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हिवेदि 
 

आधुणनक शासे्त्र, ज्ञानणिज्ञाने, तंत्र आणि अणियाणंत्रकी इत्याणद के्षत्रात त्यािप्रमािे िाितीय प्रािीन 
संस्कृती, इणतहास, कला इत्याणद णिषयातं मिाठी िाषेला णिद्यापीठाच्या स्तिािि ज्ञानदान किण्यािे 
सामर्थयय द्याि ेहा मुख्य उदे्दश लक्षात घेऊन साणहत्य-संस्कृती मंडळाने िाङ मय णनर्ममतीिा णिणिध काययक्रम 
हाती घेतला आहे. मिाठी णिश्वकोश, मिाठी शब्दकोश, िाङ मयकोश, णिज्ञानमाला, िाषातंिमाला, 
आंतििािती–णिश्विािती, महािाष्ट्रणेतहास इत्याणद योजना या काययक्रमात अतंिभयत केल्या आहेत. 

 
२. मिाठी िाषेला णिद्यापीठीय िाषेिे प्रगल्ि स्िरूप ि दजा येण्याकणिता मिाठीत णिज्ञान, 

तत्त्िज्ञान, सामाणजक शासे्त्र आणि तंत्रणिज्ञान या णिषयािंिील सशंोधनात्मक ि अद्याित माणहतीने युतत 
अशा गं्रथािंी ििना मोठ्या प्रमािािि होण्यािी आिश्यकता आहे. णशक्षिाच्या प्रसािाने मिाठी िाषेिा 
णिकास होईल ही गोष्ट ति णनर्मििादि आहे. पि मिाठी िाषेिा णिकास होण्यास आिखीही एक साधन 
आहे आणि ते साधन म्हिजे मिाठी िाषेत णनमाि होिािे उत्कृष्ट िाङ मय हे होय. जीिनाच्या िाषेति ज्ञान 
ि संस्कृती यािें अणधष्ठान तयाि व्हाि ेलागते. जोपयंन्त मािसे पिकीय िाषेच्याि आश्रयाने णशक्षि घेतात, 
कामे कितात ि णििाि व्यतत कितात तोपयंन्त णशक्षि सकस बनत नाही. संशोधनाला पिािलंणबत्ि िहाते 
ि णििािाला अस्सलपिा येत नाही. एिढेि नव्हे ति िगेाने िाढिाऱ्या ज्ञानणिज्ञानापासभन सियसामान्य 
मािसे िणंित िाहतात. 

 
३. ििील णिषयािंि केिळ पणििाषाकोश अथिा पाठ्यपुस्तके प्रकाणशत करून णिद्यापीठीय 

स्तिािि अशा प्रकाििे स्िरूप ि दजा मिाठी िाषेला प्राप्त होिाि नाही. सियसामान्य सुणशणक्षतापंासभन तो 
प्रज्ञाितं पंणडतापंययन्त मान्य होतील अशा गं्रथािंी ििना व्हाियास पाणहजे. मिाठी िाषेत ककिा अन्य 
िाितीय िाषामंध्ये णिज्ञान, सामाणजक शासे्त्र ि तंत्रणिज्ञान या णिषयािें प्रणतपादन किाियास उपयुतत अशा 
पणििाषासभिी ककिा पणििाषा कोश तयाि होत आहेत. पणिमी िाषानंा अशा प्रकािच्या कोशािंी गिज नसते. 
यािे कािि उघड आहे. पणिमी िाषातं ज्या णिद्यािंा सगं्रह केलेला असतो, त्या णिद्यािंी पणििाषा सतत 
िापिाने रूढ झालेली असते. त्या शब्दािें अथय त्याचं्या उच्चािाबंिोबि िा िािनाबिोबि िािकाचं्या िटकन 
ध्यानात येतात. अशी अिस्था मिाठी आणि अन्य िाितीय िाषािंी नाही. पणििाषा ककिा शब्द यािंा 
प्रणतपादनाच्या ओघात समपयकपिे िािंिाि प्रणतणष्ठत लेखातं ि गं्रथात उपयोग केल्याने अथय व्यतत 
किण्यािी त्यात शतती येते. अशातऱ्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केिळ कोशात पडभन िाणहल्याने अथयशभन्य 
िाहतात. म्हिभन मिाठीला आधणनक ज्ञानणिज्ञानािंी िाषा बनणिण्याकणिता शासन, णिद्यापीठे, 
प्रकाशनसंस्था ि त्या त्या णिषयािें कुशल कािागीि यानंी मिाठीत गं्रथििना कििे आिश्यक आहे. 

 
०. ििील उदे्दश ध्यानात ठेिभन मंडळाने जो बहुणिध िाङ मयीन काययक्रम आखला आहे त्यातील 

पणहली पायिी म्हिभन सामान्य सुणशणक्षत िािकिगाकणिता, इंग्रजी न येिाऱ्या कुशल कामगािाकणिता ि 
पदिी /पदणिका घेतलेल्या अणियतं्याकणिता सुबोध िाषेत णलणहलेली णिज्ञान तंत्रणिषयक पुस्तके प्रकाणशत 
करून स्िल्प ककमतीत देण्यािी व्यिस्था केलेली आहे. मंडळाने आजिि आिोग्यशास्त्र, शिीिणिज्ञान, 
जीिशास्त्र, आयुिेद, गणित, ज्योणतषशास्त्र, िौणतकी, िेणडओ, अिुणिज्ञान, साखं्ख्यकी, स्थापत्यशास्त्र, 
पािीपुििठा, िनस्पतीशास्त्र, इत्यादी णिषयािंि ३५ दजेदाि पुस्तके णिज्ञानमालेत प्रकाणशत केली आहेत. 
िस्त्रोद्योग, प्रकाशणित्रिकला, गिकयंते्र, िंग, कृणत्रम धागे, पुस्तकबाधंिी, मोटािदुरुस्ती, िैमाणनकणिद्या, 
अिकाशणिज्ञान, सीमेंट, िास्तुकला इत्यादी इति अनेक णिषयािंिील पुस्तके तयाि होत आहेत. 
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५. मंडळाच्या णिज्ञानमालेत श्री. णि. ना. णलमयेणलणखत प्रस्तुत "पुस्तकबाधंिी" हे पुस्तक 
प्रकाणशत किण्यास मंडळास आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तक श्री. णलमये यानंी १९०८ साली प्रथम प्रणसद्ध 
केले. त्यापभिी या णिषयािि मिाठीत पसु्तक नव्हते. ते पुस्तक दुर्ममळ आहे ि काही बाबतीत कालबाह्य 
ठिल्यामुळे सुधाणित स्िरूपात आिश्यक ती निीन माणहतीिी िि घालभन प्रकाणशत किण्यािे मंडळाने 
ठिणिले. मुद्रितज्ञ श्री. बापभिाि नाईक यानंी या पुस्तकासाठी प्रस्तािना णलहभन णदली आहे. या के्षत्रात काम 
कििाऱ्या कािागीिानंा हे पसु्तक अत्यंत उपयुतत ि मागयदशयक ठिेल अशी आशा आहे. 

 
 

िाई: लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

१४ िैशाख, शके १८९९ अध्यक्ष, 
३४ एणप्रल, १९७७. महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य-संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्िाविा : उपोद घाि 
 
महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य–संस्कृणत मंडळाच्या णिज्ञानमालेत मुद्रि आणि तत्संबधंी णिषयािि एक 

पुस्तकमाला प्रणसद्ध किाियािे ठिणिले. त्या मालेिे संपादन माझ्याकडे सोपणिले. या मालेत अक्षिमुद्रि, 
प्रणतरूप मुद्रि, ताम्रपट मुद्रि, इति मुद्रि प्रकाि त्यािप्रमािे कागद, शाई, व्यिस्थापन, णनर्ममतीमभल्य–
प्रबंधन इत्याणद णिषय याियािे आहेत. त्यापंैकी गं्रथ-प्रबंधन या णिषयाििील श्री. णि. ना. णलमये यानंी 
णलणहलेले हे पसु्तक आज प्रणसद्ध होत आहे. 

 
श्री. णि. ना. णलमये हे महािाष्ट्रातील एक कुशल प्रबधंक आहेत. अनेक िष े प्रबंधन व्यिसायात 

घालणिल्यािि ते पुढील णशक्षिासाठी लंडन येथील मुद्रिशाळेत दाखल झाले. बालोद्यानिे श्री. बाबभिाि 
सहस्त्रबदेु्ध याचं्यानंति खाजगी व्यिसायातील मुद्रक लंडनला णशक्षिासाठी गेल्यािे हे दुसिेि उदाहिि 
असेल. तत्पभिी शासकीय उमेदिाि या उच्च णशक्षिासाठी णिलायतेस जात असत. श्री. णलमये उच्च णशक्षि 
घेऊन पितले तेव्हा त्याचं्या ज्ञानािा आणि अनुििािा फायदा घेऊ शकतील असे छापखाने आपल्याकडे 
नव्हते. म्हिभन ऑल इंणडया णिपोटयिच्या लाहोि येथील छापखान्यात त्यानंी नोकिी पत्किली. िाित 
सिकािने नेमलेल्या मुद्रि सणमतीिे ते काययिाह होते. कै. न. णि. गाडगीळ याचं्याकडे त्यािळेी िाित 
सिकािच्या मुद्रि णििागािे संिालन होते. त्यानंीि श्री. णलमये यािंी नेमिभक केली. या सणमतीिा अहिाल 
श्री. णलमये यानंी तयाि केलेला िाित सिकािने प्रणसद्ध केला आहे. त्यानंति अनेक िष ेत्यानंी मंुबई येथील 
मुद्रि णिद्यालयात अध्यापकािे काम केले. पढेु ते मिाठिाडा णिद्यापीठाच्या मुद्रिालयािे व्यिस्थापक होते. 
श्री. णलमये याचं्यासािखा प्रबंधन णिषयातील तज्ञ या पुस्तकािा लेखक म्हिभन लािला हे साणहत्य–
संस्कृणत मंडळािे िाग्य. 

 
गं्रथ–प्रबंधन हा णिषय आपल्याकडे निीन आहे. िणदक साणहत्यापासभन व्याकिि, ज्योणतष, 

आयुिेद, काव्य, नाटके इत्यादी साणहत्य िाितात णसद्ध झाले तिी लेखन-कलेिा आश्रय घेिे कमीपिािे 
समजले जाई. लेखन आणि नंति मुद्रि या कलािंा प्रादुिाि प्रथम िीनमध्ये झाला. आज उपलब्ध असलेले 
पणहले मुणद्रत पसु्तक हीिकसभत्र (इ. स. ८६८) हे िीनमधले आहे. पिंतु ते गंुडाळ्याच्या स्िरूपात आहे. 
तत्पभिी इणजप्तमध्ये तयाि झालेली पुस्तके पाणपिसच्या गंुडाळ्यािंी होती. निव्या शतकात यभिोपमध्ये कागद 
उपलब्ध झाला. त्यापभिी बायबल णलणहले जाई ते कातड्यािि. बायबलच्या एका प्रतीस तीनश े मेंढिािंी 
कातडी िापिािी लागत. कागद उपलब्ध झाल्यािि त्यािि बायबलच्या हस्तणलणखत प्रती करू लागले. ही 
हस्तणलणखत पुस्तके बाधंभन घेण्यात येत. ही गं्रथ–प्रबंधनािी सुरुिात. हस्तणलणखत पाने णशिभन त्याला 
लाकडािे पुठे्ठ लािायिे, िि कातडे मढिायिे आणि त्यािि सोनेिी नक्षी किाियािी अशी पसु्तके युिोप-
अमेणिकेतील िस्तुसंग्रहालयातभन उपलब्ध आहेत. 

 
िाितात गं्रथ–लेखन हे िभजयपत्र आणि ताडपत्र यािि होत असे. िभजयपते्र आणि ताडपते्र सभत्रात 

ओिीत. यािरून गं्रथ हे नाि आले. कागद उपलब्ध झाल्यािि त्यािि गं्रथ णलहभ लागले. पिंतु त्यािी िाि 
पृष्ठािंी सुटी पाने असत. यािे कािि असे की, हे गं्रथ िािले जात आणि श्रोते श्रिि किीत. ते िाि पृष्ठािे 
एकेक पान हातात घेऊन िािाियािे अशी पद्धती असे. ही पाने ओळीने एकत्र करून दोन लाकडी 
पुठ्ठ्ठ्यात ठेिीत आणि असा गं्रथ कापडात-बहुधा िेशमी-बाधंभन ठेिीत. 
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आपल्याकडे गं्रथ–मुद्रि सोळाव्या शतकात गोव्यात सुरू झाले. ते युिोपीय मुद्रिकलेच्या 
अनुकििाने. एकोिीसाव्या शतकाच्या सुरुिातीस श्रीिामपभि येथे डॉ. केिी यानंी गं्रथमुद्रिास मोठ्या 
प्रमािािि सुरुिात केली. त्याचं्यानंति काही िषांनी मंुबईस मझंबान यानंी गुजिाती गं्रथमुद्रिास प्रािंि 
केला. इ. स. १८१६ च्या अखेिीस अमेणिकन णमशन पे्रस सुरू झाला. तेथे मुद्रिास प्रािंि झाला. हे गं्रथ 
युिोपीय पद्धतीने बाधंण्यास सुरुिात झाली. इ. स. १८३४ मध्ये गिपत कृष्ट्िाजीिा णशळापे्रस सुरू झाला 
आणि १८०३ मध्ये अक्षि मुद्रि सुरू झाले. या मुद्रिालयात ज्या जुन्या पोर्थया छापल्या जात त्या िाि पृष्ठािें 
पान आणि अशी पाने एकत्र केलेल्या पोर्थया या स्िरूपातभन असत. पुढे णनिययसागि छापखाना १८६९ साली 
सुरू झाला. त्या छापखान्यातभन बाहेि पडलेले अनेक गं्रथही याि पोथी पद्धतीिे होते. 

 
पिंतु प्रथम गोव्यास, नंति श्रीिामपभि आणि मंुबईस अमेणिकन णमशन पे्रसने युिोपीय प्रबधंन-

पद्धतीिा अिलंब केला. तीि पद्धत गिपत कृष्ट्िाजी, णनिययसागि आणि इति मुद्रिालयानंी प्रस्तुत केली 
आणि आज तीि प्रिणलत आहे. या पद्धतीने तयाि झालेले गं्रथ उिे एकापुढे एक ठेिता येतात. िािताना 
हातात धिता येतात. एके णठकािाहभन दुसऱ्या णठकािी नेण्यास सोईिे असतात. 

 
गं्रथाच्या बाधंिीत अनेक णिषय येतात. त्यािी समग्र माणहती या पुस्तकात श्री. णलमये यानंी णदलेली 

आहे. पभिीच्या सुट्या पानाऐंिजी एकणत्रत केलेला गं्रथ असल्यामुळे हाताळण्यास सुलि, णदसण्यात 
आकषयक, िजनात हलका पिंतु मजबभत असा असािा लागतो तसा तो णसद्ध किण्यास काय किाि ेहे श्री. 
णलमये यािें पुस्तक िािभन समजेल अशी उमेद आहे. 

 
 

 बापूराव िाईक 

 प्रमुख संपादक, मुद्रिमाला 
 

  



 अनुक्रमणिका 

दोि शब्द 
 
बिाि काळ णलहभन पडलेले माझे "पुस्तक बाधंिी" (बुक बाइकंडग) हे पुस्तक प्रणसद्धीच्या 

मागातील अडििी दभि सािीत आज पाडव्याच्या मुहभतािि प्रणसद्ध होण्यािा योग येत आहे. अनेक समस्यानंा 
तोंड देत हे पसु्तक प्रणसद्ध किताना मला आनंद होत आहेि; पि या आनंदािी व्याप्ती मयाणदत आहे. 
कािि माझे पभिय समाधान तेव्हाि होिाि आहे की जेव्हा माझे व्यिसाय-बंधभ, णशक्षि-णििाग ि सियसामान्य 
िािक या पुस्तकािे सहषय स्िागत कितील. 

 
मुद्रिालयाच्या व्यिसायाशी माझा सन १९१८ पासभनिा संबंध आहे. कािि त्यािळेी माझे सिांत 

िडील बधंभ, ती. िघुनाथ नािायि णलमये, यानंी िामदुगय संस्थानात िामदुगय येथे मुद्रिालय िालणिले होते. 
घिच्या मुद्रिालयात आम्हा लहान बधंभंपैकी कोिीतिी तयाि व्हाि ेअशी मातोश्रींिी इच्छा होती. बधंभंनी या 
व्यिसायातील प्राथणमक णशक्षि णदले. पढेु णशक्षिाकणिता पुण्यास आल्यािि, माझे दुसिे िडील बंधभ ती 
णिश्वनात दामोदि णलमये (दत्तक णदलेले) यानंी मी प्रशाळेिे णशक्षि घेत असता ि नंति मुद्रिालयाच्या सिय 
णििागातंभन उमेदिािी किीत असता मला सािंाळले ि मागयदशयन केले. त्या सिांच्या श्रमािें आज इततया 
िषांनंति, या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे िीज होत आहे असे मला िाटते. 

 
पुस्तकाच्या लेखनािी कल्पना, प्रस्तुतच्या लेखकास, सन १९३२ सालीि सुिली. असा णििाि 

स्फुिण्यािे प्रमुख कािि म्हिजे त्याच्या पिदेशीय णशक्षिाच्या प्रयत्नास आलेले अपयश! णशिाय त्यािळेी 
लेखक शाळेमध्ये ‘णिल टीिि’ म्हिभन काम किीत असे आणि एखाद्या णिल मास्तिाने आपल्या सेििेा 
िाजीनामा देऊन, पिदेशात जाऊन मुद्रि–व्यिसायािे णशक्षि घेण्यािी महत्त्िाकाकं्षा धििे, हा सिांच्या 
हेटाळिीिा णिषय झाला होता. तशा ख्स्थतीत एकाि व्यततीने सहानुिभती दशयणिली आणि ती व्यतती म्हिजे 
महािाष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कभ लिे माजी सुपकिटेंडेंट, श्री. गो. ग. मालश.े त्यानंी उते्तजन 
णदले, एिढेि नव्हे ति प्रयत्निादािा उपदेश करून, िाजीनामा णदला असताही, पुन्हा णशक्षकाच्या कामािि 
रुजभ करून घेतले. 

 
आपल्या उणद्दष्टाच्या पभतीसाठी लेखकाने मुद्रि व्यिसायातील ज्ञान णमळणिण्यासाठी अभ्यास सुरू 

केला. त्यासाठी त्याला सि पिशुिाम िाऊ महाणिद्यालयाच्या गं्रथालयािी फाि मदत झाली. त्यािळेिे 
प्रािायय ि. दा. किमिकि ि गं्रथपाल श्री. व्ही. एम. ऊफय  काका कोल्हटकि यानंी संस्थेिा णिद्याथी 
नसतानासुद्धा लेखकास गं्रथालयािा लाि घेऊ णदला, हे त्यािें ऋि लेखकास णिसिता येिाि नाही. अशा 
प्रकािे केलेल्या २ िषांच्या अभ्यासामुळे लेखकािी मनोिभणमका तयाि झाली ि पुस्तकािी १३ प्रकििे णलहभन 
झाली. त्याि काळात ज्ञानप्रकाशिे त्यािळेेिे सपंादक, श्री. काकासाहेब णलमये, याचं्या मागयदशयनािा लाि 
होऊन िृत्तपत्रीय लेखनाच्या पद्धतीिा अिलंब किता आला ि सोप्या िाषेत ‘काति–काम’ (फे्रट िकय ) ही 
लेखमाला शालापत्रकात प्रणसद्ध किता आली. या उपक्रमामुळे आत्मणिश्वास िाढण्यास मदत झाली. 

 
पुस्तकाच्या प्रकाशनास आर्मथक मदत णमळािी म्हिभन ि णलखािास मान्यता णमळािी म्हिभन सन 

१९३५ मध्ये "डेक्कन व्हिनॅतयुलि रान्सलेशन" सोसायटीच्या पुस्तक पिीक्षि सणमतीकडे माझे णलहभन 
झालेले पुस्तक पाठणिले गेले. सणमतीने त्यािी िगयिािी ‘अ’ िगात करून १५ रुपयािें बक्षीसही णदले. 
तथाणप दुसिे महायुद्ध, कागद टंिाई आणि मुद्रिािा िाढलेला खिय यामुळे पुस्तक प्रणसद्ध किता आले 
नाही. णशिाय त्यािळेी लोकानंा अशा िाङ्मयािी अणिरुिीही नव्हती ि प्रकाशकानंा अशा पसु्तकाच्या 
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खपाणिषयी आशकंा होती. त्यानंतिच्या कालािधीत लेखकाच्या पिदेशीय णशक्षि घेण्याच्या महत्त्िाकाकें्षने 
उिल खाल्ली. ि प्रािायय ज. ि. घािपुिे याचं्या ‘कहदभ एज्युकेशन फंड’ ि "इजलकिंिी एज्युकेशन· 
एंडाउमेंट फंड" या दोन फंडातंभन पितफेडीच्या दोन णशष्ट्यिृत्त्या णमळभन जगातल्या आद्य मुद्रिशाळेत, 
लंडन स्कभ ल ऑफ कप्रकटग अँड ककिेड रेडस, लंडन या संस्थेत लेखकािे णशक्षि होऊ शकेल. या कामी 
धाकटे बधंभ श्री. िामिदं्र गिेश किंदीकि (दत्तक जाण्यापभिीिे नाि िामन नािायि णलमये) िकील, 
मंगळिढेे ि सौ. गंगभबाई पटिधयन, बडोदे यानंी फंडानंा जामीन िाहभन सहाय्य केले. 

 
सन १९३९ अखेि मायदेशी पित आल्यानंति पुस्तकाच्या प्रकाशनािे णििाि पुन्हा घोळभ लागले. 

सुििातीिी िॉइंग्ज लेखकािा एके काळिा णिद्याथी श्री. देशमुख याने काढली ि ब्लॉक पुतण्या, बाबभ 
णलमये, याने तयाि केला. तदनंति ज्या णिणिध अडििी आल्या, त्या आल्या नसत्या ति पुस्तकािे प्रकाशन 
िषय सहा मणहने अगोदि झाले असते. पसु्तक सणित्र किण्याकिता (१) कालय  क्राऊज, लायपझीक, जमयनी 
(२) णिमि कंपनी, लायपझीक जमयनी (३) स्पाईथ हॉन, लंडन (०) जेम्स णगग एणडनबिो ि लंडन आणि 
(५) ज्योती इणंजणनयकिग ितसय णल. बडोदे, या कंपन्यानंी फोटो ि ब्लॉक देऊन सहाय्य केले. ििील 
कंपन्यािंा मी अत्यतं आिािी आहे. एम्बॉकसगकणिता लागिािे णपतळेिे ब्लॉक औद्योणगक शाळा, नागपभि 
येथील णशक्षक यानंी केले. जॅकेट णडझाईन णशििाज णलथो ितसय नागपभि यािे मालक, श्री. बाबभिाि धनिटे, 
यानंी उत्तम प्रकािे करून णदले. 

 
मुद्रिापभिी पसु्तक िािभन सुबोध किण्याच्या कामी श्री. बलबुंदी ि श्री. घािपुिे यानंी बिेि श्रम 

घेतले. त्यािें आिाि मानिे आिश्यक आहे. त्यािप्रमािे मुद्रिाच्या िळेी गलॅ्या िािण्याच्या कामी सौ. 
सुमन णलमये ि सौ. णिमलाबाई धाकिस यानंी मदत केली ि फायनल पु्रफे श्री. ठोसि यानंी िािभन णदली. 
लेखक त्यािंा आिािी आहे. पेपि कंरोलच्या णदिसामंध्ये कागद णमळिभन देण्याच्या बाबतीत िािसाहेब व्ही. 
के. ऐयि, सुपणिटेंडेट गव्हनयमेंट पे्रस, नागपभि ह्यािंी मदत झाली. पेपि कंरोलि, सी. पी. ॲन्ड बेिाि यानंी 
पेपि णमळिभन णदला ि णशफािस करून शासनाकडभन मुद्रिािी अनुमती णमळिभन णदली. हे जि न होते ति 
पुस्तक प्रकाणशति होऊ शकले नसते. 

 
अपयिपणत्रकेकणिता लागिािे ठिाणिक आकािािें फोटो ि त्यािें एनलाजयमेंट आणद काम श्री. िा. 

स. डागें यानंी ि पणत्रकेिे िॉइंग, िाजश्री नादंिीकि आर्मटस्ट यानंी केले. त्यािबिोबि त्याच्या 
पभियत्िाकणिता श्री. एम. जी पिाडे यानंी हातिाि लािला. 

 
माझे हे पुस्तक मी माझ्या गुरुजनानंा अपयि किीत आहे. त्यानंी मला िळेोिळेी मागयदशयन ि मदत 

केली नसती ति माझे पिदेशातील णशक्षि ि आज आहे ती ख्स्थती कधीि प्राप्त झाली नसती. 
 
पिदेशातील णशक्षिासाठी मला ज्या णशष्ट्यितृ्त्या णमळाल्या त्यापंैकी एक इिलकिंजी णशक्षि 

फंडातभन णमळाली; इिलकिंजी णशक्षि फंड हा कै. श्रीमतं बाबासाहेब घोिपडे (इिलकिंजी जहाणगिीिे 
अणधपती) यानंी स्थापन केला होता. कै. श्रीमतं बाबासाहेब हे अत्यंत णिद्यापे्रमी होते. आपल्याकडील हुषाि 
होतकरू णिद्यार्थयांनी पिदेशी जाऊन ज्ञानसपंन्न होऊन याि ेि आपल्या देशाला आपल्या णशक्षिािा लाि 
करून द्यािा, या उदात्त हेतभन पे्रणित होऊन हा फंड त्यानंी स्थापन केला होता. 
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दुसिी णशष्ट्यिृत्ती मला मंुबईच्या कहदभ एज्युकेशन फंडातभन णमळाली. पुण्यातील लॉ कॉलेजिे 
संस्थापक ि मंुबईतील प्रख्यात िकील, प्रािायय ज. ि. तथा नानासाहेब घािपुिे हे त्या फंडािे सेके्रटिी होते. 
त्यािंा माझा संबधं बाधंिी व्यिसायामुळे आला. त्याचं्याि पे्रििेने ही कहदु एज्युकेशन फंडािी णशष्ट्यिृत्ती 
मला णमळाली. 

 
मी मुद्रिधंद्यािा श्री गिेशा आययिभषि मुद्रिालयात णगिणिण्यास सुरुिात केली. श्री. अनंत 

णिनायक तथा िामनिाि पटिधयन हे त्या मुद्रिालयािे व्यिस्थापक होते. श्री. िामनिाि पटिधयन यानंी मला 
मुद्रिणशक्षिात सिय तऱ्हेिे प्रोत्साहन णदले. णशष्ट्यितृ्त्या णमळणिण्यािे िळेी श्री. िामनिािाचं्या णशफािशीिा 
मला बहुमोल उपयोग झाला. 

 
कै. िामनिाि ओक यानंा मी पाणहलेलेही नाही. पिंतु या सदगृस्थानंी पिदेशीय णशक्षिाकणिता जो 

एक रस्ट करून ठेिला आहे त्या फंडातभन मी पदिीधि नसतानाही मला एकभ ि १४४४ रुपये मदत णमळाली. 
त्यािें ऋि णकती मानाि?े 

 
या सिांना मी गुरुस्थानी मानतो ि माझ्या व्यिसायातील िाटिालीिे सिय श्रये मी त्यानंा देतो. 

एकभ ि बािा िषांच्या प्रकाशनाच्या प्रयत्नात अनेक व्यततींच्या सहाय्यािा लाि झालेला आहे. त्या सिांिा 
व्यख्ततशः णनदेश कििे स्थलािािी शतय नसले, तिी अंतयामी मी त्या सिांिा ऋिीि आहे. 

 
 

नागपभि 

 
१४–०–१९०८ 
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द सऱ्या आवृत्तीची प्रस्िाविा 
 
या पुस्तकािी पणहली आिृत्ती णदनाकं १४–०–१९०८ िोजी प्रकाणशत झाली. तदनंतिच्या काळात 

णशक्षिात ि अभ्यासक्रमात जे बदल झाले ि ज्यािंा या पुस्तकाशी संबधं येतो ते सिय लक्षात घेऊन 
पुस्तकाच्या या आिृत्तीत शतय ते बदल केलेले आहेत. त्यात खालील प्रकििािंी िि घातली आहे. 

 
(१)                                      . 
(२) अ)      –                  . 
  )                     अ                                   . 
(३)              ...    ,      . 
 
या आिृत्तीिे काम िालभ  किण्यापभिीपासभनि माझी प्रकृती बिी नसल्यामुळे ि अन्य काही 

अडििीमुळे काम पभिय होण्यास णिलंब झाला. हे पुस्तक णलणहताना साणहत्य मुद्रि प्रकाश गं्रथालय ि एन. 
सी. एल. लायििी यािंा बहुमोल उपयोग झाला. पसु्तकाच्या मिाठी मजकुिािे टंकलेखन श्री. व्ही. आि. 
धानोिकि यानंी करून णदले. या सिांिा मी अत्यतं आिािी आहे. या पसु्तकाच्या प्रकाशनाच्या कामी मला 
आनंद मुद्रिालयािे श्री. यशितं गो. जोशी यािंी फाि मदत झालेली आहे. िि म्हटल्याप्रमािे माझ्या 
प्रकृतीच्या काििास्ति मला या कामात जरूि तेिढे लक्ष घालता आले नाही. तथाणप, ििील मंडळींनी 
स्ितः सिय जबाबदािी स्िीकारून, िळेेिि सिय कामे व्यिख्स्थत िीतीने पाि पाडली ि म्हिभनि हे पुस्तक 
प्रकाशात येत आहे. या सिांिा मी अत्यंत आिािी आहे. 

