॉटर 

यािे चमश्रि करून त्यापेकी ७० C.C. घेऊन प्रथम साचंगतल्याप्रमािे फेस येईपयंत सोप सोल्यूशन 
घालायिे व फेस चकतीला येतो, तो आकडा माडूंन ठेवायिा. २०° पेिा जास्त असेल तर, तपासण्यािे पािी 
३० C.C. + ६० C.C. चडस्टील्ड वॉटर. ३०° पेिा जास्त असेल तर तपासण्यािे पािी २५ C.C. + ७५ 
C.C. चडस्टील्ड वॉटर या चमश्रिातून फ्लास्कमध्ये तपासण्यासाठी मात्र दरवळेी ७० C.C. ि पािी घ्यायिे, 
हे ध्यानात ठेवा. अन िमे चकती सोप सोल्यूशन लागते, ते माडूंन घ्या. पचहल्या िमाकंािा जो आकडा, 



 

           

त्यातून १ वजा करून त्याला २ ने ग िा. तो आकडा त्या पाण्यािा हाडशनेस. द सऱ्या आकड्ातून १ वजा 
करून ३ ने ग िा, तो त्यािा हाडशनेस. चतसऱ्या आकड्ातून १ वजा करून ४ ने ग िा तो त्यािा हाडशनेस. 
 
सूचना 
 

पाढंरा ब डब ड्ािा फेस आला पाचहजे, अशी खूि वर साचंगतली आहे, त्यात एक सूिना अशी की, 
आलेला फेस ५ चमचनटे चटकला पाचहजे. तसा चटकायला ज्या C.C. लागतील त्याि बरोबर. 

 
धंद्यात अगदी नवीन पाऊल टाकिारानंा स रवातीला, ही प्रयोगािी गोष्ट जरा चजचकरीिी वाटेल. 

पि शास्रीय पथद धतीने हा धंदा करायिा आहे ना? मग थोडा त्रास घ्यायला हवाि. दोन तीन वळेा हा 
प्रयोग केल्यावर तोि सोपा वाटेल व एक धंद्यातील महत्त्वािी गोष्ट समजून घेतल्यािे समाधान चमळेल. 

 
साबिािा अचधक होिारा खचश व कपड्ािंा कमी प्रतीचा पाढंरा रंग यािा शोध घेतानंा– 
 
(१) पाण्याच्या हाडशनेसिी बाजू चनचश् ित िंाल्यावर, मग द सरी िूक कोिती, ती शोधून 

काढण्याच्या मागे लागता येईल. 
 
र्द सरी सामान्ड्य चूक 
 

(२) साबि कमी प्रतीिा असिे-साबिाबदल लच्या माचहतीत यासंबधंी ख लासेवार चलचहले आहे, ते 
पहाव.े 
 
ओव्हर लोकडग 
 

(३) त मिे वॉझशग मचशन कसे वापरायिे, त्यात कपडे चकती भरायिे वगैरे पध्दत वॉकशग महशन या 
सदराखाली चदली आहे. त्यामध्ये लोझडग, ओव्हर लोझडग बदल ल पहाव.े वॉझशग प्रोसेसच्या सदरात 
याबदल लिी अचधक माचहती आहे. 
 
पाण्याची लेव्हल 
 

(४) पाण्यािी लेव्हल या बदल लिी माचहती ‘वॉझशग प्रोसेस’ या सदरात पहाव.े 
 

श द्ध (सॉफ्ट) पाण्याचे फायरे्द 
 

(१) साबिािी बित. 
(२) साका तयार होत नाही व तो कपड्ावर सािनू कपडा हळू हळू चफक् कट पाढंरा होत 

नाही. 
(३) साका मचशनवर िढत नाही, त्याम ळे मचशनिी भोके मोकळी रहात असल्याने पाण्यािी 

घ सळि अचधक होऊन, ध लाई िागंली होते. 



 

           

(४) कपडे स्वच्छ-श भ्र होतात. 
(५) कपडे खळबळण्यािी चिया व्यवस्स्थत होते. 
(६) पािी तापवण्याच्या वॉटर हीटरच्या नळ्यावर (स्केल) साका साठत नाही. त्याम ळे पािी 

जलद तापते व जळिात बित होते. 
(७) इस्री करताना कपडे चपवळे पडत नाहीत. 
(८) रेशमी लोकरीिे तसेि भारी झकमतीिे कपडे ध ण्यासाठी श ध्द पािीि जास्त उपय क् त. 

 
 

*** 



 

           

प्रकरि १७ 
 

साबि (SOAP) 
 
 

साबि, ध ण्यािा सोडा, ब्लीझिग पावडर, नीळ हे महत्त्वािे व सारखे लॉनड्री लॉनड्रीत लागिारे 
चजन नस यािंी द्राविे करून ठेवावी लागतात. म्हिून याचं्या बाबत सचवस्तर माचहती चदली आहे. 

 
साबि ही सवांच्या चनत्य पहाण्यातली व पचरियािी वस्तू आहे. घरग ती कपडे ध ताना, 

साबिाबाबात आपि फारशी चिचकत्सा करीत बसत नाही. पि लॉनड्री धंद्यासाठी साबि वापरावयािा 
त्यािा आधी नीटसा चविार करिे जरूर आहे. 

 
बाजारात बड्ा, बार, हचप्स व पावडर या स्वरूपात साबि चमळतो. 
 
शास्रीय दृष्टीने साबिात दोन प्रकार असू शकतात व या दोनही प्रकारािंी लॉनड्री धंदा करिाऱ्याला 

माचहती होिे जरूर आहे. कारि दोनही प्रकारािंी काये चववचित व चभन न आहेत. 
 
साबि हाय टापटरचा व द सरा लो टापटरचा आता असतो. मात्र घरग ती वापरासाठी सध्या 

बाजारात ज्या साबि वड्ा चमळतात. तो वरील पचहल्या प्रकारापकैी असतो. द सऱ्या प्रकारिा महाग पडतो 
म्हिून फारसा प्रिारात नाही. आपि लॉनड्रीत जो साबि वापरतो तो पचहल्या प्रकारिा. 

 
हाय टायटरिा गरम पाण्यात वापरला तर िागंले काम देतो. थंड पाण्यात तो लवकर न 

चवरघळल्याने कायशिम नसतो. या त्याच्या ग िधमाम ळे कमी टेंपरेिरला तो चततकासा मळ काढू शकत 
नाही व खळबळला जात नाही. 

 
लो टायटरिा कोमट अगर थंड पाण्यात िटकन चवरघळत असल्याने, िागंले काम देतो. लवकर 

खळबळला जातो. शास्रोक् त पद्धतीने बनवलेला व नामवतं कंपनीिा वापरिे श्रयेस्कर ठरते. 
 
‘हाय टायटरिा’ म्हिजे गरम पाण्यात वापरला तर िागंले काम देिारा व ‘लो टायटरिा’ म्हिजे 

कोमट अगर थंड पाण्यात कायशिम असे समजाव.े हा कोमट पाण्यात िटकन चवरघळतो व आपले कायश 
करतो. पचहला थंड पाण्यात लवकर चवरघळत नाही; त्याम ळे व त्याच्या ग िधमाम ळे तो कमी टेंपरेिरला 
चततके उत्तम कायश बजाचवत नाही. असे दोघािें ममश लॉनड्रीवाल्याने थोडक्यात ध्यानात ठेवाव.े 

 
लॉनड्रीसाठी साबि वापरायिा तो द्रव स्वरूपात करून एखाद्या झपपात ठेवावा लागतो. चमळतो त्या 

स्वरूपात तो वापरायिा नसतो. तयार केलेलाही द्रव स्वरूपात राचहला पाचहजे व त्याने बेताच्या गरम 
पाण्यात योग्य काम केले पाचहजे. खरे म्हिजे हे असे आहे. पि आपल्याकडे इतका बारकावा ठेऊन खास 
लॉनड्रीसाठी असा वगेळा साबि कोितीही कंपनी बनवीत नाही. बनचवलेला जो उपलब्ध आहे त्यातून 
िागंला कोिता, इतकीि चनवड करण्यािे काम लॉनड्रीवाल्याला चशल् लक आहे. 

 



 

           

सध्या पावडर स्वरूपात एक-दोन नामवतं कंपनयािंा साबि लॉनड्री कामाकडे (मचशनसाठी) 
वापरला जातो. इंग्लंडमध्ये वर साचंगतल्या प्रकारिे दोन वगेवगेळ्या जातीिे साबि लॉनड्री साठी बनचवले 
जातात. ती मंडळी या लॉनड्री शास्रात ५० वष ेआपल्या प ढे आहेत. आपि आत्ताशी क ठे या िेत्रात प्रवशे 
केला आहे. 

 
काही रेशमी, गरम व फॅनसी रंगािे कपडे हाताने ध वाव ेलागतात. अशा कपड्ानंा गरम पािी 

खपत नाही. फार गरम पाण्यामध्ये त्यािंा तलम पोत चबघडतो. काहींिे रंग पसरतात, कमी होतात, म्हिनू 
अशा प्रकारिे कपडे कोमट पाण्यात ध वाव े लागतात. मग त्याला साबिस ध्दा कमी टेंपरेचरला जास्त 
कायशिम, कपड्ािंा पोत व रंग यािंी खराबी न करिारा, पाचहजे या दोनही गोष्टी लो टायटर साबिात 
असतात लक्स व सफश  हा आपल्याकडिा या वगातील साबि आहे. (पि तो फारि महाग आहे.) 
 
संहश् लष्ट हडटजिं स् 
 

आता बाजारात कपडे ध ण्यासाठी पूड व मधासारख्या द्रव स्वरूपात-चनमशलके चमळू लागली आहेत. 
त्यानंा साबि हे नाव नाही. पि साबिािे काम मात्र ही करतात. द सऱ्या महाय ध्दकाळी साबिासाठी 
लागिाऱ्या तेलािी टंिाई िंाल्यावर शास्रज्ञानंी सचंश् लष्ट चनमशलके बनवण्यात यश चमळवले. 
 
हनमशलके (कसथेहटक हडटजिंटस्) 
 

साबिाच्या प्रकारात जसे त्यात चकती टक् के पािी व चकती टक् के कायशिम साबि अशी प्रत असते, 
तशी या संचश् लष्ट चनमशलकातही प्रतवारी असते सगळीि काही सारखी कायशिम नसतात. त्यािें प्रकार ३ 
आहेत– १) आयोचनक, २) अ नॅायोचनक, ३) कॅटायचनक यापकैी लॉनड्री उपयोगािे नॉन आयोचनक हे होय. 
२० ते ३५ टक् के कायशिमता असलेली अशी वगेवगेळ्या कंपनयािंी असतात. 
 
हनमशलकाचा वापर 
 

जो साबि वापरून पसतं केला असेल (शक्यतो िागंल्या कंपनीिा व स का) त्याच्या वजनाइतकीि 
यािी पूड घेऊन त्यािे साबिाप्रमािेि स्टॉक सोल्यशून बनवनू ठेवाव ेव ते साबिाऐवजी वापरून पहाव.े 
प्रत्येक वॉशला चकती कमी अगर अचधक प्रमािात घालाव ेलागते. त्यािे उत्तर रायल घेऊन काढाव.े कपडे 
साबिाने चनघतात, चततके पाढंरे स्वच्छ चनघण्यासाठी चकतीिी जरूरी पडली, ते १-२ रायलनंतर ठरेल. 
त्याप्रमािे वापर िालू करिेस हरकत नाही फक् त प्रश्न येईल झकमतीिा. साबिाहून ते थोडे स्वस्त पडले 
तर, त्याला लवकर पसंती चमळेल. 

 
थोडे जड पािी लॉनड्रीत वापरले जात असेल तर काही चदवसानंी व िोर पावलानंी अचवद्राव्य अशा 

लाईम सोपिी प टे कपड्ावर बसून कपडे पाढंरे स्वच्छ न चदसता; राखी रंगािे चदसू लागतात. म्हिून 
अशावळेी गैरसोयीिा म्हिनू साबिािा वापर बंद करून, त्याऐवजी हडटजिंट वापरिे योग्य होईल. 
थोडयाशा जड पाण्यात हडटजिंटचे साबिाप्रमािे अचवद्राव्य असे रूपातंर होत नाही. 

 



 

           

लॉनड्री साबिाकडून उत्तम काम घ्यायिे म्हिजे त्यासाठी 0° हाडशनेसिे पािी असिे जरूर असते. 
चशवाय टेंपरेिरिा प्रश्न आहेि. ही कटकट नवीन झसथेचटक प्रकार वापरताना नाही. कोित्याही पाण्यात व 
कमी-अचधक टेंपरेिरला ते िागंले काम देतात. नाजूक कपड्ाचं्या पोतावर व रंगावर त्यािंा द ष्ट्पचरिाम 
होत नाही. म्हिून आता लॉनड्रीमध्ये त्यािा वापर वाढत जाईलसे वाटते. झकमतीला जर ते अचधक स्वस्त 
पडले तर साबिािी जागा ते खासि घेईल. 

 
ओघाने आले म्हिनू सागंतो. ५० वषापूवी आपल्याकडे तलम वगैरे कपडे ध ण्यासाठी चरठ्यािंी 

साल वाळवनू त्यािी पूड करून ती पाण्यात फेसून त्यामध्ये रेशमी, चवशषेतः गरम कपडे धूत असत. गरम 
कपड्ासंाठी त्यािा िागंला उपयोग होतो; पि यािी मळ काढण्यािी त लनात्मक िमता कमी आहे. 