 
तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री जोशी याचं्या प्रोत्साहनामुळे या उताि ियात मला हे काम पभिय किता आले. 

त्यािप्रमािे श्री. बापभिािजी नाईक याचं्या सहानुिभतीमुळे ि प्रयत्नामुळे हे पुस्तक प्रकाणशत होत आहे. असे 
प्रोत्साहन ि असे सहकायय जि णमळाले नसते ति माझ्या हातभन हे कायय पाि पडिे शतय नव्हते. त्यािें 
आिाि मानिे हे माझे पिम कतयव्य आहे. 

 
िि म्हटल्याप्रमािे या पुस्तकाच्या कामाच्या िळेी मी आजािी होतो. त्यामुळे या पुस्तकाच्या 

णलखािाच्या िळेी माझ्या पत्नीच्या मनःपभियक सहाय्यािी मला जी मदत झाली ती झाली नसती ति 
माझ्याकडभन हे काम पभिय होिे अशतय होते. णतिे या बाबतीतील श्रम माझ्या अत्यतं उपयोगी पडले हे नमभद 
कििे माझे कतयव्य आहे. त्यािबिोबि माझे शजेािी श्री. मु. प. कािखानीस यानंी मला िळेोिळेी जी मदत 
केली त्याबद्दल मी त्यािंा फाि आिािी आहे. याणशिाय ज्यानंी ज्यांनी मला या बाबतीत मदत केलेली आहे 
त्यािंी नाि ेव्यख्ततशः नमभद कििे स्थलािािी तसेि स्मृतीअिािी शतय होत नाही. तिी सिािा मी ऋिी 
आहे. 

 
या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कामी मला आनंद मुद्रिालयािे श्री. यशितं गो. जोशी यािंी फाि 

मदत झालेली आहे. िि म्हटल्याप्रमािे, माझ्या प्रकृतीच्या काििास्ति मला या कामातं जरुि तेिढे लक्ष 
घालता आले नाही. तथाणप ििील मंडळीनी स्ितः सिय जबाबदािी स्िीकारून िळेेिि सिय कामे व्यिख्स्थत 
िीतीने पाि पाडली ि म्हिभनि हे पुस्तक प्रकाशात येत आहे. या सिांिा मी अत्यंत आिािी आहे. 
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सदंर्भ-गं्रथ 
 
धंद्यात ज्या पुस्तकािंा िळेोिळेी मला उपयोग झाला ि हे पुस्तक णलणहताना णिषय कसा 

प्रणतपादला आहे, संगतिाि माणहती कशी णदली आहे, हे पाहण्यासाठी मला ज्या पुस्तकािंी मदत झाली 
अशा पुस्तकापंैकी काही प्रमुख पुस्तकािंी नाि े देिे गैििाजिी होिाि नाही. सदि पुस्तकािंी नाि े
खालीलप्रमािे आहेत : 

 
(1) The Art of Book–Binding  
 by Joseph W. Zaehnsdori. 
(2) Book–Binding & Care of Books 
 by Douglas Cockerell. 
(3) Book–Binding by Willinm F. Mathews. 
(4) Book–Binding by Paul N. Hasluck. 
(5) Art & Practice of Printing, Vol. V. 
 Book–binding by William Atkins. 
(6) The Binding of Books., 
 by K. F. Perry & C. T. Baab. 
(7) Preservation of Books 
 by Wilford J. Plumb. 
(8) Collection of Materials on Preservation of Library books–          
     ,                              .              ऑफ        फ  
        ,        . 
(9) Book Binding for Schools  
 by J. S. Hewitt–Bates. 
(10) The Manufacture of Paper containers 
 by P. E. Verstone. 

 
*    * 
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हवषय–प्रवेश 

 
बुक-बाइंकडग (Book-Binding) हा जिी मभळिा इंग्रजी शब्द असला तिी तो इतका प्रिािात आहे 

की, ज्याला अक्षि-ओळख सुद्धा नाही असा मनुष्ट्य एखादे पुस्तक बाधंाियािे असल्यास बुकबाइंकडग 
किाियािे आहे असेि म्हितो. हा शब्द इंग्रजी आहे अशी कल्पनासुद्धा आपिास णशिनेाशी झाली आहे. हा 
शब्द शहिाति िापिला जातो असे नाही ति तो खेडेगािातंभनही णततकाि प्रिािात आहे. मी ह्या पुस्तकात 
शतयतोिि मिाठी शब्दि िापििाि आहे. जि यदाकदाणित् काही शब्द अडलेि ति त्याबद्दल मिाठी शब्द 
तयाि करून पढेु कंसात इंग्रजी शब्द अथयबोधाकिता िापििाि आहे. 
 

     -       (Book-Binding):– ह्या शब्दािी व्याप्ती इतकी मोठी आहे की या शब्दात 
समाणिष्ट झालेल्या सियि बाबींिी आपिास एकदम काहीि कल्पना येत नाही. पसु्तक-बाधंिी म्हिजे 
साध्या कागदी पुठ्ठ्ठ्यात (Cover) बाधंलेल्या पुस्तकापासभन तो उत्तम िामड्यात बाधंलेल्या पसु्तकापयंत 
त्यािी व्याप्ती जाते.छापील अथिा कोिे कागद एकत्र णशिभन िि पुठ्ठा घालभन आटोपशीि असे िोपडे बनणििे 
यालाि पुस्तक-बाधंिी म्हिाि े लागेल. आज आपि पुस्तक-बाधंिीच्या ज्या तऱ्हा पाहतो त्यातं दोन 
टोकासं दोन प्रकाि णदसतात. एक अगदीि साधे कागदी पुस्तक, ति दुसिे िामड्यात णटकाऊ ि उत्तम 
बाधंलेले असे णदसते. जिी पणहल्या ि दुसऱ्या कृतीने काययणसद्धी होत असली तिी मभलतःि त्याचं्या ििनेत 
फिक आहे हे खास. आपल्याकडे उत्तम बाधंलेल्या ि अगदीि कणनष्ठ बाधंलेल्या दोन्ही पुस्तकानंा एकि 
शब्द लािल्याने अथयबोध ति काहीि होत नाही, पि उलट घोटाळा मात्र फाि होतो. 

 

 
 
शास्त्र या दृष्टीने पाहता िामड्याने बाधंलेल्या पसु्तकालाि बाधंलेले पुस्तक म्हिाि े लागेल.ह्या 

पुस्तकािे गुिधमय असे:-बाधंलेले पसु्तक उत्तम णशलाईिे, व्यिख्स्थत स्िरूपािे, उघडण्यास सहज ि सोपे 
असते. एिढेि नव्हे ति सुंदि पुठ्ठा िगैिे लािभन ते आकषयक केलेले असते. कापडी पुस्तकापेक्षा केव्हाही ते 
सिस असते. हा फिक पुस्तक-बाधंिीणिषयी ज्याला काडीिीही माणहती नाही अशा मािसाच्याही लक्षात 
येईल ि तो केव्हाही िामडी बाधंिीिे पुस्तक पसतं किील. कागदी अथिा कापडी बाधंिीिी पुस्तके, 
िापिण्याने लिकिि खिाब होतील ि काही णदिसानंी त्यांच्या पत्रािळीि णदसतील, पि ह्याच्या उलट 
िामड्याने बाधंलेल्या पुस्तकािंी ख्स्थती असते ि ही पुस्तके फाि णदिस णटकभ  शकतात. कागदी, अधयकापडी 
अथिा कापडी, ि अधयिामडी अथिा िामडी हे बाधंिीिे प्रकाि आहेत. प्रत्येकाच्या कृतीत ि णटकाऊपिात 
फिक पडतो, ि तो योग्य जागी साणंगतला जाईल. 
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      पुस्तक-बाधंिीस लागिािी हत्यािे ि त्यािंी माणहती देिे उणित होईल. पि एक गोष्ट 
लक्षात ठेिािी लागेल, ि ती ही की, उत्तम बाधंिीस लागिाऱ्या हत्यािानंी अगदी साधी पुस्तकेही बाधंता 
येतील; पि साध्या हत्यािानंी मात्र उत्तम पसु्तके बाधंता येिाि नाहीत. पसु्तक बाधंिाऱ्यास नेहमी 
सुििातीस लागिािी दोन हत्यािे म्हिजे सुिी ि कातिी ही होत. आजपयंत ह्या सुऱ्या ि कातऱ्या इगं्रजीि 
(British-made) उत्तम असा समज होता; पि आता त्या देशीही तशाि तोडीच्या उत्तम णमळभ लागल्या 
आहेत. ज्याने त्याने आपआपल्या जरूिीप्रमािे लहान-मोठ्यािी णनिड किािी. फतत कातिीच्या बाबतीत 
एक सभिना द्यािीशी िाटते ती ही की, कशप्यािी जशी िाि बोटे आता माििािी कातिी असते अशा 
आकािािी कातिी कामास योग्य होय. 

 
ह्या णिषयात प्रगती करू इख्च्छिाऱ्या उमेदिािाने (Amateur) प्रथम बाधंलेली दोन पसु्तके घ्यािी. 

एक पुस्तक आपि नीट सोडिाि ेि दुसिे पाहण्याकिता तसेि ठेिाि े म्हिजे आपि काय केले ि शिेटी 
आपिास काय किाियािे आहे यािी कल्पना िळेोिळेी त्याला िागंलीि येईल. सुििातीस बाधंाियािे 
पुस्तक एखादा निखा इसमही साध्या हत्यािाने बाधंभ शकेल. त्याकिता उमेदिािाला सियि हत्यािाकंिता 
अडभन बसण्यािी जरूिी नाही. जेथ क्वॉटयि बाऊंड (i) प्लेनकट, पाठीस कापड ि (ii) कागद आत िळिभन 
कागदी अथिा कापडी पुस्तके हजािािािी बाधंाियािी असतात एिढेि नव्हे ति कामही जलद उिकाियािे 
असते. तेथे यतं्रसहाय्यािी जरूिी असते. ह्याच्या उलट ख्स्थती िामडी बाधंिीच्या पुस्तकािंी असते. तेथे 
बहुतेक सिय काम हातानेि किाि ेलागते ि अशा पसु्तकानंा मागिीही बेतािीि असते. 
 
 

❀    ❀ 
  



 अनुक्रमणिका 

           
प स्िकबाधंणीची हत्यारे 

 
सामान्यतः पुस्तकबाधंिीच्या धंद्याच्या दृष्टीने लागिािी हत्यािे ि त्यािंी माणहती पढुीलप्रमािे 

आहे:– 
 

                 : (Folder):– ही बहुतेक जनाििाचं्या कशगािी, १५×२·५ सें. मी. (सहा 
इंि लाबं ि अदमासे एक इिं रंुद) ि बाजभच्या कडा गोल केलेली एक िपटी गुळगुळीत पट्टी असते. हीि 
पट्टी लाकडािीही कितात पि ती गुळगुळीत नसते. लाकडी पट्टी (फोल्डि) गुळगुळीत किाियािी 
असल्यास प्रथम कािेच्या तुकड्याने स्िच्छ खिडभन साफ किािी. नंति िाळभिा कागद (सँडपेपि) घेऊन 
घासािी, ि णतला गोडेतेल दोन िाि िळेा लािभन सुकभ  द्यािी. सिस ि खळीने पट्टी खडबडीत होते. पट्टी 
कामास सुििात किण्यापभिी सुिीने साफ किािी. या पट्टीिा उपयोग कागदाच्या घड्या घालताना घडी 
दाबभन साफ बसणिण्याकिता कितात. पुष्ट्कळ िळेा दात घासण्याच्या िशिा हातात धिण्यािा मागील 
िाग–गुळगुळीत तुकडाही–िापितात ि तो कामही बिे देतो. 

 

 
 
स ई :–सियसाधाििपिे प्रत्येक बाधंिी कामगािाजिळ दोन सुया असाव्या. एक बािीक ि एक मोठी 

जिा जाड. 
 
बाइकंडगकिता दोन सुया साणंगतल्या. जाड सुई णहशोबी िह्या (अकाऊंट बुके) अजुअि लेडसािखा 

कडक कागद णशिण्यास िापितात ि लहान सुई सियसाधािि कामात िापितात. या सुया १ ि २ नंबिच्या 
असतात. या सुईिे णिशषे म्हिजे सुईिे नेढे (िोक) गोल आकािािे असते ि नेढ्याजिळ सुई जाड असभन, 
आकाि पुढे णनमुळता, बािीक होत जातो. सुईिी लाबंी ३·७५ ि ५ सें. मी. (१·५ ि २ इंि) असते. या सुया 
िागंल्या पोलादाच्या ि कडक असतात. या सुया बाइंडसय नीडल्स म्हिभन ओळखल्या जातात. 
 

 
 

       :–बािीक टाकीिी फिशी (घडीि दगड) ि हातोडा ही पभियकालीन कािाणगिािंी 
कागदाच्या घड्या मोडण्यािी साधने होती ि आजही आहेति. घड्या ठोकभ न मोडण्याऐिजी घड्या 
मोडिािे एक यतं्र णनघाले आहे, त्यातभन घडी काढल्यास ती दाबभन णनघते. सियि णठकािी हे यंत्र असतेि 
असे नाही; त्याकिता पभिापाि पद्धति अद्यापपयंत बऱ्याि णठकािी प्रिािात आहे. घड्या मोडण्याकणिता 
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हातोडा िापितात, त्यािी तळातील बाजभ थोडीशी गोल असािी. त्यामुळे ठोकलेले कागद फाटण्यािी िीती 
िाहिाि नाही. साधाििपिे ह्यािे िजन १ ते १ १/२ णकलो असाि ेि त्याला हातात धिता येईल एिढाि 
लाबं दाडंा असािा. ह्या हातोड्यािा आकाि जिळजिळ घंटेसािखा असतो. (ििील णित्र पाहा.) िि 
साणंगतलेल्या घडीि दगडाऐिजी लोखंडी पाटाही िालेल. पि त्यािि कोित्याही प्रकाििे खडे्ड िगैिे 
नसािते ि तो अगदी गुळगुळीत असािा. हा दगड अथिा पाटा जणमनीत पुिल्यास काम झाल्यािि त्यािि 
एक झाकि घालभन ठेिाि.े अथिा एखाद्या झाकिाच्या पेटीत तळात िाळभ घालभन त्यािि हा दगड अथिा 
पाटा ठेिािा. कामाच्या िळेी पेटी उघडािी ि काम झाल्याबिोबि बंद करून ठेिािी, म्हिजे खिाब होिाि 
नाही. ह्या गोष्टी आपल्याकडील  कामगाि दक्षतेने पाळीत नाहीत असेि म्हिाि ेलागते. 

 

 
 
    :– बाधंिी खात्यात हे एक महत्त्िािे आयुध आहे. कािि कोित्याही बाधंिीत दाब ि त्यामुळे 

होिािी साफसुफी याििि बाधंिीिे मोहकत्ि अिलंबभन असते. उत्तम मजबभत दाब िाि खाबंी असतो 
(सोबतिे णित्र पहा). ह्यािा खालिा ि िििा पाटा उत्तम गुळगुळीत केलेला असतो. िििा पाटा, दाब 
देण्यासाठी खाली घेण्याकणिता ििील िाक णफििभन घ्यािा लागतो ि िाटेल तेिढा दाब देता येतो. 
ऑणफसमधील नकला (Copying) काढण्यािा दाबसुद्धा हे काम थोडतया प्रमािािि देऊ शकतो. पि 
त्यािा दाब इतका िागंला येत नाही. हा लहान दाबही णमळिे शतय नसेल ति दोन पाट्यामंधे कागद 
अथिा घड्या ठेिभन िि दगड िगैिे ििभन दाब घेता येईल; पि हा दाब देण्यास ि घेण्यास बिाि िळे 
लागेल. काही िळेा हा जुनाही (Second-hand) णमळभ शकतो. णकत्येक िळेा हा दाब लहान असला तिी 
पुष्ट्कळ गोष्टी साध्य होतात. दाबात मध्ये घालण्याकणिता, पुठे्ठ अथिा अगदी पातळ लोखंडी पते्र िापितात; 
णिशषेतः पठेु्ठि जास्त प्रिािात आहेत. हे पठेु्ठ गुळगुळीत ि कडक असाि ेलागतात. 

 

 
 
               (Sewing Press):– णशििकामािी िौकट असते त्याला दाबि का म्हितात 

हे कळत नाही. कािि हे यंत्र िापिण्याच्या कृतीत दाबण्यािी णक्रया कोठेि नाही; तिी याला दाबि 
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म्हिण्यािा प्रघात पडला आहे. िास्तणिक पाहता, याला दोऱ्या उभ्या ताठ बाधंतात ि त्या दोऱ्यािंि पुस्तके 
णशितात. सोबतच्या णित्रामध्ये हा दाब कसा असतो हे दाखणिले आहे. 
 

 
हशवणकामाची चौकट 

 
आता ह्या दाबाकिता इंग्रजी दाबाििि अिलंबभन िाहण्यािी जरूिी णदसत नाही. हा दाब घिी सुद्धा 

बनणिता येईल. तो असा:– कडा िपट्या असतील असा एक पाट (लाकडी) तळातील फळीकिता घ्यािा. 
आपल्याला हिते त्या उंिीिे दोन सागिानी िौिस गज २ ५×२ ५ स. मी. जाडीिे घेऊन त्याला खालच्या 
बाजभस पाटाच्या फळीच्या जाडीएिढे मोठे काप अधा इंि खोल प्रत्येक िौिसास घालाि ेि तो काप पाटाचं्या 
जाडीत घट्ट बसिािा ि मग त्या दोन खाबंािंि पाटाला समातंि अशी एक पातळ पट्टी स्क्रभ ने णपळभन बसिािी; 
आता खाली बाधंाव्या लागिाऱ्या दोऱ्या या पट्टीला बाधंता येतील. िििी पट्टी पक्की ठिाणिक उंिीिि 
कायमिी हिी असेल ति स्क्रभ ने पक्की बसिािी; अथिा हलती हिी असल्यास फळी मोठी घेऊन टोकािि 
दोन िौिस िोके पाडभन किािी; ही िििी फळी घट्ट िाहण्याकिता त्या िोकातभन पाििी ठोकाव्या, म्हिजे 
घट्ट बसेल. अशा प्रकािे दाब घिीही तयाि होईल. णशिण्यािे िळेी दोऱ्यानंा णिकटिभन एक पठु्ठा पाटािि 
घालािा म्हिजे मधली फट झाकभ न जाईल. 

 
छापखान्यातील नोकि अथिा घिगुती लोक णशलाईिी कामे घिी किण्यास नेतात. या 

सिांच्याकडे हा दाब असतोि असे नाही. ते लोक पुढीलप्रमािे आपला दाब बनणितात. एखादे खोके घेऊन 
त्याला आतील बाजभने दोन णखळे िाकिभन अथिा दोन स्क्रभ  िाकडे णपळभन दोिा खाली अडकणिण्यािी 
व्यिस्था कितात; ि दोऱ्यािंी िििी टोके तुळई अथिा दाडंीस बाधंतात. काही लोक किितीच्या कापाच्या 
अंतिाने ििच्या दोऱ्या घट्ट बाधंतात ति काही सुतळ्यािंी टोके एकत्र बाधंभन मध्ये तेिढ्या अंतिािे तुकडे 
बसणितात. अशा प्रकािे हा तात्पुिता कामिलाऊ दाब घिीही तयाि कितात. 

 
       (Lying Press):– हा शब्द कसा प्रिािात आला हे सागंिे फाि कठीि आहे. पि हा शब्द 

लहानापासभन तो थोिापयंत ऐकभ  येतो. त्याऐिजी दुसिा एखादा शब्द िापिला ति तो कामकऱ्यानंा कळत 
सुद्धा नाही. ह्यामध्ये पुस्तकास कििती माििे, कापिे, गोलाई काढिे इत्याणद कामे किता येतात. णशकंद्या 
कसा असतो ते सोबतच्या णित्रामध्ये दाखणिले आहे. कापण्याच्या िळेी हा िंधा सािखा णफिािा म्हिभन 
मागील ओंडतयािि दोन पट्ट्ट्या ठोकभ न िंधा सािखा णफिण्यास िाट करून णदलेली आहे. त्यामुळे पुस्तक 
िाकडे कापले जाण्यािी िीती नसते. निीन शोधाअतंीं आता एक प्रकाििा लोखंडी णशकंद्याही णनघाला 
आहे. त्याला हात–णशकंद्या म्हितात. (Hand backing machine). 
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आज प्रिािात असलेला. णशकंद्या ि िंधा सोबतच्या णित्रात दाखणिला आहे. त्यािरून तो कसे 

काम देतो ि त्यािी गती िगिेैिी कल्पना येईलि. आता हा णशकंद्या कसा कितात ते पाहभ. १४ ते १२·५ सें. 
मी. (० ते ५ इंि) िौिस जाडीिे ि ७१ ते ९१·५ सें. मी. (२॥ ते ३ फभ ट) लाबंीिे दोन ठोकळे णिकत घ्यािते. 
णशकंद्याला लागिािे दोन स्क्रभ  किण्यास २·५ ते ० सें. मी. (१ ते १॥ इंि) जाडीिी लोखंडी पहाि िापिािी. 
स्क्रभ  ि त्यािी िाकी (Nut and Bolt) दोन्ही तयाि किािी. ह्या स्क्रभ ला पुढील बाजभस पािि अथिा िािी 
(Pin) घालण्याकणिता खाि ठेिािी; म्हिजे पािि घातल्यािि काम किताना स्क्रभ ि फतत बाहेि येिाि 
नाही. आता ह्या दोन लाकडी ठोकळ्यासं साधाििपिे ५१ ते ६१ सें. मी. (२४ ते २० इंिा)ं िि आपले स्क्रभ  
बसतील एिढ्या जाडीिी िोके समोिासमोि पाडािी. मागील ठोकळ्यात खोदभन िाकी (Bolt-nut) आत 
बसिािी, ि पुढल्यास ििच्या बाजभस िोंक पाडभन त्यातभन िाती बसिािी म्हिजे मागे-पुढे किताना स्क्रभ  
बाहेि येिाि नाही, ि मागील ठोकळाि मागेपुढे होऊ लागेल. त्यालाि दोन पट्ट्ट्या बसणिल्या म्हिजे 
िंध्यािा मागय तयाि होतो पढुील बाजभस स्क्रभ  णफिणिण्याकणिता आपिास सोईस्कि असा गठ्ठा ठेिभन गजाने 
स्क्रभ  णफििािा अथिा त्या स्क्रभ िि टोपी बसिभन त्याला मुठी लािभन स्क्रभ  णफिणिण्यािी सोय किािी. िंध्यािी 
माणहती पढेु योग्य णठकािी सागंण्यात येईलि. 

 

 
 
िि साणंगतलेला णशकंद्या ठेिण्याकणिता एखादे खोके, िािपायी (घडििंी) अथिा पेटी लागतेि; 

त्याऐिजी पेटीतला णशकंद्या ि सिय हत्यािे ठेिण्यािी सोय एकाि णठकािी किता येईल ि तो सुद्धा सिय 
कामे देऊ शकेल. प्रथम ६१ ते ७१ अगि ९१·५ सें. मी. लाबं ि ६१ सें. मी. उंि ि ६१ सें. मी. रंुद. (२ ते २॥ 
फभ ट अगि ३ फभ ट लाबं २ फभ ट रंुद २ फभ ट उंि) अशी एक पेटी घ्यािी. पभिीप्रमािे दोन लाकडािे ठोकळे 
१२·५ ते १४ सें. मी. (५×० इंि) जाडीिे घ्यािते, पि हे पेटीच्या मापािे असाि.े आता दोन्ही ठोकळ्यानंा 
िि १ २५ सें. मी. (अधा इिं) जाडीिी पट्टी ठेिभन ते पेटीत माितील या बेताने कापाि ेि पेटीत बसिाि.े ३ ते 
० सें. मीटि (सव्िा ते दीड इिं) जाडीिे दोन स्क्रभ  ि िातया ही (Nut and bolt) पाणहजेत. आता पेटीसुद्घा 
लाकडानंा िोके पाडभन मागे साणंगतल्याप्रमािे स्क्रभ  बसिािा. पढुील लाकडास ििच्या बाजभस दोन िोके 
घेऊन त्या त्या िोकातभन िािी बसणिली असता स्क्रभ  बाहेि येिाि नाही. पुढील टोकास स्क्रभ  
णफिणिण्याकिता गोल गट्टभ ठेिभन त्यातभन दाडंा बसिािा. पेटीिी मागली बाजभ मोकळी िाहील तेथे हत्यािे 
ठेिण्याकिता कप्पे किाि,े म्हिजे णशकंद्याजिळ लागिािे सिय सामान हाताशीि णमळत जाईल. णकत्येक 
कामकऱ्यानंा अशी िाईट सिय असते की, ते घेतलेली िस्तभ जागेिि न ठेिता िाटेल तेथे अथिा 
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कामाकिता दुसऱ्या जागी घेतल्यास ती तेथेि टाकभ न देतात आणि ती तशी टाकभ न देण्यात आपि मोठेपिा 
कितो असे त्यासं िाटते, पि अशा किण्याने इति कामाच्या िळेी िस्तभ िळेेिि णमळत नाहीत; याकिता 
पणहल्यापासभनि त्याबाबत काळजी घेतल्यास हा सिय त्रास िािेल. 

 
    :–पुठ्ठा कापण्यास यतं्रािा उपयोग होतोि; पि यंत्र नाही अथिा कापिी यतं्रािि पुठ्यािा 

तुकडा काढिे शतय नाही अशा िळेी या िाकभ ने लोखंडी पट्टीच्या सहाय्याने पठु्ठा कापभन हिा तसा तुकडा 
किता येतो. या िाकभ स माऊंट कटि म्हितात. हा कटि पभिी णिणटश बनािटीिा (स्टॅन्ले) णमळत असे. 

 
आता हा िाकभ  कटि आपल्याकडेही बनतो. तो िागंल्या प्रकाििा असतो. या िाकभ त एकधािी पाते 

मुठीत घट्ट बसणिता येते ि आपिास हि ेतसे काम किता येते. सेफ्टी िेझििी पाती बसणिण्याच्या मुठी सुद्धा 
णमळतात. िेझििे िापिलेले पाते घालभनही याने उत्तम काम किता येते. 

 
कापण्याच्या कामाच्या िळेी खाली पत्रा अथिा जाड काि घ्यािी म्हिजे काट साफ येतो. 
 
                 (Plough):– मिाठीत या इगं्रजी शब्दासं ‘िंधा’ म्हितात, पि सिय कामगािानंा 

(बाइंडसय ) तो पलुािा या नािानेि माहीत आहे. पुलािा हा (Plough) ह्या शब्दािा अपभं्रश झालेला आहे. 
असो, हा िंधा णिकत णमळतो पि तो फािि महाग असल्यामुळे घेिे जिा जडि िाटते. णशकंद्याप्रमािे हाही 
घिी बनणिता येईल. तो असा :— 

 
पुलािा किण्याकिता फळ्यािें दोन िौकोनी २४·५ स. मीटि लाबं, १४ सें.मी. रंुद ि ३ ते ० सें. 

मी. जाड. (८ इिं लाबं, १॥ इंि जाड, ० इंि रंुद, ि १। ते १॥ इंिजाड) अशा मापािे तुकडे घ्यािते. त्या 
िंध्याकणिता लाकडी स्क्रभ िी आिश्यकता असते ि त्याला णफिणिण्यास मभठही लागतेि. आता या दोन 
तुकड्यानंा िरून साधाििपिे ० सें.मीटि (दीड इिंा) िि स्क्रभ च्या जाडीिी िोके पाडािी ि मागल्या फळीत 
पेिपट्टीने आटे पाडभन घेऊन स्क्रभ  णफिता किािा. म्हिजे स्क्रभ  णफिणिल्यास मागील फळी मागे पुढे होईल. 
त्या फळ्या सािख्या िाहण्याकिता खालभन दीड इंिािि प्रत्येक फळीत २·५ सें. मी. िौिस (एक इंि 
िौिस) अशी िोके पाडभन त्या िोकातभन २·५ सें. मी. िौिस. (एक इंिी िौिस) लाकडी गज घालािा 
म्हिजे हे गज फळ्यानंा मागयदशयक (Guides) होतील. णशकंद्यातं साणंगतल्याप्रमािे येथेही स्क्रभ  पक्का 
िाहण्यास पािि (Pin) ही पाणहजेि. ह्या गोष्टी केल्या म्हिजे फतत िंधा तयाि झाला; अद्याप त्याला 
कापण्याकिता लागिाऱ्या सुऱ्या जोडाियाच्या आहेति; त्या पुढीलप्रमािे जोडाव्या. पुढल्या फळीच्या 
तळाशी मधोमध सुिीच्या आकािािा गाळा लाकडात घ्यािा. सुिी साधाििपिे इंग्रजीतील ‘टी’ आकािािी 
असािी म्हिजे ििििच्या बाजभच्या लाबं कानात िोके पाडभन स्क्रभ ने सुिी पक्की बसणिता येईल. दुसिीही एक 
प्रकाििी िपटी सुिी असते ती सबंध गाळािि मािते ि तीही स्क्रभ नेि पक्की बसिािी लागते. सुिीिी लाबंी 
बाजभच्या लाकडाच्या रंुदीपेक्षा थोडी जास्त लाबं लागते, म्हिजे कापिे सोईस्कि होईल. नाहीति सुिी 
बाहेि न येता आति िाहील ि पुस्तक कापले जािाि नाही, सुिी ि लाकडातील गाळा यासबंंधी आिखी 
एक गोष्ट सागंाियािी म्हिजे हा गाळा इतका खोल असािा की, सुिी स्क्रभ ने पक्की बसल्यािि स्क्रभ िी 
टोकेसुद्धा िि िाहता उपयोगािी नाहीत. नाहीति त्या स्क्रभ ने णशकंद्यािे लाकभ ड खिाब होईल. अशा प्रकािे 
केलेला िंधा उत्तम प्रकािे काम देतो. 
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            (Cutting Machine):– ह्यालाि इंग्रजीत णगलोणटन (Guillotine) म्हितात, पि 

‘ककटग मशीन’ हाि शब्द फाि प्रिािात आहे. आता ही यंते्र णनघाल्यापासभन सहसा णशकंद्यािि कोिी 
कापिीिे काम किीत नाहीत. जेथे थोडकेि काम असते अशा णठकािी (अथात्  शहिातभन नव्हे) िंध्यानेि 
पुस्तके अद्यापपयंत कापली जातात. ह्या यतं्र कापिीने पुस्तक उत्तम गुळगुळीत कापले जाते ि त्या 
कापलेल्या बाजभिि इति कामे किण्यास णततकेि सोपे जाते. पि हे यंत्र बिेि महाग असते. त्यात सुद्धा 
पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. तिफ कापिी यंत्रा (Lever-Cutting Machine) पासभन तो शततीिि िालिािी 
कापिीिी यंते्र आज प्रिािात आहेत. 

 

 
 
कापिी यतं्र–मग ते णलव्हििे असो अथिा इति प्रकाििे असो बकु-बाइंकडगच्या व्यिसायात नेहमी 

लागिािे हे यंत्र आहे ि ते शतयतो प्रत्येकाने ठेिाि.े 
 
पुठे्ठ िगैिे कापण्यासाठी एक मोठी काति असते. णहिे प्रिािातील नाि बोटकैिी असे आहे. 

बोटकैिी हे नाि ति धेडगुजिी आहेि, कािि बोट हा मिाठी शब्द असभन कैिी म्हिजे कातिी हा शब्द कहदी 
आहे. अथात बोटकैिी हा शब्द कहदी ि मिाठी असा णमळभन झाला आहे ि त्यािा अथय बोटाने अथिा हाताने 
काम किता येिािी कातिी असा होतो. णहिा उपयोग पठु्ठ्ठ्यािे तुकडे िगैिे किण्याकडे होतो. कापिीिी 
यंते्र (Cutting Machines) णनघण्यापभिी पुस्तकाकिता लागिािे पुठे्ठ ह्या कातिीने कापीत असत. आता पठेु्ठ 
कापण्याकिता दुसिी यंते्र णनघाली आहेत. त्या यंत्रानंा इंग्रजीत स्रॉ बोडय कटि (Straw Board Cutter) 
म्हितात. या यंत्रािे सुद्धा मिाठी प्रिािातील नाि बोटकैिीि आहे. पणहली, हाताने काम किण्यािी 
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हातकाति (बोटकैिी) अगदीि साधी असते. कल्पनाि द्याियािी झाल्यास अशी देता येईल की, पत्र्यािे 
काम कििाऱ्या (Tin-maker) जिळ जी कातिी असते त्याि प्रकाििी ही असते. िागंल्या लोहािाकडे 
दोन कानशी णदल्यास तो सुद्धा ती बनिभन देऊ शकतो. फतत काळजी एिढीि घ्यािी लागते की, दोन पाती 
एकािि एक ठेिभन जेथे स्क्रभ  अथिा णखळा (Rivet) मारून बसणिलेला असतो तो साधंा घट्ट झाला आहे की 
नाही हे पाहाि ेलागते, नाही ति पुठ्ठा कापताना त्याच्या धसड्या उडतात. आिखी एका गोष्टीिी काळजी 
घ्यािी लागते ती ही की कातिीला धाि अथिा पािी िागंले णदलेले आहे की नाही हे पाहाि ेलागते. ह्या दोन 
गोष्टींकडे लक्ष णदल्यास येथे कििभन घेतलेली कातिीसुद्धा उत्तम होते. 

 

 
 
पुस्तकाच्या कव्हिच्या पुठ्ठ्ठ्यानंा, णशिण्याकिता, िोके पाडण्यािी जरूिी असते; ि ते काम िोके 

पाडण्याच्या यंत्राने किता येते. या यतं्राला इंग्रजीत होकलग मणशन ( Holing Machine) म्हितात. सियि 
पुस्तकािें पठेु्ठ णशिलेले असतात असे नाही. महत्त्िाच्या, णटकाऊ ि उत्कृष्ट बाधंिीच्या पुस्तकािें पठेु्ठ 
तेिढेि णशिण्यात येतात. हे िोके पाडण्यािे काम टोच्याने होऊ शकते; ि पुष्ट्कळ णठकािी टोच्याने 
कितातही; सियि णठकािी यतें्र असतात असे नाही. 

 
करवि:–पुस्तकाला णशिण्याकिता बािीक खािे पाडाि े लागतात. ज्याप्रमािे आपि लाकभ ड 

कापतो त्यािप्रमािे पसु्तकाला कापभन खािे पाडाि े लागतात. खािे पाडण्यासाठी बािीक दात्यािी, िि 
पट्टी असलेली किित िागंली; कािि ती लििीक नसते. त्यामुळे किित ताठ िाहभन िाकत नाही ि खािा 
िडे्यािाकड्या पडत नाहीत. केव्हाही पट्टीिी, बािीक दात्यािंी, ताठ ि न लििाऱ्या पानािी कििति 
उत्तम होय. लोखंड कापण्यािी हॅक सॉ सुद्धा िालते. या किितीस लहानमोठ्या दात्यािी पाती आपिास 
हिी तशी लािता येतात. 

 

 
 
             :– या पट्ट्ट्यानंाि इंग्रजीत (Blacking Board) म्हितात. ह्यािें काम म्हिजे 

पुस्तकािी गोलाई काढताना त्या पट्ट्ट्या दोन्ही बाजभंस ठेिभन पुस्तक दाबभन िि हातोडीने मारून गोलाई 
काढािी लागते. गोलाई काढल्यािि पुस्तकाला जी कड येते ती काढण्याकडेि यािंा णिशषे उपयोग होतो. 
यंते्र णनघण्यापभिी या पट्ट्ट्याचं्या सहाय्यानेि णशकंद्यात पुस्तके दाबभन धरून कापीत असत. पट्ट्ट्या 
स्थाणनक सुतािाकडभनही कििभन घेता येतील. १४ सें. मी. (िाि इंि) रंुदीच्या आपिास हव्या तेिढ्या लाबं 
मापाच्या पट्ट्ट्या, आणि २·५ ते ३ सें. मी. (एक ते सव्िा इंि) जाड पट्ट्ट्यािें दोन तुकडे घ्याि.े ििच्या 
बाजभस णित्रातं दाखणिल्याप्रमािे उतिती कडा मािािी ि बाकी सिय साफ िंधभन काढािी. पट्टीच्या आतील 
बाजभस िरून ०से.मी. लाबं ि १ सें. मी. खोल (दीड इंि लाबं ि एक ते दीड सभत खोल) असा जाड खाच्या 
घ्यािा ि त्या खाच्यात ििील जाडीिी ि रंुदीिी लोखंडी पट्टी स्क्रभ ने बसिािी. कािि या पट्ट्ट्यािि 
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हातोडीिे िगैिे माि बसिाि तेव्हा ही पट्टी असल्याने कडा उत्तम िाहतील. फतत लाकडाच्याही फळ्या 
िापिता येतात; पि त्या णटकाऊ होिाि नाहीत. काही णठकािी फतत लोखंडीि पट्ट्ट्या िापिल्या जातात. 

 

 
 
                 (Straw-Board Cutter):– आजकाल हे यतं्र साधाििपिे पसु्तकािंी कामे 

हजािािािी कििािाकडे असते. कािि त्यामुळे पठेु्ठ कापण्यािे काम सोईिे ि मापाबिहुकभ म होते. 
त्यातसुद्धा दोन सुऱ्या असतात. एक खालच्या पाट्याला (Plate) स्क्रभ ने बसणिलेली असते ि दुसिी ििच्या 
हाताला असते. ििच्या सुिीने पुठ्ठा कापला जातो ि पाट्याच्या सुिीने त्याच्या धसड्या उडभ  न देता तो साफ 
केला जातो. ह्या पाट्यािि इंिाच्या खुिा िगैिे करून मापािे साधन ठेिलेले असते. एिढेि नव्हे ति त्या 
मापािि एका पट्टीने कायमिे माप णमळण्यािी सोयही केलेली असते. त्यामुळे पठेु्ठ एका मापािे कापता 
येतात. आता कापताना पठु्ठा हलभ  नये म्हिभन तोही दाबभन धिण्याकिता एका पट्टीिी सोय केलेली असते ि 
ही पट्टी पायाने ओढभन धिता येते. त्यािप्रमािे ती गेजपट्टी यंत्राििही बसणिलेली असते. त्यामुळे कापताना 
पुठ्ठा हालण्यािी िीती नसते ि नेमका मापािा तुकडा पुढे पडतो. 

 

 
 
ह्याखेिीज दोिा, सुया, निािी, धािेिा दगड, खळीकिता पातेल्या, सिसािे िाडें, घड्या 

घालण्याच्या पट्ट्ट्या (Folder), कंुिा (Brush), िंग उडणिण्यािा कंुिा, णशकलगाि (Burnisher), 
हातोड्या, गुळगुळीत फिशी, िाकभ , कातऱ्या इत्यादी णकिकोळ हत्यािे ि साधने लागतात. निीन 
व्यिसायािी सुििात कििाऱ्या कोिाही जिळ सियि हत्यािे असतात असे नाही, ति जसजशी कामे येत 
जातात तसतशी ती हत्यािे जमत जातात असा माझा स्ितःिा अनुिि आहे. एिढ्या हत्यािािंी माणहती िि 
साणंगतली; ह्याखेिीज आिखीही काही हत्यािािंी माणहती सागंता येईल; पि येथे अगदी आिश्यक तेिढीि 
हत्यािािंी माणहती साणंगतली आहे. निणशतया मािसाला ही माणहती पुिेशी असली तिी त्याने ही आणि 
इतिही या धंद्यातील हत्यािे िौकसपिाने आपल्या दृष्टीखालभन घालािीत. केव्हाही केिळ िियन 
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िािण्यापेक्षा ती हत्यािे प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पाणहल्यास तत्संबधंी ज्ञान हे मनात पके्क ठसेल आणि त्यािंा 
उपयोग केव्हा ि कसा किाियािा हेही लक्षात येईल. 

 
कोितेही काम उत्कृष्ट किण्यास िागंल्या हत्यािािंी ि कािाणगिािंी जरुिी आहे. बाधंिीकाम 

(बाइंकडग) ही एक कला असल्यामुळे, तीकिता िागंल्या हत्यािािंी आणि कािाणगिािंी जरुिी आहे यात 
शकंा नाही. 

❀    ❀ 
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प्रकिि णतसिे 
वजिे व मापे 

स्िातंत्र्यानंति इ. स. १९५८ मध्ये िजनामापािंा कायदा झाला ि आपल्या देशात सियत्र देशमान 
पद्धती स्िीकािली गेली. आता सिय व्यिहाि निीन िजनामापापं्रमािे अमलात येत आहेत. त्यामुळे सिय 
णठकािी लाबंीरंुदािी मापे सेंटीमीटि ि िजने णकलोगॅ्रम अशा िाषेत येतात. त्यामुळे कागदािी लाबंी रंुदी 
सेंटीमीटिमध्ये ि िजन णकलोमध्ये णलणहतात. प्रत्यक्षात कागद िगैिे पभिीच्या आकािाति असतात. 

 
दशमान पद्धतीच्या मापािे प्राथणमक एकमान जे "मीटि" त्यािरून या पद्धतीस मेणरक हे नाि 

प्राप्त झाले आहे. मीटििा मभळ नमुना फ्रान्समध्ये सेिसय येथील आतंि िाष्ट्रीय िजने–मापे कें द्रात ठेिला 
आहे. या पद्धतीत िजने मापे यानंा दशमान पद्धती सहज लागभ किता येते. 

 
महािाष्ट्रात औद्योणगक णििाग (Industries Department) मंुबई येथे सिकािमान्य िजने ि मापे 

यािें अणधकृत नमुने ठेिले आहेत. 
 
आपिास आज कागदािे पणिणित असलेले आकाि, लाबंी, रंुदी ि िजन पभिीच्या इंख्ग्लश (णिणटश 

स्टँडडय) पद्धतीप्रमािे माहीत आहेत. आपि तसेि णशकलो. 
 
नव्या पद्धतीप्रमािे णिमािि कागदािे िजन पौंडाऐिजी णकलोमध्ये णलणहतात. कागदािी लाबंी ि 

रंुदी इंिामध्ये न णलणहता सेंटीमीटिमध्ये णलहतात. आपि इंिािे कोष्टक णशकलो. दशमान पद्धती निीन, 
त्यािी नाि ेि मापे िगेळी असल्याने निीन कोष्टके माणहती असिे जरूि आहे. 

 
दशमान एकमानािंी गुिके ि उपगुिके याचं्यामागे जोडाियाच्या अक्षिािंी मभल्ये 
 

पभिाक्षिे संकेत/संके्षप संख्यात्मक मभल्य  
टेिा ककिा मेगामेगा T १,४४४,४४४,४४४,४४४ १४/१२ 
णगगा ककिा णकलो मेगा G १,४४४,४४४,४४४ १४/९ 
मेगा M १,४४४,४४४ १४/६ 
णकलो K १,४४४ १४/३ 
हेतटो H १४४ १४/२ 
डेका D १४ १४ 

 
पभिाक्षिे संकेत/संके्षप संख्यात्मक मभल्य  
डेसी d ४·१ १४/१ 
सेंटी c ४·४१ १४/२ 
णमली M ४·४४१ १४/३ 
मायको u ४·४४४,४४१ १४/६ 
नोिो ककिा णमलीमायको h(mu) ४·४४४,४४४,४४१ १४/९ 
णपको ककिा मायमो मायको p(uu) ४·४४४,४४४,४४४,४४१ १४/१२ 
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दशमान पद्धतीत मापण्यािे तीन प्रकाि आहेत 
(१)  िजनासाठी–णकलोगॅ्रम. 
(२)  लाबंी रंुदीसाठी–मीटि. 
(३)  धािक (पातळ पदाथय) साठी–णलटि. 
 

            

          
१४ णमणलमीटि = १ सेंटीमीटि १४ मीटि = १ डेकामीटि 
१४ सेंटीमीटि = १ डेसीमीटि १४ डेकामीटि = १ हेतटोमीटि 
१४ डेसीमीटि = १ मीटि १४ हेतटोमीटि = १ णकलोमीटि 

 
   ज    
१४ णमणलगॅ्रम = १ सेंटीगॅ्रम १४ हेतटोगॅ्रम = १ णकलोगॅ्रम 
१४ सेंटीगॅ्रम = १ डेसीगॅ्रम १४४ णकलोगॅ्रम = १ कक्वटल 
१४ डेसीगॅ्रम = १ गॅ्रम १४ कक्वटल   
१४ गॅ्रम = १ डेकागॅ्रम ककिा = १  टन 
१४ डेकागॅ्रम = १ हेतटोगॅ्रम १४४४ णकलोगॅ्रम  

 
           
१४ णमणलमीटि = १ सेंटीणलटि १४ णलटि = १ डेकाणलटि 
१४ सेंटीणलटि = १ डेसीणलटि १४ डेकाणलटि = १ हेतटोणलटि 
१४ डेसीणलटि = १ णलटि १४ हेतटोणलटि = १ णकलोणलटि. 

 
दििोजच्या व्यिहािात लागिािी ठोकळ मापे खालीलप्रमािे : 

 
१ इंि = २·५० सेंटीमीटि १ तोळा = ११·६६ गॅ्रम. 
१ फभ ट (१२ इंि) = ४·३४०८ मीटि १ पौंड = ०५० गॅ्रम. 
   (३४·०८) सें. मीटि. १ शिे (पभिीिा) = ९३३·१४ गॅ्रम. 
१ िाि (३ फभ ट) = ४·९१० मीटि. १ णकलोगॅ्रम = १४४४ गॅ्रम. 
१ मीटि = ३९ इंि. १ णकलोगॅ्रम = २·२४० पौंड 

 
१  इंणप. गलॅन = ०·५०६ णलटि १४४४ गॅ्रम = १ णकलो. 
१  टन = २२०४ पौंड (पभिीिे िजन) १४४ णकलो = १ कक्वटल. 
१  टन = २२४५ पौंड (मेणरक िजन) १४ कक्वटल )  
१  टन = १४४४ णकलो ककिा २२४५ पौंड. अथिा )= १ टन (मेणरक टन)  
   १४४४ णकलो )  
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आता िस्तभिी लाबंी रंुदी सेंटीमीटि अथिा णमणलमीटि मध्ये देतात. अशा िळेी आपिास 
सहजसाध्य माणहती होिे जरूि आहे. तीही इंिात कशी काढाियािी ते पाहभ. एक इंि म्हिजे णकती 
सेंटीमीटि हे िि साणंगतले आहे. त्या कोष्टकािरून सेंटीमीटििे इिं सहज किता येतात. 

 
हीि लाबंी रंुदी णमणलमीटि मध्ये णदली असल्यास थोडे गणित किाि े लागते. हे गणित कसे 

किाियािे ते खालील समीकििात दाखिभन णदले आहे. 
 

णमणलमीटि = इंि. १४×२·५० 
 

❀    ❀ 
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प्रकिि िौथे 
प स्िक हचकटहवण्यास लागणारे पदाथभ 

 
 ळ:–  ळ        : 
 

सध्या प्रिािात असलेले खळीिे प्रकाि (१) गव्हाच्या सपीटािी (मदैा) खळ (२) तादुंळािी खळ 
(३) आिारूटािी खळ (०) कििोतयािी खळ. 

 
                (      )  ळ:– सपीट अथिा मदैा बाजािात केव्हाही णमळतो तो णिकत 

घ्यािा. मदैा जुनाट असल्यास णकडलेला असतो, त्यामुळे आतील णिकिाई नाहीशी होते ि म्हिभन अशा 
णकडकट मदै्यािी खळ उपयोगी पडत नाही. त्याकिता निीन मदैा उत्तम. ह्या खळीिे पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. 
पुस्तकाच्या बाधंिीत खळ सिय णठकािीं लागते. अथात ती णजतकी उत्तम किता येईल णततकी िागंली. 
कोित्याही णपठास अथिा धान्यास काही ठिाणिक कालानंति कीड लागते. अथात् ती या मदै्यासही 
लागिािि. खळ केल्यानंति णकडीिा उपद्रि होऊ नये म्हिभन खळ किताना त्यातं काही कृणमनाशक द्रव्ये 
घातल्यास ही खळ नासत नाही; म्हिभन तुिटी, मोििभद, लिगंािे तेल ककिा इति णिषािी औषधे घालभन 
तयाि केलेल्या खळीस कीड लागण्यािी िीती नसते. आपल्याकडे जे खळीिे प्रकाि प्रिािात आहेत त्यात 
तुिटी अथिा मोििभद िापितात. खळ केव्हाही उगाि जास्त करून ठेिभ नये, कािि ती िाळते ि ती 
जसजशी िाळत जाईल तसतशी त्यातील णिकिाई कमी होत जाते. शतयतोिि दि दोन णदिसाआंड ताजी 
खळ कििे उत्तम. ही ताजी खळ कामास िागंली असते. 

 
 ळ        :– साधाििपिे अदपाि (१२५ गॅ्रम िाि) मदैा घ्यािा ि ह्यात कृणमनाशक म्हिभन १४ 

गॅ्रम (१ तोळा) तुिटीिी ककिा मोििुदािी पभड घालभन दोन्ही पुिेशा पाण्यात कालिािी. कालिताना आतील 
णपठभळ गाठी सिय मोडाव्या ि पातळ सिबिीत णमश्रि तयाि किाि.े मग हे पािी िलुीिि अथिा स्टोव्हिि 
ठेिभन णशजिाि.े बाधंिीच्या कािखान्यात णनघिािे पुठ्ठ्ठ्यािे तुकडे िगैिे िद्दी िाया जाऊ नये म्हिभन साधी 
िभल उत्तम. कािि िलुीत िद्दी िगैिे जाळता येते ि आपलेही काम होते; काटकसिीच्या दृष्टीने असे कििे 
फायदेशीि आहे. खळ किताना िुलीिि िाडें ठेिल्यानंति ते णमश्रि सािखे ढिळले पाणहजे; नाहीति त्यात 
गाठी होतात ि अशी गाठीिी खळ कामास णनरुपयोगी असते. ही ढिळण्यािी णक्रया णमश्रि आळभन येईपयंत 
सािखी िालभ  ठेिािी. आळभन आल्यािि आिखी पािी घालभन ते पके्क णशजभ द्याि.े खळ पभिय तयाि झाल्यािि 
णतला एक प्रकाििा खमंग िास येतो; हा िास आल्याबिोबि खळ पभिय तयाि झाली असे समजाि ेि िाडें 
खाली उतिाि;े खळ केव्हाही जास्त घट्ट करू नये; ही जिा सैलि असािी म्हिजे काम सफाईदाि होते. 
स्टोव्हिि खळ केल्यास दि खेपेस स्टोव्ह पेटणिण्यािा िगैिे त्रास होतो म्हिभन हा प्रकाि एिढा प्रिािात 
नाही. 

 
     ळ     ळ:— तादंळािे पीठ घेऊन त्यातही कृणमनाशक पदाथय टाकभ न ििीलप्रमािेि खळ 

किािी. 
 
     ळ               ळ :—तादंभळ ि उडदािी डाळ दोन्ही २:१ या प्रमािात णमसळभन दळभन त्या 

णपठािी खळ मदैा णमळत नसल्याने युद्धजन्य कालात िापिात आली होती ह्या खळीला णिकिाई बेतािी 
येते. मोििुदािी पभड कृणमनाशक म्हिभन िापिािी. बाकी कृती नेहमीप्रमािे. 
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                        ळ:—हा पदाथं पाढंिा स्िच्छ णपठासािखा असतो. आपल्याकडे 
बाजािात हा पदाथय तिकील ि आिारुट या दोनही नािाने ओळखतात. हे आजाऱ्यास हलके अन्न म्हिभनही 
णदले जाते. आिारुटािी खळ फाटकी पुस्तके िगैिे णिकटणिण्यासाठी फािि उपयुतत आहे. हे पीठ 
पाण्यात कालिभन िि णदलेल्या कृतीप्रमािेि खळ किािी. ह्या खळीिा सिांत मोठा उपयोग नकाशािि 
लािण्याकडे कितात. नकाशाला तकाकी (ग्लेकझग) येण्याकिता या खळीिे एकदोन हात देतात ि मग 
त्यािि कागदािे िोगि (Paper Varnish) लाितात; त्यामुळे नकाशाला उत्तम तकाकी येते. आिारुटािी 
खळ तयाि केल्यािि ती पनु्हा साध्या पाण्यात कालिभन ते पािी नकाशािि लािाियािे असते. अशा 
कामाकिता सिबिीत खळ उत्तम. कािि ही फाि घट्टही नसते ि फाि पािसळलेली (पाििट) नसते. 
आिारुटािी खळ फोटोच्या कामात फाि िापितात. 

 
           ळ:—युद्धजन्य पणिख्स्थती ि खाद्य पदाथािा दुष्ट्काळ म्हिभन मदैा बदं 

झाला.त्यािळेी लोक ि सिकाि णििाि करू लागले ि त्यानंी णनिणनिाळ्या प्रकािे संशोधन करून या 
अडििीिा पणिहाि केला. संशोधनािा इष्ट पणििाम म्हिभन कििोतयािी एक प्रकाििी पभड तयाि झाली ि 
आज ती कििेिी खळ (Tamarind Starch) या नािाने ओळखली जाते. णहिा कािखाना हैद्राबाद 
संस्थानात आहे. ही खळ बनणिण्यािी कृती पुढीलप्रमािे आहे:— 

 
खळीिी पभड तयाि णमळते. पभड िात्रिि पाण्यात णिजत टाकािी. णिजभन पुडीिा एकजीि होतो ि 

िागंली फुलभन येते. पुडीिि दोन बोटे पािी ठेिाि.े जसजशी फुगेल त्याप्रमािे पािी आटत जाईल. खळ 
णशजणिण्यापभिी त्यात कृणमनाशक द्रव्ये टाकािी. सियसाधािि कामास खळ हिी असल्यास आहे. तशीि 
णशजिािी. णिणशष्ट णिकटणिण्याच्या कामास हिी असेल ति णमश्रि फडतयातभन गाळभन घ्याि.े बाकी कृती 
नेहमीच्या णशजणिण्याच्या पद्धतीप्रमािे किािी. खळ पक्की णशजल्यािि एक प्रकाििा कििोतयािा खमंग 
िास येतो. हा िास आल्यािि पाण्यािा एक हबका मारून पुन्हा थोडी णशजिािी म्हिे खळ तयाि झाली. या 
खळीला णिकिाई िागंली असते. 

 
              :—कृणमनाशक पदाथय म्हिभन तुिटी, मोििभद, लिगंािे तेल ककिा इति णिषािी 

औषधे िापिण्यात येतात. कहदुस्थानात तिी तुिटी ि मोििभद ही दोनि औषधे प्रिािात आहेत, एिढेि नव्हे 
ति इतिही काही औषधे िापितात यािी कल्पनाही आपल्याकडे नाही. तुिटी िापिल्याने खळ पाढंिी िाहते 
ि मोििभद घातल्याने णहििट िंगािी होते. साधाििपिे अदपाि (दहा तोळे) णपठास िाि ते आठ आिे िाि 
मोििभद पुिेसे होते. ह्यापेक्षा जास्त टाकभ  नये. 

 
नव्या संशोधनाने खळीिे प्रकािही बिेि उपलब्ध झाले आहेत. कामाच्या िगेिगेळ्या प्रकािात ि 

िळेेच्या बितीिा प्रश्न उद ििल्यानंति निीन शोधािा फायदा घ्यािा लागतो ि तो अिश्य घ्यािा. 
 
कॉनय प्रॉडतट ऑफ इणंडया, मंुबई या कंपनीने दििोजच्या कामाकिता उपयोगी पडिािी एक खळ 

केली आहे. इति खळींप्रमािे णतला बुिशी येत नाही. णिकिाई कमी होत नाही. बंद डब्यात ठेिल्यास न 
िाळता णकत्येक णदिस णटकते. कामास जरूिी असेल त्याप्रमािे या खळीत कमी जास्त प्रमािात पािी 
णमसळभन कामास योग्य अशी बनणिता येते. सियसाधािि कामात लागिािी ही खळ "जी पेस्ट" या नािाने 
ओळखली जाते. 
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    :—हा पदाथं जनाििाचं्या िामड्यापासभन ि हाडापासभन बनणितात. प्रथम ही िामडी ि हाडे 
पाण्यात क्षाि पदाथय (Acids) टाकभ न णिजणितात ि ती णशजिभन ते पािी तयाि होते त्यापासभन सिस तयाि 
कितात. सिसात उत्तम, मध्यम ि कणनष्ठ असे प्रकाि आहेत. उत्तम सिसािे पातळ पते्र असतात; हे पते्र 
पािदशयक असभन लिणिक णपिळसि िंगािे असतात. त्याला इंग्रजीत णजलेटीन म्हितात ि हेि नाि सियत्र 
प्रिािात आहे. णजलेणटनिा आिखी एक प्रकाि पाहाियास णमळतो, तो म्हिजे शिेयासंािख्या तािा 
असतात ि त्यािंा िंग पाढंिा असतो. णजलेणटन णशजिभन तयाि केल्यास त्याला घाि ककिा िास येत नाही. 
दुसिा प्रकाि म्हिजे आपल्या नेहमीच्या प्रिािातला पट्टीिा सिस होय. हा सुद्धा थोडा पािदशयक ि स्िच्छ 
असतो, पि त्याला िास येतो. कणनष्ठ सिस म्हिजे गाळसाळि असतो; त्यात खडेमाती णमसळलेले णबन 
आकािािे असे काहीतिी तुकडे असतात. त्याला घािही फाि येते ि कामासही हा सिस खिाब असतो. 
फ्रान्स ि जमयनीमध्ये हल्ली सिस हाडापासभन तयाि कितात पि तो इतका िागंला नसतो. कहदुस्थानातसुद्धा 
सिस तयाि होतो ि तो आता िागंल्या प्रकाििा होऊ लागला आहे. तोही उत्तम काम देतो. णकत्येक लोक 
सिसातसुद्धा मोििभद टाकतात. 

 
        :— संशोधनातभन आता तयाि सिस (Liquid Glue) णमळभ लागला आहे. हा सिस 

णशजित बसाि े लागत नाही. पिदेशात या प्रकाििा सिस सिास िापितात. कािि तेथे कामगािािी 
मजुिी, िळे ि कामगािािंी दुर्ममळता आली तेव्हा कशी ि कोठे बित किता येिे शतय आहे, ह्याबद्दल 
संशोधन झाले. याि संशोधनातभन तयाि सिस बाजािात आला. हा तयाि सिस डब्यातभन पातळ स्िरूपात 
णमळतो. 

 
             :—थोडा सिस िाडं्यात घेऊन त्यात थंड अथिा गिम पािी णमसळभन आपिास 

हि ेअसेल त्याप्रमािे पातळ अथिा जाड णमश्रि तयाि किाि ेि िापिाि.े या सिसात सिसािा णिकटपिा 
कोित्याही प्रकािे  कमी होत नाही ि ििपभि णिकिाई णमळते. या सिसास एक प्रकाििा मधुि िास येतो, 
त्यामुळे काम किताना घाि िाटत नाही. 

 
ससथेहटक ग्ल्य:ू—पिदेशातभन येिाऱ्या माणसकाचं्या पाठी (बॅक) िि कागदी कव्हि णिकटणिताना 

कसथेणटक ग्ल्यभ िापितात. साध्या सिसापेक्षा या सिसाने कागद पक्का बसतो. िषािे अंक एकत्र बाधंता 
येतात. यातील मुख्य अडिि हा सिस पाने फाडभन काढतो. हा सिस णििट िबिासािखा लाबंिािा असा 
असतो. अशा िळेी थोडे पािी लािल्यास निम पडतो. 