 
ज्या स्वरूपात सध्या साबि चमळतो त्यातून लॉनड्री उपयोगासाठी चनवड करताना कोित्या गोष्टी 

ध्यानात ठेवाव्यात ते पहा– १) कोित्या प्रकारिा चमळतो. वड्ा (बार), कात्रि (चिप्पस) व पूड (पावडर). 
बार व चिप्पस थोड्ाफार ओलसर असिारि. ओला माल घेण्यामध्ये लॉनड्रीवाल्यािा तोटा आहे. 
पावडरपेक्षा जरी हा माल स्वस्त चमळाला तरी तो शवेटी महागाति पडतो. कसे ते पहा, त्यासाठी आपि 
एक उदाहरि घेऊ. (i) हचप्स साबि ओलसर म्हिून त्यातून ७० टक् के चनव्वळ साबि चमळेल, असे समजू 
या. यािा दर चकलोला १५·०० रुपये आहे (ii) साबि पूड अगदी स की असते. त्यात ९० टक् के चनव्वळ 
साबि चमळतो. त्यािा; दर चकलोला रुपये १८·०० पैसे असा आहे. प्रथम दशशनी घेिाराला वाटेल १ 
चकलोमागे ३ रुपयािंा फरक आहे. तेव्हा चिप्पस घेिे बरे. पि त्यात फसगत होत. ती कशी ते खालील 
उदाहरिावरून ध्यानात येईल. 

 
१०० टक् के साबिाशी वरील दोनही साबिाच्या झकमती चकती येतात, ते काढूया. त्यािी रीत-

साबिािी झकमत × १०० याला त्या प्रकारातील चनव्वळ साबि प्रमािाने भागायिे. येईल ती १०० टक् के 
साबिािी झकमत. 

 
आता चिप्पसिा चहशबे करा. आपि २५ चकलोिी एक गोिी घेऊ. १५ रुपये चकलो प्रमािे यािी 

दशशनी झकमत १५×२५ = रुपये ३७५ होईल. म्हिून ३७५/१ × १००/७० = रुपये ५३५-७ पैसे झकमत १०० 
टक् के साबिािी िंाली. आता पावडर साबिािा चहशबे पहा. २५ चकलोिी गोिी खरेदी करायिी आहे. 
रुपये १८ प्रमािे यािी झकमत रुपये ४५० िंाली. म्हिनू ४५०/१ × १००/९० = ५०० रुपये झकमत १०० टक् के 
साबिािी िंाली. यावरून हा साबि प्रथम दशशनी महाग वाटला तरी हा पावडर साबि घेिेि स्वस्त आहे 
असे चदसून येईल. 

 
(१) सतत एकसारख्या प्रतीिा चमळिारा पाचहजे. 
(२) लॉनड्री वॉझशग प्रोसेसमध्ये िागंला फेस देिारा पाचहजे. 
(३) ग िाला फार ‘अल्कलाईन’ असता उपयोग नाही. 
(४) कपडे स्वच्छ चनघाले पाचहजेत. 
(५) खळवळल्यानंतर लवकर चनघून जावा व ध तलेल्या कपड्ानंा कसलाही वास येऊ नये. 
 
यासाठी क ठल्यातरी कंपनीकडून स्वस्त म्हिून साबि घेऊ नये. तो घेताना वरील बाबी लिात 

घेऊन आपिास उपय क् त व सोईिा कोिता ते पारखून मग चनिशय घ्यावा. 



 

           

‘साबि’ हा लॉनड्रीिा अगदी महत्वािा चजन नस आहे. लॉनड्रीत वापरण्यासाठी त्यािे स्टॉक 
सोल्यूशन खालील पध्दतीने कराव.े 

 
स्टॉक सोल्यशून कसे करावे? 
 
रीत 
 

त म्ही जो साबि वापरीत असाल, तो पूड स्वरूपात असेल तर उत्तमि. पि नसेल तर कीस 
स्वरूपात करून तो २ १/२ चकलो वजन करून खालील डब्यात घ्या. 

 
वनस्पती त पािा ४ चकलोिा चरकामा डबा घ्या. अगर १० नंबरिी लहान बादलीही िालेल. त्याला 

सभोवती बाहेरून मोळ्याने भोके पाडा. १ १/४ सें. मी. अंतराने १ िाळिी प्रमािे भोके बाहेरून पाडली 
म्हिजे भोकािंी खरबरीत तोंडे आतील बाजूस येतील. साबि पाण्यात चवरघळिेच्या चियेला, या खरबरीत 
भागािा फार िागंला उपयोग होतो. डब्याला बादलीच्या कडीप्रमािे धरण्यासाठी एक जाड तार लावनू 
टाका. 

 
साबिािे तयार द्रावि करिेसाठी ४५ ते ५५ चलटर (१० गलॅन) पािी मावले असे एक झपप असाव.े 

त्यात साधारिपिे १२ ते १५ चलटर कोमट पािी घ्याव.े पािी थोडे जड असले तर, या पाण्यात प्रथम १० 
िमिे (लहान) वॉझशग सोडा घालावा व मग या पाण्यात साबिािा डबा कडीने धरून, उलट-स लट 
हलवीत रहाव.े मध नि वर उिलावा, खाली दाबावा, उलट-स लट चफरवावा या चियेला जगेल इतपत 
पािी घ्याव.े साबि िंटकन चवरघळून त्यािे दाट द्रावि तयार होईल. नंतर यात अगदी कडकडीत 
तापलेले पािी बादलीने घालून सवश चमश्रि ४५ चलटर (१० गलॅन) तयार करून ठेवाव े असे करताना 
देखील चमश्रिात तो डबा हलवावा, ब डवनू वर-खाली करावा. चमश्रि लवकर तयार होईल. साबि 
िागंल्या प्रतीिा व पािी हलके (सॉफ्ट) असेल, तर अशा तयार िंालेल्या द्राविाला कढवलेल्या 
त पासारखा (साधारिपिे) रंग आला म्हिजे सवश बरोबर िंाले असे समजाव.े 

 
४० चलटर (१० गलॅन) पािी यामध्ये २ १/२ चकलो (५ पौंड) साबि. १ चलटर = २ औ.ं (५० गॅ्र.) 
 
गोदरेजिी ‘दीप’ झकवा स्वस्स्तक कंपनीिी ‘सपॅोटेक्स’ साबि पूड असेल तर कृती वगेळी करावी. 

ती अशी– २ १/२ चकलो साबि पूड (वजन करूनि) झपपात जरा पसरून अशी ओता. यावर गार पि 
हलके (सॉफ्ट) पािी, २-३ चलटर ओताव ेआचि मग हाताने हलवाव,े कालवाव.े एक तऱ्हेिा रबडा तयार 
होईल, आिखी थोडे पािी घालून कालवाव.े सरसरीत रबडा तयार िंाला पाचहजे. गाठोळ्या गाठोळ्या 
होऊ देऊ नका. इतके िंाल्यावर या रबड्ावर अगदी कडकडीत पािी ओता. एक बादली ओतून िंाली 
की, लहान बॅट सारख्या लाकडी दाडंक्याने हे चमश्रि उलट-स लट जोराने ढवळाव ेझकवा वर साचंगतलेल्या 
भोकािंा डबा घेऊन, तोही या चमश्रिात अधशवट ब डऊन उलट-स लट हलवला तरी कायशभाग स कर होईळ. 
ब डवनू वर खाली केला तरी िालेल, असे करीत करीत ४०/४५ चलटर पयंत कडकडीत गरम पाण्याने झपप 
भराव.े हलके पािी वापरले असेल, तर या सोल्यूशनमध्ये सोडा घालण्यािी जरूरी नाही. श ध्द साबिािी 
पूड वापरली तर या द्राविाला कढवलेल्या त पासारखा रंग येईलि. आता लॉनड्री प्रोसेसमध्ये ठराचवक 
प्रमािात वापरण्यास घेण्यासारखे द्रावि तयार िंाले. 



 

           

थंडीच्या चदवसात कोित्याही साबिािे द्रावि ३-४ तासानंतर घट्ट व्हायला लागते. तेवढ्या 
म दतीत वापरून सपंवाव े झकवा अन भवाप्रमािे २ १/२ चकलो ऐवजी १ १/४ चकलो घ्याव.े असे केले तर हे 
द्रावि जास्त वळे पातळ स्वरूपात राहील. पि साबि कमी घेतलेले असलेने वापरायला घेताना त्या 
प्रमािात जास्त घ्याव ेलागेल हे ध्यानात ठेवाव.े उनहाळ्यात वगैरे हे आळिार नाही. साबिािे द्रावि आळूि 
नये म्हिून त्यात ‘अ सेॅचटक अ ॅचसड’ घालण्यािाही प्रघात आहे. 

 
वापरायला घेताना मधून-मधून हे द्रावि ढवळीत जाव,े म्हिजे ते एकजीव राहील व प्रमािामध्ये 

िूक रहािार नाही. हे द्रावि घेताना १ चलटरिा मग वापरावा. त्याने मोजून मापून घेता येईल. प्रत्येक 
स्टेजला चकती घालावा त्यािे इंग्लंडमधील प्रमाि औसंात चदलेले आहे. आपि सोयीसाठी १ औसं = २५ 
चलटर धरू या. 
 
लॉन्ड्रीत लागिारी रसायने-त्याची तोंड ओळख 
 
ध ण्याचा सोडा 
 

लॉनड्रीमध्ये कपडे ध ण्यासाठी जी द्रव्ये लागतात त्यामध्ये वॉझशग सोडा सवात स्वस्त व आवश्यक 
असे द्रव्ये आहे. ‘स की पूड’ स्वरूपात हा चवकत चमळतो. याला ‘सोचडयम काबोनेट’ असे शास्रीय नाव आहे. 
प्रिारात आपि त्याला वॉझशग सोडा म्हितो. 
 
उपयोग 
 

(१) कपडे ध ण्याकडे. (२) पाण्यािा पमशनंट हाडशनेस घालचवण्यासाठी, तसेि वॉटर सॉफझनगच्या 
लाईम-सोडा प्रोसेसमध्ये या सोड्ािा उपयोग केला जातो. (३) अ चॅसडिा पचरिाम सौम्य झकवा अकायशिम 
करिेसाठी सोडा व तत्सम िारािंा उपयोग करतात. (४) नव े लोकरीिे व रेशमी कपडे ध ण्यापूवी 
त्यामधील अ ॅहसहडटी न्ड्यरूलाईज करिेसाठी कपडे प्रथम सोडा घातलेल्या कोमट पाण्यातून ५-१० चमचनटे 
ब डऊन काढतात. नंतर ते श ध्द पाण्याने खळबळून ध ण्यािी प ढिी चिया करायिी असते. खास या 
चियेसाठी अल्कली या गटामध्ये येिारी, पि िमतेत कमी असलेली द सरी दोन-तीन द्रव्ये अन िमे 
बोरॅक्स, सोडा बाय काबश व चलक् वीड अमोचनया ही स ध्दा वापरण्यािा प्रघात आहे. 

 
अल्कली या गटापैकी आिखी एका सोड्ािी ओळख करून देतो. पि लॉनड्रीवाल्यानंी त्यािी 

फक् त ओळखि ठेवायिी. त्याच्याशी फारसा संबधं येऊ द्यायिा नाही. तो आहे कॉक्स्टक सोडा त्यािे 
शास्रीय नाव सोचडयम हायड्रॉक्साईड असे आहे. या सोड्ािा लॉनड्रीत क् वचिति उपयोग होतो. जास्त 
उपय क् त काय तो वॉझशग सोडाि. 

 
लॉनड्री धंद्यात जास्त उपयोगी व जास्त खपािे दोन पदाथश. पचहला साबि व या खालोखाल सोडा. 

मात्र हातभट्टी (कपड्ािी) पद्धतीत त्याचं्या खपािें उलट प्रमाि असते. परीट लोकानंा वॉझशग सोडा 
जास्त लागतो व साबि कमी. लॉनड्रीमध्ये वापरताना वाझशग सोडा ४५ चलटर गरम पाण्यात २ १/२ चकलो 
चवरघळून त्यािे तयार द्रावि वापरासाठी करून ठेवतात, त्यािी रीत प ढे चदली आहे. मचशनमध्ये कपडे 
ध ण्यािी जी प्रोसेस ठरलेली आहे. तीमध्ये स रवातीपासून ते शवेटच्या बॉयकलग स्टेजपयिंत वाढत्या 



 

           

प्रमािाने वॉझशग सोडा वापरला जातो. कारि कपड्ातील मळ काढण्यािी यािी शक् ती तापमानाबरोबर 
वाढत जाते. याच्या उलट असते साबिािी. पि एकटा क िीही लॉनड्री ध लाई समाधानकारक करू शकत 
नाही. दोघानंी हातात हात घालून आपले ‘चनमशळ’ करण्यािे काम िोख बजावयािे असते. 

 
लॉनड्रीमध्ये स्ब्लझिग प्रोसेससाठी स्ब्लझिग पावडरिे जे स्टॉक सोल्यशून करून ठेवतात त्यातील 

क्लोरीन चनघून जाऊन कमी होऊ नये म्हिून ते सोल्यूशन तयार करतात त्यात स्ब्लझिग पावडर इतकाि 
(वजनाने) सोडा चमसळून ठेवावा लागतो. त्यािी कृती प ढे स्ब्लझिग सोल्यूशन या सदराखाली चदलेली 
आहे. सोडा चमसळल्याने हे द्रावि चटकाऊ होते. 