 
आपल्याकडेही तयाि सिस होऊ लागला आहे. पि तो इतका प्रिािात नाही. (बनणििाऱ्या 

शास्त्रज्ञानंी माणहती न णदल्याने जास्त णलणहता येत नाही. या कािखानदािांना आपले गुणपत उघडे पडेल 
यािी धास्ती त्यानंी घेतली असािी ). 

 
सरस ियार करणे:—िि साणंगतलेल्या प्रकािापंैकी पट्टीिा सिस बाधंिीच्या कामास िागंला 

असतो. ह्या पट्ट्ट्यापंासभन आपिास उपयोगी असा पातळ सिस कामाकिता केला पाणहजे. णदिसािे काम 
संपल्यािि घिी जाताना अथिा सामान आििण्यापभिी दुसऱ्या णदिसाकणिता ह्या पट्ट्ट्या घेऊन, फोडभन, 
पाण्यात णिजत टाकाव्या. िात्रिि णिजभन त्या पाण्याशी अगदी एकजीि होऊन जातात. असा णिजत 
टाकलेला सिस णशजणिण्यास फाि सुलि होतो ि आपले काम सुकि होते. मग ज्याप्रमािे कामास घट्ट 
अथिा पातळ सिस हिा असेल त्याप्रमािे त्यात कमीजास्ती पािी णमसळाि.े 
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सरसाचे र्ाडें (हकटली):—याला इंग्रजीत ग्ल्यभ पॉट (Glue Pot) म्हितात. नेहमी सिस 

उकळत्या पाण्याच्या उष्ट्ितेिि णशजणितात. एका णकटलीत पािी असते ि तीत लहान िाडें सिसाकणिता 
असते. पातळ णशजलेला सिस णकटलीतील ऊन पाण्यामुळे लिकि घट्ट होण्यािी िीती नसते. नेहमी सिस 
फाि प्रमािात तयाि न किता थोडथोडा किािा, त्यामुळे िििेिि ताजसिस कामास णमळत जाईल. 

 
ह्या धंद्यात येिाऱ्या उमेदिािास व्यिसायात पणहला धडा म्हिभन खळ, सिस किण्यािे काम नेहमी 

देतात. पगािाच्या दृष्टीने अथिा िळेेच्या दृष्टीने ह्या मुलानंी िुलीिि सािकाशपिे खळ केली तिी िालते. 
पि जेथे काम कििािी एक–दोनि मािसे असतील ि त्यािंा महत्त्िािा िळे अशा कामात जास्त मोडभ  नये 
असे िाटत असेल तेथे स्टोव्हसािखे दुसिे साधन नाही. आिखी एका प्रकािेही खळ ि सिस तयाि किता 
येतात. ज्यानंी शाळेतभन प्रयोग किताना स्टँडिि िाडें ठेिभन खालभन गसॅिा बनयि लािला असेल त्यानंा ही 
युतती खास पटेल. एक ििदा . लाईनिी बत्ती (णबजली) घ्यािी. णतच्या उंिीिा एक स्टँड (सोबतिे णित्र 
पहा) तयाि किािा; ििच्या बाजभस एक गोल कडे करून त्यािि िाडें ठेिण्यािी व्यिस्था किािी. त्या 
णदव्याच्या उष्ट्ितेिि खळ, सिस िगैिे उत्तम तयाि होतात, असा लेखकािा आजपयंतिा अनुिि आहे. हा 
स्टँड लेखकाने घिी बनणिला आहे. तो खालील कृतीप्रमािे घिीही बनणिता येईल. २३×१५ सें. मी. (९×६ 
इंि) रंुदीिा एक लोखंडी पाट्यािा तुकडा घेऊन त्याला खाली पट्ट्ट्या ठोकभ न पाट तयाि किािा. १·२५ 
सें. मी. (एक अधा इंि) नळीिा, अदमासे ०५·५ ते ०८·५ सें.मी. (१८ ते १९ इिं) लाबंीिा तुकडा घेऊन 
त्याला आटे पाडाि.े ििच्या बाजभस आट्यािि एक िाकी (िेक नट) बसिािी. आता पाटास रंुदीच्या मध्ये 
मागील बाजभपासभन २·५ सें. मी. (एक इिं) आत नळीच्या जाडीिे एक िोक पाडाि ेि ती नळी त्या िोकात 
बसिभन खालभन दुसिी िाकी (नट) बसिािी म्हिजे ही नळी उिी िाहील. आता िििे कडे िगिेै 
किण्याकणिता १ ते १·५४ सें. मी. (३II ते ० सभत) जाडीिी ९१·५ ते १४६·५ सें. मी. (३ ते ३II फभ ट) लाबं एक 
लोखंडी शीग घेऊन आपिास हि े असेल तेिढ्या लहान मोठ्या आकािािे कडे बनिाि;े कड्यापासभन 
अदमासे ७·५ सें.मी. (तीन इंि ) सोडभन काटकोनात शीग िाकिािी. आता णशगेिा लाबं ि सिळ िाग 
नळीच्या िोकात बसिािा, म्हिजे स्टँड तयाि झाला. कमीजास्त उंिी किण्यािी सोयही त्यात किता येते. 
नळीला दोन िोके पाडभन तेथे स्क्रभ  ठेिाि ेि आपिास हिा तेिढा उंि स्टँड करून स्क्रभ  घट्ट णपळले म्हिजे 
झाले. णदव्याला हिा णमळण्याकणिता बाजभस िोके असलेले नळकाडें णदव्याच्या खाली ठेिाि.े शजेािच्या 
णित्रामध्ये णदव्याच्या स्टँडिे सुटे िाग दाखणिले आहेत. त्यािरून हा स्टँड कििे णकती सोपे आहे हे सहज 
णदसभन येईल. हा स्टँड ि णदिा सोनेिी नाि ेमािण्याच्या िळेी णखळे (टाईप) गिम किण्यास उपयोगी पडतो. 
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िास्तणिक पाहता णिजेच्या उपकििाचं्या युगात हा स्टॅण्ड कििे योग्य िाटिाि नाही. पिंतु ग्रामीि 

िागात जेथे अत्याधुणनक सुणिधा उपलब्ध नसतात तेथे किता येण्याजोगी सोय म्हहिभन या स्टँडिी माणहती 
तपशीलिाि णदली आहे. 

❀    ❀ 
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प्रकिि पािि े
कागदास घड्या घालणे 

 
या प्रकििाच्या सुििातीपभिी येथे एक खुलासा कििे आिश्यक आहे, तो असा:— पिदेशातंील 

छापखान्यातंभन फतत छापण्यािे काम कितात. छापखान्याति पुस्तक बाधंण्यािा प्रघात णतकडे फािसा 
नाही. फतत पुस्तक–बाधंिीिीि कामे कििािी स्ितंत्र दुकाने असतात. त्यानंा बाइंडिी (Bindery) 
म्हितात. कहदुस्थानातील छापखान्यातंभन लहान-मोठ्या प्रमािािि बाधंिीिी कामे कितात. कहदुस्थानात 
छापखान्यातील बाधंिीखाते (Binding Department) णिशषेसे फायदेशीि नाही असेि म्हिाि े लागेल. 
बाधंिीखात्यात कसाही इसम िालतो. साधाििपिे काम नसल्यास अथिा निीन मािभस आल्यास त्याला 
नोकिीस घेण्यािे आपल्याकडील मायपोट म्हिजे बाधंिीखातेि होय. अडििीच्या िळेी छापखान्यातील 
इति खात्यानंा मािसे याि खात्यातभन पुिणिली जातात ि त्यात हुशािी दाखणििािास पुढे दुसऱ्या खात्यात 
प्रिशे णमळतो. माझ्या पाहण्यात तिी अशी स्ितंत्र्य बाधंिी काम कििािी मोठी मंडळी (Bindery) 
आपल्याकडे नाही. इति लहान लहान दुकाने पुष्ट्कळ आहेत, ती णकिकोळ कामे कितात. पि मोठ्या 
प्रमािािि फतत बाधंिीिीि दुकाने णनघाल्यास व्यिख्स्थत ि आज णमळते त्याहीपेक्षा उत्तम काम णमळेल. 
बाधंिी किण्यािे एक शास्त्र आहे ि प्रत्यक्ष बाधंिी कििे ही एक कला आहे ही कल्पनासुद्धा कहदुस्थानातील 
लोकानंा णशित नाही. त्या धंद्याणिषयी आजिी समजभत ही की, पुस्तकबाधंिीिा धंदा म्हिजे अणशणक्षताने 
किण्यािा धंदा; पि ही समजभत अगदी िुकीिी आहे. आजही समाजाच्या समजुतीत ि कृतीत फािसा 
फिक णदसत नाही. 

 
आपल्याकडे आता मात्र बाइकंडग कििािी मोठी दुकाने णनघाली आहेत. ही दुकाने पाठ्यपुस्तके, 

प्रकाशने िगैिेंिी काम कितात. 
 
ज्याला पिदेशात बाइंडिी (Bindery) म्हितात अशी आधुणनक यंत्रसामुग्री असलेली दुकाने 

नाहीत. फतत बाधंिीच्याि कामाच्या मोठ्या कंपन्या पिदेशात असल्या तिी त्यािें कामािे प्रकाि ि 
काययमयादा ठिलेली असते ि त्याकिता सिय सामग्री णसद्ध असते.  

 
कहदुस्थानातल्या औद्योणगक िाढीबिोबिि अशा एकदोन बाइकंडग कंपन्या मंुबईस णनघाल्या आहेत. 

त्यात होिािी कामे मयाणदति आहेत. 
 
          :—पुस्तकबाधंिीिे स्ितंत्र दुकान असले की तेथे हा नोंदीिा प्रश्न येतो. कािि 

कोित्या कामास कशी बाधंिी कििे िगैिेिी नोंद ठेिण्यािी जरुिी असते. छापखान्यासि हा बाधंिीणििाग 
जोडलेला असल्यास कायालया (ऑणफस)- मधभन सिय गोष्टी णलहभन येतात. त्यािळेी फतत 
णलणहल्याबिहुकभ म काम किाियािे असते. त्या नोंदीच्या णिठोऱ्यािे येथील प्रिािातील नाि ‘िकय नोट ककिा 
कभ पन’ आहे. हे दोन्ही शब्द इंग्रजी असले तिी ‘कभ पन’ हा शब्द मिाठीत फाि रूढ झाला आहे. आता ह्या 
नोंदणिठ्ठीिि (Coupon) खालील गोष्टींिी नोंद असािी लागतेः (१) मालकािे नाि ि पत्ता, (२) कामािे 
नाि, (३) काय काम कििे, (०) काम आल्यािी तािीख, (५) द्याियािी तािीख, (६) कामािा तपशील, 
(७) कामाला लागिािे सामान, (८) कामास लागलेला िळे, (९) आकाि, (१४) णिशषे सभिना. ह्याप्रमािे 
कामािी नोंदणिठ्ठी असल्यािि सहसा िभक होिाि नाही. एिढेि नव्हे ति कोित्याही कामाणिषयीिी माणहती 
ताबडतोब एका णठकािी सापडेल. जुन्या अथिा नव्या पसु्तकािंी कामे किताना काही िुका आढळल्यास 
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त्याबद्दल मालकास ताबडतोब कळणिण्यािी खबिदािी घेतल्यास आपल्यािििी जबाबदािी जाते. अशा 
िळेी त्याच्याकडभन पनु्हा सभिना येईपयंत काम पढेु िालभ  करू नये. 

 
          :—छापखान्यात छापलेले कागद पुष्ट्कळ प्रकाििे असतात. ओळखण्याकिता 

कागदािे शिेटी पसु्तकािे संणक्षप्त नाि ि आकडा घातलेला असतो. इंग्लंडमध्ये ि इतित्र छापखाने फतत 
कागद छापभन देतात; पुस्तक बाधंाियािे असल्यास पढुील सिय णक्रया बाधंिीच्या कािखान्यात होतात. 
कहदुस्थानात या कृती ि बाधंिी बहुतेक िळेा छापखान्याति होतात. फतत छापील कागदि आल्यास 
त्याच्या प्रथम घड्या घालभन मग सिय कामे किािी लागतात. घड्या सािख्या नसल्यास कामािी खिाबी 
होते. णकत्येक िळेा कागद असे छापलेले असतात की, ते मधोमध कापल्यास त्याच्या दोन प्रती होतात. 
िुकीकिता ि खिाबीकिता काही कागद जास्त छापाि ेलागतात, नाही ति मभळ प्रतीति शिेटी तभट येते; 
अशा िळेी थोडेसे जास्त कागद घेिेि फायदेशीि असते. 

 
    :—छापील कागद ठिाणिक आकािािे असतात असे नाही. िगेिगेळ्या कामास पानािंा 

आकाि लहानमोठा होतो त्याप्रमािे कागदाच्या आकािातही फिक पडतो. छापखान्यात जे नेहमी प्रिािात 
कागद आहेत त्यािंी नािे, कागदािे आकाि ि घड्यािें आकाि येथे णदल्यास अस्थानी होिाि नाही. असे 
िाटते. 

 
           
   (सियसाधािि घड्यािें आकाि 

नाि िौिस 
इंि 

आकाि (एकघडी फोणलओ) 
इंिात सें. मी. इिंात सें. मी. 

फुलस्केप २२९ ½ १३ ½ × १७ ३०·५ × ०३ ८ ½ × १३ ½ २१·५ × ३०·५ 
क्राऊन ३४४ १५ × २४ ३८ × ५१ १४ × १५ २५·५ × ३८ 
लाजय पोस्ट ३०६ ½ १६ ½ × २१ ०२ × ५३·५ १४ ½ × १६ ½ २६·५ × ०२ 
डेमी ३९३ ¾ १७ ½ × २२ ½ ००·५ × ५७ ११ ¼ × १७ ½ २८·५ × ००·५ 
मीणडयम ०१० १८ × २३ ०५·५ × ५८·५ ११ ½ × १८ २९ × ०५·५ 
िॉयल ५४४ २४ × २५ ५१ × ६३·५ १२ ½ × २४ ३१·५ × ५१ 
एणलफंट ५०४ २४ × २७ ५१ × ६९ १३ ½ × २४ ३०·५ × ५१ 
इंपीणियल ६६४ २२ × ३४ ५६ × ७६ १५ × २२ ३८ × ५६ 

 
  (सियसाधािि आकाि, दुप्पट ि 

नाि 
आकाि दुप्पट (डबल) 

इंिात सें. मी. इंिात सें. मी. 
फुलस्केप १३ ½ × १७ ३०·५ × ०३ १७ × २७ ०३ × ६९ 
क्राऊन १५ × २४ ३८ × ५१ २४ × ३४ ५१ × ७६ 
लाजय पोस्ट १६½ × २१ ०२ × ५३·५ २१ × ३३ ५३·५ × ८० 
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डेमी १७½ × २२ ½ ००·५ × ५७ २२ ½ × ३५ ५७ × ८९ 
मीणडयम १८ × २३ ०५·५ × ५८·५ २३ × ३६ ५८·५ × ९१ 
िॉयल २४ × २५ ५१ × ६३·५ २५ × ०४ ६३·५ × १४२ 
एणलफंट २४ × २७ ५१ × ६९ २७ × ०४ ६९ × १४२ 
इंपीणियल २२ × ३४ ५६ × ७६ ३४ × ०० ७६ × ११२ 
 (सुिना:- कागदािे आकाि ½ सें. मी. फिकात बिोबि आहेत. पटीमध्ये त्याि इंि ि सेंणटमीटिमध्ये) 

 
      
                     

दोन घड्या क्वाटों तीन घड्या ऑतटेव्हो 
कागदािा  िापि 

इंिात सें. मी. इंिात सें. मी. 
६¾ × ८½ १७ × २१·५ ०¼ × ६¾ ११ × १७ णलणहिे ि छपण्याकणिता 
७½ × १४ १९ × २५·५ ५ × ७½ १२·५ × १९ छपाईकणिता 
८¼ × १४½ २१ × २६·५ ५¼ × ८¼ १३·५ × २१ णलणहण्याकणिता 
८¾ × ११¼ २२ × २८·५ ५⅝ × ८¾ १० × २२ छपाईकणिता 
९ × ११½ २३ × २९ ५¾ × ९ १०·५ × २३ णलणहण्या-छपाईकणिता 
१४ × १२½ २५·५ × ३१·५ ६¼ × १४ १६ × २५·५ छपाईकणिता 
१४ × १३½ २५·५ × ३०·५ ६¾ × १४ १७ × २५·५ छपाई 
११ × १५ २८ × ३८ ७½ × ११ १९ × २८ पुठे्ठ 

 
िौपटीत णमळिािे कागद ि मापे) 

िौंपट(क्वॉड) 
कागदािा  िापि 

इंिात सें. मी. 
२७ × ३० ६८ × ८६ णलणहिे ि छपाईकणिता 
३४ × ०४ ७६ × १४२ छपाई 

 –   –  णलणहिे 
३५ × ०५ ८९ × ११५ छपाई 

 –   –  णलणहिे ि छपाई 
 –   –  छपाई 
 –   –  छपाई 
 –   –  पुठे्ठ 

प्रमािात फिक येईल. जास्तीत जास्त िभक ⅕ इंिापयंति येईल. 
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                        ,                              
दशमानानुसाि कागदािें प्रमाणित आकाि आणि इंि ि सेंटीमीटि यािें सममभल्य 

 
दशमान   

‘अ’ माणलका इंि सेंटीमीटि 
० अ ४ ६६ × ९३½ १६८·२ × २३७·८ 
२ अ ४ ०७ × ६६ ११८·९ × १६८·२ 
 अ ४ ३३ × ०७ ८०·१ × ११८·९ 
 अ १ २३½ × ३३ ५९·० × ८०·१ 
 अ २ १६½ × २३½ ०२·४ × ५९·० 
 अ ३ ११½ × १६½ २९·७ × ०२·४ 
 अ ० ८½ × ११½ २१·४ × २९·७ 
 अ ५ ६ × ८½ १०·८ × २१·४ 
 अ ६ ० × ६ १४·५ × १०·८ 
 अ ७ ३ × ० ७·० × १४·५ 
 अ ८ २ × ३ ५·२ × ७·० 
 अ ९ १½ × २ ३·७ × ५·२ 
 अ १४ १ × १½ २·६ × ३·७ 
 अ ११ ¾ × १ १·८ × २·६ 
 अ १२ ½ × ¾ १·३ × १·८ 

 
‘ब’ माणलका इंि सेंटीमीटि 

 ब ४ ३९⅜ × ५५ १४४·४ × १०१·० 
 ब १ २८ × ३९½ ७४·७ × १४४·४ 
 ब २ २४ × २८ ५४·४ × ७४·७ 
 ब ३ १० × २४ ३५·३ × ५४·४ 
 ब ० १४ × १० २५·४ × ३५·३ 
 ब ५ ७ × १४ १७·६ × २५·४ 

 
‘क’ माणलका इंि सेंटीमीटि 

 क ४ ३६⅛ × ५१ ९१·७ × १२९·७ 
 क १ २५½ × ३६⅛ ६०·८ × ९१·७ 
 क २ १८ × २५½ ०५·८ × ६०·८ 
 क ३ १३ × १८ ३२·० × ०५·८ 
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 क ० ९ × १२¾ २२·९ × ३२·० 
 क ५ ६⅜ × ९ १६·२ × २२·९ 
 क ६ ०½ × ६⅜ ११·० × १६·२ 
 क ७ ३¼ × ०½ ८·१ × ११·० 
 क ८ २¼ × ३¼ ५·७ × ८·१ 

 
"अ" माणलकेतील कागद कोित्या कामाकिता िापिाि ेयािी सिकािी णशफािस. 
(१) पोस्टसय, लहान माणहतीपत्रके, टाईमटेबल्स, नकाश,े णनदेशक ततते, (साईन बोडय). 
(२) ििीलप्रमािे. 
(३) ितयमानपते्र, पुस्तके, माणहतीपत्रके, नकाश,े णित्रकला (िॉईंग) िगैिे. 
(०) पुस्तके, व्यापािी पत्रव्यिहािािे कागद (नोटपेपसय) माणहतीपत्रके, णित्रकलेिे कागद (िॉईंग 

पेपसय) ितयमानपते्र, णनदेशक ततते, सभिनापत्रके, णनयमपणत्रका िगैिे. 
(५) नामणनदेशक (णडिेतटिी), शासकीय िाजपते्र (गझेॅट), ितयमानपते्र, पुस्तके, दाखले 

(सर्मटणफकेटस् ) सियसाधािि पत्राकिता कागद, व्यापािी पत्रव्यिहािाकिता कागद, काडय 
णिल्हेिािी (इंडेतस), माणसके इत्यादी. 

(६) दाखले (सर्मटणफकेटस् ), पत्रव्यिहािािे लहान कागद (सियसाधािि), पुस्तके, काबयनपेपि, 
नोटपेपि, व्यापािी पत्रव्यिहािाकिता कागद, िािपत्रके, (कॅटलॉग), माणसके, माणहती पुस्तके, 
पाितीबुके, नोटबकेु, पॉकेट (साईज) इत्यादी. 

(७) पोष्टकाडे, प्रशख्स्तपत्रके (सर्मटणफकेटस् ), ऑडयिफॉमय पुस्तके, पत्रव्यिहािािे कागद (नोटपेपसय), 
काडय णिल्हेिािी (इंडेतस), कॅटलॉग, माणहतीपत्रके, णबलबुके, पािती पुस्तके, लहान िह्या 
(णखशातील) इत्यादी. 

"ब" माणलकेत णलथोग्राफीिे कागद येतात. 
"क" माणलकेत णलफाफे (पाणकटािें) आकाि येतात. 

 
         :—आता प्रत्यक्ष घड्या घालण्याकिता छापील कागद घेतल्यानंति पुस्तकािी खभि 

अथिा णनशािी, णििाग नंबि (Signutare Mark) प्रत्येक णििागाच्या पणहल्या पानािि, पानाच्या 
मजकुिाच्या खाली डाव्या बाजभस जो आकडा, अथिा 
 

  
एक घडी (Folio) दोन घड्या (Quarto) 

 
नाि ि आकडा असतो तो) आपल्या डाव्या हाताकडच्या बाजभस खाली करून कागद सािखे ठेिभन 

घ्याि.े घड्या घालण्यािी पट्टी (Folder) उजव्या हातात धिािी. घडी घालण्यािा कागद उजिीकडभन 
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डािीकडे आिािा; पुस्तकाच्या पानािंा क्रमाकं ि ओळी एकािि एक येतात की नाही हे पाहाि,े ि तसे ते न 
आल्यास त्या जमिभन घेऊन घडी साफ मािािी. कागद जि फाि जाड नसेल ति आकडे बिोबि जुळतात 
अथिा नाही हे सहज 
 

  
िीि घड्या (8 Vo.) १६ पािी चार घड्या (16 Mo.) 

 
णदसेल,—नाही ति उजेडाकडे धिल्यास णदसतात–ि मग कागद बिोबि जमिभन घ्यािा. णकत्येक 

िळेा कागदािा समास (Margin) लािताना कागद मागेपढेु होतो, अशा िळेी नेहमी घडीिा घोटाळा होतो. 
घडीिा कागद बिोबि धिल्यास णकत्येक िळेा अक्षिे जाण्यािा फाि संिि असतो; सबब घडी घालताना 
ओळीिा शिेट ि क्रमाकं एकािि एक बिोबि येतात की नाही हेि पाहिे उत्तम होय. अशा िीतीने जिा 
लक्षपभियक काम केल्यास हे काम फािसे अिघड नाही. घड्यािंी कामे णस्त्रयानंा किण्यास सोपी असतात. 
सियसाधािि एका बाजभस कागदाच्या आठपानी घड्या घालिे झाल्यास त्याला तीन घड्या घालाव्या 
लागतात म्हिजे पाठपोट सोळा पाने होतात. जि घड्या बिोबि घातल्या गेल्या असतील ति कागदािी 
णनशािी (Mark) पणहल्या पानाच्या शिेटी येईल ि ते पान िि येईल, नाहीति घडी िुकीिी आहे असे 
समजाि ेि ती बिोबि करून घ्यािी. दोन घड्या(Quarto) म्हिजेि िाि पाने अथिा पाठपोट आठ पाने 
होतात. 

 
  ळ          :—कल्पना किा की आपली सुििात पणहल्या पानापासभन आहे. आता िि 

साणंगतल्याप्रमािे कागद ठेिभन घ्याि.े सुरुिातीस कागद उजिीकडभन डािीकडे आिािा; असा की पाने ३ ि 
६ नेमकी ७ ि २ िि येतील. पानािें आकडे ि ओळी या क्रमाने नीट आली की नाही ते पाहभन पट्टीने घडी 
मािािी. म्हिजे पाने ०, १३, ८, १२ ही पाने िििी येतील. आता पाने १२ ि ५ नेमकी १३ ि ० िि आिािी ि 
पभियित्  सिय गोष्टी बिोबि आहेत हे पाहभन घडी मािािी; शिेटी पाने ८-९ िि येतील. सिय गोष्टी नीट पाहभन 
त्यािी घडी घालािी म्हिजे एका कागदाच्या पभिय घड्या झाल्या. जि कागदातील मजकभ ि सािखा 
व्यिख्स्थतपिे छापला गेला असला ति घड्या बिोबि येतात. नाही ति कागद मागेपुढे सिकिभन घेऊन 
घड्या किाव्या लागतात. 

 

 
बाहेरील बाजंू 
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आंिील बाजू 

सोळा पानी घडी 
 
             —          :—आतील बाजभिी पाने १४, १५, १०, ११ ही कापभन िगेळी 

काढािी; ि बाकीच्या कागदाच्या १६ पानीप्रमािे घड्या घालाव्या. कापभन घेऊन बाजभस काढलेल्या पानाचं्या 
घड्या घालाव्या. घड्या घातलेल्या पणहल्या १६ पानी कागदाचं्या मध्यािि ही घडी घालािी, म्हिजे पाने 
बिोबि येतात. ह्यात पाठपोट २० पाने होतात. 

 

 
बाहेरील बाजंू 

 
आंिील बाजू 

बािा पानी घडी 
 
             —          :—ह्या प्रकािात कागद कापभन की पाने बाजभस ठेिािी लागत 

नाहीत. अशा कागदािी एकदम घडी घालता येते. िि साणंगतल्याप्रमािे कागद णििाग नंबि खाली करून 
टाकाि.े आतापयंत णििाग नंबि डािीकडे असािते असे साणंगतले; पि फतत ह्या घडीपुिते ते उजव्या 
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हाताकडे असािते; त्यामुळे कागद एक िळे कमी णफििािा लागेल, ि तेिढाि िळे िािेल. आपि पणहल्या 
पानापासभनि सुििात करू म्हिजे समजण्यास सोपे जाईल. आता पणहली घडी घालताना कागदािी पुढील 
बाजभ आपल्या अंगािि घेऊन आकडे बिोबि करून घ्यािते; प्रथम पाने ११, ६ ि ३ ही नेमकी १४, ७ ि २ िि 
येतील. ही पाने बिोबि जमली म्हिजे घडी मािािी. आता पाने १२, १३, ५, २४, ० ि २१ ही िि येतील. 
दुसऱ्या िळेी २४ ि ५ िि २१ ि ० येतील असे पाहा; सिय गोष्टी बिोबि जमल्यािि घडी मािािी ि कागद 
पालथा घालािा. णतसऱ्या िळेी पाने ८, १७, ९, १६ ही िि येतील. पाने ८ ि १७ िि ९ ि १६ ही नेमकी 
येतील हे पाहा ि घडी घाला. शिेटी पाने १२ ि १३ िि येतील. ती बिोबि घेऊन घडी घालािी म्हिजे सिय 
घड्या पभिय झाल्या. आता पान १ िि णििाग नंबि येईल तो आला म्हिजे घडी बिोबि झाली असे समजाि.े 
एकदंि २० पानाचं्या पाठपोट घड्या घालाण्यास िाि घड्या घालाव्या लागल्या. 

 
प्रकाि एक ि दोन मध्ये एक घडीिा फिक ति आहेि पि दुसऱ्या प्रकािात कापाकापी िगैिे काही 

नाही, ति एकदमि घडी किता येते. 
 
सियत्र िोहोंकडे घड्या घालण्यािे तत्त्ि एकि आहे. पुस्तकात णिते्र िगैिे असतील ति ती मात्र 

सािख्या मापात कापभन सािखी करून घ्यािीत. ज्या णठकाििे णित्र असेल त्या पानाकडे त्यािे तोंड किािे; 
ि त्या णठकािी णिकटिाि.े  

 
         —   -     :—कागदाच्या घड्या घालण्याकिता सुद्धा यतें्र आहेति. 

आपल्याकडे सुद्धा आजकाल ही पुष्ट्कळि उपयोगात आिली जातात. िगेिगेळ्या कािखान्यात बनणिलेली 
यंते्र आपि छापखान्यातंभन पाहतो. ह्या यंत्रािि एका घडीपासभन तो ६० पानी कागदाच्या घड्या घालभन ० 
िगेळाल्या णठकािी १६ पानी ० णििाग टाकण्यापयंत सुधाििा झालेल्या आहेत. ही यतें्र कागदास ३ घड्या 
याप्रमािे दि ताशी २४४४ ते २५४४ कागदाचं्या घड्या घालतात. त्यामुळे कामािा उिक फाि मोठा होतो. 
यंत्राच्या सोबत फॉमय कसा ओढािा (Imposition for Machine) यािा ततता येतो. त्याप्रमािे छपाई 
केल्यास अडिि येत नाही. नेहमीच्या पद्धतीने (Standard Style) फॉमय ओढभन काम देण्याकिता यंते्रही 
आहेत. घड्या घालण्याच्या यंत्रािि णकत्येक िळेा दोऱ्याने टाका मारून बाहेि दोन्ही टोके पाि इंि बाहेि 
ठेिण्यािी व्यिस्था असते; अशी यंते्र माणसकािें काम कििाऱ्या छापखान्यातंभन णदसतात. 