 
सोडा बायकाबश आचि बोरॅक्स-नव ेफॅनसी रंगािे, रेशमी गरम कपडे ध ण्यापूवी ते वरील िाराचं्या 

द्राविात ब डवनू ठेवाव े लागतात. यािें द्रावि अगदी कमी प्रबल असल्याने त्यािा कपड्ावर अचनष्ट 
पचरिाम न होता अ ॅहसहडटी मात्र न्ड्यरूलाईज होते. 
 
बोरॅक्सचा उपयोग 
 

तयार केलेल्या काजंी (खळ) द्राविामध्ये अगदी थोडे बोरॅक्स घातले म्हिजे (स्टािश) काजंी 
केलेले कपडे इस्री करतेवळेी इस्रीिे जादा तापमान सहन करू शकतात. चपवळे पडत नाहीत. 

 
अल्कली गटातील लाँड्रीत थोड्ा प्रमािात वापरला जािारा, म्हिजे अमोचनया हा आिखी एक 

पदाथश होय. 
 
रेशमी, टेरीलीन, टेरीकॉट वगैरे कपड्ाचं्या गळपट्टीवर घामािे सळ (Traces) रहातात. हा हट्टी 

मळ काढण्यासाठी अमोचनयाय क् त सोप जेली चमळते ती वापरतात. काही डाग काढिेसाठी अमोचनयािा 
उपयोग होतो, मात्र इतर ध ण्याच्या चियेत याला काम फार कमी. 

 
कपडे ध ताना वापरला जािारा िार (Salt) हा नंतर कपड्ातून पूिशपिे चनघून जायला हवा, 

म्हिून ध तलेले कपडे, प्रथम गरम पाण्यातून व नंतर ३/४ वळेा गार पाण्यातून खळबळून घ्याव ेलागतात. 
कपड्ात सोड्ािा अंश राचहला तर इस्री करताना कपडे चपवळे पडतात. 

 
सोडा तसेि लॉनड्रीमध्ये लागिारी इतर द्रव्ये, पािी, धग व ऊन यापासून दूर आचि सावलीत 

ठेवावीत. 
 
काही कपड्ाचं्या वरिा मळ-घाि ध तल्यानंतरही थोडी राचहलेली चदसून येते. अशावळेी त्या त्या 

जागी थोडी सोडी-पूड टाकून ब्रशाने घासले असता बह धा मळ चनघून जातो. 
 
वॉझशग सोड्ािे स्टॉक सोल्यूशन गरम पाण्यामध्येि करून घ्याव.े ४५ चलटर पािी : २ १/२ चकलो 

सोडा या प्रमािात.  
 
 



 

           

स्टॉक सोल्यशूनची रीत 
 

साबिािे चमश्रि करिेसाठी ज्या प्रकारिे झपप घेतले तसलेि एक घ्याव.े त्यात ८-१० चलटर गरम 
पािी घेऊन ठेवाव.े २ १/२ चकलो वजन केलेली वॉझशग सोड्ािी पूड या पाण्यात म ठीने थोडी थोडी 
टाकण्यास स रवात करा व लाकडी दाडंक्याने ढवळीत रहा. पूड टाकून िंाली म्हिजे, राचहलेले पािी 
घालून ४०/४५ चलटर करून घ्या. हे सोड्ािे गरम व तयार द्रावि िंाले. 

 
४० चलटर (१० गलॅन) पािी यामध्ये २ १/२ चकलो (५ पौंड) सोडा. १ चलटर = २ औसं (५० गॅ्रम). 
 
झपपात प्रथम २ १/२ चकलो सोडा ओतून त्यावर जरा गरम अगर गार पािी ओतून चमश्रि करण्यािा 

प्रयत्न केला तर द्रावि नीट होत नाही. थोडी सोडा पूड चवरघळते व काहीच्या खपल्या बनतात. त्या प नहा 
लवकर चवरघळत नाहीत. म्हिून पाण्यात म ठीने पेरल्याप्रमािे थोडा-थोडा सोडा सोडीत जािे िागंले. 
इंग्लंडमधील प्रोसेससाठी चदलेले प्रमाि औंसामध्ये आहे. आपि १ औंसासाठी २५ गॅ्रम (१/२ चलटर) प्रमाि 
धरू या. 

 
हेही सोड्ािे द्रावि १ चलटरच्या मगने मापूनि घ्यायिे असते. 

 
सोडीयम मेटाहसहलकेट 
 

वॉझशग सोड्ापेिा कपड्ातील चभनलेला मळ काढून तो कपड्ावर प नहा न बसू देण्यािी यािी 
िमता वॉझशग सोड्ापेिा जास्त असल्याने याने कपडा अचधक स्वच्छ चनघतो पि पािी जर सॉफ्ट असेल 
तरि हा वापरिे सोयीिे आहे. चशवाय हा सोड्ापेिा बराि महाग आहे. लहान गावी चमळतपि नाही. 

 
ग िधमाच्या तीव्रतेत पचहला नंबर कॉस्स्टक सोडा PH व्हॅल्यू १२·७ द सरा नंबर सोचडयम 

मेटाचसचलकेट PH व्हॅल्यू १२·१ चतसरा नंबर नेहमीिा वॉझशग सोडा PH व्हॅल्यू ११·३ अ रोकडे काही 
लॉनड्रीमधून सोड्ाऐवजी मेटाचसचलकेटिा वापर केल्यािे चदसते 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि १८ 
 

क्ब्लकचग पावडर (हवरंजक पूड) 
 
 

लॉनड्री उपयोगािी ही पूड बंद ड्रममधून अगर साध्या प्पलॅस्स्टकच्या चपशवीतून चमळते. िागंल्या 
स्स्थतीतील या प डीला क्लोरीनचा वास येतो व नाक जवळ नेऊन ओढून वास घेतला तर िंटका बसतो. 
यािा दपश जास्त वळे श्वासावाटे आत गेला, तर ढास लागते. ग दमरल्यासारखे होते व लगेि खोकल्यावाटे 
बेडके पडायला लागतात. कधी कधी स्ब्लझिग ड्रम फोडताना अगर ड्रममधून पावडर काढून घेताना, 
नाकावाटे यािा दपश आत गेला आचि त्रास होऊ लागला, खोकला आला तर त्यावर साखर घालून एक 
कपभर गार दूध घ्याव.े त्रास कमी होतो. त्या मािसाने वाऱ्याला बसून भरपूर ताजी हवा घ्यावी, म्हिजे 
थोड्ा वळेाने आराम पडेल, ही सूिना म दल ाम प्रथम चदली आहे. नवीन मािसाला यािे ग िधमश माचहत 
नसल्याने ड्रम फोडताना न कळत बराि वळे या वाय िा भपकारा नाकावाटे घेतला जातो. तसेि झपपातील 
पूड काढून घेतानाही, मन ष्ट्य वाकून ती काढतो, नेमके तोंड व नाक ड्रमच्या तोंडाजवळ येते. बसून 
काढावयािे म्हटले तरी ड्रमिी उंिी आपल्या तोंडाजवळ येत असल्याने, दोनही स्स्थतीत दपश घेतला 
जातोि. त्यापासून त्रास होिार ही कल्पना ठेऊन पूड काढताना आपले तोंड-नाक बाजूस कराव.े श्वास 
रोखून पूड काढीत जाव.े शक्य तर, झपप मोकळ्या जागेत घ्याव.े वाऱ्यािी िं ळूक आपल्यावरून झपपाकडे 
जावी, झपपाकडून आपल्याकडे न येऊ द्यावी. या गसॅिा डोळ्यानंा पि त्रास जािवतो. डोळे ि रि रतात. 
याच्या भपकाऱ्याने िेहरा लगेि तेलकट होतो. झपप थंड जागी सावलीमध्ये घट्ट िंाकि लावनू ठेवाव.े 
हवशेी संबधं आला अगर थोडा ओलसर हात लागला, तोंडावर बाहेर पूड साडंली असली तर चतला, तसेि 
आतील प डीला पािी स टते व झपपाला गजं धरायला स रवात होते. हळूहळू प डीमधील क्लोरीन कमी होतो. 
पूड उघडी पडली तर, ती लवकर चनकामी होते. म्हिनू योग्य काळजी घ्यावी. सध्या चवरंजक पूवीच्या 
झकमतीच्या मानाने फारि महाग िंालेले असल्याने पूड चनकामी न होऊ देण्यािी खबरदारी घ्यावी. पूड 
काढून िंाल्यावर, तोंडाबाहेर झपपावर पडलेली पूड; फडक्याने अगर झकतानाच्या त कड्ाने िागंली प सून 
टाकावी. बाहेरिा भाग थोडासा ओलसर वाटेलि. तोही प नहा नीट प सावा व िंाकि घट्ट बसवनू टाकाव.े 
िंाकिाभोवती थोडी कोरडी राख टाकावी. अशी सवश काळजी घेतली तर, हे झपप १-२ मचहने िागंल्या 
अवस्थेत राहू शकते. या प डीिा कपड्ाशी संबंध आला तर कपडा चनजीव होऊन त्यािे त कडे पडतात. 
झपपाच्या तोंडावर, प डीशी संबंध येईल. असे एक फडके टाकून बघा. ७-८ चदवसात त्यािा भ गा होतो असे 
आढळून येईल. या सवश सूिना अन भवाच्या आहेत. योग्य काळजी घ्यावी. ही पूड सध्या प्पलॅस्स्टक 
गोिीमधून येते. 

 
िागंल्या ध तलेल्या पाढंऱ्या कपड्ावंर जादा झळाळी आििे, हा यािा उपयोग आहे. त्यातील 

क्लोरीन गसॅम ळे कपडे ब्लीि होतात. आपल्याकडे याच्या उपयोगाबदल ल एकदम ि कीिा समज होऊन 
गेलेला असून वॉझशग प्रोसेसमधील त्यािा वापर कपडे स्वच्छ करण्याकडे आहे. अशी समजूत बह तेक 
लॉनड्रीवाल्यािंी असते. हे लॉनड्री शास्राला धरून नाही. कपडे स्वच्छ करिे, हे काम साबि, सोडा व 
उकळते पािी करतात आचि पूिश स्वच्छ िंालेले कपडे जरा अचधक, तकतकीत चदसावते, त्यावर िंळाळी 
यावी म्हिून, थोड्ा प्रमािात व अगदी योग्य तऱ्हेने क्ब्लकचग या चियेिा उपयोग करावयािा असतो. पि 
साबि महाग म्हिनू वॉझशग प्रोसेसमध्ये, त्यावर हात आखडता घेऊन त्यािे काम चवरंजकाला करायला 
लावतात. प्रोसेसमध्ये ठरलेल्या प्रमािापेिा, साबि कमी वापरला की, हळूहळू कपडे राखी रंगािे होऊ 



 

           

लागतात व साबिाच्या जागी चवरंजकाला जागा चदल्याने, कपडा बेताबेताने-खरखरीत होऊ लागू लागतो, 
रंग बदलतो, स्पशश बदलतो, वास बदलतो आचि महत्त्वािे म्हिजे कपडा कमजोर होतो. कपड्ाच्या 
घडीवर चटिकी मारली, तर कोंडा उडालेला चदसेल, ही त्याच्या आस्ते-आस्ते होत जािाऱ्या कमजोरीिी 
खूि आहे. टी.बी. िंाला म्हिजे, मािसािी प्रकृती तो जशी हळूहळू पोखरून टाकतो, तशीि कपड्ािंी 
अवस्था या च कीच्या पध्र्दतीने होते. सामानय मािसाच्या नजरेत, ही गोष्ट येऊ शकत नाही. हे उमजायला 
शास्र समजल्यानंतरिी एक वगेळी दृष्टीि यावी लागते. क्ब्लकचगचा गैरवाजवी वापर कपड्ानंा मारक 
ठरतो. 

 
स्ब्लझिगच्या तयार केलेल्या पाण्यात, चततक्याि वजनािा सोडा घालून ते द्रावि तयार करायिे, 

त्याला सोडीयम ‘हायपोक्लोराईट’ स्ब्लि असे म्हितात आचि हे द्रावि ध लाई यंत्रामध्ये चतसऱ्या 
वॉशमधील साबिय क् त पाण्याला मारक ठरत नाही. पि न सते स्ब्लझिगिे पािी घातले, तर लगेि फेस 
नाचहसा होऊन पािी नासेल िरबरीत होईल ही स्स्थती िंाली की, कपडे जसे चनघायला हवते, तसे 
हनघिार नाहीत असे समजाव.े 

 
सध्या ‘हायपोक्लोराईट ऑफ सोडा’ हा चलस्क् वड ब्लीि या नावाखाली म बंईत तयारि चमळतो. 

त्याम ळे स्ब्लझिगिे स्टॉक सोल्यूशन करून ठेवण्यािा त्रास वाितो. चशवाय हा चलक् वीड ब्लीि ठराचवक 
प्रबलतेिा चमळत असलेने, रोज ठरलेल्या प्रमािात वापरला की प्रत पि एकसारखी चनघण्यास मदत होते. 
पि हे द्रावि म ंबई बाहेर नेिे, खिाच्या दृष्टीने परवडिार नाही, म्हिून बाहेर गावच्या लॉनड्रीवाल्यानंी, 
खाली साचंगतल्याप्रमािे आपआपले स्ब्लझिग सोल्यूशन (सो. हायपोक्लोराइट) करून वापरिे अचधक 
िागंले. 
 