 
ज ळ           :— णििागािी णनशािी (Mark of a Sheet) दाखणिण्याच्या िगेिगेळ्या तऱ्हा 

आहेत. ज्या णठकािी णनशािीकणिता इंग्रजी अक्षिे घातलेली असतील अशा पुस्तकातंभन j, v ि w ही अक्षिे न 
घालण्यािा प्रघात आहे. अशा िीतीने उिलेल्या तेिीस अक्षिापेंक्षा जास्त णििाग (Sections) असतील ति 
AA, BB असे अथिा ि Aa Bb, एक अक्षि मोठे ि एक अक्षि लहान, अशी घालण्यािा प्रघात आहे; ककिा 
2A, 2B असाही एक प्रकाि आहे. जि फतत आकडेि असतील ति ते ओळीनेि येतात. अलीकडे णििाग 
दाखणििािी खभि म्हिभन पुस्तकािे संणक्षप्त नाि ि आकडे घालण्यािी पद्धती पडत िालली आहे, त्यामुळे 
पुस्तक कोिते आहे हे ताबडतोब ओळखता येते. 

 
मिाठी पुस्तकातभन णििाग दाखणििािी खभि म्हिभन पुस्तकािे नाि (संणक्षप्त) ि आकडा 

घालण्यािा प्रघात बिाि पडत िालला आहे. इगं्रजी अक्षिानंा जिळ जिळ त्या बाबतीत अधयिदं्र णमळाला 
आहे हे खास. दुसिी पद्धत म्हिजे फतत आकडे घालण्यािी प्रिािात येऊ पाहात आहे. ती जिा घातुकि 
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म्हिािी लागेल. कािि अणशणक्षत कामकऱ्यास आपि काय कितो हेि कळिाि नाही. कािि सियि आकडे 
सािखे अशा ख्स्थतीत केिळ आकडे जिा धोतयािे आहेत असे म्हिाि ेलागते. 

 
ज ळ  :—कागदाच्या घड्या बिोबि पडल्यानंति मग जुळिीिे काम येते. जुळिी कििे अगदी 

सोपे काम आहे. जुळिी कििे झाल्यास पुस्तकािे णििाग (Sections) समोि ओळीने ठेितात ि प्रत्येक 
गठ्ठ्ठ्यातंभन एकएक णििाग घेतात. जुळिीच्या िळेी नेहमी शिेटच्या णििागापासभन सुििात करून त्यािि 
प्रत्येक गठ्ठ्ठ्यातला एक णििाग घेतला असता अगदी िि पणहला णििाग येतो म्हिजे पुस्तक ओळीने 
जुळले जाते. कहदुस्थानातील बहुतेक छापखान्यातंभन पुढील पद्धत प्रिािात आहे. जुळिी कििािा मािभस 
आपल्यापढेु अधयितुयळात सिय णििाग ठेिभन घेतो; अशािळेी पणहला णििाग त्याच्या उजव्या हाताजिळ असतो 
ि शिेटिा डाव्या हाताजिळ असतो. आता प्रत्यक्ष जुळिी किताना डाव्या हाताकडभन तो सुििात कितो ि 
शिेटी पणहल्या णििागापयंत येतो. अशा प्रकािे सिय णििाग सािखे येतात. निीन सुधाििेत याणंत्रक शततीने 
णफििािे एक टेबल केले आहे, त्यािि सिय णििाग ओळीने माडंभन ठेितात. हे टेबल णफित असते ि जुळिी 
कििािे त्यािोिती बसतात ि आपल्यापुढभन टेबल णफित असताना प्रत्येक गठ्ठ्ठ्यातील एकएक णििाग 
घेतात. ि जुळिी कितात. त्या टेबलािोिती णजतकी मािसे बसतील णततके काम जलद होते. 

 

 
 
      :—निीन पुस्तक असल्यास तपासिीिा मोठा त्रास नसतो, कािि सिय णििागािें आकडे 

सािखे बिोबि आले म्हिजे पुस्तकातील पाने बिोबि येतात. णििागािा आकडा बिोबि न आल्यास कोठे 
तिी िभक आहे असे समजाि ेि तेिढा काढभन टाकभ न त्याऐिजी बिोबि नंबििा णििाग घालािा, असे िुकीिे 
काढलेले णििाग पुन्हा तपासभन त्याच्या घड्या नीट घालाव्या . 

 
तपासिीस सोपे जाि े म्हिभन प्रत्येक णििागाच्या (फॉमयच्या) पणहल्या ि सोळाव्या पानािें मधील 

घडीिि एक डॅशसािखे णिन्ह टाकण्यािी पद्धत असते. या णिन्हास ‘कोलेकटग माकय ’ म्हिजे तपासिीिे 
णिन्ह म्हितात. हे णिन्ह प्रत्येक णििागास एक एक एम्  अंतिाने खाली सिकिभन छापले जाते. जुपलेल्या 
पुस्तकािी ििड डोळ्यासमोि धिली म्हिजे णित्रात दाखणिल्याप्रमािे सिय णिन्हे उतित्या क्रमाने 
णदसतात. एखादा णििाग जुपिीतभन िुकभ न णनसटला गेला ति णिन्हामंधील अंति िुकीिे णदसते. 
त्यािप्रमािे एखादा तोि णििाग दुसऱ्यादंा जुपला गेला ति तपासिीिे णिन्ह शजेािी शजेािी पडलेले 
णदसते.तपासिीच्या णिन्हािंा क्रम बिोबि असल्यास पुस्तकािी तपासिी णििागिाि किािी लागत नाही. 
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             :—ह्या सदिाखाली पुष्ट्कळ प्रकाििी पुस्तके येऊ शकतात; अथात्  कसेही पुस्तक 

आले तिी ते बाधंिीकणिता सोडणिले पाणहजे. माणसके िगैिे बाधंिीकिता आल्यास ती सोडिािी लागतात. 
णकत्येक िळेा ती तािेने जोडलेली अथिा दोऱ्याने णशिलेली असतात. एिढेि नव्हे ति त्याचं्या पाठीस 
सिस, खळ िगैिे लािभन िििे मलपृष्ठ (Cover) णिकटणिलेले असते. अशा िळेी तािा ि दोिे काढभन 
काळजीपभियक पुस्तक सोडिाि े लागते. नाही ति प्रत्येक णििागािी शिेटिी पाने खिाब होतात. तािा 
मािलेले पुस्तक सोडणििे जिा सोपे असते. पि दोऱ्याने पोटातभन (Section–stitched) णशिलेले पुस्तक 
असल्यास णििाग पभियपिे मध्यािि उघडभन मधले दोिे सुिीने तोडािे ि मग सिय णििागािी पाने एकत्र धरून 
सािखी बाहेि ओढािी म्हिजे णििाग सहज सुटभन येईल. असे सोडणिलेले सिय णििाग एकािि एक सािखे 
ठेिािते म्हिजे पाने एकात एक णमसळिाि नाहीत. 

 
जुने पुस्तक बाधंिीकिता आल्यास प्रथम ते पठु्ठ्ठ्यापासभन िगेळे किाि.े पाठीिी बाजभ फाि घट्ट 

असेल ति थोडे पािी लािािे, म्हिजे सिस निम होतो ि पुस्तकािी पाठ णढली पडते. मग िििा कागद, 
कापड िगैिे सुिीने हलतया हाताने खििडभन काढाि ेम्हिजे पाठ स्िच्छ होते. असे किताना पािी अगदी 
बेताने लािाि.े नाही ति सिय णििाग णिजभन पुस्तकािी खिाबी होईल. सोडणिल्यानंति ओलािा 
िाळण्याकिता णििाग जिा पसरून िाळत टाकािते. 

 
जुन्या पुस्तकाचं्या पानािंी तपासिी कििे झाल्यास प्रत्येक पान पाहाि ेलागते. कािि येथे सिय 

पाने सुटी असतात. सोबतच्या णित्रात दाखणिल्याप्रमािे कृती केल्यास थोडतया िळेात हे काम होऊ शकते. 
प्रथम पुस्तकाच्या खालच्या बाजभस उजव्या हातािी तजयनी (अंगठ्याजिळिे बोट) १५–२४ पानाचं्या खाली 
घालािी ि आगंठा ििच्या पानािि ठेिािा. आता आंगठ्याने िरून जिा दाबभन धरून खालिा कोपिा ििच्या 
बाजभस िळिािा म्हिजे पुस्तकािी िििी टोके पंख्यासािखी पसिट होतील. आता डाव्या हातािा अंगठा ि 
तजयनी यानंी ती सहज पुढे ढकलता येतील; ि असे किताना सिय पाने ओळीने लागलेली आहेत हे पाहता 
येईल (िििे णित्र पहा). पसु्तक संपेपयंत अशीि णक्रया िालभ  ठेिािी. यदाकदाणित्  पुस्तकाच्या पानािें 
आकडे खालच्या टोकास असतील ति मग पुस्तकािी डोतयाकडिी बाजभ णफििािी म्हिजे झाले. 
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कागदाचं्या घड्या प न्हा घालणे:—कागदाच्या घड्या जि बिोबि घातल्या गेल्या नसतील ति त्या 

घड्या पनु्हा घालाव्या. एकदा घातलेल्या कागदाच्या घड्या पनु्हा घालाियाच्या असल्यास प्रथम सिय 
कागद पसरून दाबात दाबभन ठेिाि,े ि पभिीच्या घड्या मोडल्यानंति निीन घड्या घालाव्या. जरूि 
पडल्यास गुण्या (Square) ि छेदक (Divider) िापिािा आणि कागद काटकोनात सािखा करून 
घेतल्यािि मग घड्या घालाव्या. सहसा पुन्हा घड्या घालण्यािी िेळ येत नाही.घड्याकंडे अिश्य लक्ष 
द्याि,े नाहीति सिय कामािी खिाबी होण्यािी िळे येते. 

 
          :—हत्यािािें िियन ि माणहती देताना घडीि फिशी, हातोडा ि लोखंडी पाट यािंा 

उपयोग किता येतो असे साणंगतले आहे. घड्या मोडाियाच्या झाल्यास त्या दोन प्रकािानंी मोडता येतात. 
पणहला प्रकाि म्हिजे निीन कागदाच्या हाताने घातलेल्या घड्या कच्च्या असतात म्हिभन त्या ठोकभ न अथिा 
दाबात घालभन मोडाव्या लागतात. दुसऱ्या प्रकािात जुनी पुस्तके बाधंिीकिता आल्यास पुस्तकािी गोलाई 
िगैिे काढल्यािि त्या िाकड्या झालेल्या असतात, त्या पुन्हा णशिण्याकिता सािख्या सपाट करून घ्याव्या 
लागतात. 

 
घड्या मोडिे झाल्यास प्रथम फिशी अथिा लोखंडी पाट्यािि एक पठु्ठ्ठ्यािा तुकडा ठेिािा; 

त्यामुळे हातोडीने मािलेल्या ठोतयामुंळे पसु्तकािी पाने खिाब होिाि नाहीत. घड्या मोडिे झाल्यास 
पुस्तकािे पुढील टोक डाव्या हातात घट्ट धिाि ेि उजव्या हातात हातोडी घेऊन सािखे ठोके मारून घड्या 
मोडाव्या. घड्या मोडण्यािे काम यंत्राने होऊ शकते. ठिाणिक दाबाखालभन कागद जाऊ णदल्यास त्या 
दाबामुळे घड्या मोडता येतात. घड्या मोडताना एक काळजी णिशषेकरून घ्यािी लागते ि ती म्हिजे, 
नुकतेि छापलेले कागद असल्यास एका बाजभिी शाई दुसऱ्या बाजभस उमटते ि त्यामुळे कागद खिाब 
होतात. अशा िळेी मध्ये कोिे कागद घालाि,े म्हिजे ओली शाई त्या कोऱ्या कागदािि उमटेल ि काम 
खिाब होिाि नाही. 

 
              :–जुनी पसु्तके बाधंिीकिता आल्यास हा दुरुस्तीिा त्रास फाि होतो. णििागािी 

शिेटिी पाने आतभन कागदी पट्ट्ट्या िगैिे णिकटिभन िागंली मजबभत करून घ्यािी लागतात. तसेि 
पुस्तकािी फाटकी पाने पातळ कागदाने (Tissue–Paper) णिकटणिली असता फाटका िाग नीट 
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णिकटणिला जाऊन सिय मजकभ ि णदसण्याजोगा शाबभत िाहतो. पसु्तकािे णििाग कििे ि णिकटणििे िगैिे 
कामे फाि महत्त्िािी असतात. कािि पुढे कोित्या प्रकाििी णशिि घालता येईल िगैिे सिय गोष्टी त्यािि 
अिलंबभन असतात. पसु्तक णशिल्यानंति त्यािी शिेटिी काही पाने अथिा णििाग णशलाई (Sec. 
stitching) केली असल्यास शिेटिे एक दोन णििाग ि पाने दोन्ही बाजभंनी णिकटिािी लागतात. 

 
        :–लॅणमनेशन म्हिजे अणतशय जीिय झालेली पुस्तकािी पाने सबधंच्या सबधं दोनही 

बाजभंस पािदशयक कागद घालभन णिकटणििे होय. अशा णिकटणिण्याच्या णक्रयेला लॅणमनेशन म्हितात. 
 
अणत दुर्ममळ पुस्तक की ज्यािी पनु्हा पुनमुयद्रिािी मुळीि शतयता नाही, पि जुने महत्त्िािे म्हिभन 

ठेििे अिश्य आहे, अशाि पसु्तकाला लॅणमनेशन कितात. हे काम फाि खिािे असते. 
 
लॅणमनेशनच्या कामाकिता बटि पेपि िापितात. हा बटिपेपि जपानी गरुड छाप (ईगल िडँ) 

िागंला असतो. दुसिा देशी कागद णमळतो. हा कागद पदमजी णमल, किििड यानंी बनणिला आहे. 
 
लॅणमनेशनिे मुख्य तत्त्ि म्हिजे णिकटणिलेला कागद सुिकुत्या न येता साफ णिकटला पाणहजे. 

त्याकिता णिकटणिलेले प्रत्येक पान दाबात दाबाि ेलागते. 
 
बटि पेपिला खळ कॉनय प्रॉडतटिी जी – ० (G–4) ही िापिािी. खळ आपिास हिी त्या प्रमािात 

पातळ करून घ्यािी. खळ लािण्यास निम केसािा स्िच्छ कंुिा (िश) िापिािा. बटि पेपिला खळ ििािि 
लािािी लागते यािे कािि हा कागद ओला होताि गंुडाळला जातो. 

 
खळ लािलेल्या पणहल्या कागदािि पसु्तकािे पान ठेिभन िि दुसिा कागद खळीत िििभन नीट 

ठेिािा. नंति णिकटलेले सिय कागद व्यिख्स्थत दाबाि.े 
 
काम संपणिताना लॅणमनेशन केलेले सिय कागद थोड्या दाबाखाली ठेिभन पभिय िाळिाि.े 

णिकटणिलेले कागद पभियपिे िाळल्याखेिीज पुढे काम करू नये. 
 
कागद पभिय िाळले नाहीत ति त्यािि बुिशी येते ि पभिय पसु्तक खिाब होण्यािी िीती असते. 

 
हचते्र व िकाशे:–साधाििपिे णिते्र णिकटणिण्यािी नेहमीिी पद्धत म्हिजे जेथे णित्र घालाियािे 

असेल त्या जागी ते खळीने णिकटिभन देण्यात येते. एखाददुसिे णित्र असल्यास ही गोष्ट ठीक आहे. पि 
जास्त णिते्र असल्यास ि काम व्यिख्स्थतपिे किाियािे झाल्यास त्याकिताही जास्त श्रम कििे जरूि 
आहे. णिते्र, नकाश ेिगैिे णिकटणिण्याकणिता ही जी सोय कितात णतला िक्षक (Guards) असे म्हितात. 
सोबतच्या णित्रामध्ये िक्षकािा एक नमुना दाखणिला आहे. िक्षक तयाि किण्याकणिता नेहमी णिकिा 
कागद िापितात. णित्रात ‘अ’ हे णित्र आहे. क, ब, द, ही कागदािी पट्टी आहे. क, द, ह्या णठकािी णतला 
घडी घातली आहे. क ह्या णठकािी अ िी एक बाजभ णिकटणिली आहे. आता णित्र णिकटिभन तयाि झाले. 
मग हा कागद णििागात ज्या णठकािी बसिाियािा तेथे बसिािा. दुसिी बाजभ णिरुद्ध बाजभस काढािी. 
म्हिजे णशिताना णशििीत येईल. णकत्येक िळेा याकणिता कापडही िापितात. 
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रक्षक (Guard) 

 
काही िळेा णित्रािी जाडी फाि मोठी असल्यामुळे णतततयाि जाडीच्या पट्टीिी िि मागे टाकभ न 

खालभनिरून कापडाच्या पट्टीने णिकटिभन णििाग तयाि किािा लागतो. असे न केल्यास पसु्तकािी पुढील 
बाजभ जाड ि मागील बाजभ लहान होईल ि पुस्तक मजबभत होिाि नाही. णित्र ि प्लेट यामध्ये त्याचं्या 
जाडीच्या प्रमािात अंति सोडले पाणहजे. नाहीति ही पाने ताठ उिी िाहतील. सोबतच्या आकृतीप्रमािे 
णिकटणिल्यास णििाग पभियपिे तयाि होतो ि मधोमध णशिता येतो. 

 

 
हचत्राच्या जाडीची र्र देऊि केलेला रक्षक(Guard) 

 
     :–पुस्तकात नकाश े असल्यास त्याबद्दलही काळजी घ्यािी लागते. णकत्येक िळेा पुस्तक 

िाित असताना नकाशािा संदिय येतो. अशािळेी नकाशा पुस्तकाच्या बाहेि सपंभिय येऊन तो सहज 
णदसण्यािी फाि जरूिी असते. तो बाहेि काढाियािा झाल्यास त्याकिता व्यिस्था किािी लागते. 
सोबतच्या णित्रात दाखणिल्याप्रमािे तो पुस्तकाच्या बाहेि णदसािा लागतो. याकिता पुस्तकाच्या मागील 
बाजभमध्ये जास्त िि घालािी लागते ि णिते्र णिकटणिण्याच्या िळेी साणंगतल्याप्रमािे नकाशा णिकटिािा 
लागतो.अशा िळेी सिय नकाशा बाहेि णदसेल यािी खात्री नसते. काही नकाशास कागद मोठा ठेिभन 
पुस्तकाच्या पानाच्या आकािाएिढे पान कोिे ठेितात ि ते णिकटिाि ेलागते. असे पान णिकटणिले असता 
बाकीिा नकाशा बाहेि येतो. 
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प स्िकाच्या बाहेर काढलेला िकाशा 

 
              :-जेथे नकाशा घालाियास हिा आहे, तेथे नकाशाच्या घड्याचं्या जाडीएिढा 

िक्षक बसिािा. त्यािबिोबि पुस्तकाच्या पानाच्या आकािािा कोिा कागद बसिािा. पुस्तकाच्या कापिीिे 
बाजभस कोऱ्या कागदािे पढुल्या टोकािि खालिे बाजभने कापडी पट्टीिी णनम्मी बाजभ णिकटिाियािी. 
उिलेल्या णनम्म्या बाजभिि नकाशािी कड णिकटिाियािी. नंति नकाशास घडी घालभन कापडी पट्टी 
आतील बाजभस िळिभन घ्याियािी म्हिजे पुस्तक णमटणिल्यािि आतमध्ये नकाशा नीट बसेल. 

 

 
िकाशाच्या जाडीइिकी र्र पाठीि देणे व िकाशाची घडी. 
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िकाशाची र्र व िकाशाची घडी, कापडपट्टीिे जोडलेली. 

 
नकाशाच्या बाबतीत आिखी एक गोष्ट लक्षात ठेििे जरूिीिे आहे ि ती म्हिजे पुस्तकात 

नकाशािी घडी केली असता आत सािखी बसेल ि पुस्तकािी जाडी पुढील टोकािंि जाड ि मागे बािीक 
होिाि नाही, याकिता पाठीत जास्त िि घालिे ही होय. िि घातली नाही ति पसु्तक लिकि फाटभन 
जाईल. नकाश ेअसलेले पुस्तक व्यिख्स्थंत होण्याकणिता फाि काळजी घ्यािी लागते. कमी जास्त जाडी 
झाल्यास पुस्तकािी शोिा नाहीशी होते. 

 
कोरे कागद घालणे (Interleaving):–पुस्तकात णकत्येक िळेा णटपिे (Notes) घेण्याकिता 

अथिा िाषातंिाकिता कोऱ्या पानािंी जरूिी असते. त्याकिता णलणहण्यािा कागद िापिािा. कोिी पाने 
घालण्याकिता पसु्तक आल्यास त्याच्या आकािािी पाने कापभन घ्यािी. पुस्तकाच्या णििागािी पाने 
डोतयाकडच्या ि पुढील तोंडाच्या बाजभने कापभन सुटी किािी. प्रत्येक पानाच्या मध्ये एक पान घालभन मग 
सिांस णमळभन घडी द्यािी. णििागाच्या मध्यािि मात्र फतत एकि पान णिकटिाि ेलागेल. सिय कोिी पाने 
ििल्यािि मग पुस्तक िागंले दाबाि,े ि पुढील कामास घ्याि.े 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकिि सहािे 
हशलाई कशी करावी ? 

 
पूवभियारी:–घड्या घालभन जुळणिलेली ि तपासलेली पुस्तके दाबात घालभन ठेिािी. दाबात 

घालताना पाि अथिा दहा पुस्तकािंा गठ्ठा करून ती उलटी सुलटी एकािि एक ििािी ि मग दाब द्यािा. 
दाबताना कोठे कोठे मध्ये पठेु्ठ घालण्यािी पद्धत आहे. पसु्तके पुिेशी दाबल्यािि मग बाहेि काढािी ि पुन्हा 
एकदा तपासािी. मग हातोड्याने ती ठोकभ न पाठीकडच्या ि डोतयाकडच्या घड्या मोडाव्या. घड्या 
मोडण्याच्या िळेी पुस्तकािे पुढील खालिे टोक कोपऱ्यािि डाव्या हाताने धिाि,े ि उजव्या हातात हातोडा 
धिािा. हे किताना दगडािि अथिा पाट्यािि पुठ्ठा घालण्यास णिसरू नये. पुढे किित मािण्याकिता 
पुस्तक णशकंद्यात घालाियािे असते. त्याकिता पुस्तकाच्या बाजभस दोन पठेु्ठ घालाि.े मग पुस्तक डाव्या 
हातात धरून णशकंद्यांत धिाि े ि उजव्या हाताने स्क्रभ  घट्ट णपळाि.े त्यािळेी पुस्तक णशकंद्यापासभन सुमािे 
१·२५ सें. मी. िि आहे हे पाहाि.े स्क्रभ  घट्ट णपळण्यापभिी सिय णििाग सािखे लागल्याबद्दल खात्री करून 
घ्यािी. सािखे नसल्यास ते थापटिीने ठोकभ न सािखे करून घ्याि े आणि मग स्क्रभ  घट्ट णपळािा. णििाग 
सािखे नसल्यास काही णििागानंा किित मािली जाईल ि काहींना अगदीि मािली जािाि नाही. अशी 
पुस्तकाला किित मािण्यािी पभिय तयािी किािी. णशलाई किताना नेहमीि किित माितात असे नाही. 
लिणिक (Flexible) बाधंिी किाियािी असल्यास पुस्तकाला किित मािीत नाहीत. फतत िेघा मारून 
खुिा करून घेतात. या दोन (लिणिक ि णबनलिणिक) णशलाईतला फिक एिढाि की, पणहलीत सुतळी 
अथिा फीत िि असते ि दुसिीत ती किितीच्या खािीत बसते. पिदेशातभन छापभन बाधंभन आलेली पुस्तके 
नेहमी णफतीने णशिलेली असतात; पि आपल्याकडे सुतळीिि णशिण्यािी पद्धत पडली आहे. सध्याच्या 
िढाओढीच्या काळात, पुस्तकाच्या मजबुतीपेक्षा ते जास्त स्िस्त कसे ि णकती देता येईल इकडे प्रकाशक ि 
बाधंिीदाि (Binders) जास्त पाहात असल्यामुळे मजबुतीच्या दृष्टीने पसु्तके कमी प्रतीिी ठितात. 
साधािि २५ च्या पुढे पुस्तकािे णििाग (Sections) गेल्यािि णशलाईकिता फीत िापििे इष्ट आहे; पि ती 
िापिली जात नाही. केव्हाही मजबतुीच्या दृष्टीने फीत िागंली. मोठ्या पुस्तकानंा णफतीिििीि णशलाई 
किािी. णफतीिििी णशलाई ि सुतळीिििी णशलाई याचं्या णशलाईच्या शकेडा िािात पुस्तकाच्या मानाने 
३४ पैशापंासभन ७५ पैशापंयंत फिक पडतो. पंििीस णििागाचं्या आतील पुस्तके णशिण्यास सुतळी िालते ि 
तीही णततके मजबभत काम देते. 

 
पुस्तकाच्या पाठीिि किित मािण्याकिता िेघा मारून घ्याव्या. िेघा मािताना डोतयाकडभन १·५ 

सें. मी. (अधा इिं) आत ि १·९ सें. मी. (पाऊि इिं) पायर्थयाकडभन आत िेघा मािाव्या. मग मधल्या िागात 
आपिास हव्या तेिढ्या सािख्या अतंिाने कििती मािाव्या. कोित्याही कामास काळजी ही घेतलीि 
पाणहजे. णिशषेतः लिणिक बाधंिीच्या िळेी कव्हि केल्यािि णशलाईच्या णफती िगैिे कव्हिमधभन िि 
णदसिाि नाहीत, हे पाहाि.े त्याकिता णशकंद्यात पुस्तक घालभन त्याच्या णफती जिा खेिाव्या लागतात. 
कोित्या पुस्तकास कोिती णशलाई िापिाियािी ि कशी बाधंिी किाियािी हे पुस्तकाच्या महत्त्िािरून 
ठििाियािे असते. आपल्याकडे िगेिगेळ्या प्रकाििी णशलाई किण्यािी पद्धति नाही. पुस्तक केिढेही 
लहानमोठे असो, फतत दोन सुतळ्यािंि णशिले जाते. याला कािि बाधंिीिे यथाथय ज्ञान नसिे हे एक ति 
आहेि ि दुसिे कािि कामाप्रमािे योग्य मेहेनताना णमळत नाही हे होय. 
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शेवटच्या साखळीच्या करविी 

 
पुस्तकाला किित मािण्यापभिी आिखी एक गोष्ट लक्षात घ्यािी लागते ि ती पुस्तकािा णििाग ि 

कागद यािंी जाडी ही होय. पुस्तक िागंल्या जाड कागदािि छापलेले असेल, ति त्याप्रमािे कमीअणधक 
खोल कििती मािाव्या लागतील. णजतका जास्त जाड कागद िापिला असेल, णततका णििागाच्या पानात 
फिक पडतो. कागद पातळ ि प्रत्येक णििागात थोडीि पाने असल्यास, जास्त कििती मािाव्या लागतात. 
उदाहििाथय, मंुबईस णनघिािे ‘बॉम्बे लॉ णिपोटयि’ सािखे माणसक घ्या; ह्याला कागद पातळ, अष्टपत्री 
णििाग ि िार्मषक १३४४ते १५४४ पृष्ठािंा गं्रथ असतो. या माणसकािा िार्मषक गं्रथ बाधंण्यासाठी णििाग–
णशलाई (Section–stitch) घालिे झाल्यास आठ कििती मािाव्या लागतात. अथात कोित्या पुस्तकास 
णकती कििती मािाियाच्या ि दोिा णकती जाड िापिाियािा हे ज्यािे त्याने ताितम्याने ठििाि ेलागते. त्या 
सिय गोष्टींिी माणहती काही णदिसाचं्या अनुििानंति ज्यािी त्यास होते. 

 
पिदेशीय णशलाई ि आपल्याकडिी णशलाई हीत मोठे अंति आहे. णतकडील पुस्तके त्याचं्या 

योग्यतेप्रमािे ३ पासभन ५ सुतळ्यािंि णशिली जातात. जिळ जिळ गेल्या ५४ िषांत पिदेशातं कििती 
मारून पुस्तके णशिण्यािी प्रथा बंदि झाली आहे. कािि णशलाईच्या यंत्रािा शोध लागल्यानंति णशलाईिी 
सिय कामे यंत्राििि होऊ लागली आहेत. तेव्हा आता किित मािण्यािी िळेि येत नाही. 

 
          :–हत्यािािंी माणहती देताना पट्टीिी णबनलिणिक किित असािी, हे पभिी 

साणंगतलेि आहे. किितीिे दाते सिळ असल्यास खािा रंुद पडिाि नाहीत, त्याकणिता णतला देिड 
काढलेली असािी. देिड म्हिजे धाि लािल्यानंति दाते जिा उजव्या ि डाव्या (एक उजिीकडे ि दुसिा 
डािीकडे) बाजभस िाकणििे. हे दाते िाकणिताना एकमेकाणंिरुद्ध िाकिाि े म्हिजे झाले. कोिीही 
ओळखीिा सुताि देिड कशी काढतात हे दाखिभ शकेल. किित केव्हाही योग्य प्रमािात मािािी. किित 
मािताना एका णठकािी जास्त ि दुसऱ्या णठकािी कमी न होईल इकडे लक्ष द्याि.े किित णकती खोल ि 
रंुद मािाियािी, हे पुस्तकािी जाडी ि दोऱ्यािी जाडी यािि अिलंबभन आहे. किित मािल्यामुळे दोऱ्यािी 
ि सुतळीिी जाडी खाच्यात बसली पाणहजे. किित मािताना ती सिळ ताठ धरून मािािी म्हिजे सािखी 
मािली जाईल, एिढेि नव्हे ति णििागािी खिाबी होिाि नाही. दुलयक्षामुळे कििती फाि खोल ि 
िाकड्या–णतकड्या मािल्या गेल्या ति पुस्तकािी बाधंिी केव्हाही घट्ट ि मोहक होिाि नाही. कािि सिय 
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गोष्टी णशलाईििि अिलंबभन आहेत. कििती जास्त खोल मािल्या गेल्यास सिस जिा जास्त घेऊन त्यात 
मदैा कालिभन किितीिे खडे्ड िरून काढिे िगैिे गोष्टी किाव्या लागतात. पि त्या केव्हाही िाईटि. 

 
आपल्याकडे कामािे जे णिणित्र प्रकाि पाहाियास णमळतात त्याति किित मािण्यािी तऱ्हा ही 

एक आहे. इकडील कामगाि पुस्तक अधे णशकंद्यात घालतात ि अधे िि ठेितात. किित मािण्यािी बाजभ 
सािखी आहे की नाही, इकडे त्यािे कधीि लक्ष नसते. पुस्तकाच्या बाजभस िाकडेणतकडे खडे्ड पडलेले पठेु्ठ 
घातलेले असतात. अधे पसु्तक णशकंद्यात दाबल्यािि अथात् ि दुसिी बाजभ पंख्यासािखी पसिट होते ि 
अधयितुयळात णशकंद्याच्या ठोकळ्यािि पडते. तेथभन कििती मािण्यास सुििात होते. पुस्तकािी पाठीिी बाजभ 
सािखी नसल्यामुळे काही णठकािी खािे फाि खोल जातात, काही णठकािी मध्यम िाहतात, ति कोठे 
बेतािे खोल असतात; णिशषेतः दोन्ही ठोकळ्याचं्या िि टेकलेल्या ि मध्याििच्या काही णििागात अजीबात 
किित मािलीि जात नाही. अशा पुस्तकािंी खिाबी कििती मािण्यापासभन होते. ती पुस्तके िागंली कशी 
बाधंली जािाि? अशा अधयिट िीतीने कििती मािण्याने कामगाि णशकंद्यािी खिाबी कितात. कििती 
मािताना कामगाि किितीने णशकंद्याच्या लाकडािी पुढील टोके कापतात ि दुसऱ्यादंा अगंाििील टोके 
कापतात. येथील कािखान्यात जाऊन णशकंद्यािी तपासिी केल्यास बहुतेक सिय असे कापलेले ि खिाब 
झालेले णशकंदे दृष्टीस पडतात. पसु्तकासं िाईट कििती मािण्याने पुस्तकमालकािी नुकसानी होते, ति 
दुसऱ्यात कािखानदािाच्या हत्यािािंी खिाबी होते. थोडतयात सागंाियािे म्हिजे आमच्याकडील 
मजुिानंा पद्धतशीि कामािी माणहती नसते आणि क्वणित्  कोिास असल्यास योग्य तो मेहनताना णमळत 
नसल्यामुळे तो आपली माणहती उपयोगात आिीत नाही. मागील णित्रात किित योग्य तऱ्हेने कशी माितात 
ते दाखणिले आहे. 

 

 
 
हशलाई:–णशलाईकिता लागिाऱ्या दाबािी (Sewing press) माणहती हत्यािामंध्ये णदलेली आहे. 

एिढेि नव्हे ति त्यािे िगेिगेळे आकािही साणंगतले आहेत. त्यापंकैी आपिास जो णमळिे शतय असेल तो 
णिकत घ्यािा अथिा घिी करून घ्यािा. नाहीति मग दोऱ्या टागंभन णशलाई कििे आपल्या हाती आहे. 
इंख्ग्लश दाब असेल ति, सुतळीिी अथिा णफतीिी टोके खाली बाधंण्याकिता काढघाल किता येिाऱ्या 
णखट्या (खंुट्या) असतात. पि मी जो सोपा दाब घिी किण्यास साणंगतला आहे त्यात दोऱ्या सुिगाठ 
मारून मागल्या पट्टीस बाधंण्यास साणंगतल्या आहेत. केव्हाही ह्या दोऱ्या ताठ असाव्या लागतात. दाबािि 
सुतळी बाधंल्यास त्या उजव्या हाताकडे बाधंाव्या. कािि णशलाईच्या िळेी डािा हात णििागाच्या पोटात 
घालािा लागतो आणि हात घालण्यास ि टेकण्यास जागा होऊन णशलाई कििे सोयीिे होते. 

 
णििागणशलाईमध्ये तीन िाि प्रकाि किता येतील. दि खेपेस एका णििागापासभन िाि णििागापंयंत 

णििाग णशिता येतात. कोित्याही णशलाईच्या िळेी सुििातीिे ि शिेटिे दोन णििाग तिी सुटे एकएकि 
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णशिाि.े हे मजबतुीच्या दृष्टीने उत्तम होय. णशलाईिी णिद्या मोठी गभढ आहे असे नाही. अगदी सामान्य 
मािसास ती सहज येऊ शकेल ि येतेही. निणशतयाला, बाधंिीखात्यात णशलाई हा णतसिा धडा होऊ 
शकेल ि तेथभन पढेु सिय गोष्टींिा प्रािंि होतो. 

 
हवर्ाग हशलाई:– णशलाईकिता दाब किितीच्या अंतिाने दोऱ्या बाधंभन तयाि किािा. णशलाई 

किताना सुद्धा णशलाई कििाऱ्याच्या सोईिा प्रश्न येतोि. सियत्र एकि पद्धत प्रिािात आहे असे नाही. 
काही णठकािी णििागािे डोके उजव्या हाताकडे कितात, ति काही णठकािी डाव्या हाताकडे कितात. 
सोईस्कि कोिते हे ज्यािे त्याने ठििाियािे असते. हाि फिक णशलाईच्या सुििातीच्या बाबतीतही णदसभन 
येतो. सुई प्रथम जी टोिाियािी ती उजिीकडभन डािीकडे की डािीकडभन उजिीकडे हे ज्यािे त्यानेि 
ठििाि े लागते. कािि जेथे हातास एक प्रकाििे िळि पडभन गेलेले असते, तेथे तीि पद्धत उत्तम असे 
िाटते. असो. 

 

 
हशवण्याकरिा बसण्याची पद्धि 

 
आता णशिण्याकिता एक णििाग घ्या ि त्यािी डोतयािी बाजभ उजव्या हाताकडे करून सुतळ्यानंा 

णिकटिभनि ठेिा. उजव्या हाताकडच्या गाठीच्या िोकातभन (Kettle Stitch hole) सुई आत घालािी ि 
डािा हात णििागाच्या पोटात घालािा म्हिजे आतील बाजभने सुई बाहेि घेता येईल; सुई बाहेि घेताना 
सुतळीच्या अलीकडभन घ्यािी, ि सुतळीच्या बाहेरून पि त्याि िोकातभन आत खोिािी. ह्याप्रमािे कृती 
किीत सुई सिय िोकातंभन घेऊन गाठीच्या िोकातभन बाहेि घ्यािी. आता दुसिा णििाग सुतळीस टेकभ न ठेिािा 
ि सुई डाव्या हाताकडच्या गाठीच्या िोकातभन आत खोिािी; पििंत् कृतीने सिय णशिभन उजव्या हाताच्या 
गाठीच्या िोकातभन बाहेि काढािी. आता पणहल्या णििागाच्या सुििातीस उजव्या हाताजिळ जे दोऱ्यािे 
शिेटिे टोक िाणहले असेल, त्याला ि दुसऱ्या णििागातभन येिाऱ्या दोऱ्याला घट्ट गाठ द्यािी, म्हिजे दोन्ही 
णििाग एकत्र णशिले जातील. ह्यापुढे मग एका िळेी १, २, ३, ० पयंत णििाग घेता येतील. येथभन णतसऱ्या 
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णििागास सुििात होईल. तोही पभिंित्  णशिािा, ि डाव्या हाताच्या गाठीच्या िोकातभन सुई बाहेि काढािी. 
यापढुील प्रश्न गाठ देण्यािा येतो. ही गाठ एका ठिाणिक पद्धतीने द्याियािी असते. अशासािख्या गाठी देत 
गेल्यास पुस्तक णशिभन झाल्यािि एक ििेी झालेली णदसते; ि अशी गाठ पक्की बसते. गाठ देण्यािी पद्धत 
पुढीलप्रमािे आहे. सुई प्रथमतः पणहल्या दोन णििागातंभन बाहेि णनघिाऱ्या सुई पाठीमागभन घेऊन पभिय बाहेि 
ओढभन घ्यािी. सिय दोिा बाहेि आल्यािि जिा तािभन गाठं ओढािी म्हिजे पक्की बसते. तात्पयय, कशपी लोक 
काजें किताना जो आढा घेतात तोि येथेही घ्याियािा असतो. 

 

 
हवर्ागाच्या शेवटची गाठणी (Kettle stitch) 

 
यापढुील अडिि म्हिजे एकदा सुईला घेतलेला दोिा संपला असता दुसिा घेतल्यािि पक्की गाठ 

कशी द्यािी, ही होय. ह्याकिता इंग्रजी पद्धतीप्रमािे कोळीगाठ (Weaver’s Knot) माितात. णित्रामध्ये 
दाखणिल्याप्रमािे एक सुिगाठ मारून ती संपलेल्या दोऱ्याच्या टोकात अडकिािी ि िागंली तािािी. त्याि 
णित्रात ि मध्ये दाखणिल्याप्रमािे ती पक्की बसेल अशी गाठ मािल्याने दोन दोिे मजबभत जोडले जातील ि 
सुटण्यािी िीती िाहिाि नाही. 

 

 
दोरा संपला असिा गाठ देणे. 

 
आपल्याकडे ह्या कोळीगाठीऐिजी तेढे गाठ (Sheet Bend) मािण्यािी पद्धत आहे. ती अशी:–

प्रथम संपलेल्या दोऱ्यािे डाव्या हातािा अंगठा ि तजयनी यामंध्ये एक कडे करून धिािे; आता निीन 
दोऱ्यािे शिेटिे टोक त्या कड्यातभन खालच्या बाजभने िि काढभन अधयकड्याच्या दोन्ही दोऱ्याखंालभन घेऊन 
िि आल्यािि ििच्या दोऱ्याच्या खालभन दुसिे टोक बाहेि काढाि ेि टोके तािािी म्हिजे गाठ पक्की बसेल. 
दोन दोऱ्या एकत्र जोडिे झाल्यास सदि गाठीिा नेहमी उपयोग कितात. कोिताही ओळखीिा बालिीि 
(Scout) ही गाठ दाखिभ शकेल. दोन्ही गाठींपासभन जिी दोिा जोडण्यािा काययिाग होत असला तिी एक 
गोष्ट लक्षात ठेिािी लागेल; ती ही की, गाठ फाि दभि मारू नये, कािि गाठ दभि मािण्याने दि खेपेस ती 
िोकातभन ओढभन घ्यािी लागेल ि णििाग फाटण्यािी िीती िाहील. सबब गाठ अशा अतंिाििि मािािी की, 
ती एकदा ओढभन घेतल्याबिोबि नेमकी णििागाच्या मध्यािि पोटात बसेल. म्हिजे णशिण्याच्या दृष्टीने 
णततका त्रास िािेल. 
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िेढे गाठ 

 
आतापयंत एकि णििाग णशिल्यास णशलाई कशी किािी हे साणंगतले. आता एकापेक्षा जास्त 

णििाग घेऊन णशलाई कशी किाियािी ते पाहभ. सुििातीिे दोन णििाग तिी एकेिी घेतले पाणहजेत. कल्पना 
किा की, पुस्तकास िाि कििती मािल्या आहेत ि एका िळेी दोन णििाग णशिाियािे आहेत; ति त्याकिता 
पणहल्या दोन णििागानंंति णतसिा णििाग णशलाईकिता घेतला. आता सुई गाठीच्या िोकातभन आत टोिा ि 
सुतळीच्या अलीकडभन बाहेि काढा. येथे पुन्हा आिखी एक णििाग (ििथा) घ्या ि तोही सुतळीला टेकभ न 
ठेिा. आता सुतळीच्या बाहेरून ि ििर्थया णििागाच्या दुसऱ्या िोकातभन सुई आत खोिा ि णतसऱ्या िोकातभन 
सुतळीच्या अलीकडभन बाहेि काढभन घ्या. पुन्हा सुई सुतळीबाहेरून णतसऱ्या णििागाच्या ििर्थया िोकात 
खोिा ि गाठीच्या िोकातभन बाहेि घेऊन तािभन घेऊन गाठ द्या. अशा णशिण्याने एका िळेी दोन णििाग 
णशिले जातात. ह्यािप्रमािे एका िळेी तीन ि िाि णििाग णशिले जातील. या कृतीत आपि गाठीपासभन 
णििागाच्या मध्यािििा टाका येईपयंत िि िढत जातो ि तेथभन उतित येऊन गाठीच्या िोकातभन पनु्हा सुई 
बाहेि काढभन गाठ देतो. अशा किण्याने णशलाई लिकि होते ि दोिाही थोडा लागतो, पि मजबुतीच्या 
दृष्टीने पाहता बाधंिी िागंली होत नाही. 

 

 
साधी हशलाई, २ स िळयावंर २ हवर्ाग 

 
साधी हशलाई, ५ स िळयावंर ३ हवर्ाग 
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साधी हशलाई, ३ स िळयावंर २ हवर्ाग 

 
आता इंग्रजी पद्धतीप्रमािे तीन ि पाि सुतळ्यािंि पसु्तक कसे णशितात, तेही आपि पाहभ. 

मजबुतीच्या दृष्टीने इततया सुतळ्या घालिे इष्ट आहे, असेि म्हिाि ेलागते. आपि एकेिी णििाग णशितो 
त्यािप्रमािे त्यािेही पणहले दोन णििाग णशिाियािे आसतात; मग मात्र दि खेपेस दोन णििाग, खालिा ि 
िििा, गंुतिीत जािे ि शिेटी गाठ देऊन पक्का बसणििे. असे केल्याने णशलाई पक्की होते. णशलाईच्या 
बाबतीत एक गोष्ट पक्की लक्षात ठेिािी लागते ि ती ही की, णशलाई ि गाठी अणतशय घट्ट होता कामा नयेत. 
नाही ति पुस्तकािी गोलाई काढताना गाठी ि दोिे तुटभ  लागतील. त्याकिता णशलाई जिा सैलि असिे 
बिे. 

 
 
लवहचक हशलाई:– ह्या णशलाईकणिता फतत गाठीच्या णठकािी कििती मािाियाच्या असतात, हे 

साणंगतले आहेि. बाकीच्या णठकािी नुसत्या पेख्न्सलीने िेघाि मािलेल्या असतात. नेमकी सुतळी िेघािंि 
धरून णतला दोऱ्यािा णिळखा मारून साखळीप्रमािे णशिि किाियािी असते, ि दि खेपेस गाठ मात्र 
नेहमीप्रमािेि देण्यािी असते. अशा णशलाईत सुतळ्या िि िाहतात त्या ठोकभ न घ्याव्या लागतात ि मधल्या 
मोकळ्या जागेतभन िामड्यािे िगैिे तुकडे बसिभन पुस्तकािी पाठ िरून काढािी लागते. त्यामुळे कव्हििि 
सुतळीिी जाडी िि येऊन पुस्तकाच्या आकािास बेढबपिा येत नाही. काही णठकािी लिणिक 
णशलाईकणिता कििती मािण्यािी पद्धत आहे. पि किित अगदीि थोडी मािाियािी असते. लिणिक 
णशलाईिी पद्धत णिशषेतः िािी कामातभन जेथे बाइकंडग ही कला या दृष्टीने पुस्तके बाधंलेली असतात तेथेि 
घालतात. या णशलाईत पानानंा फतत सुईिी िोकेि असतात ि पुस्तकािा सिय िाि मागच्या सुतळीिि 
असतो. दोन सुतळ्यामंधील अंति ठेिताना काळजी घ्यािी लागते. याि सुतळ्यानंी जाडीनंति पट्टीिि गाळे 
उठभन णदसण्यात मदत होते. इति कामाप्रमािे गाळ्यािी स्ितंत्र पट्टी करून बकॅ मध्ये ओपनच्या जागी 
घालािी लागत नाही. 

 

 
लवहचक हशलाई दोि व एक स िळीवर, हटबाचं्या 

रेघा दोऱ्याची गिा दशभहविाि. 
 
णशलाईिी यतें्र णनघाल्यापासभन पिदेशातील बहुतेक पुस्तके णफतीिि णशिली जाऊ लागली आहेत 

ि आता सुतळी जिळ जिळ बंदि झाली आहे. आपल्याकडे काही पुस्तके णफतीने णशिली जातात, पि 
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णशलाई योग्यप्रकािे न घातल्यामुळे णशलाईिा व्हािा तसा उपयोग होत नाही, एिढेि नव्हे ति णकत्येक िळेी 
सुतळी गोळा (सुिळी) होऊन पुस्तकाच्या पाठीिि णदसभ लागते ि पुस्तकािी शोिा घालणिण्यास काििीिभत 
होते. 

 
हििीवरची हशलाई:– ह्या णशलाईकणिता कििती जिा िगेळ्या पद्धतीने मािाव्या लागतात. 

सुतळीिि णशिण्याकणिता एखाद्या पुस्तकास जि िाि कििती मािल्या ति णफतीिि णशिण्याकणिता सहा 
कििती मािाव्या लागतील. किित मािताना णफतीिी रंुदी लक्षात घेऊन त्या मानाने किित मािािी 
लागेल. पृष्ठ ०१ ििील णित्रामध्ये किित कशी माितात हे दाखणिले आहे ि णफतीिि णशिल्यािि पुस्तक 
कसे णदसते हे दाखणिले आहे. णफतीिि पसु्तके णशििे झाल्यास दििळेी एकि णििाग (Single section) 
णशिािा हे उत्तम, पि आपल्याकडे णकत्येक िळेा दोन ककिा जास्त णििाग णशितात. अशी णशलाई 
मजबुतीच्या दृष्टीने िागंली होत नाही. 

 

 
हििीवरची हशलाई 

अ–हििीच्या बाजूस करवि मारली आहे. ब–हवर्ाग हशव्यावर हििीवर येणाऱ्या 
दोऱ्या, मध्ये गाठ देऊि. क–हििीवर दोरा असा हदसेल. 

 
णशलाईच्या बाबतीत आिखी एका गोष्टीिी काळजी घ्यािी लागते, ती म्हिजे णशिल्यानंतिसुद्धा 

पुस्तकािी पुढील जाडी ि पाठीमागील जाडी सािखीि असािी. ह्याकणिता पुस्तक णशिताना हातोडीने 
अथिा दुसऱ्या कशाने तिी मध्ये जिा सािखे ठोकीत जाि.े पि त्या ठोकण्यात काळजी घ्यािी ती अशी की 
पुस्तकािे णििाग आत घसििाि नाहीत. असे णििाग जि आत घसितील ति ते पभियित्  किण्यास फाि 
त्रास पडतो; अथिा पुस्तक सोडिभन पनु्हा णशिाि े लागते. पढुील सिय णक्रया किण्यापभिी पुस्तक 
णशिल्याििही णशकंद्यात धरून एका बाजभने फिशी अथिा पाटा धरून हातोडीने ठोकाि े लागते. असे 
केल्याने णशिण्यामुळे जो फुगिटा आला असेल तो दबतो. 

 
आता ह्या दोन णशलाईच्या मधला फिक लक्षात घेता, साध्या णशलाईच्या (Open binding) 

पुस्तकािी पाठ उघडी िाहते; अशा िळेी पुस्तक उघडल्यास पाठीिी अधयितुयळात कमानी आकृती होते. 
त्याच्या उलट ख्स्थती लिणिक बाधंिी (Flexible binding) मध्ये आहे. त्या बाधंिीिे कव्हि पसु्तकाच्या 
पाठीस णिकटलेले असते. 

 



 अनुक्रमणिका 

पट्टीवरची हशलाई:–खातेिह्या, बँकेिी लेजसय िगैिे प्रकाििी पुस्तके िामड्याच्या पट्टीिि 
णशितात. त्या णशलाईकणिता सुद्धा णफतीिि णशिताना जी णशलाई घातली जाते तीि णशलाई घालतात. पि 
जिा िगेळी केल्यास ती मजबुतीच्या दृष्टीने उत्तम होतात. कािि अशी पुस्तके णजतकी मजबभत किता 
येतील णततकी हिीि असतात. ही णशलाई घालण्यािी पद्धत पढुीलप्रमािे आहे:– 

 
प्रथम पुस्तकाच्या पाठीिि िेघा आखभन घ्याव्या. आता गाठीच्या िोकातभन सुई आत टोिािी ि 

पणहल्या पट्टीच्या मध्यािि बाहेि काढािी. पुन्हा सुई पट्टीच्या बाजभने णििागाच्या पोटात खोिािी नंति पुन्हा 
दुसऱ्या पट्टीच्या मध्यािि बाहेि काढािी. पभियित् आत खोिभन शिेटी गाठीच्या िोकातभन बाहेि घ्यािी; असा 
एक णििाग पभिय झाला. दुसिा णििाग त्यािप्रमािे णशिभन मग गाठ द्यािी. अशाप्रकािे एकािि एक णििाग 
णशिीत जाि.े ह्या णशलाईत पट्टी हलती िाहात नाही. णफतीिििी साधी णशलाई घातल्यास पट्टी हलती 
िाहते. ही पट्टीिििी णशलाई कशी येते हे णित्र अ ि ब मध्ये दाखणिले आहे. 

 

 
          

 
शेवटचे हवर्ाग हशवणे:– (Rounding):– पुस्तकाला िाऊंड णशिण्यािी पद्धत फतत जुन्या 

पुस्तकाचं्या बाबतीति आहे. िाऊंड म्हिजे पुस्तकाच्या दोन्ही बाजभस िि णतिके टाके मारून शिेटिे दोन 
णििाग णशििे होय. िाऊंड मािण्यािे कािि असे की, जुन्या पसु्तकािें शिेटिे दोन णििाग लिकि 
फाटतात ते फाटभ  नयेत हे होय. धंद्यात सियि णठकािी िाऊंड मािीत नाहीत. पि जेथे िागंले बाधंिीकाम 
किाियािे असते तेथे िाऊंड मािण्यािी जरूिी असते. नव्या पुस्तकानंा िाऊंड मािण्यािी पद्धत नाही. 
आपल्याकडे ति िाऊंड कधीि मािीत नाहीत. पिंतु णहशबेी िह्या (Account Books) िि िाऊंड न िुकता 
घालतात. इंख्ग्लश बाधंिीच्या पुस्तकानंा काही िळेा िाऊंड असते. 

 

 
शेवटच्या हवर्ागावरूि हशवणे (Rounding) 
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िारा मारणे:– एकदोन कागद पाठिाियािे असतील ति त्याकिता स्टेपल (Staple) ख्स्टिि 
िापितात. अशा प्रकाििी यतें्र ऑणफसमध्ये ि दुकानात मालाच्या पाणकटािंी तोंडे बदं किण्यास िापितात. 
स्टेंपल ख्स्टििमध्ये मोठी यंते्र आहेत. ८४ पानापयंत पोटात अथिा िरून तािा मािण्यास लहान 
छापखान्यातभन अशी यंते्र िापितात. 

 

 
स्टेपल मशीि 

 
तािा मािण्यािी पायाने िालणिता येिािी यंते्र बहुतेक छापखान्यात ि बाइकंडगच्या दुकानातं 

असतात. या मशीनििही कागदास टातयािंी मयादा ठिलेली असते. सियसाधाििपिे १/० ते १ इिं 
जाडीपयंतच्या पुस्तकाला ताि माििे शतय असते. यापेक्षा जाड पुस्तकाला तािा मािण्यास मोठे ि पॉिििि 
िालिािे मशीन िापितात. 

 
पुस्तकाच्या जाडीप्रमािे २६, २० ि २२ गेजिी ताि िापितात. तािेिे गेज बदलले की ताि 

माििािी पेटी, सुऱ्या ि गठ ठभ  बदलािा लागतो. 
 
तािा मािण्याच्या यंत्रात महत्त्िािे िाग पेटी ि सुऱ्या होत. ििच्या सुऱ्यािें काम ठिाणिक लाबंीिा 

तुकडा कापिे ि तो "यभ" आकािात िाकिभन कागदात िोसकिे ि खालच्या सुऱ्यािें (णजिािें) काम टोके 
िळििे होय. या यंत्रािि पुस्तकाच्या जाडीप्रमािे अंति (Gauge–गेज) लािता येते. अंति लािले नाही 
ति टाका णढला पडतो. तािा मािण्यािे दोन प्रकाि आहेत. (१) पोटात ताि माििे (याला इंग्रजीत सडॅल 
ख्स्टि म्हितात) ि (२) िरून ताि माििे या कृतीस िोसकिे म्हिजे स्टॅबख्स्टि म्हितात. 

 
हशवणमशीिवरली हशलाई:– हल्ली स्िस्त पुस्तके देण्याच्या िानगडीत लहान मुलािंी पुस्तके 

णशलाई यतं्रािि (कपडे णशिण्यािे यंत्रािि) पोटात णशिण्यािी एक प्रथा पडत आहे. णशििीिी एक सिळ 
टीप मािली जाते. अथात कागदास एका टोकापासभन दुसऱ्या टोकापयंत सिळ िोके पडतात. पणििामी 
पिफोिेट केलेला कागद जसा फाटतो, तशी सिय पाने सहज फाटतात ि पुस्तकाच्या पानाचं्या पत्रािळी 
एखाद्या मणहन्याति होतात. अशा प्रकाििे पुस्तक बाधंिीस आल्यास िरून ताि मारून (स्टॅब ख्स्टि) 
अथिा तीन िोके मारून किाि े लागते. णशििमशीन णशलाईिे पसु्तक मुलाचं्या हातात णटकत नाही, हे 
सागंिे नकोि. 

 
पुस्तक णशिण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकािे केलेले पुस्तक णनकृष्टि होय. 
 
यंत्रहशलाई:–यंत्रणशलाईत आतापयंत तािा मािण्यािे (Wire Stitching) यंत्र माहीत होते. त्याने 

एक इंि जाडीिी पाने एकत्र किता येतात. पि आता णििाग–णशलाई तािेने ि दोऱ्याने यंत्रािि घालतात. 
पिदेशात सिय णशलाई यंत्राििि होते, कािि आिृत्तीच्या प्रती पुष्ट्कळ ि िािकिगय मोठा असतो. 
कहदुस्तानात ही यंते्र फािशी प्रिािात नाहीत, कािि त्या णशलाईच्या यंत्रािी ककमत फाि आहे. एिढेि नव्हे 
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ति आपल्याकडच्या लहान लहान छापखान्यातंभन त्याला पुिेसे काम नसते. काही मोठमोठ्या 
कािखान्यातंभनि ही यंते्र आहेत. तािाचं्या गंजण्यामुळे तािणशलाईिे प्रमाि कमी झाले आहे. आज सियत्र 
दोऱ्याने णशिण्यािा प्रघात आहे. यंत्राििच्या णशलाईत पसु्तके णफतीिि णशिली जातात. 

 

 
दोिा णशलाईिे यतं्र 

 
पुस्तकणशलाईच्या कामाकिता णििाग णशलाई कििािी निनिीन यंते्र आज प्रिािात आहेत. ह्यात 

सुया दोन प्रकािच्या असतात. यंत्रही दोन प्रकाििे आहे. हे यंत्र णफतीच्या बाजभने अथिा णफतीििही टाके 
मारू शकते, ि एका कामापासभन दुसऱ्या कामाकिता बदल कििे असल्यास फतत दहा णमणनटे लागतात. 
णशलाईिे यंत्र दि तासाला १२४४ ते १५४४ णििाग णशिभ शकते. 

 
काही प्रकािच्या यंत्रािंि ६·५ सें. मी. पासभन ०५·५ सें. मी. लाबंीिा णििाग णशिता येतो. 

णहशबेीखात्याच्या िह्या (Account Books) ि अगदी पातळ कागद याििही हे यंत्र काम देते. 
 

          
 
हिमर यंते्र:–[घड्या घालिािे (Folding) यंत्र] युद्धपभिय कालात बाधंिीखात्यातल्या 

यंत्रसामग्रीकिता जमयन बनािटीिी यंते्र फािि णप्रय होती ि णकमतीच्या दृष्टीनेही ती स्िस्त पडत. या 
खात्याकिता नािाजलेली यतें्र म्हिजे णिमि कंपनीिी होत. ही यंते्र कामकऱ्यास काम किण्याकिता सहज 
ि सोपी असतात. ह्या मशीनिि जाणहिाती, माणहतीपत्रके िा पुस्तके याचं्या घड्या घालण्यािी कामे किता 
येतात. मशीनिा िगे, हाताने कागद लािल्यास दि णमणनटास ६४ कागदाचं्या घड्या पडण्याइतका असतो. 

 
आपोआप याणंत्रक पद्धतीने (Automatic Feeder) िालणिल्यास ०४४ कागदाचं्या घड्या दि 

णमणनटास होतात. अशी यंते्र पुस्तकािंी आिृत्ती ज्यािळेी मोठी असते तेव्हा अथिा एकाि आकािािी सिय 
पुस्तके असतील ि प्रती थोड्या असतील ति कामाच्या उठािाकिता अत्यंत उपयोगी पडतात. 
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कागदाच्या घड्या घालण्याचे यतं्र 

 
टाके मारणे व दोरे बाधंणे:–पुस्तक–बाधंिीच्या व्यिसायाच्या कके्षत येिािे दुसिे काम म्हिजे 

टाके मारून णशििे ककिा टांगण्याकिता दोिे बाधंिे (Looping) हे होय. या यतं्राने लहान पसु्तके दोन 
अथिा तीन िोके पाडभन दोऱ्याने टािभन घेता येतात. कामािा िगे दि ताशी २०४४ प्रती इतका असतो. या 
मशीनिि कॅलें डसय, माणहतीपत्रके िगैिे टागंण्याकिता दोऱ्या बाधंता येतात. 