रीत 
 

आता सोल्यूशन तयार करण्यािी रीत-योग्य ती काळजी घेऊन स्ब्लझिग ड्रमधून १ १/४ चकलो पूड 
वजन करून घेऊन ती एका खोलगट बादलीत ओतावी. त्यावर थोडे बेतोबेताने पािी ओतून पावडरच्या 
गठळ्या हाताने मोडून कालवनू त्यािा रबडा करावा. (रबरी मोजा हाताला घाला. एखाद्ाच्या कातडीला 
ही पूड कालवताना हात लाल होतो, सोसत नाही). आिखी थोडे थंड पािी ओता व एखाद्या कळकी 
दाडं्ाने अगर हाताने हालवनू ते सवश एकजीव करा. हा रबडा त्यासाठी म दल ाम केलेल्या चसमेंट झपपात 
ओता. (या झपपाला तळापासून ८ ते १० सें. मी. वर १ १/४ सें. मी. िी तोटी बसवनू घ्यावी. आधी एकदा या 
चसमेंटच्या झपपात ५० चलटर पािी घालून त्यािी मयादा क ठे येते, त्यावर खूि करून ते पाहून ठेवलेले 
असाव)े यानंतर १ १/४ चकलो ध ण्यािा सोडा वजन करून बादलीत ओता. त्यावर पािी ओतीत ओतीत तो 
ढवळा म्हिजे चवरघळेल. न ढवळता एकदम पािी ओतू नका, नाहीतर, काही सोड्ाच्या खरप ड्ा 
बनतील, मग त्या लवकर चवरघळिार नाहीत. अगर पाण्यात एकदम सोडा-ओताल. तरी तसेि होईल. 
चवरघळिे ही महत्त्वािी गोष्ट आहे. असे हे तयार िंालेले पािी स्ब्लझिगच्या झपपात घाला. त्यानंतर रबरी 
होज पाईपने चसमेंट झपपात पािी सोडावे व लाकडी दाडं्ाने अगर बॅट सारख्या फळीने हे चमश्रि िागंले 
ढवळीत रहाव.े ४५ चलटरच्या ख िेला हे पािी आले की, पािी बंद करून सदर झपपाला िंाकि बसवनू 
टाकाव.े (उघडे ठेवायिे नसते) वापरायला घेण्यापूवी ३ -४ तास आधी हे चमश्रि करून ठेविे जास्त 
िागंले. 
 



 

           

या पद्धतीने क्ब्लकचग सोल्यशून तयार करून ठेवले की, त्यामधील एक प्रकारिा साका (गाळ) 
तळाला राहून एक-दोन वळेेनंतर ३ सें. मी. थर सहज साठतो. स्ब्लझिगिे अगदी स्वच्छ पािी तोटीतून 
याव-ेघ्याव े त्यात पाढं रके पािी येऊ देऊ नये. पाढं रक्या पाण्यातून येिारे प डीिे कि ओतून टाका. ते 
कपड्ाला इजा करतात. या तोटीपयंत गाळ सािण्यापूवीि झपप साफ करून घेत जाव.े हा गाळ साठला 
की, एक दोन खेपेनंतर ध ऊन काढावा. केव्हा ते अन भवाने लगेि कळून येईल गाळािा कपड्ाशंी संबधं 
वाईट आचि ज्यावळेी असे पाढंरट पािी वॉकशग प्रोसेसध्ये घेतले जाईल, त्यावळेी ते काम करिाऱ्या 
साबिास मारून टाकते असे चदसून येईल. क्ब्लकचगचे हे पािी ओतण्यापूवी प्रोसेसच्या त्या स्टेजला 
साबिािा फेस असतो. (साबि आपले काम करतो आहे, यािी शास्राप्रमािे ती खूि आहे) हा फेस हे गाळ 
चमचश्रत पािी ओतताि, चदसेनासा होतो, म्हिजेि साबि चनकामी होतो. प ढिे काम न करता, अचनष्ट 
पचरिाम करतो, ही लॉन्ड्री-ध लाई-प्रोसेसमधील फार महत्त्वाची जागा आहे, यावर िागंले लि असू द्याव.े 
हे द्रावि ओतण्यासाठी ४-५ चलटरिी प्पलॅस्स्टकिी बादली वापरावी. लॉनड्री प्रोसेसमध्ये साचंगतल्याप्रमािे 
(प ढे प्रोसेस या सदरात सवश माचहती चदली आहे) यािा उपयोग कपड्ावर िंळाळी, तजेला आिण्याप रता 
आहे. यािे कपडा स्वच्छ करण्यािे काम नाही, ही स्वच्छ कल्पना ठेवावी. ठरलेल्या प्रमािाति स्ब्लझिग 
सोल्यूशन वापराव.े अचधक प्रमाि, कपड्ाला इजा करते. यािा द सरा उपयोग म्हिजे कपडा चनजंत क 
करिे हा होय. हे सोल्यूशन जंत घ्न असल्याने त्या ध लाई स्टेजमध्ये तापमान १४०° c f ६०°c असल्याने 
चनजंत क होतो. शहराच्या पािी प रवठ्यामध्येही यासाठीि ब्लीझिग पावडरिे सोल्यशून ठराचवक प्रमािात 
चमसळतात. 
 
क्ब्लकचगची काळजी 
 

स्ब्लझिग प्रोसेस नंतर कपडा िागंला ३-४ वळेा खळबळावा लागतो. कमी खळबळला तर, 
कपड्ानंा क्लोरीनिा वास येतो. हा वासही जावा व क्लोरीन कपड्ामध्ये राहू नये म्हिून त्याला एक 
औषधािी मारक चिया आहे, मात्र या चियेिा वॉझशग प्रोसेसशी संबधं नाही. प्रसंग पडलाि तर माचहती 
असावी म्हिून ही माचहती चदली आहे इतकेि-बाजारात हायरो सल्फाईट ऑफ सोडा झकवा हायड्रो झकवा 
(गूळ पावडर) या नावािी पूड चमळते. ती लॉनड्रीत लागतेि; ती आिून एका घट्ट ब िाच्या रंगीत बाटलीत 
भरून ठेवावी. ५ चलटर पाण्यात २५ गॅ्रम पूड टाका. पािी जरा हाताने हलवा. पूड पाण्यात लगेि 
चवरघळते. या पाण्यात जास्त ब्लीि िंालेले कपडे ब डऊन ठेवा. मधून जरा खाली-वर करा. थोड्ा वळेाने 
काढून घ्या. क्लोरीनिा वास येिार नाही. ३-४ वळेा थंड पाण्यात खळबळून घ्या. या हायड्रो बाबत ‘डाग 
काढिे’ या सदरात माचहती चदली आहे. 
 
काळजी 
 

स्ब्लझिग सोल्यूशन ठेवण्यािे झपप शक्य तो एका बाजूला राहील अशी जागा चनवडावी. या 
झपपाखाली बादली ठेऊन पािी घ्यायिे असते व केव्हा केव्हा नजर ि कीने बादली भरून वाहते. अशावळेी 
हे पािी वॉझशग खात्यातून गटारमागे बाहेर जाव.े या झपपाजवळ कामािे कसलेही कपडे ठेऊ नयेत. रंगीत 
कपड्ानंा जर हे पािी लागले तर त्या जागेप रता कपड्ािा रंग जाऊन खराबी होईल. त्यािी द रूस्ती 
होऊ शकत नाही. “Pr     io  is b    r  h    ur ” धगीपासूनही हे झपप दूर असाव.े थोडक्यात म्हिजे 
कारिाप रते जवळ करण्यािे व एरवी ‘बचहष्ट्कृत’ असे हे द्रावि आहे. 
 



 

           

प्रोसेस 
 

वर साचंगतल्याप्रमािे केलेले स्ब्लझिग सोल्यूशन, लॉनड्रीत वापरण्याच्या दृष्टीने सोयीिे होते आचि 
ठरलेल्या पद्धतीने त्यािा समजून व काळजीपूवशक वापर केला तर, त्यािा िागंला पचरिामही चदसून येतो. 
स्वस्त व पचरिामकारक असे हे लॉनड्री उपयोगी रसायन आहे. तथाचप त्यािंा वापर करताना, खालील बाबी 
नेहमी ध्यानात ठेविे जरूरीिे आहे–  
 

अ) लॉनड्री वॉझशग प्रोसेसमध्ये पाढंरे कपडे ब्लीि करताना यािा वापर चतसऱ्या वॉशमध्ये 
कारावयािा असतो व त्यावळेी पाण्यािे तापमान ६०°c पेिा अचधक ठेऊ नये. 

 
ब) तयार करून ठेवलेल्या, स्टॉक सोल्यूशनमधून जरूर एवढे मापून घेऊन मचशन ड्रम 

आपल्याकडे चफरत असताना डावीकडून उजवीकडे असा हात नेत नेत ते सावकाश 
मचशनमध्ये ओताव.े 

 
क) अंदाजाने स्राँग सोल्यूशन एकदम मचशनमध्ये ओतू नये. 
 
ड) ब्लीझिग नंतर कपडे िागंले खळबळून घेिे आवश्यक असते. वरील पध्दत स ती-पाढंरे 

कपडे ब्लीि करण्यासाठी उपयोगात आिण्यािी आहे. 
 
पेरॉक्साईड ब्लीच 
 

लॉनड्रीत येिारे काही रेशमी व गरम कपडे ब्लीि करिेसाठी पेरॉक्साईड ब्लीि वापरतात. 
त्यासाठी हायड्रोजन पेरॉक्साईड वापरला जातो. (रेशमी व गरम कपड्ासाठी कधीही क्लोरीन ब्लीि 
वापरू नका, त्याने ते कपडे खराब होतील. द सरे रसायन Sodium per Borate व चतसरे Potassium Per 
manganate आहे. 

 
कपडे कोित्याही प्रकारिे असोत व कशाही प्रकारिे ब्लीि असोत प्रथम ते स्वच्छ ध तलेले व 

िागंले खळबळलेले असिे जरूरीिे आहे. जर ध तलेले नसतील, तर स्ब्लझिगिी चिया प्रथम मळावर 
होईल. कपड्ाच्या धाग्यावर त्यािा पचरिाम कमी होईल, अपेचित स धारिा चदसून येिार नाही. 

 
हायरोजन पेरॉक्साईड 
 

हे द्रावि बाटल्यामधून अगर कारबॉयमधून चमळते. १० Vols झकवा २० Vols असे यािे दोन प्रकार 
आहेत. क् वचित १०० Vols िेही असते. हे द्रावि चटकाऊ रहाण्यासाठी ते थोडे अ ॅचसडीक असते. या 
अवस्थेत त्यातील ऑस्क्सजन स्ब्लझिगिे काम करीत नाही. त्यासाठी सदरिे द्राविामध्ये थोडा अमोचनया 
अगर सोचडयम चसचलकेट सोल्यूशन घालून हे द्रावि अल्कलाईन करून घ्याव ेलागते. लाल चलटमसच्या 
सहाय्याने ते पाहता येते. तो कागद चनळा िंाला पाचहजे. आता स्ब्लझिगसाठी या १० Vols पासून पािी कसे 
करायिे ते पाहू. 

 



 

           

कपडे चकती आहेत, ते पाहून ते नीटपिे ब डतील अशा बेताने चलटर ५-६ या प्रमािात गार पािी 
घ्याव.े यामध्ये २०० चमचल. १० Vols िा हा. प. ऑ. घालावा. हे थोडे अ ॅचसडीक असते. असे वर साचंगतले 
आहेि, तो Ncutralise करून त्यातला ऑस्क्सजन कायशिम व्हावा म्हिनू, त्यात थोडा अमोचनया अगर 
चसचलकेट सोल्यूशन घालाव े(लाल चलटमस Blue होइतो). या पाण्यामध्ये ब्लीि करण्यािे रेशमी अगर 
गरम कपडे, पूिशपिे ब डऊन, नीट िंाकून ठेवावते. यािी चिया सावकाश होत असल्याने (१-२ वळेा 
खाली-वर केले जावते) रात्री ब डऊन ठेऊन सकाळी काढले तरी िालतील. नंतर िागंले खळबळून 
टाकावते. 

 
१० Vols व २० Vols यािा अथश असा की यातील १ चलटर पािी, १० चलटर ऑस्क्सजन देईल. २० 

Vols िा द प्पपट देईल. आपि जर २० Vols िा आिला असेल तर, वर साचंगतलेल्या प्रमािाच्या १/२ 
इतकेि ते द्रावि ५-६ चलटर पाण्यात कामासाठी घ्याव.े हा अंधाऱ्या व थंड जागी ठेवावा. 
 
सोहडयम परबोरेट 
 

या नावाने चमळिारी ही पावडर. ही कोमट पाण्यात ४ चलटरला १० गॅ्रम या प्रमािात चवरघळून 
वापरली, तर स्ब्लझिगिे काम करते. सवश जातीच्या कपड्ानंा सोयीिी पि रेशमी व गरम कपड्ानंा 
क्लोरीन ब्लीच िालत नसल्याने त्या चवचशष्ट कपड्ानंा अचधक िागंली. हायड्रोजन पेरॉक्साईड सारखेि 
चहिे काम आहे. 

 
तसेि झप्रटेड कपड्ानंा कमी टेंपरेिर असलेवळेी साबिय क् त पाण्यात ही वापरली तरी िालते. 

कारि ही साबि मारक नाही; म्हिून मचशन वॉशला िालू शकते. पि जर रेशमी अगर गरम कपडे, ब्लीि 
करायिे असतील तर, ५ चलटर गार पािी घेऊन त्यात १० गॅ्रम पावडर टाकावी व या स्ब्लझिगच्या 
चियेच्यावळेी यात थोडे Acetic Acid घालाव ेआचि प नहा त्या द्राविात थोडे सोचडयम चसचलकेट घालून मग 
त्या द्राविात कपडे ब डऊन ठेवावते. एक तासाने काढावते. झपप अगर बादली प्पलॅस्स्टकिी घ्यावी. 
 
पोटॅहशयम परमगँनेट 
 

जखमा ध ण्यासाठी पूवी दवाखानयात वापरले जािारे हे औषध; तसेि पािी श ध्द (चनजंत क) 
करिेसाठी हे औषध चवचहरीत टाकतात. यामध्ये Oxygen िे प्रमाि जास्त असते. चवशषेेकरून, काही 
प्रकारिे डाग काढण्यासाठी हे वापरतात. ताबंूस जाभंळ्या रंगािे यािे कि (चिस्टल्स) असतात. 

 
स्ब्लझिग कामासाठी यािे चमश्रि तयार करिेिी पध्दत-१ चलटर पाण्यामध्ये हे १ १/२ गॅ्रम घ्यायिे, 

पि प्रथम १ १/२ गॅ्रम वजन करून घेऊन ते (२ कप) गरम पाण्यात टाकून िागंले चवरघळू द्या. हे 
चवरघळण्यास जास्त वळे लागतो. िमच्याने थोडे ढवळा. कपड्ाच्या बेताने ५ चलटर (१ गलॅन) पािी, 
प्पलॅस्स्टकच्या बादलीत घ्या. (लाकडी झपपास यािा जाभंळा रंग लागेल व तो लवकर जािार नाही) 
चवरघळलेले पो. पर म.ॅ सोल्यूशन बादलीत ओता. यामध्ये थोडे थेंब सल्फ चरक अ ॅचसड घालाव.े नंतर ब्लीि 
करावयािे कपडे, यामध्ये ब डवा, हलवा. ब डवताना त मिा हात रंगेल व कपडे देखील गडद जाभंळे 
िंालेले चदसतील, पि घाबरून जाऊ नका. या द्राविात ५-१० चमचनटेि ठेवा. कारि यातील ऑस्क्सजन 
िी चिया जलद होते.  



 

           

यातून कपडे काढून घेऊन नळाखाली बादली ठेवनू पाण्यातून खळबळून काढा. बरािसा जाभंळा 
रंग चनघून वाहून जाईल. बादलीतील द्रावि ओतून टाका ३/४ पािी घेऊन त्यात ५ चलटर पाण्याला २५ 
गॅ्रम या प्रमािात सोहडयम बाय सल्फाईट घाला. यामध्ये कपडे ब डऊन उलगडून हलवा. बघा सगळा रंग 
चनघून जाऊन कपडे सतेज चदसतील. जरूर तर प नहा हीि चिया करा, डाग रहात नाहीत. झकवा 
हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या द्राविात थोडे H2 SO4 िे थेंब टाकून त्या द्राविातून कपडा ब डवनू काढावा. 

 
अगर ५ चलटर पाण्याला १५ गॅ्रम या प्रमािात ऑक्िंॅचलक अ ॅचसड घालून या पाण्यातून काढा; झकवा 

५ चलटर पाण्यात २५ गॅ्रम गूळ पावडर या प्रमािात व थोडे H2 SO4 घालून त्यातून काढा; अगर पाण्यात 
थोडे सल्फ्य चरक अ ॅचसड घालून त्यातून काढा. परमगॅनेटिा जाभंळा रंग चनघून जाईल. नंतर िागंले 
खळबळून घेऊन, हायड्रो ( पूिश गतीला आिनू, लगेि बदं करावा) करून स कवावते. 

 
पो. प. म.ॅ पेिा रेशमी व गरम कपडे स्ब्लि करिेसाठी हायड्रोजन पेरॉक्साईड वापरिे अचधक 

िागंले, सोपे व कमी खिािे. 
 
स्ब्लझिग करिेसाठी ‘सल्फर स्ब्लिेस’िी एक पध्दत आहे. पि आतापयंत माचहत करून चदलेल्या 

पध्दतीमध्ये ऑस्क्सजन हा काम करीत असलेले त्यानंा Oxydising स्ब्लि असे म्हितात आचि या सल्फर 
स्ब्लिमध्ये हायड्रोजन काम करतो म्हिून या प्रकारानंा Reducing Bleach असे म्हटले जाते. 

 
सल्फर क्ब्लच (गंधक) 
 

गंधक हा चपवळ्या काडं्ांच्या स्वरूपात चमळतो. हा जळताना जो गसॅ बाहेर पडतो त्याला सल्फर 
डायॉक्साईड असे म्हितात. हवतेील ओलाव्याशी संबधं आला असता या S.D.O. मध्ये रंग घालविे-स्ब्लि 
करिेिा धमश आहे. 

 
लोकरीच्या नवीन पाढंऱ्या शाली झकवा स्वटेर वगैरेिा वास घेतला तर त्याला S.D.O. िा वास 

येतो. ही गोष्ट लॉनड्रीवाल्याचं्या अन भवास हळूहळू येईल. िोखंदळ ग्राहकाचं्या अन भवास येईल. हे कपडे 
तयार करिेसाठी लागिारी लोकर S.D.O. च्या योगाने अगर Hydro Sul. Of Soda या S.D.O. गसॅ 
असलेल्या पावडरने स्ब्लि केली जात असल्याने तो वास येतो. 

 
हायरो सल्फाइट ऑफ सोडा 
 

ही रवाळ पूड, बाजारात Hydro झकवा ‘ग ळ पावडर’ या नावाने चवकत चमळते. पाण्यात िंटकन 
चवरते. मात्र ही हवाबंद बाटलीत अगर प्पलॅस्स्टकच्या बरिीत सावलीत ठेवायला पाचहजे. हवा लागली तर 
ती चनकामी होईल तसेि जरूरीप्रमािे तयार केलेले द्रावि लगेि वापराव.े चसल्क कपडे, पांढरी लोकर, 
अगर पाढंरा लोकरी कपडा स्ब्लि करिेसाठी या पावडरिा उपयोग होतो. पि यािा (S.D.O.िा) 
कपड्ानंा येिारा वास, नंतर जात नाही. नाकाला तो वास नकोसा वाटतो. म्हिून लॉनड्रीत याने कपडे 
स्ब्लि करीत नाहीत. मात्र डाग, रंग वगैरे काढिेसाठी ही पावडर िागंली आहे. 

 



 

           

सवश स ती पाढंरे कपडे, स्ब्लि करिेसाठी स्ब्लझिग पावडरिे सोडा चमसळून केलेले Sodium Hypo 
Chlorite िा द्रावि अगर Liquid Bleach या नावािे द्रावि वापराव.े 

 
रेशमी व गरम कपडे स्ब्लि करिेसाठी Hydrogen Peroxide िे सोडा चसचलकेटय क् त द्रावि 

वापराव ेआचि रंग काढिे अगर काही कपड्ावंरिे डाग काढिे (स्ब्लि करिे) या कामासाठी Hydro 
(गूळ-पावडर) िा उपयोग होतो. अशा या Bleaching या सदरात येिाऱ्या लॉनड्रीतील चिया आहेत. 

 
हायपो क्लोराईट ऑफ सोड्ािे द्रावि वापरून जी स्ब्लझिगिी चिया होते चतला ऑस्क्सडाइझिंग 

स्ब्लि म्हितात व हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा वापरून जी होते चतला चरड्झूसग स्ब्लि असे म्हितात. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि १९ 
 

नीळ BLUE 
 
 

लॉनड्री प्रोसेसने ध तलेला कपडा खळबळून िंाल्यावर, नीळ देण्यापूवी जर पाचहला तर तो थोडा 
चपवळसर छटा असलेला चदसेल. ही छटा कमी करून कपडा पाढंरा चदसायला लावण्यािी चिया नीळ 
करते. 
 
हनळीचे र्दोन प्रकार आहेत–  
 

१) पाण्यात पूिशपिे चवरघळिारा. 
२) पाण्यात न चवरघळता सस्पेंशन (अचवद्राव्य) रूपात रहािारा. 

 
चवरघळिाऱ्या गटात अ चॅनचलन ब्ल्यू येतो. ह्या प्रकारिी नीळ, कापड चगरण्यामंधून वापरली जाते. 

लॉनड्रीमध्ये चतिा वापर करिे सोयीिे होत नाही. कारि हा एक प्रकारिा रंगि आहे. यािी छटा थोडीशी 
चनळसर रंगाकडे िं किारी येते. कमी जास्त िंालेली खपत नाही. कमी चहरवट-चनळी िंाली तर अपेचित 
छटा येत नाही व जास्त िंाली तर कपडा चनळा चदसतो आचि हा रंगि असल्याने ही जास्त िंालेली छटा 
न सत्या खळबळण्याने कमी होत नाही. सवश कपड्ानंा प नहा पूिश प्रोसेसिी ध लाई करावी लागते इतकी 
भानगड लॉनड्री वाल्यानंा जमण्यासारखी नसते. 

 
द सरी अडिि सवश कपड्ानंा अगदी एकसारखी छटा न येण्यािी. लॉनड्रीत ध वायला येिारे कपडे 

काही सारख्या प्रकारिे नसतात. जाड, पातळ तसेि कमी-जास्त मळलेले, नव-ेज ने अशी सगळी 
सरचमसळ असते. त्याम ळे एकाि (भट्टीमध्ये) लोडमधील कपडे कमी जास्त पाढंरे चदसिारे असतात. 
कापड चगरिीत एकाि प्रकारिे व अगदी ठराचवक चडग्रीने पाढंरे िंालेले कापड असते. त्याला अगदी 
तंतोतंत प्रमािाने चनळीच्या द्राविातून काढतात. त्या चवचशष्ट चियेत या चनळीिी छटा हवी तशी येऊ शकते. 
तशी पचरस्स्थती लॉनड्रीत नसते. कमी-अचधक पाढंरे िंालेले कपडे, कमी-अचधक नीळ शोषनू घेतात; 
त्याम ळे एकसारखी व समाधानकारक छटा कपड्ानंा येत नाही. म्हिून या प्रकारच्या चनळीिा उपयोग 
लॉनड्रीत सध्या करीत नाहीत.  

 
या द सऱ्या प्रकारात प्रूचशअन व अल् रामरीन येतात. पि लॉनड्री उपयोगाच्या चनळीिी चनवड 

करताना खालील गोष्टी चविारात घ्याव्या लागतात–  
 

अ) नीळ देण्यािी चिया स लभ असावी. 
ब) नेहमी चदसायला एक गोष्ट चवचशष्ट छटा असावी. 
क) कमी अगर जास्त छटा िंाली तर ती सहज द रूस्त करता यावी. 
ड) ध तल्यावर कपड्ाला इस्री व्हायिी असते, तेव्हा या उष्ट्ितेिा तसेि वापरात असता हवा 

व सूयश प्रकाश यािंाही पचरिाम होऊन छटा बदलू नये. 
 



 

           

अ ॅहनहलन व पू्रहशयन नीळ 
 

वरील बाबी प ऱ्या करू शकत नसल्याने आता पूिशपिे वापरातून बाजूस पडली आहे व फक् त 
अल्रामरीन ब्ल्यू सगळ्या लॉनड्रीमध्ये वापरण्यािी पध्दत िालू आहे. 
 
अल्रामरीन ब्ल्य ू
 

ध तलेल्या कपड्ावंर जी अपेचित छटा हवी असते, ती या चनळीने येते. स्टॉक सोल्यूशन करून 
ठेऊनही ही नीळ वापरता येते. अगर आयत्यावळेी िमच्याने मोजून बादलीत घेऊन त्यावर नळािे पािी 
सोडून हाताने हलवनू पािी तयार करायिे व मचशनमध्ये, मचशन आपल्याकडे चफरत असतानाि हळूहळू 
ओताव.े त्यािंी चवचशष्ट पध्दत Blueing प्रोसेस या सदरात चदलेली आहे. ही चनळ्या रंगािी अगदी फाईन-
पावडर फॉमशमध्ये चमळते. मोठ्या ड्रम पझॅकगमध्ये व १/२ Kg. वजनािे प डे चमळतात. (नीळ, चटनोपॉल व 
स्टािश मचशनमध्ये कसा वापरावा यािी सचवस्तर माचहती प ढे देण्यात आलेली आहे). 
 
हटनोपॉल (व्हाय कनग एजंट) 
 

अचलकडे १५-२० वषात हे लॉनड्रीमध्ये उपयोगात आिले जात आहे. म ख्यतः कापड धंद्यात 
उपयोग करण्यासाठी यािा शोध व चनर्षमती िंाली. नंतर हे केचमकल लॉनड्रीतही वापरिेस स रवात िंाली. 
हे एक तऱ्हेिा डाय (रंग) आहे. नीळ देऊन येिाऱ्या पाढंऱ्या िंलकेपेिा यािा व्हायोलेट चमचश्रत पाढंरा रंग 
जास्त आकषशक चदसतो. चनळसर छटा येईल असाही यािा प्रकार चमळतो. कपड्ाच्या ध लाईिा दर जरा 
जास्त चमळाला तरि हा पदाथश लॉनड्रीला परवडेल. कारि हा चनळीपेिा फार महाग आहे. याच्याही 
पावडरिे डबे चमळतात. तसेि मोठ्या ड्रम पॅकमध्येही चमळते. ही चफक्या चपवळट रंगािी पावडर असते. 
प्रथम २-३ िमिे पावडर जरा गरम पाण्यात चवरघळवनू मग त्यात अचधक गार पािी घालून हे सोल्यूशन 
मचशनमध्ये चनळीप्रमािे ओतायिे असते. या पावडरला ओला हात वगैरे लाव ूनये. चटनोपॉलम ळे चनळीपेिा 
कपड्ानंा अचधक िंळाळी येते. मात्र हे रंगीत कपड्ानंा वापरू नये. कपड्ावर यािे पटे्ट पटे्ट येतात. 