 
हिमरचे हशलाई यतं्र:– णिमििे दोऱ्याने पुस्तक–णशलाई किण्यािे यंत्र (Thread Book Sewing 

Machine) हे सुद्धा लोकणप्रय यंत्रापंकैीि एक आहे. या मशीनने णफतीिि अथिा नैनसुखाच्या (Jacconet) 
पाठीिि णशिण्यािी सोय असते. या यंत्रािि सिय प्रकाििा कागद णशिला जातो. कामाच्या प्रकािात साध्या 
पुस्तकापासभन तो णहशबेी िह्या (Account Books), णिकट बुके (Guard Books) िगैिे सिय णशलाई होते. 
णिशषे म्हिजे दि णमणनटाला सिय साधािि ८४ णििाग णशिले जातात. एिढेि नव्हे ति जरूि असल्यास 
जास्तही णशिले जातात. आपल्याकडे खासगी धंद्यात ही णिमि यंते्र जास्त प्रिािात आहेत. टेप, 
गॉजखेिीजही मशीनिि णशिण्यािी सोय आहे. एिढेि नव्हे ति अकाऊंट बुके णशिताना जास्त खुली टेपही 
ठेिता येते ि णतिा उपयोग कव्हि णशिण्यात होतो. 

 
हचकटहवणे:– पुस्तक णशिभन झाल्यािि पुढील कामास लागण्यापभिी पुस्तकािे शिेटिे दोन तीन 

कागद ि िळेी दोन णििागही णिकटिाि ेलागतात. 
 
साहहत्य:– आपिास लागिाऱ्या मालािी णनिड कििे याला अनुिि हा लागतोि. कोित्या 

कामास कोित्या दजािा माल िापिाियािा हे ज्यािे त्याने आपापल्या प्रयोजकतेने ठििाियािे असते. 
पणहला प्रश्न दोऱ्यािा येतो. तो सलग, न तुटिािा, असा उत्तम असािा. ह्याकणिता िेगिगेळ्या जातीिे 
णशलाईिे दोिे तयाि णमळतात तेि िापििे फायद्यािे होईल. हे दोिे पिदेशी असतात. दुसिी णनिड 
णफतींिी होय. फीत अथिा दोिा धुिट (Bleached) नसािा. कािि धुण्याच्या णक्रयेत जे क्षाि िापिले 
जातात त्या क्षािानंी णफतीच्या कपड्यातील सत्त्ि नाहीसे होऊन बळकटपिाही णनघभन जातो. यासाठी होता 
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होईल तो फीत अथिा दोिा णबनधुिट (Unbleached) असिेि पुस्तकबाधंिीला उपयुतत आहे. कहदी 
उद्योगधंद्यात िागंली िाढ झाल्याने आता कहदुस्थानात बनलेले दोिेही उत्तमपैकी णमळभ लागले आहेत. 

 
❀    ❀ 
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प्रकिि सातिे 

बाजू करणे व हचकटहवणे 
 
शेवटचे कागद:–यात दोन प्रकाि किता येतील. (१) जुन्या पुस्तकाच्या शिेटिी खिाब झालेलीं 

फाटकी पाने िगैिे. (२) पुस्तकाच्या बाजभ िगैिे. 
 
पणहल्या प्रकािात, जुनी पुस्तके बाधंिीकणिता आल्यास सोडिभन, णशिण्याकणिता तयाि किताना 

शिेटिी पाने ि णििाग फाटलेले असतात त्यानंा णिकटिभन दुरुस्त किाि ेलागतात. केव्हाही पुस्तकाच्या 
िापिात मधल्या पानापंकैीही शिेटली पाने खिाब झालेली असतात ि ती दुरुस्त केल्याणशिाय बाधंिी 
किता येत नाही. शिेटच्या कागदात आिखीही एक िाग येऊ शकतो. तो म्हिजे णटपिे (Notes) िगैिे 
कणिता पुस्तकाच्या दोन्ही बाजभंस कोिी पाने घालािी लागतात; अशी पाने घालण्याने दोन काययिाग 
साधतात. एक, पुस्तक णटपिपानामुंळे खिाब होत नाही ि दुसिे, शिेटी जास्त कागद असल्यास 
पुस्तकाच्या पानाशंी एकदम संबंध येत नाही. 

 
दुसऱ्या प्रकािात पुस्तकाच्या बाजभि फतत येतात. पुस्तकाच्या बाजभ म्हिजे कोित्याही पुस्तकास 

उघडल्याबिोबि पुठ्ठ्ठ्यास णिकटलेले एक ि एक कोिे अशी जी पाने असतात ती होत. बाजभपासभन जास्त 
अशी कामणगिी काही होत नाही. त्या कोऱ्य कागदाससुद्धा शिेटिे कागद म्हिाि ेलागते. कािि हे कागद 
दोन्ही बाजभंस शिेटी असतात. बाजभला साइडपेपि ककिा आसपास असेही म्हितात. 

 
बाजू:–या कागदास बाजभ का म्हिाि ेलागते यािा उल्लेख िि केलेला आहे. आता बाजभ  अमभक एक 

िंगािी असते असे नाही. णकत्येक िळेा णगऱ्हाईकाचं्या आिडीप्रमािे ती किािी लागते. नेहमीिी पद्धत अशी 
की, ज्या िळेी णगऱ्हाईक बाजभसंबधंाने बोलण्यास असमथय असते, अशा िळेी पुस्तकाच्या बाधंिीच्या 
णकमतीप्रमािे आपिि बाजभ कशी बनिाियािी हे ठििाि ेलागते. बाजभकणिता िगेिगेळ्या प्रकाििा कागद 
िापिला जातो. त्या कागदामध्ये पाढंिा, िंगीत, मािबल ि िीट असे पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. अथात्  
बाधंिीच्या योग्यतेप्रमािे पसु्तकाच्या बाजभस कोिता कागद िापिािा हे बाधंिीकामगािाने (Binder) 
ठििाियािे असते. आज बाजािात जे कागद णमळतात त्यािंी थोडी माणहती येथे देिे अस्थानी होिाि नाही 

 
कॉब पेपर:– हे नाि अथात् ि इंग्रजी आहे. हे कागद िंगीबेिंगी ि िगेिगेळ्या िंगांच्या फिकात 

(Shades) णमळतात. हा कागद बाधंिीच्या धंद्यात बिाि णप्रय आहे. या कागदास कॉब पेपि म्हिण्यािे 
कािि असे सागंण्यात येत की, प्रथम तो ज्या बाइंडिने िापिला त्यािेि नाि त्याला पडले. हा कागद 
कापडी, अधय–िामडी ि िामडी पुस्तकाचं्या बाधंिीत िापितात. 

 
सरिेस पेपर:– हा कागद एका बाजभने गुळगुळीत ि िडक िंगािा असतो ि दुसऱ्या बाजभने जाडा 

ििडा असतो. गडद ि काळसि लाल िंगािा कागद बायबल िगैिे सािख्या धार्ममक गं्रथाच्या बाधंिीस 
िापितात. बाकीिे िंग कोित्याही कामास िापिले जातात. 
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मारबल:– हा कागद िंग उडिभन अथिा खळीच्या पाण्यािि िंग टाकभ न तयाि केलेला असतो. 
त्यािा उपयोग कीदय, खतािण्या, णहशबेाच्या िह्या अशा पुस्तकातंभन केलेला णदसभन येतो. जेथे पट्टीिी बाजभ 
केलेली असते तेथे बहुतेक हा कागद णदसतो. 

 
छापील व िक्षीचे कागद:– हे कागद स्टेशनिी सामान णिकिाऱ्या दुकानात णमळतात ि त्यामंध्ये 

पुष्ट्कळ प्रकािही आहेत. आपल्याकडे मात्र अलीकडे असे कागद आपल्या आिडीप्रमािे एखादे नक्षीिे काम 
ि मध्ये सत्पुरुषािंा श्लोक िगैिे घालभन णशळापे्रसिि छापण्यािी पद्धत पडली आहे. हीि पद्धत इंग्रजी 
पुस्तकातंभनही णदसभन येते. ती एका दृष्टीने बिी आहे. 

 
पाढंरा कागद:– साधा पाढंिा कागदही नेहमीच्या प्रिािात आहे. णकत्येकानंा िंगीबेिंगी कागद 

आिडत नाहीत म्हिभन ते स्िच्छ पाढंिा कागदि िापिण्यािी सभिना कितात. कायद्याच्या िगैिे पसु्तकानंा 
पाढंिा कागद िापिण्यािी पद्धत पडली आहे. तसेि शाळाचं्या क्रणमक पुस्तकानंाही पाढंिा कागद 
िापिलेला असतो. पाढंऱ्या बाजभकिता नेहमी पढुील कागद प्रिािात आहेत: अणँटक, पातळ िॉइंग कागद, 
जाडा ग्लेज छपाईिा कागद िगैिे. 

 
आतापयंत जे कागदािें िियन झाले ते बहुतेक णिलायती कागद आहेत; आपल्याकडे या बाबतींत 

प्रगती नव्हती पि आता पुष्ट्कळ प्रकाििे कागद होऊ लागले आहेत. 
 
बाजू करणे:–बाजभ किण्यात सुद्धा प्रकाि आहेत. साधी पट्टीिी ि णिकटिभन तयाि केलेली बाजभ 

कशीही तयाि केली तिी णतला पाठीच्या बाहेिच्या बाजभस एक कापडी पट्टी लािािी. ही पट्टी लािण्याने 
बाजभ मजबभत होते, एिढेि नव्हे ति काम किताना बाजभ पाठीत फाटण्यािी िीती नसते. ह्याकिता जे कापड 
िापिले जाते त्याला ‘नैनसुख’ (Jacconet) म्हितात. ह्या कापडात दोन तीन प्रकाि आहेत, त्यातील 
अगदी पातळ, जाळीदाि णििीिे ि खळ असलेले कडक कापड उत्तम होय. ही कापडािी पट्टी प्रत्येक 
बाजभकिता ३ ते ० सें. मी. (१। ते १॥ इंि) रंुद ि पुस्तकाइतकी लाबं लागते. 

 
साधी बाजू:– कोित्याही एकिंगी कागदािी पुस्तकाएिढी घडी केली की, बाजभ तयाि झाली. 

आता ह्या बाजभस िि साणंगतलेली कापडी पट्टी कशी लािािी हे सोबतच्या णित्रामध्ये पाहा. 
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पट्टीची बाजू:–येथे मात्र णिकटिाणिकटिीिा प्रश्न येतो. प्रथम साधा कागद घेऊन त्याला एक 
घडी देऊन तो पसु्तकाच्या आकािाएिढा किािा. आता ० ते ५ सें.मी. (१॥ ते २ इिं) बाइंकडग कापडािी 
एक पट्टी घेऊन सिसात घडीच्या मध्यािि नीट णिकटिािी. येथभन ज्या प्रकाििी बाजभ कििे ठिले असेल 
त्या प्रकाििे दोन कागदािें तुकडे घेऊन त्यानंा सिस लािािा. ह्या कामास पातळ सिस असािा. आता हा 
कागद आतील पट्टीपासभन १·२५ ते १.९ सें.मी. (अधा ते पाऊि इिं) मागे जागा सोडभन णिकटिािा ि 
तसाि दुसिा कागदही णिकटिािा ि घडी घालभन हा णिकटिभन तयाि झालेला कागद दाबभन काढािा. ह्या 
दाबण्यात त्याच्या सुिकुत्या िगैिे नाहीशा झाल्या पाणहजेत. आता हा कागद कपडे िाळत टाकतो त्याप्रमािे 
दोिीिि िाळत टाकािा. पि त्यापभिी नैनसुखिी पट्टी लािभन घेऊन बाजभ पभिय किािी. अशा प्रकािे केलेली 
बाजभ कशी कितात ते पुढील णित्रात पहा. 

 
हचकटवूि ियार केलेली बाजू:–बाजभच्या किता लागिािे पाढंिे अथिा कोित्याही िंगािे 

कापड घ्या. आता मािबल अथिा णिटाच्या कागदािे त्याि आकािािे तुकडे घ्या. पाढंऱ्या कागदास खळ 
लािा ि त्यािि हा िंगीत कागद णिकिभन दाबभन घ्या, ि िाळत टाका. िाळल्यािि त्याच्या घड्या करून 
दाबभन ठेिा म्हिजे घडी पक्की बनेल. मग नैनसुखिी पट्टी लािली म्हिजे बाजभ तयाि झाली. 

 
बाजभस नैनसुख लािण्याकिता बाजभ पायिीने लािभन घ्यािी. पायिी म्हिजे सािख्या अतंिाने 

एकािि एक िित जािे. अशा प्रकािे िित गेल्यािि शिेटी िि एक िद्दी कागद ठेिभन उजव्या हाताच्या 
अंगठ्याजिळिे बोटाने खळ लािािी. प्रत्येक कागदामध्ये अंति साधाििपिे ४·६२५ सें. मी. (पाि इंि) 
असाि.े आता कापडािी पट्टी (नैनसुख) खळीबिोबि लािािी ि ती उलटिभन घेऊन पनु्हा खळीने णिकटिभन 
टाकािी; म्हिजे पाठीच्या बाजभस कापडी पट्टी लािलेली बाजभ तयाि झाली. 

 
आपल्याकडे कामाच्या ज्या अशास्त्रीय पद्धती निीन प्रिािात येऊ लागल्या आहेत, त्यात बाजभस 

कापड न लाििे ही एक आली आहे. कापड लािण्याने पुस्तक लिकि फाटण्यािी िीती नसते. एिढेि 
नव्हे ति पुठ्ठ्ठ्यापासभन ते सुटतही नाही. कापड न लािण्यािे मुख्य कािि म्हिजे स्िस्ताईिी िढाओढ 
होय. ह्या िढाओढीत िागंली महत्त्िािी पुस्तके सुद्धा सापडतात. हल्ली निीन छापभन तयाि झालेली ि 
बाधंिी होऊन बाजािात 
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बाजू व हिच्या वेगवेगळया िऱ्हा 

 
णिक्रीस आलेली पुस्तके मजबभत बाधंिीच्या दृष्टीने अगदीि टाकाऊ असतात. अशा कमकुित 

बाधंिीिी पसु्तके लिकिि पुनः बाधंभन घ्यािी लागतात. 
 
िास्तणिक, णगऱ्हाईकासं पुष्ट्कळ िळेा बाधंिीतला फिक कळत नाही; त्यानंा स्िस्त काम हि े

असते. पि त्याचं्या मनात अशी साधी कल्पनासुद्धा णशित नाही की णजतके काम स्िस्त णततके मजबुतीच्या 
दृष्टीने टाकाऊ. िागंली संग्राह्य पुस्तकेसुद्धा बाधंिी िाईट असल्यामुळे णटकत नाहीत. यािी उदाहििे देिे 
अस्थानी होिाि नाही असे िाटते. (१) ज्ञानकोशासािखा णपढ्यान णपढ्या णटकिािा गं्रथ पि बाधंिी िाईट, 
तसेि कागद िाईट ि छपाई िाईट; ह्याच्या उलट इगं्रजी कोश (Encyclopaedia) पाहा. (२) िणित्रकोश, 
(३) केसिी–प्रबोध, (०) केळकि गं्रथ, (५) ऋग्िदेािे मिाठी िाषातंि, (६) महािाष्ट्र शब्दकोश िगैिे; हे 
गं्रथ संग्राह्य असभन त्यािंी बाधंिी मात्र अगदीि सुमाि आहे. यािे कािि मजबभत ि सुबक बाधंिी ही अशा 
पुस्तकाच्या आतल्या मजकुिाइतकीि महत्त्िािी गोष्ट आहे यािी कल्पना आपल्याकडे नसते हे होय. 

 
आता ही बाजभ पुस्तकास णिकणिण्याकिता पनु्हा एकदा पायिीप्रमािे लािभन घ्यािी, पि लािताना 

एक काळजी घेतली पाणहजे ि ती ही, की पणहल्या प्रथम खळ लािलेली ४·६२५ सें. मी. (पाि इंि) बाजभ िि 
करून घ्याियािी असते. ह्यािळेी पभिीच्या पाि इंिाच्या पायिीपेक्षा जास्त मोठी पायिी ठेिभन खळ लािभन 
घ्यािी. असे किण्याने बाजभ पुस्तकास णिकटणिल्यानंति कापड सिय झाकभ न गेले पाणहजे. 

 
बाजू हचकटहवणे–िि साणंगतल्याप्रमािे कापड लािभन ि पुन्हा खळ लािभन णिकटणिण्याकिता 

तयाि केलेली बाजभ आता पसु्तकास णिकटिािी. अशा िळेी मागील प्रकििात साणंगतल्याप्रमािे शिेटिे 
णििाग णिकटणिले आहेत ककिा नाहीत हे पाहाि.े बाजभ णिकटणिताना पसु्तक सािखे ठोकभ न घ्याि ेि मग 
बाजभ णिकटिािी. बाजभ णिकटणिताना ती पुस्तकाच्या पाठीच्याकडे बिोबि धिािी. अशा िळेी णििाग–
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णशलाईत जास्त येिािी सुतळी अथिा फीत जिा मागे ओढभन घेऊन बाजभ बसिािी म्हिजे काठाबिोबि 
बसते. बाजभ णिकटणिताना केव्हाही पुस्तकाच्या डोतयाकडच्या बाजभस बिोबि धिािी. दोन्हीकडच्या बाजभ ि 
णििाग णिकटिाि ेि पुस्तक दाबाखाली ठेिाि.े 

 
जास्त मजबुतीकिता णकत्येक िळेा बाजभ णशितात. हा प्रकाि सियि बाधंिीत नाही. फतत 

िामड्यािी बाधंिी अथिा पेढीच्या खातेिह्या ं(Bank Ledgers) मधभन पट्टीिी बाजभ असेल तेथे णशिण्यािा 
प्रघात आहे. णिशषेतः खातेिह्या तिी णशिाव्याि लागतात. कािि त्यानंा िापि फाि असतो. येथे णशलाई 
एकेिी णििागािी घालाियािी असते ि िाि पाि णििाग खाली जाऊन दोन तीन गाठी देऊन मजबभत 
किािी लागते म्हिजे झाले. 

 
बाजभ णिकटिभन पुस्तक िाळल्यािि सिस पाजण्यापभिी त्या बाजभिि सुतळी अथिा फीत 

णिकटिाियािी असते. सुतळी असल्यास ती फोडभन घ्यािी लागते. फोडभन घेण्यािी णक्रया पुढीलप्रमािे 
कितात. डाव्या हाताने सुतळी ताठ धरून तीमध्ये टोच्या (Bodkin) आत खुपसािा ि दोिीिा पीळ ििपयंत 
सोडिािा. अशा प्रकािे सुतळीिा प्रत्येक धागा मोकळा केला म्हिजे सुतळीतील गाठी मोडल्या जातील. 
गाठी मोडभन सुतळी णिकटणिल्यािि पुस्तकािि सुतळी िपटी णिकटेल. एिढेि नव्हे िि पुस्तक पभिय 
झाल्यानंति णतिी जाडीसुद्धा फािशी न णदसता पुस्तक शोणिितंि होईल. सुतळी णिकटणिताना ती खळीने 
णिकटिािी. सुतळी णिकटणिताना गोळा करू नये. सुतळीिी जास्तीत जास्त लाबंी फाि ति २·५ सें. 
मी.(एक इिं) असािी. फीत णिकटणिण्याच्या िळेी िपटी किण्यािा प्रश्नि येत नाही, कािि ती िपटीि 
असते. ती एकदमि णिकटिािी म्हिजे झाले. 

 

 
स िळी िोडणे 

 
पुस्तक णशिभन, सुतळ्या फोडभन झाल्यािि णशलईच्या दोऱ्यािी जाडी दबण्याकिता पुस्तक 

हातोड्याने ठोकभ न अथिा दाबात दाबभन त्यािी जाडी घालिभन घट्ट किाि ेलागते. त्या णक्रयेला इंग्िजीत 
णनकपग (Nipping) म्हितात. या कामाकिता यंत्र िापितात. यंत्रात पुस्तक देऊन िौफेि णफििभन सिय 
बाजभंनी दाबभन घेऊन पसु्तकािा एकजीि ि सािखी जाडी करून घेण्यािी जरूिी पुढील कामाच्या दृष्टीने 
महत्त्िािी आहे. 

 
सरस पाजणे:– आता या पुढील णक्रया सिस पाजण्यािी होय. प्रथम पुस्तक सािखे ठोकभ न घ्याि े

ि पुस्तकािी मागील बाजभ ि णििाग सपाट आले आहेत यािी खात्री करून घ्यािी. आता पुस्तकाच्या मापािे 
दोन पठेु्ठ घेऊन ते पसु्तकाच्या बाजभंना घालाि;े हे पुठे्ठ पाठीपासभन अदमासे ४·६२५ सें. मी. (पाि इंि) जागा 
सोडभन घ्याि,े ि पुस्तक णशकंद्यात बिोबि धरून स्क्रभ  घट्ट णपळाि.े साधाििपिे पसु्तक २·५ सें. मी. (एक 
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इंि) िि असाि.े आता पुस्तकाच्या पाठीला सिस लािाियािा असतो. सिस नेहमी गिम असािा; पि फाि 
दाट मात्र नसािा. सिस लािण्याच्या णनिणनिाळ्या तऱ्हा दृष्टीस पडतात. काही णठकािी पुस्तकाच्या 
पाठीिि सिस ओततात ि कंुच्याने (Brush) घासभन घासभन लाितात ि णशल्लक िाणहलेला पित कंुच्याने 
काढभन घेतात; ति काही णठकािी कागदाच्या िऱु्याने घासतात. पि ह्या दुसऱ्या प्रकािात सिसािी नासाडी 
फाि होते. पणहल्या प्रकािात जास्त झालेला सिस कंुच्याने पित काढता येतो. काही णठकािी सिस 
लािल्यानंति तो थोडा सुकला म्हिजे हातोड्याने ठोकण्यािी पद्धत आहे. ति काही णठकािी कंुच्याने 
सिस लािल्यानंति फोल्डिने अथिा बोटाने तो िोळभन िोळभन लाितात. 

 
सिस लािण्याच्या या णनिणनिाळ्या तऱ्हापंासभन एकि काययिाग साधाियािा असतो ि तो म्हिजे 

पुस्तकािे णििाग सिय णिकटले जाि ेहा होय. णठकणठकािी िगेिगेळ्या पद्धतीने ही णक्रया केली जाते. पि 
सिांत उत्तम ि काटकसिीिी पद्धत म्हिजे बोटाने िोळभन णििागाचं्या खािा िरून काढिे ही होय. सिस 
पाजल्यानंति पुढील कामास सुििात सिस जिा ओलसि असतानाि किािी लागते. सिस िाळभन फाि 
कोिडा झाला ति त्याला कामाच्या िळेी थोडे पािी लािाि ेलागते अथिा पाण्यािा ओलसि बोळा णफििािा 
लागतो. लिणिक बाधंिीच्या पुस्तकास मात्र प्रथम गोलाई काढभन मग सिस लािािा लागतो; नाहीति 
गोलाई िागंली णनघत नाही. कािि सिय णििाग सिसात णिकटलेले असतात. 

 
आतापयंत सिस लािण्यािे उत्तम मागय साणंगतले, पि सियि कामे ििील पद्धतीप्रमािे होताति 

असे नाही. कामाच्या सोईकिता अथिा जलद उठािाकिता पुस्तके एकािि एक ििभन कंुच्याने सिस 
लाितात ि मग िाळण्याकणिता णिरुद्ध तोंडे करून ििभन ठेितात. ह्यापेक्षा जिा बिी पद्धत म्हिजे डाव्या 
हातात पुस्तक धरून उजव्या हातात कंुिा घेऊन सिस लािण्यािी होय. सिात उत्तम गोष्ट म्हिजे 
णशकंद्यात पुस्तक धरून सिस लाििे ही आहे. ह्या सिय गोष्टी बाधंिीत णमळिाऱ्या पैशाििि अिलंबभन 
असतात. सिस लिकि िाळािा म्हिभन पसु्तक उष्ट्ितेच्या सहाय्याने िाळणिले जाते. पि हा प्रकाि अगदी 
िाईट आहे. अशा िाळणिण्याने पुस्तकािी खिाबी होते. ही गोष्ट जिी त्यािळेी इतकी णदसभन आली नाही तिी 
अशा िाळणिण्याने पुस्तकािी पाठ जळते. म्हिभन नैसर्मगक िीत्याि पुस्तक िाळभ देिे योग्य आहे. बाधंिीच्या 
कामात केव्हाही कृणत्रम उष्ट्ितेने िाळणिण्यािे काम करू नये. 

 
दाबूि ठेवणे:– सिस पाजल्यानंति ओला सिस दोन णििागाचं्या फटीतभन पुस्तकाचं्या पानात 

उतिण्यािा संिि असतो, म्हिभन पुस्तके दाबभन ठेिण्यािी जरूिी आहे. प्रत्येक पसु्तक दाबभन ठेििे हे 
कामाच्या उठिाच्या दृष्टीने शतय नसते. एिढेि नव्हे ति इतकी पसु्तके दाबण्यास साणहत्यही नसते. फतत 
महत्त्िािी ि उत्तम बाधंिीकिता आलेली  पुस्तकेि अशा तऱ्हेने दाबात ठेिभन मग सिय कामे कितात. इति 
सिय िळेी सिस पाजल्यािि फतत िि काहीतिी जाड असे िजन ठेितात. 

 
कापणी:– कापिीच्या यंत्रािा शोध लागण्यापभिी कापण्यािे काम णशकंद्या ि िंधा (पलुािा) याचं्या 

सहाय्याने किीत असत. णशकंद्या ि िंधा यािंी माणहती हत्यािामंध्ये णदलेली आहे; येथे कापिीच्या िळेी 
कोिकोित्या गोष्टींिी काळजी घ्यािी लागते हेि फतत सागंिाि आहे. केव्हाही कापण्याकिता िंध्याच्या 
पात्यास धाि िागंली असािी. णशकंद्यािि िंधा कसा णफितो ि त्याला मागयदशयक (Guides) कसे असतात ते 
पणहल्या प्रकििात साणंगतले आहेि. णशकंद्यात पसु्तक कापताना मुख्य प्रश्न पुस्तक सािखे दाबभन धिण्यािा 
येतो. पसु्तक जि िाकडे धिले गेले ति मग ते िाकडेणतकडेि कापले जाते. सबब त्यािि खुिा करून 
घेऊन एक ओळ काढािी ि ती ओळ सािखी धरून त्याि ओळीिि पुस्तक कापाि.े िंध्याच्या िििा स्क्रभ  
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प्रत्येक फेिीस थोडा णपळािा; काम लिकि सपंण्याकणिता म्हिभन स्क्रभ  जास्त णपळल्यास पुस्तक सिळ 
कापले 

 

 
रंध्यािे प स्िक कापणे 

 
प स्िके धरलेला हशकंद्या व अधभवट कापलेले प स्िक 

 
जाण्याऐिजी फाटते, म्हिभन दि खेपेस स्क्रभ  थोडा थोडा णपळिे इष्ट आहे. प्रथम पुस्तकािी 

डोतयािी बाजभ कापािी. नंति पायर्थयािी बाजभ कापभन घ्यािी ि शिेटी पुढिी बाजभ कापािी. 
 
कापणीयंते्र:––अलीकडे कापिीिी यंते्र णनघाल्यापासभन पभिापाि पद्धत बंद झाली आहे. 

कापिीयतं्रात सुद्धा पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. पि सिामध्ये कामािे तत्त्ि मात्र प्रायः एकि आहे. कापिीयंत्रात 
ठिाणिक माप (Gauge) लािभन घेण्यािी पद्धत असल्यामुळे एकदा लािलेले माप हालत नाही म्हिभन 
पुस्तक िाकडे कापले जाण्यािी िीती नसते. फतत तेथे काळजी घ्यािी लागते ती एिढीि की पुस्तक 
मापाच्या ठोकळ्याला (Gauge) सािखे लागले आहे की नाही हे पाहिे. कापिीयंत्रात पुस्तक दाबभन 
धिण्यास दाब सहज ि हिा तेिढा देता येतो. कापिीच्या िळेी सुिी खाली येते ि पित िि जाते. सुिीिी 
धाि णजतकी तीक्ष्ि असेल णततके कापिीिे काम सफाईदाि होते. कापिीच्या यतं्रात प्रथम पुस्तकािी 
पुढील बाजभ कापतात, नंति पायर्थयािी बाजभ ि शिेटी डोतयािी बाजभ कापतात. पायर्थयािी ि डोतयािी 
बाजभ कापताना णकत्येक िळेी पुढील तोंडात िद्दी कागदािी िि द्यािी लागते. कापिीच्या यंत्रात अणतशय 
झपाट्याने सुधाििा होत आहे. दि खेपेस एकदा सुिी खाली येऊन कापभन िि गेली की, ती ििि थाबंते ि 
पुन्हा कळ (Clutch) दाबल्याखेिीज खाली येत नाही. साध्या यंत्रापासभन सुििात होऊन यतं्राििि माप 
लािता येिे ि एकदा पसु्तक कापिीकणिता यंत्रात णदल्याबिोबि एकदम तीनही बाजभ कापता येिे येथपयंत 
सुधाििेिी मजल पोिली आहे. 

 
णत्रधािी कापिीं यंत्रामध्ये (र्थऱीं साइड णरमि) पुस्तकािी पाठ मापाबिोबि लािभन यतं्र सुरू केले 

म्हिजे सिय बाजभ कापभन दुसऱ्या टोकािि पुस्तके बाहेि पडतात. या यंत्रािि ६ इंि जाडीच्या १००४ णबट्ट्या 
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(गट–Thicknesses) एका तासात कापभन होतात. कापलेली कििि िायुशोषिाच्या (Suction–Pump) 
तत्त्िािि आपोआप खेिभन घेतली जाते. 