 
अपेचित छटा येण्यासाठी चकती िमिे लागतात ते प्रथम रायल घेऊन ठरवनू टाकाव.े 
 
एका बादलीत ४-५ चलटर थोडे गरम पािी घ्याव.े लागिारे २-३ िमिे चटनोपॉल त्यात टाकून 

िागंले हालवनू ते नीट चवरघळू द्याव ेहा एक प्रकारिा रंग असल्याने अपेचित छटा येण्यास वळे लागतो. 
म्हिून यािे द्रावि ४ थ्या वॉशच्यावळेी चनळीप्रमािे हळू हळू ओताव े ४ थ्या वॉशिी वळे १५ चमचनटािंी 
असल्याने या म दतीत चटनोपॉलिी अपेचित छटा कपड्ावर येते. चशवाय या वॉशच्या अचधक तपमानािाही 
फायदा चमळतो. 

 
स्टाचश (खळ) 
 

हा पदाथश लॉनड्रीच्या रोजच्या आवश्यक गरजेिा असे नव्हे. ग्राहकाचं्या खास मागिीन सार त्यािें 
कपडे कडक (स्टािश) करून द्यायिे असतात. बह संख्य ग्राहक, चबना स्टािशिे कपडे वापरतो. एक तर 



 

           

आवड व द सरी दरातील तफावत. कडक केलेला कपडा साध्या ध लाईपेिा महाग पडतो. स्टािशमध्ये दोन-
तीन प्रकार आहेत–  
 

१) मेिं स्टािश 
२) राईस स्टािश 
३) टॅचपओका स्टािश 

 
लॉनड्रीमध्ये मेिं स्टािशिा उपयोग करतात. राईस स्टािश फार महाग पडतो, म्हिनू तो वापरत 

नाहीत. आचि टॅचपओका स्टािशिा हफहनश लॉनड्री योग्य येत नसल्याने तो लॉनड्रीत वापरीत नाहीत. 
टेक्सटाईल धंद्यामध्ये त्यािा वापर करतात. 

 
नीळ, चटनोपॉल व स्टािश मचशनमध्ये कसा वापरतात त्यािी माचहती सचवस्तरपिे प ढे देण्यात 

आलेली आहे. 
 
नीळ रे्दिे 
 

मचशनमध्ये २५-३० सें. मी. थंडपािी घेतलेले असाव.े नीळ देिे ही शवेटिी चिया आहे. अपेचित 
छटा येण्यासाठी चकती िमिे नीळ लागते ते २-३ वळे रायल घेऊन ठरवाव.े एका मोठ्या बादलीत १० 
चलटर पािी घेऊन त्यात लागिारी ३-४ िमिे नीळपूड टाकून पािी ढवळीत त्यात आिखी ५ चलटर पािी 
घालून ते चमश्रि पातळ कराव ेव मग मचशन आपल्याकडे चफरत असता दोनही ड्रमच्या फटीमधील पाण्यात 
डावीकडून उजवीकडे असे सावकाश ओताव.े जरूर वाटत गेल्यास हे चमश्रि द हेरी कापडातून गाळून 
घ्याव.े नीळ ओतून िंाल्यावर मचशन ५-७ चमचनटे चफरू द्याव.े म्हिजे नीळ सगळ्या कपड्ानंा सारखी 
बसेल. मचशनमधील पािी सोडून द्याव ेझकवा पािी असताना काढले तरी िालतील. 
 
स्टाचश करिे 
 

साधारिपिे ५ चलटर पाण्यात २५० गॅ्रम स्टािश असे प्रमाि ठेवाव ेव खालील पद्धतीने त्यािे द्रावि 
तयार कराव.े चकती घ्यायिा ते रायल नंतर समजते. जरूर तेवढी स्टािशपूड एका पातेल्यात झकवा 
बादलीत घ्यावी. त्यावर थोडे थोडे थंड पािी ओतून त्यािा िागंला रबडा होऊ द्यावा. हा रबडा द सऱ्या 
उकळत्या पाण्यात ओतून द्रावि हलवीत जाव.े गठळ्या होऊ देऊ नयेत. रबडा ओतताि प्रथम हे चमश्रि 
पाढं रके होईल. अचधक उकळल्यावर ते जवळजवळ पारदशशक बनेल. नीट चशजल्यािी ही खूि समजावी 
मचशनमध्ये ५-७ सें. मी. थंड पािी घेऊन हे द्रावि मचशनमध्ये चनळीप्रमािे ओतून मचशन ५-७ चमचनटे चफरू 
द्याव.े नंतर पािी सोडून देऊन कपडे काढून घेऊन फक् त २-३ चम. हायड्रो करावते. तयार केलेले द्रावि 
कपड्ातून गाळून घेतले तर अचधक िागंले. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि २० 
 

इतर केहमकल्स 
(थोडी तोंडओळख) 

 
 
काही हवहशष्ट उपयोगासाठी मधून मधून लागतात ती केहमकल्स– 

१) सल्फ्य चरक अ चॅसड. ११) स्टेन चरमूव्हर 

२) हायड्रोक्लोचरक अ चॅसड. १२) चरक्लोन 

३) अ सेॅचटक अ ॅचसड. १३) साधे मीठ 
४) ऑक्िंॅचलक अ चॅसड. १४) टरपेंटाईन 

५) हायड्रोजन पेरॉक्साईड १५) १ स्स्पचरट सोप, २ सॉल्व्हंट सोप 

६) चलक् वीड अमोचनया १६) सोचडयम हेक्िंा-मेटा-फॉस्फेट (कॅलगॉन) रेड नेम. 

७) पोटॅ चशयम परमगॅनेट १७) चमचथल कॉरबॉक्सी सेल्य लोज 
८) हायड्रो सल्फाईट ऑफ सोडा १८) माचकंग इंक 

९) स्स्परीट १९) सोचडयम चसचलकेट 

१०) पेरोल  
 
आता क्रमाक्रमाने याचे ग िधमश व उपयोग पाहू– 
 
(१) सल्फ्य हरक अ हॅसड 
 

हे (प्रबल) तीक्ष्ि आम्ल. पाण्याच्या रंगािे पि जड असते, अंगाला लागले तर जखम होते. तसेि 
कपड्ावर क ठे झशतोडा उडून, ती जागा वाळली म्हिजे चतथे भोक पडते. बाटलीतून आिून त्याला बूि व 
लेबल लावनू ठेवाव.े तसे पाचहले तर, लॉनड्रीत फार थोडे लागिारे हे अ ॅचसड आहे. पि मोठमोठ्या 
शहरातील लॉनड्रीतून पाहण्यात आले ते असे– 
 

(अ) कोरे कपडे ब्लीि करताना स्ब्लझिग (सोल्यूशनमध्ये) बाथमध्ये हे घातले जाते. 
(वास्तचवक अ सेॅचटक घालायला पाचहजे.) 

 
(ब) वटे वॉश पध्दतीने गरम-कपडे ध ऊन िंाल्यावर यािा बाथ देतात (५-१० चमचनटे) व 

एकदा खळबळून घेतात या ऐवजी HCL िा उपयोग केलेला बरा.  
 
रंग अगर डाग काढिेसाठी पोटॅचशयम परमगँनेटिा जो बाथ तयार करतात त्यात घालिेसाठी 

थोडे संग्रहाला असाव.े त्यािा वापर फारि मयाचदत ठेवावा. एखादी बाटली असली म्हिजे िंाले. 
 



 

           

(२) हायरोक्लोहरक अ ॅहसड 
 

हेही प्रबल आम्ल आहे. श ध्द असले तर पाण्याच्या रंगािे व अश ध्द चपवळसर रंगावर असते. श ध्द 
चमळते ते आिाव.े हेही कातडीला भाजून जखम करते. यािा ध सकारा नाकाला िंोंबतो. नंबर १ प्रमािे 
बाटलीत ठेऊन लेबल लावाव.े बाटल्यािंी सरचमसळ होऊ देऊ नये. ध ताना एखाद्या कपड्ािा रंग जाऊ 
लागला तर खळबळून लगेि पाण्यात हायड्रोक्लोचरक अ ॅचसड घालून त्यात ब डवनू ठेवावा. (हे द्रावि 
प्पलॅस्स्टकच्या बादलीत झकवा लाकडी चटपाति कराव.े गलॅ्व्हनाईज्् बादलीत करू नये.) रंग जाण्यािे 
थाबंते वर उल् लेचखलेल्या िारही आम्लािें उपयोगी असे बाथ करिेसाठी लाकडी झपप, अगर चसमेंटिी 
क ं डी झकवा प्पलॅस्स्टक भाडें वापराव.े ताबं,े चपतळ, गलॅ्व्हनाईज्् अ ॅल्य चमचनयम वगैरेिी भाडंी बादली वापरू 
नये. ज ने गंजािे डाग काढायला यािा ‘स्पॉझटग’ मध्ये उपयोग करतात. पाण्यात ध तलेले गरम कपडे 
शवेटी याच्या बाथमधून काढले असता, रंगावर तकाकी येते व स्पशशही मऊसर लागतो. कपडे िागंले 
ब डतील, इतके गार पािी, लाकडी झपपात घेऊन ३ कपड्ाला ५० चमली, या प्रमािात हायड्रोक्लोचरक 
अ चॅसड पाण्यात घालून पािी हलवनू बाथ तयार करावा व यात ५-१० चमचनटे ब डवनू ठेवाव.े नंतर दोन वळेा 
पाण्यातून काढून हायड्रो करून स कवायिे. अशी पध्दत उपय क् त ठरली आहे. 
 
सूचना 
 

केव्हाही वरील दोनही आम्लामध्ये पािी न ओतता जेवढे लागिार असेल, तेवढे अ ॅचसड एखाद्या 
ग्लासमध्ये अगर कपात घेऊन पाण्यात हळूहळू सगळीकडे ओताव.े 

 
अ चॅसड बाथमधून काढलेले कपडे िागंले खळबळिे जरूर असते. 
 

(३) अ सेॅहटक अ ॅहसड 
 

हे व नंबर ४ िे आम्ल वरील दोनही प्रमािे भाजिारे नाही. ग्लेचशयल अ ॅसेचटक चमळते. ते आिनू 
लेबल लावनू ठेवाव.े 

 
(अ) कपड्ािे जािारे रंग यात ब डचवल्याने कायम होतात. तसेि रेशमी कपडे ध वनू िंाल्यावर 

जरूर तेवढे गार पािी घेऊन त्यात ३ कपड्ानंा ५० हमली याप्रमािे अ ॅसेचटक घालून त्यातून थोडा वळे 
ब डवनू काढून हाताने चपळून वाळत टाकावते हायड्रो करू नयेत. कपड्ाला एक तऱ्हेिा ि रि रीतपिा व 
तकाकी येते. 

 
ब) गार पाण्यात जर काही कपडे ‘स्ब्लि’ करायिे असेल तर त्या क्ब्लच सोल्यशूनमध्ये अ ॅसेहटक 

घालून स्ब्लि करावते. 
 
(४) ऑक्झॅहलक अ ॅहसड 
 

हे पातळ नसते. खडीसाखरेसारखे यािे खडे असतात. याच्या बाटलीवर ‘चवषारी’ असे चलहून 
ठेवाव.े 



 

           

लोखंडी गंजािे डाग काढिेसाठी यािा उपयोग करतात. आपल्याकडील सवश लॉनड्रीमधून रेशमी 
व पाढंरे गरम कपडे स्वटेर, स्काफश , मोजे वगैरे याच्या बाथमधून काढतात. (कोित्याही प्रकारच्या रंगीत 
कपड्ाला हे िालत नाही. रंग जातात.) कपडा ि रि रीत होतो. तथापी ही पध्दत लॉनड्री शास्राशी धरून 
नाही, ि रि रीतपिासाठी रेशमी कपड्ानंा अ ॅचसचटक अ चॅसड झकवा टाटाचरक अ ॅचसड यािा बाथ द्यावा असे 
आहे. पि आपल्याकडे ऑक्िंॅचलक अ ॅचसड क िी, कधी व कसे स रू केले. समजत नाही! 
 
(५) हैरोजन पेरॉक्साईड 
 

यािी माचहती पेरॉक्साईड स्ब्लि या सदरात चदली आहे. यािा उपयोग रेशमी व गरम कपडे स्ब्लि 
करण्यासाठी केला जातो. 
 
(६) हलक् वीड अमोहनया 
 

हा द्रवरूपात चमळतो. याला ०.८८ असे म्हटले जाते. यािा वास घेतला तर, िंटका बसतो व 
मेंदूपयंत चशिचशिी पोिते. मािसाला भोवळ, घेरी वगरेै आली असता हा ह ंगायला देतात. यािा सध्या 
अमोचनया सोप (जेली) करताना स्ग्लसरीन, पािी व अमोचनया असे चमश्रि वापरतात. तसेि रेशमी व गरम 
कपड्ाला इतर कपड्ािें रंग लागले असले तर अल्कोहोल + अमोचनया द्राविात ब डवनू ठेऊन त्या त्या 
जागी ते चमश्रि लावनू असे रंगािे डाग काढता येतात. 

 
रेशमी व गरम कपड्ावंर क्लोरीन स्ब्लझिग वापरता येत नसल्याने घामािे डागावर अमोचनयाय क् त 

हायड्रोजन पर ऑक्साईडस्ब्लि वापरून ते घालचवले जातात. अमोचनया हा अल्कली गटातील आहे. 
 
(७) पोटॅहशयम परमगँनेट 
 

यािी देखील माचहती वरीलप्रमािे चदलेली आहे. रंग घालचविे, डाग काढिे, स्ब्लि करिे यासाठी 
यािा उपयोग लॉनड्रीत होतो. पािी चनजंत क (श ध्द) करिेसाठी हे वापरतात. 
 
(८) हायरो सल्फाईट ऑफ सोडा 
 

ब्लीझिगच्या सदरात सवश माचहती चदलेली आहे. रंग घालविे व स्ब्लझिगिा वास व मागमूस 
घालवायच्या कामी वापर होतो. द्राविािी प्रबलता लवकर कमी होते म्हिनू लगेि वापर करावा. 
 
(९) क्स्परीट 
 

हे सवांच्या पचरियािे आहे. लोक यािा द रूपयोग करू लागल्याने त्यामध्ये सध्या रंग चमसळून 
Denatured करून चवकले जाते. सॉल्व्हंट झकवा स्स्परीट सोप तयार करिेसाठी हे लागते. ताबंड्ा शाईिे 
डाग तसेि बॉलपेनिे डाग काढिेसाठी यािा उपयोग होतो. 
 
 



 

           

(१०) पेरोल 
 

सवांच्या माचहतीिा हा सॉल्व्हंट. यािा उपयोग तेलकट डाग काढण्यासाठी व लोकरीिे रंगीत 
कपडे ड्रायस्क्लझनग करिेसाठी पूवी केला जात असे. हे फार ज्वालाग्रही असलेने याच्या जवळपास चवस्तव 
वगैरे आिू नये. हे हवतेही िंट कन् उडून जाते. व्यवस्स्थत बंद ठेविे जरूरीिे आहे. सध्या मात्र हा 
ड्रायस्क्लझनग सॉल्व्हंट म्हिनू प्रिारात नाही. 
 
(११) स्टेन हरमूव्हर 
 

सध्या बऱ्याि प्रकारिे आचि कोित्याही कपड्ावरील डाग काढिेसाठी Sundoz व ICI कंपनीिे 
स्टेन चरमूव्हर म्हिून औषध रसायन चमळते. त्याच्या वापरासंबधंीही त्यािेंकडून माचहती चमळते, तरी अशा 
तयार सॉल्व्हंटच्या बाटल्या आिून ठेवाव्यात. 
 
(१२) हरक्लोन 
 

हाही उत्तम साल्व्हंट आहे. बरेि डाग याने जातात. पेरोलप्रमािे हा ज्वालाग्रही नाही म्हिनू 
ड्रायक्लीझनगमध्ये सध्या यािाि उपयोग जास्त केला जातो. 
 
(१३) मीठ 
 

वॉटर सॉफनरमधील द्रव्य री-जनरेट करण्यासाठी, लॉनड्रीत यािा वापर केला जातो. चशवाय 
कपड्ािंा ध ताना रंग जाऊ लागला तर कपडा लगेि चमठाच्या पाण्यात ब डवनू ठेवला असता. रंग 
जाण्यािे थाबंते. 
 
(१४) टरपेंटाईन 
 

पाईनसारख्या िंाडाचं्या गोंदापासून एका चवचशष्ट चियेने हे तेल तयार केले जाते. ऑईल पेंट 
चवकिाऱ्या द कानदाराकडे हे चमळते. याच्या चवचशष्ट वासाने हे सहज ओळखता येते. लॉनड्रीमध्ये यािा 
ऑईलपेनटिे व छापखानयातील शाईिे डाग काढण्याकडे उपयोग होतो 
 
(१५) क्स्पहरट सोप– 
  

१५ गॅ्रम ओलेइक अ ॅचसड + १४ चमचल. चमचथ. स्स्परीट + १४ चमली चलस्क् वड अमोचनया याचं्या 
चमश्रिात (१/४ औसं) ७ चमली पािी घालून हा तयार होतो. याला राय क्क्लकनग सोप असेही म्हितात. 
 

पाण्याने ध ता न येिाऱ्या लोकरीच्या कपड्ावरील मातीिे वगैरे डाग काढायला यािा िागंला 
उपयोग होतो. टीप : स्स्परीट सोप-सॉल्व्हंट सोप यािे प्रमाि खाली चदले आहे. 
 
 



 

           

सॉल्व्हंट सोप एक मोठा िमिा टरपेंटाईन. 
 

एक िहािा िमिा चमचथ. स्स्परीट 
दोन मोठे िमिे सॉफ्ट सोप झकवा झसथेचटक चडटरजंट 

 
(तपशील– डाग पडलेल्या जागी हा िोळून लावनू स कू द्यावा. नंतर बशीत पेरोल अगर चरक्लोन घेऊन 
ब्रशने साफ करावा. प नहा वगेळ्या Solvent ने ब्रश करून स्वच्छ कपड्ाने चटपाव.े) 
 
(१६) सोहडयम हेक्झामेटा फॉस्फेट (कॅलगॉन) 
 

Sodium Hexametaphosphate (“Calgoan”) 
 

लॉनड्रीतील पािी जर जड असेल तर ते हलके करण्यासाठी यािा उपयोग करतात. वॉझशग 
प्रोसेसमध्ये पचहल्या कढत चरनसच्यावळेी जर हे औषध रसायन (२५ चकलो कपड्ानंा ८० गॅ्रम) घातले तर 
त्या स्टेजला प नहा साबिािा फेस येतो, असे चदसून येईल. यािा अथश चवद्राव्य (चनजीव) िंालेला साबि 
प नहा कायशिम िंाला आचि जो चवद्राव्य साबि हळूहळू कपड्ावर साठून कपडे राखी रंगावर नेतो, ती 
चिया याच्या वापराने बंद होते. अशी या रसायनािी हकमया आहे. 
 

लोकरीिे व रेशमी कपडे ध ण्यासाठी जे साबिािे पािी तयार केलेले असते, त्यामध्ये हे रसायन 
थोडेसे घालून, कपडे ब डवनू ठेऊन, ध तले तर; ध लाई अचधक िागंली होते. हाताला कपडे मऊसर 
लागतात. तकतकीत चदसतात. वासही िागंला येतो. झकमतीत महाग असल्याने, जरूरीन सार चनवडक 
कपड्ानंाि वापरिे सोईिे ठरेल. 
 

१७) कॉरबॉक्सी हमहथल सेल्यलूोज (CMC) 
 

कॉरबॉक्सी चमचथल सेल्यलूोज ध ताना स टा िंालेला मळ कपड्ावंर प नहा न बसावा अशी 
साबिािी धारिा शक् ती वाढवण्यासाठी हे (खालील प्रमािात वापरतात-१०० गॅ्रम साबिामध्ये ३ गॅ्रम या 
प्रमािात.) पाण्यात थोडे थोडे टाकत राहून, पािी सारखे ढवळत रहायिे. अशा रीतीने त्यािे द्रावि कराव े
लागते. हे पाण्यात लगेि एकजीव होत नाही. कॉरबॉक्सी चमचथल सेल्यलूोज हे यािे नाव. 
 
(१८) माहकिं ग इकं 
 

या शाईिे नावि ‘चनशािी ठेविारी शाई’ असे आहे. काळ्या आचि लाल अशा दोन प्रकारिी 
चमळते. बह तेक सवश लॉनड्रीमधून काळी शाईि वापरली जाते. कपड्ावर नाव ेघालून थोड्ा वळेात जरी 
कपडे ध तले गेले तरी, ‘याने’ घातलेले नाव कायम रहाते. भट्टी ध लाईला मचशन वॉशला स्ब्लझिगला ही 
शाई चटकते. 
 

कपड्ाला, बोटाला वगैरे लागली तर न सत्या साबिाने ध ऊन जात नाही. म्हिनू या शाईिा वापर 
करताना खबरदारी घ्यावी. या शाईिी दौत एका बाजूस िंाकून ठेवण्यािी सोय करून घ्यावी. शाईमध्ये 



 

           

टाक बेताने ब डवावा. चनव वर थोडी जास्त शाई आली, तर साध्या शाईप्रमािे टाक इकडे चतकडे िंाडू नये. 
डाग कायम पडतात. अशावळेी शजेारी ठेवलेल्या कपड्ाच्या घडीला चनव प साव.े कपड्ावर ठळक अिरे 
घालावीत. या शाईम ळे टाकािे चनव बह तेक एका चदवसात खराब होते. म्हिून नाव े घालून िंाल्यावर, 
ग्लासमधील पाण्यात चनव खळखळून फडक्याने प सून ठेवाव.े 
 

बाटलीतील शाई दौतीत काढून घेताना बाटली िागंली हलवनू मग घ्यावी. बिू नीट लावनू ठेवाव.े 
दौत ही रात्री िंाकून ठेवावी. दौतीतील शाई उघडी राचहली की आळते. म्हिून जरूरीप्रमािे त्यात थोडे 
पाण्यािे थेंब टाकले तरी िालतात. 

 
कपड्ावरिे नाव ओले असताना त्यावर द सरा कपडा टाकू नये. डाग पडेल. तो जािार नाही. 
 
खाली बसून नाव ेवगैरे घालताना दौत वाटेत ठेऊ नये. इकडे चतकडे जाताना ि कून पाय लागनू 

दौत उपडी होऊन बरेि कपडे खराब होण्यािी शक्यता असते. 
 
अशी सगळी काळजी घेऊनि या शाईिा वापर करावा. 

 
१९) लाल शाई 
 

नाव े घालून लगेि कपडे ध तले गेले तर, शाई चटकत नाही आदल्या चदवशी रात्री नाव े घालून 
द सऱ्या चदवशी ध तले तर चटकते. नाव चलचहताना केशरी रंगावर चदसते, पि ध तल्यानंतर िागंला लाल रंग 
होतो. या शाईने चनव खराब होत नाहीत. आस्ते आस्ते थोडी प सट होत जातात. दरवळेी बाटली हलवनू 
मग शाई काढून घ्यावी. 

 
आपल्या पसंतीप्रमािे व सोईप्रमािे शाईिी चनवड करावी. अदृश्य शाई हाही एक प्रकार आहे. 

साध्या उजेडात नाव ेचदसत नाहीत. अल्राव्हायोलेट चदव्याखाली पहावी लागतात. 
 
२०) सोहडयम – हसहलकेट (वॉटर ग्लास) सौम्य अल्कली 
 

प्रत्यि लॉनड्री प्रचियेत वापर कमी. घरग ती सोप पावडरमध्ये थोडे वापरतात. म ख्यतः 
लोखंडावरील गंजरोधक म्हिून उपयोगी. 
 
 

*** 



 

           

प्रकरि २१ 
 

इस्रीकाम 
 
 

ध तलेला कपडा वाळल्यानंतर थोडा स रकतलेला असतो. त्याच्या आकारातही काहीसा फरक 
पडतो. अशा स्स्थतीत, तो वापरिे चततकेसे बरे वाटत नाही. 

 
सामानय स्वरूपािी व्यक् तीही केस वगैरे नीट झविरते, दाढी करून स्नो-पावडर लावली तर चतिा 

आकषशकपिा बरािसा वाढतो, असे चदसून येईल. तसेि कपड्ािे आहे. एखादवळेी ध लाई थोडी कमी 
असली तरी िालेल, पि इस्री उत्तम हवी. इस्रीने कपडा साफ होऊन तो मूळच्या आकाराला आिला जातो 
त्याम ळे त्यािे स्वरूप बदलून तो आकषशक चदसू लागतो. िागंला इस्री केलेला कपडा, व्यक् तीिे व्यस्क् तमत्व 
वाढवतो. वापरिारा मनोमन खूष असतो. 

 
िागंला ध तलेला व उत्तम इस्री केलेला कपडा, ग्राहकाप ढे केला असता, ग्राहक एकदम खूष 

होऊन जाईल. असा संत ष्ट ग्राहक, त मच्या िागंल्या कामाबदल ल; त्याच्या स्नेह्यासोबत्याजवळ बोलतो. अशी 
ही बोलकी जाचहरात जास्त पचरिामकारक ठरते. म्हिनू नवीन धंदेवाल्याने स्वतः इस्री कामािी िागंली 
माचहती करून घ्यावी आचि लॉनड्रीत होिारे इस्रीकाम, उत्तम केले जाईल याबदल ल जागरूक असाव.े 
 
आता इस्री काम कसे ते पाहू– 
 

इस्री करावयािे सगळे कपडे, इस्री करिारा इसम, एका टेबलावर एकावर एक पसरून घेतो. 
उजव्या हाताजवळ पाण्याने भरलेले पातेले असते. हाताने यातील पािी कपड्ावर सवश बाजूला थोडे थोडे 
झशपडतो. झशपडलेला एक एक कपडा ग ंडाळून त्यािा गोळा करून एका बाजूला ठेवतो. अशा चरतीने 
सगळ्या कपड्ावर पािी झशपडून (म्हिजे नम मारून, कारि या कृतीला ‘नम मारिे’ असे म्हितात) 
िंाल्यावर ते सगळे गोळे कपड्ाने िंाकून ठेवतो. झशपडलेले पािी हळू हळू सगळ्या कपड्ावर पसरून 
म रते व कपडा मऊ व नरम पडतो. अशा मऊ कपड्ानंा इस्री िागंली होते. चशवाय इस्रीच्या गरमपिाम ळे 
कपड्ाच्या अंगात म रलेल्या पाण्यािी वाफ होते. कपडा वाळत जातो व या प्रचियेत त्याला एक तऱ्हेिा 
ताठपिा (Body) येतो. नम न मारता, जर कपडा इस्री केला तर त्याला ताठपिा येत नाही. तो नरमि 
रहातो. म्हिून िागंली इस्री होण्यासाठी, िागंला नम मारिे आवश्यक आहे. लॉनड्री व्यवस्थेच्या दृष्टीने इस्री 
कामगारावर एक जबाबदारी टाकिे जरूरीिे असते. 

 
िागंला स्वच्छ न चनघालेला, डाग असलेला, फाटका, द सऱ्या एखाद्या कपड्ािंा रंग लागलेला, 

असा कपडा इस्री न करता त्याने मालकाच्या नजरेत आिावा व चविारून इस्री करावी. 
 
चनरचनराळ्या प्रकारच्या कपड्ावर इस्री करायिी असते. जातवारीन सार त्या कपड्ानंा इस्रीिा 

गरमपिा कमी-जास्त लागतो. चशवाय इस्रीिी एक चवचशष्ट पध्दतही आहे. कोिता कपडा कसा केला 
असता, तो उत्तम होईल, यािी माचहती (रीत) अन भवी इस्री कामगाराकडून करून घ्यावी. िागंला इस्री 
केलेला कपडा, एकदम मनात भरतो, हे लिात असू द्या. 



 

           

चदवसभरात इस्री िंालेले कपडे, संध्याकाळी मालकाने झकवा त्याचं्या सहाय्यकाने मोजून पहावते. 
हे करत असताना सवश कपडे, हव ेतसे िागंले इस्री िंाले आहेत की नाही, मधूनि काही दमट वगैरे राचहले 
आहेत काय? हेही पहाव.े जरूर चदसल्यास काही कपड्ावर प नहा इस्री करून घ्यावी. काम चनदोष 
असाव.े कपडे नेताना ग्राहकाने त्यात काही दोष काढण्यास जागा असू नये. 

 
टेचरकॉट कपड्ानंा स रक त्या कमी पडतात. ह्या कपड्ानंा देखील स तीप्रमािेि नम मारून 

ठेवावा. ह्या कपड्ाला इस्रीिे टेंपरेिर कमी ठेवाव.े स रक त्या कमी असल्याने, टेरीकॉट कपड्ानंा इस्री 
करिे, स तीपेिा सोपे पडते. 

 
रेशमी कपड्ानंा इस्री करताना वरील तत्त्वि अंमलात आिाव.े मात्र एका बाबतीत अचधक 

सावधपिा ठेवायला हवा. ह्याचं्यावर नम मारताना, तो जरा जादा पाण्यािा व सगळीकडे सारखा पडला 
पाचहजे. कपडा सगळीकडे सारखा चभजला पाचहजे. नाहीतर कमीजास्त पाण्यािा चशडकावा िंाला असेल, 
त्याप्रमािे त्यािे डाग पडलेले इस्रीनंतर चदसून येतात. 

 
गरम कपड्ािंी इस्रीिी पध्दत वगेळी आहे. चभजवनू घट्ट चपळलेला कपडा, इस्री करायिी त्या 

कपड्ावर पसरून त्यावरून इस्री चफरवतात. वाफारा चदल्यासारखी ही चिया आहे. इस्री चफरवनू िंाली 
की, लगेि कापड जरा बाजूस करून, वाफ चनघत असलेल्या कपड्ावर सरसर डायरेक्ट इस्री 
चफरवतात. इस्री तापमान चकती हव,े इस्री कपड्ावर चकती वळे ठेवायिी-चफरवायिी, ते सरावाने व 
अन भवाने कळू लागते. ओले कापड न टाकता, गरम कपडा इस्री केला तर, चशवि असलेल्या जाड 
भागावर िमक येते, ती वाईट चदसते. या कामात बराि कसबीपिा यावा लागतो. खूपसा अन भव पि हवा. 

 
कोित्याही प्रकारिा कपडा इस्री करताना इस्री जरूरीपेिा जास्त गरम राचहली तर, कपडा 

करपतो व त्या जागी करपट डाग पडतो. ती जागा कमजोर होते. अशा पडलेल्या डागास ‘ताव लागिे’ 
म्हटले जाते. हे तावािे डाग, त्याजागी पािी लावनू उनहात ठेवले तर, जातात. पि असे न होऊ देण्यािी 
खबरदारी घेिे िागंले. 
 
साड्ा 
 

साड्ा पक्क्या रंगाच्या असतील तर, त्यानंा वरीलप्रमािे नम मारून ठेवल्या तरी िालतो. पि रंग 
पसरत असेल तर नम िालत नाही. साड्ािंी पध्दत थोडी वगेळी आहे. साड्ा इस्री करताना हाताशी एक 
ओल्या फडक्यािा बोळा पोिेरा असावा.ज ना गरम (व लनिा) मोजा उत्तम. इस्री ज्या जागेवर चफरवायिी 
आहे, त्या जागेवर आधी तो चफरवनू ती जागा ओलसर करून घ्यावी व लगेि कमी ताव असलेली इस्री त्या 
जागी चफरवावी. या रीतीने सवश साडी प री करून, ठरलेल्या पध्दतीने चतिी घडी घालून हँगरला लावनू 
ठेवावी. या पध्दतीपेिा नम मारून ठेवलेल्या साड्ा करिे जरा सोपे असते. 

 
िागंला इस्री कामािा अन भव असलेल्या व उत्तम काम करिाऱ्याचं्याकडून काम चशकून घ्याव.े 

 



 

           

प्रम ख प्रकारिे कपडे, कशा प्रकारे इस्री केले जातात यािी स्थूल मानाने माचहती चदली आहे. इतर 
अनेक प्रकार, ध वायला येतात. त्या त्या चवचशष्ट कपड्ानंा कशी इस्री कराव ेलागते, यािी समि काही 
चदवस काम करून माचहती घेिेि उत्तम. 

 
इस्रीकाम संपल्यावर स्स्वि बदं करण्यास चवसरू नये. 

 
 

*** 



 

           

प्रकरि २२ 
 

इलेक्क्रक पॉवर कनेक्शन 
 
 

लॉनड्री मचशनस बसवण्यायोग्य बऱ्यािशा जागा पाचहल्यावर सोयीिी अशी एक जागा पसंत 
पडल्यावर, त्या जागेला लॉनड्रीच्या दृष्टीने जरूर त्या सोयी करून घेता येतील झकवा कसे तेही अजमावले, 
ती उत्तरे होकाराथी आली, आता राचहले पॉवर कनेक्शन. 

 
एम्. एस्. ई. बी. कडे जाऊन त्यासाठी अजश करायला हवा. चकती चदवसात कनेक्शन चमळेल? 

खिश चकती येईल? त्यािी सवश माचहती घ्यावी. एम्.एस्.ई.बी. च्या मेन लाईनपासून सदरिी जागा जरा 
लाबं व आतील बाजूस असेल, मध्येि एखादी इमारत आड येत असेल तर, कनेक्शन लवकर चमळण्यास 
अडिि येिार असे गृहीत धरा. तेव्हा इतर सोयींिी उपलब्धता लिात घेताना, इलेस्क्रक कनेक्शन 
चमळचवताना येिाऱ्या संभाव्य अडििीिा पि चविार करिे आवश्यक ठरते. मेन लाईनपासून ही जागा 
बरीि दूर असेल तर, सस्व्हशस लाईनसाठी एक दोन पोल्स टाकाव ेलागतील; म्हिजे खिश वाढिार आचि 
मध्ये एखादी इमारत असेल तर, मग त्या जागेच्या मालकाच्या परवानगीिा प्रश्न आडवा येिार. या सवश 
बाबी चविारात घ्यायला हव्यात. 

 
यंत्रासाठी ३ फेज कनेक्शन लागते. यंत्रासाठी चकती H.P. ते पाहून, तशी नोंद द्यावी लागते. 

इस्रीसाठी चकती H.P. त्यािी वगेळी नोंद करावी आचि चदव्यासाठी चकती ते पि वगेळे नोंदाव ेलागेल. 
 
कनेक्शनसाठी एम्.एस्.ई.बी. कडे चडपॉचिंट रक् कम भरावी लागेल. एकूि खिात तो आकडा 

चमळवायला हवा. 
 
आवश्यक ते यंत्राच्या जागेतील इलेस्क्रक चफझटग िागंल्या तज्ज्ञ मािसाकडून करून घ्याव.े 



 

           

काय करू नये 
 

१)     व    व                                 . 
२)                          . 
३)                                   ,             . 
४)                   व ,                                     व           . 
५)                 व       -व           . 
६)              व     . 
७) व                                ओ      . 
८)            ,                          . 
९)                           . 
१०)                                                 . 
११) व    व              व                           . 
१२) व  व       (     )                                      . 
१३)                                   ,                   . 
१४)                    . 



 

           

तापमान 
 
 
° F वरून ° C मध्ये रूपातंर करिे. 
 
चदलेल्या ° F मधून प्रथम ३२ वजा करावते. राचहलेल्या आकड्ाला ५/९ ने ग िाव,े येईल ते सेंटीगे्रड. 
 
° F वरून ° C मध्ये रूपातंर करिे. 
 

चदलेल्या तपमानाच्या आकड्ास ९/५ ने ग िाव े व येिाऱ्या आकड्ात ३२ चमळवावते येिारा 
आकडा ° F िा. 
 
इतर माहहती 
 
⟶ चनळा चलटमस पेपर = आम्लय क् त द्राविात लाल होतो. 
⟶ लाल चलटमस पेपर = िारय क् त द्राविात चनळा होतो. 
⟶ १ टक् का द्रावि = १ गॅ्रम १०० चमचल. द्राविात. 
⟶ ५ टक् के द्रावि = ५ गॅ्रम १०० चमचल. द्राविात. 
 
( १) चौकोनी टाकीची क्षमता 
 

सूत्र (१) लाबंी X रंूदी X उंिी = आकारमान (घन सेंचटमीटरमध्ये) 
 
    (२) आकारमान घ. सें. मी. 

= िमता चलटसशमध्ये. 
 १,००० 

 
(२) गोल टाकीची क्षमता 
 सूत्र (१) २२ /७ X (चत्रज्या)२ X उंिी = आकारमान (घ.सें.मी.मध्ये) 
 

    (२) आकारमान घ. सें. मी. 
= िमता चलटसशमध्ये. 

 १,००० 
 
 

*** 



 

           

उपय क् त माहहती 
 

वजने द्रव मापन आकारमान 
१ औसं = २८·३४ गॅ्रम्स्. 
१६ औंस = १ पौंड. 
१ पौंड = ४५३·६ गॅ्रम्स् 
१ चकलो = २·२ पौंड. 
१ मेचरक टन = १,००० चकलो. 

१ औंस = २८·१ चमचल. 
२० औंस = १ झपट. 
८ झपट = १ गलॅन. 
१ गलॅन = ४·५ चलटर. 
१ चलटर = १,००० चम.चल. 

लाबंी र्दशशक 
१ इंि = २·५४ सें. मी. 
१ फूट = ३०·४८ सें मी. 
१ मीटर = ३९·३७ इंि 
 १०० सें. मीटर 

 
१ चक. मी. = ०·६२ मलै. 

एका घनफ टात ६·२३ गॅलन पािी रहाते (२८·३ हलटर) 

१ घन मीटर { 
= ३५·३ घनफूट 
= २२० गलॅन 
= १,७०० चलटर 

१ गलॅन = ४·५४ चलटर 
१ गलॅन पाण्यािे वजन १० पौंड असते 
१ चलटर पािी = १ चकलो पािी 
 
 

*** 



 

           

आवश्यक हत्यारे व इतर साहहत्य 
 
 
हत्यारे 
 

१) इलेस्क्रक पक् कड. 
२) पाना सेट. 
३) पाईप पाना १२" (३० सें. मी.). 
४) दोन िागंल्या चछननया. 
५) मोठी व लहान हातोडी. 
६) लहान व मोठा स्ि  ड्रायव्हर 
७) हॅक्सॉ. 
८) ऑईल कॅन. 
९) ग्रीस डबा. 
१०) फ्यजू वायर रीळ. 
११) फ्लेग चिंबल वायर ५-६ मीटर व बल्ब. 
१२) इनश . टेप बंडल. 
१३) वॉटर हीटरच्या नळ्या साफ करिेसाठी तारेिा ब्रश. 

 
साहहत्य 
 

१) टॉिश. 
२) घड्ाळ. 
३) रदल ी फडवी. 
४) कापूस. 
५) बनाल. 
६) डेटॉल. 
७) आयोचडन. 
८) चपण्याच्या पाण्यासाठी झपप. 
९) २-३ ग्लासेस. 

 
 

*** 
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