 
पुस्तके कापण्याच्या बाबत णशकंद्या ि िंधा ति अगदीि जुना झाला, नंति हातािी ि शततीिि 

(Power) िालिािी यंते्र आली; आता सिय बाजभ कापभन दुसऱ्या टोकािि पुस्तक बाहेि जाऊन पडभन 
किििही आपोआप काढभन घेण्यापयंतिी प्रगती झाली. 

 
युद्धजन्य कालात पिदेशाहभन यंत्रसामुग्री येईनाशी झाली; त्यािा पणििाम असा झाला की देशी यंते्र 

किण्याकडे प्रिृत्ती िाढली. बडोदे संस्थानातील अलें णबक केणमकल ितसयच्या यंत्र–णििागाने 
(Mechanical Section) "ज्योणत" नािािी कापण्यािी यंते्र तयाि केली. या यंत्रानंा सुऱ्या मात्र पिदेशी 
होत्या. स्िातंत्र्यानंति सिकािने कहदुस्थानात होण्याजोग्या यतं्रािंी आयात बदं केली. त्यात ३२ 
इंिाखालिी कापिी यंते्र (ककटग मशीन) बाहेरून येिे बंद झाले. त्यामुळे णदल्ली, अमृतसि, जालंदि िगैिे 
णठकािी यंते्र बनभ लागली ि तीि आता सियत्र प्रिािात आहेत. 

 
कापिीच्या बाबतीत णशकंद्या ि िंधा आता जिळ जिळ णदसत नाहीत. आज कापिीिे काम 

यंत्राच्या सहाय्यानेि केले जाते. यंत्रािी ककमत बिीि असल्यामुळे सिांनाि ते घेता येत नाही म्हिभन 
सुििातीस धंदा िालभ  कििाऱ्याने अडभन बसण्यािे कािि नाही. ज्या कोिाकडे यतं्र असेल त्याच्याबिोबि 
दि शकेड्यास अथिा पुस्तकास काही कायम दि ठिणिल्यास हे काम होऊ शकते, असा माझा स्ितःिा 
अनुिि आहे. 

 
❀    ❀ 
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प्रकिि आठिे 

गोलाई व प स्िकाची पाठ 
 
मागील प्रकििात बाजभ ि कापिी यािंा णििाि झाला आहे. येथभन पुढे पसु्तक कशा प्रकािे बाधंाि ेि 

त्याला सुबक िंगरूप कसे द्याि ेहा प्रश्न येतो. 
 
अगदी अलीकडे बाधंिीच्या कामात थोडी फाि प्रगती होऊ लागली आहे. बाजभ ि कापिी यापुढिी 

पायिी म्हिजे पुस्तकािी गोलाई काढिे होय. पि आता असा एक निीन प्रिाि पडत िालला आहे की, 
पुस्तकास गोलाई न काढता पुस्तक असते तसेि िपटे ठेििे ि कापलेली बाजभही सिळ ठेििे. ह्या 
बाधंिीमध्ये पुस्तकािी पाठ ताठ असभन तीत कव्हिच्या िळेी आिखी एक पठु्ठा घातलेला असतो; त्याला 
िौकोनी पाठ म्हितात. अशी सपाट पाठीिी पसु्तके काही िापिानंति खिाब होतात. ही पुस्तके खिाब 
झाली म्हिजे मधले काही णििाग पुढेमागे होतात ि पाठीच्या बाजभिी पातळी सािखी िाहात नाही. अशा 
खिाबीपेक्षा गोलाई काढभन बाधंलेले पुस्तक उत्तम म्हिाि ेलागते. येथे सुद्धा आिडीिा प्रश्न येतो. 

 

 
‘अ’ मध्ये िपट्या पाठीिी आकृतीं आहे. ‘ब’ म्हिजे गोलाई काढलेलीं (rounding) ि ‘क’ म्हिज गोलाई 

ठोकलेली (backing) अिस्था. 
 
गोलाई काढणे:–गोलाई काढिे (Rounding) ही गोलाई ठोकण्याच्या पभिीिा ख्स्थती म्हिता 

येईल. दोहोत फिक इतकाि की पणहल्यात पुस्तक हातात धरून हातोड्याने ठोकण्यािी णक्रया होते. 
त्याला गोलाई काढिे म्हितात ि दुसऱ्या प्रकािात पुस्तक णशकंद्यात दाबभन धरून हातोडीने ठोकभ न गोलाई 
ठोकतात (Backing). त्याला गोलाई ठोकिे म्हितात. 

 
आता प्रत्यक्ष गोलाई काढताना काय कृती कितात हेि सागंाियािे आहे. गोलाई काढण्याकिता 

फिशीिि अथिा पाट्यािि एक पुठ्ठा टाकािा (िियन हत्यािातं पाहा) ि त्यािि पुस्तक आपल्याकडे पुढील 
बाजभ (Fore–edge) करून ठेिाि.े आता डाव्या हातािा अंगठा पुस्तकाच्या पुढील टोकािि ठेिािा ि इति 
बोटे पुस्तकाच्या ििच्या बाजभस पाठीकडे बोटािंी टोके करून ठेिािी. येथभन पढेु अंगठ्याने पसु्तक जिा 
आत दाबाि ेि ििच्या बोटानंी ििील पाने आपिाकडे ओढािी म्हिजे पुस्तकाच्या मागील बाजभस थोडीशी 
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गोलाई येईल. आता हातोडीने ठोकभ न ही गोलाई सािखी काढािी; हातोडीने ठोकताना पुस्तकाच्या 
मध्यापासभन सुरुिात किािी ि दोन्ही बाजभ सािख्या 

 

 
गोलाई काढणे 

 
ठोकताना डाव्या हातािी णक्रया िालभ  ठेिािी; ििील णित्र पाहा: आता पुस्तक उलटाि ेि पभियित्  

सिय णक्रया किािी. गोलाई अधयितुयळाकृती अथिा योग्य ितुयळाकृती आली म्हिजे गोलाई िागंली णनघाली 
असे समजाि.े गोलाई सिय बाजभंनी सािखी यािी हे उत्तम, पि तशी न आल्यास त्याणठकािी जिा हलतया 
हाताने ठोकभ न सािखी काढभन घ्यािी. िि िियन केलेली सियसाधािि गोलाई काढण्यािी पद्धत झाली. पि 
काही िळेा पुस्तक जास्त जाड असल्यास अथिा कागदाच्या काही गुिधमांिा पणििाम झाल्यास गोलाई 
काढण्याच्या ि ठोकण्याच्या िळेी णिशषे काळजी घ्यािी लागते. अमभक एका कागदािे गुिधमय अमभकि 
आहेत हे सागंिे जि कठीिि आहे. कापिीमुळे अथिा इति िळेी जि काही कमी जास्त झाले असेल ति 
तेव्हा जशी काळजी घ्यािी लागते, तशीि येथेही घ्यािी लागते. ह्या सिय कृतीकिता पुस्तकािी पाठ जिा 
दमसि असािी हे उत्तम. िाळभन कोिडी झाली असल्यास जिा ओलसि पाण्यािा बोळा णफििािा म्हिजे 
तेिढ्याने ती मऊ पडते. 

 
कोित्याही पुस्तकाला फाि गोलाई काढली ि ठोकभ न घट्ट केले ति ते पुस्तक उघडण्यास कठीि 

जाते, म्हिभन गोलाई जिा बेतािीि असािी हे िागंले. पुस्तकािी उत्तम बाधंिी मनपसंत करून देण्यात 
महत्त्िािा जि काही िाग असेल ति तो म्हिजे गोलाई काढिे ि ठोकिे हाि होय. ह्या गोष्टीििि 
पुस्तकािा शोणिितंपिा अिलंबभन असतो. केव्हाही पुस्तक णशिल्यानंति त्याच्या पुढच्या बाजभ (Fore–
edge) पेक्षा पाठीिी बाजभ जास्त जाड होते, याला कािि कागदाच्या घड्या ि दोऱ्यािी जाडी ही होय. ह्या 
जाडीिी बाधंिीत काहीतिी योग्य सोय ही किािी लागते ि त्याकिता गोलाई काढिे ि ठोकिे ह्या णक्रयािंी 
जरूिी आहे. 

 
कल्पना किा की आपल्याला २५ ते ३४ णििागािें एक पुस्तक बाधंाियािे आहे. िि 

साणंगतल्याप्रमािे गोलाई िगैिे न काढता एकदम जि पुस्तकास पुठे्ठ णिकटिभन पढुील कामास सुििात 
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केली ति सोबतच्या णित्रात दाखणिल्याप्रमािे पसु्तकािी शोिा नाहीशी होईल. अशी बेढब पसु्तके आपि 
नेहमी पाहतो. पुस्तकािी गोलाई काढिे ि ठोकिे यािंा मुख्य उदे्दश, सोबतच्या णित्रामध्ये 
दाखणिल्याप्रमािे िाकडेपिा न येता मोहकपिाकिता णदलेले व्यिख्स्थत स्िरूप होय. 

 

 
प स्िकाची पाठ वाकडीहिकडी 

 
गोलाईचे प्रमाण:—गोलाईिे प्रमाि ज्याच्या त्याच्या आिडीिि अिलंबभन आहेि. काहींना ती 

अधयितुयळाएिढी  काढलेली आिडते, ति काहींना ती अगदी बेतािी आिडते. गोलाईिे नेहमीिे प्रमाि 
म्हिजे ितुयळात सािखे तीन ककिा िाि णििाग केल्यास त्या िागात ितंुळािी जेिढी कोि असेल तेिढी 
असािी. णकत्येक पुस्तकानंा त्याचं्या जाडीमुळे एक ठिाणिक गोलाई येतेि; तेथे णिशषे गोलाई काढण्यािी 
जरूिी नसते. फतत आहे तीि सािखी करून घ्यािी म्हिजे झाले. आल्बम िगैिे सािख्या पुस्तकानंा 
पाठीच्या जाडीमुळे गोलाई येते तेिढीि पुिेशी होते. केव्हाही अनुिि ही महत्त्िािी बाब असल्यामुळे पढेु 
अनुििािरूनही णकत्येक गोष्टी ठिणिता येतात. 

 
गोलाई ठोकणे:—गोलाई ठोकण्याकिता लागिाऱ्या पट्टयािंी (Backing Boards) माणहती 

हत्यािामंध्ये णदलेली आहेि. आपल्याकडे पुस्तकािें ठिाणिक प्रकाि ि आकाि आहेत; त्यामुळे िगेिगेळ्या 
मापािें असे ३ ककिा ० जोड केल्यास काम िागते. इति सिय कामास उपयोगी पडािा म्हिभन एकादा मोठा 
लाबं जोड ठेिािा म्हिजे झाले. पुस्तकाकिता ज्या पट्ट्ट्या किाियाच्या त्या मात्र पुस्तकाच्या 
लाबंीरंुदीएिढ्या मोठ्या असाव्यात 
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गोलाई काढण्याच्या हािोड्या 

 
आता गोलाई ठोकण्याकिता पसु्तक णशकंद्यात कसे घालाि े ि कसे धिाि े हे सागंण्यािी 

आिश्यकता आहे. प्रथम पुस्तक डाव्या हातात धिाि े ि एक पट्टी पुस्तकाच्या बाजभिि ठेिािी. ही पट्टी 
ठेिताना सुद्धा अंतिािा प्रश्न येतोि. हे अंति पुस्तकाला िापिल्या जािाऱ्या पुठ्ठ्ठ्यापेक्षा थोडे जास्त असाि े
लागते ि ते प्रथम पाठीकडभन घ्याियािे असते. आता अंगठ्याने पट्टी दाबभन धरून पुस्तक उलटाि े ि 
पभिीइततयाि अतंिािि दुसिी पट्टी ठेिािी. येथभन दोन्ही पट्ट्ट्या ि पुस्तक डाव्या हाताने घट्ट धिाि े ि 
णशकंद्यात घालभन स्क्रभ  णपळािे. स्क्रभ  घट्ट णपळण्यापभिी बाजभच्या पट्ट्ट्या सिकलेल्या नाहीत यािी खात्री 
करून घ्यािी. पट्ट्ट्या िाकड्याणतकड्या सिकलेल्या असल्या ति हातोडीने हलकेि ठोकभ न सािख्या 
करून घ्याव्या ि मग स्क्रभ  घट्ट णपळाि.े पट्ट्ट्या जि फाि हलतया असतील ति मात्र पुस्तक कडेला काढभन 
पुन्हा पट्ट्ट्या सािख्या करून पुस्तक णशकंद्यात घालाि ेहे उत्तम होय. णशकाऊ उमेदिािास णकत्येक िळेा 
पुस्तक एकदम सािखे घालता येत नाही. स्ितः लेखकाला सुद्धा सुििातीस पट्ट्ट्या घालण्यािा त्रास 
झालाि. पि सियीने सिय गोष्टी जमतात असा अनुिि आहे. 

 
पुस्तक णशकंद्यात कसे द्याि े ि कसे धिाि े िगैिे गोष्टी िि साणंगतल्या आहेत. आता पुस्तकािी 

गोलाई कशी ठोकतात ते पाहभ. पुढील णित्रामध्ये गोलाईिे तीन णििाग दाखणिले आहेत. णित्र अ मध्ये, 
णशकंद्यात णदलेले पुस्तक गोलाई ठोकण्यास सुििात होण्यापभिी कसे णदसते ते दाखणिले आहे. णित्र ब मध्ये 
हातोडी कशी मािािी ि ती कशी णफििािी हे णदसते ि णित्र क मध्ये सपंभिय गोलाई ठोकलेले पुस्तक कसे 
तयाि होते हे णदसते. णित्र क मध्ये दाखणिल्याप्रमािे गोलाई णनघाल्यास ती योग्य णनघाली असे समजाि.े 
णित्र अ मध्ये आपि लािलेल्या बाजभच्या पट्ट्ट्यापासभनिी िििी बाजभ सुटी ि ताठ णदसते. णित्र क मध्ये ती 
पट्ट्ट्यासं णिकटभन णदसते. अशी बाजभ बिोबि णिकटल्यािि जो खड्डा पडतो, त्यात पठु्ठा बसला म्हिजे मग 
तो पुस्तकाच्या िि णदसत नाही. 
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अ–गोलाई ठोकण्यापूवी, ब–बाणाकृिी गोलाई ठोकिािा हािोड्याची गिी, क–गोलाई ठोक्यावर 

 
प्रत्यक्ष गोलाई ठोकण्याकिता हातोडी जिा णतिकी धिािी ि ठोके हलतया हातान मािाि.े अशा 

मािण्याने पुस्तकाच्या बाजभ साहणजकि पट्ट्ट्याकडे िळतील ि पट्ट्ट्यािि पडतील हे पाहाि.े गोलाई 
ठोकण्याकणिता पुस्तकाच्या पाठीच्या मध्यापासभन सुििात करून एका बाजभिी गोलाई थोडी ठोकभ न 
झाल्यािि मग दुसिी बाजभ ठोकभ न घ्यािी. अशा िीतीने दोन्ही बाजभ ठोकभ न झाल्यािि मग ज्या णठकािी कमी 
जास्त िगैिे ठोकभ न घेण्यास पाणहजे असेल तशी सािखी ठोकभ न घ्यािी. गोलाई ठोकताना प्रथम कच्ची 
ठोकािी ि मग जिा जोिािे ठोके मारून ती पक्की किािी. अशा पततया ठोकण्याने पठु्ठ्ठ्याकणिता जी बाजभ 
पट्टीिि तयाि होईल ती कायमिी िाहील. हातोडीिी गती ििील णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रमािे ठेिािी. 
उत्तम गोलाई ठोकल्यािी अथिा णनघाल्यािी खभि म्हिजे पुस्तक उघडभन पाणहल्यास त्याला आतील 
बाजभस कोठेही सुिकुत्या िगैिे येता कामा नयेत. त्या सुिकुत्या आल्या ति त्याला उत्तम काम म्हिता येिाि 
नाही. या णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रमािे जि पुस्तकािी पाठ िाकडीणतकडी झाली ति पुस्तकाच्या पानाचं्या 
आत सुिकुत्या येतात. गोलाई ठोकण्याकणिता घेतलेल्या हातोडीस खालभन जिा गोल आकाि असािा, 
नाही ति पाठीिि खडे्ड पडतील ि कामाच्या िळेी पुस्तक संपभिय झाल्याििही णकत्येक िळेा ते णदसतील. 
यदाकदाणित असे खडे्ड कोठे पडलेि ति जाडे कागद णिकटिभन अथिा खड्ड्ड्यात िि घालभन झाकभ न 
टाकाि.े केव्हाही गोलाई ठोकताना एक गोष्ट लक्षात ठेिािी लागते ती ही की, पुस्तकाच्या पाठीिि येिािी 
फीत, सुतळी अथिा दोिा हातोडीच्या ठोतयाने तुटिाि नाही. 
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लिणिक बाधंिीच्या पुस्तकािी गोलाई ठोकिे झाल्यास जिा जास्त काळजी घ्यािी लागते. त्या 
बाधंिीच्या णशलाईत दोिे बिेि िि असतात, ते तुटिाि नाहीत हे पहाि.े गोलाई बतेाने ठोकभ न योग्य आकाि 
करून घ्यािा. 

 
बाजूच्या पट्ट्या:– हत्यािाचं्या िियनात पट्टी कशी किािी हे साणंगतले आहे. आतल्या बाजभने 

लोखंडी पट्टी बसणिलेली बाजभिी पट्टी खिाब होण्यीिी िीती नसते. पि णकत्येक णठकािी ह्या पट्ट्ट्या 
लाकडीि ठेितात, त्या िििेिि िंधभन पुन्हा नीट किाव्या लागतात. काही णठकािी पुठ्ठाि िापितात. 
पुस्तकाच्या कव्हिकिता ज्या जाडीिा पुठ्ठा घालाियािा असतो, त्याि जाडीिा अथिा तोि घालभन गोलाई 
ठोकतात. ह्याकिता पुठ्ठा पुस्तकाच्या आकािापेक्षा मोठा ठेिािा लागतो ि मागाहभन कापभन सािखा किािा 
लागतो. 

 
        :–गोलाई काढण्यािी यंते्र (Backing machines) णनघाली आहेत. त्यािा उपयोग 

पुष्ट्कळ ि एकाि प्रकाििी पुस्तके असल्यास होतो. ह्या मशीनिि गोलाई ठोकण्यापभिी प्रथम गोलाई 
(Rounding) काढािी लागते. ज्याप्रमािे आपि णशकंद्यात पसु्तक ठेऊन घट्ट धितो त्यािप्रमािे यंत्रात 
पुस्तक ठेऊन खटका दाबल्यािि पुस्तक घट्ट पकडले जाते. नंति िरून एक िजनदाि रूळ णफिणिल्यािि 
गोलाई पक्की होते. 

 

 
राउंसडग मशीि 

 
कामगािाने णनष्ट्काळजीपिा केल्यास पुस्तके फाटतात. पुस्तक नीटपिे न लािल्यास ते िाकडेि 

धिले जाऊन पृष्ठ ६७ िि दाखणिल्याप्रमािे िाकडीणतकडी गोलाई णनघते. उत्तम कामाच्या दृष्टीने हाताने 
ठोकभ न काढलेली गोलाई उत्कृष्ट होय. 

 
प स्िकाची पाठ ियार करणे:–गोलाई ठोकभ न झाल्यािि पुढील कामास पुस्तकािी पाठ तयाि 

किािी लागते. तीकिता पुस्तकाच्या पाठीस सिस लािािा ि थोडा िाळभ णदल्यािि नैनसुख कापडािी पट्टी 
पुस्तकाच्या पाठीस मध्यािि लािािी. पट्टी पुस्तकाच्या लाबंीपेक्षा अदमासे ० ते ५ सें. मी. (१॥ ते २ इंि) 
कमी असािी. गोलाई ठोकताना पाठीिि खडे्ड आले असतील ति तेथे कागदािे तुकडे िगैिे बसिभन घ्याि.े 
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नंति पुस्तकाच्या पाठीिि एक जाड कागद णिकटिािा. नैनसुख कापड पुस्तकाच्या दोन्ही बाजभंिि 
अदमासे २·५ ते ० सें. मी. (१ ते १॥ इंि) याि ेि हा जाडा कागद नैनसुखापेक्षा २ सें. मी. (अधा इंि) जास्त 
यािा.  आता पढुील कामाकिता पुस्तकािी पाठ तयाि झाली. िामड्याच्या बाधंिीकिता पुस्तकाच्या 
सुतळ्या णशिायच्या असल्या ति त्या बाहेि काढाव्या. सुतळ्या बाहेि काढिे झाल्यास सुतळीसमोि नैनसुख 
ि जाड कागद यास िोके पाडािी. सुतळ्या णशिण्याच्या नसल्यास त्यापभिीि बाजभिि णिकटणिलेल्या 
असतात. अशा िळेी पुठ्ठा लािभन पुढील कामास सुििात होते. 

 

 
बॅंसकग मशीि 

 
❀    ❀ 
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प्रकिि नििे 
प ठे्ठ चढहवण्याच्या पद्धिी 

 
प ठे्ठ:–बाधंिी–कामाकिता जे पुठे्ठ िापिले जातात त्यात पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. त्यािंी माणहती ि 

गुिधमय येथे णदले आहेत. पुस्तकािी जाडी पाहभन जाड ककिा पातळ पठु्ठा िापिािा लागतो. ग्राहकािी 
आिड असते म्हिभन तीनिाि णििागाचं्या पुस्तकास जाड पठु्ठा लािला ति ही बाधंिी णटकत नाही. 
बाधंिीिा णटकाऊपिा केिळ जाडपातळ पुठ्ठ्ठ्यािि अिलंबभन नसतो, हे बाधंिीकािाने लक्षात घ्याियास 
हि.े 

 
हमलबोडभ )Mill Board):–बाधंिीच्या कामास हा उत्तम पुठ्ठा होय. हा पुठ्ठा जुने दोि, िाक, ताग 

िगैिेंपासभन केलेला असतो ि कमी जास्त जाडीिा जसा पाणहजे तसा असतो. त्यातही िािी ि हलका असे 
दोन प्रकाि आहेत. आणि हे प्रकाि सामान्यतः िंगािरून ओळखले जातात. गडद िंगािा पुठ्ठा िािीपैकी 
समजला जातो. आणि िाखी िंगािा जिा त्याच्यापेक्षा हलका समजला जातो. हा पठु्ठा बळकट ि णििट 
असतो म्हिभन मोडण्यािी फािशी िीती नसते. ह्या पठु्ठ्ठ्यािा सगळ्यात पातळ पुठ्ठा िाऊन पेपिच्या 
जाडीएिढा असतो. णमलबोडयिी जाडी िजनािि ओळखतात. सहा पेनी, सात पेनी, आठ पेनी ि त्यापढेु 
आठ पेनी एक एतस, आठ पेनी दोन एतस ि फतत मोठा एतस एकि असेल ति दहा पेनी अशा खुिा 
आहेत. हा िजनािि णिकला जातो. णमलबोडय हाताने तयाि केलेला पठु्ठा असतो. इतका पातळ पठु्ठा 
लिणिक बाधंिीत िापिला जातो. लिणिक बाधंिीत ह्या पुठ्ठ्ठ्याच्या अंगच्या मभळच्या लिणिकपिामुळे 
पुस्तकािे कव्हि िागंलेि लिणिक बनते. पिदेशी बनािटीच्या कातडी हँडबॅग्जमध्ये ह्याि जातीिा पि 
सिात जाड पठु्ठा िापिलेला असतो, म्हिभन त्या मजबभत असतात. हा पुठ्ठा आपल्याकडे येत नाही. हा 
णकमतीने फाि महाग असतो. 

 
स्िातंत्र्यानंति कहदुस्थानात सिय प्रकाििी िजने मापे दशाशं पद्धतीत आल्याने आता णकलो ि मीटि 

ही िजन–मापािी प्रमािे आहेत. 
 
पुठ्ठाही आता णकलोच्या प्रमािात णिकला जातो. पठु्ठ्ठ्यािे एक बंडल २५ णकलो िजनािे असते. 
 
खालील कोष्टकात पठु्ठ्ठ्याणिषयी माणहती णदली आहे. 

 

िजन औस 
एक नग 
मेणरक 

 आकाि  बंडलमध्ये 
पुठ्ठ्ठ्यािंी सखं्या. इंि सेंटीमीटि 

८ २३ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ११२ 
१४ २८ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ९४ 
१२ ३० DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ७२ 
१० ०४ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ६० 
१६ (पौंड) ०५ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ५६ 
१६ (पौंड) ०५ DG २० × ३६ ६४.९६ × ९१.०० ५२ 
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२४ ५७ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ०० (१¼ पौंड) 
२४ ५७ DG २० × ३६ ६४.९६ × ९१.०० ०४ (१¼ पौंड) 

िजन  आकाि  बंडलमध्ये  
पुठ्ठ्ठ्यािंी सखं्या. औस  मेणरक इंि सेंटीमीटि 

२० (१½ पौंड) ६८ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ३६ 
२० (") ६८ DG २० × ३६ ६४.९६ × ९१.०० ३२ 
२८ ७९ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ ३२ 
३२ ९१ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ २८ 
०४ ११३ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ २४ 
०८ १३६ DG २५½ × ३४½ ६५ × ७७ १६ 
१२ ३० DG १६ × २६ ०१ × ६६ ११५ 
१० ०४ DG १६ × २६ ०१ × ६६ १४५ 
१६ ०५ DG १६ × २६ ०१ × ६६ ९९ 

 
बाउंड बुकाकिता कापलेला पुठ्ठा णमळतो. त्यािे प्रमाि सध्याच्या बाउंड बकु किता ०१×६६ सें. 

मी. (१६"×२६") कागद िापितात. त्याकिता ०१×६६ सेंटीमीटििा ि त्यािप्रमािे ििील पठु्ठ्ठ्यािा १/० 
म्हिजे २४·३२×३३·२ सेंटीमीटि (८×१३ इंि) आकािात पुठ्ठा णमलमधभन (णगििीतभन) कापभन णमळतो. 
लहान पुठ्ठ्ठ्यािे एक बंडल १४४ णकलोिे असते.  

 
स्रॉ बोडभ )Straw Board):– हा पुठ्ठा िीन, जपान ि अगदी अलीकडे कहदुस्थानातही होऊ 

लागला आहे. हा णपिळ्या िंगािा असतो. हा सुद्धा अगदी पातळ म्हिजे ३ औसंापासभन तो ० पौंडापंयंत (हे 
िजन एका पुठ्ठ्ठ्यािे आहे) णमळतो, ि त्यािी लाबंी रंुदी काही णठकािी ६५×७७ सें. मी. (२५॥"×३४॥")  
अथिा ५६×८१·५ सें. मी. (२२"×३२") असते. हा पठु्ठा अणतशय णठसभळ ि कडक असतो. त्यामुळे कापताना 
त्याच्या धसड्या उडतात. हा ककमतीनेही पुष्ट्कळि स्िस्त आहे. हाि पुठ्ठा आपल्याकडे सियत्र प्रिािात आहे. 

 
लेदर बोडभ (Leather Board):– इंग्लंडकडे ह्या प्रकाििा निीन पुठ्ठा णनघाला आहे. हा अणतशय 

बळकट ि णटकाऊ असतो असे म्हितात. पि पुस्तकाला लािल्यास ताठ होत नाही असे णतकडील तज्ज्ञ 
बाधंिीकािािें मत आहे. हा पुठ्ठा आपल्याकडे अद्यापपयंत पाहण्याति नाही. 

 
हॉलंड बोडभ (Holland Board):– महायुद्धापभिी हा पुठ्ठा कहदुस्थानात येत असे, पि अलीकडे 

मात्र तो येत नाही. कािि तो स्रॉ बोडाइतका स्िस्त णिकिे पििडत नाही. हा पठु्ठा स्रॉ बोडापेक्षा कामास 
िागंला असतो. 

 
कोित्याही पसु्तकाच्या पुठ्ठ्ठ्यािि (कव्हििि) णडझाईन अथिा सोनेिी काम किाियािे असल्यास 

त्या कामास णमलबोडय उत्तम होय. तो णििट पि मऊ असल्यामुळे त्यािि दाब िागंला घेता येतो ि ििील 
काम उठभनही णदसते. एिढेि नव्हे ति तो बळकट ि णटकाऊही असतो. ह्या पुठ्ठ्ठ्यािि सोनेिी काम 
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किण्यासाठी  ठसा (Block for embossing) फाि गिम किािा लागत नाही. स्रॉ बोडय कडक असल्यामुळे 
सियि बाबतीत कामास त्रास होतो आणि त्या पुठ्ठ्ठ्यािि काम किताना ठसा जास्त गिम किािा लागतो. 

 
कव्हरचे प ठे्ठ:– पुस्तकाच्या कव्हिला कोिता पुठ्ठा िापिािा यािी णनिड पुस्तकािा आकाि ि 

जाडी ही पाहभन किािी लागते. सामान्यतः िाजिीपेक्षा पातळ अगि जाड पुठ्ठा िापरू नये. पुठ्ठा णनिडल्यािि 
तो कापभन सािखा किािा लागतो. जी बाजभ पुस्तकाच्या पाठीकडे णिकटिाियािी असते ती अगदी बिोबि 
गुण्यात कापभन घ्यािी. पुठ्ठ्ठ्यािा आकाि मोठा असेल तेव्हा पुस्तकाला लागिािा पुठ्ठा व्यिख्स्थत कापािा. 
पुठ्ठा कापताना त्यातभन तो िाया जािाि नाही  इकडे लक्ष द्याि.े पुस्तकािे ठिाणिक आकाि आहेत ि त्यातभन 
ठिाणिक तुकडे पडतात. काटकसि ि तीही योग्य प्रकािे किािी. बाधंिी कामगािािें खिे कौशल्य पठेु्ठ 
कापिे ि कापड कापिे याति णदसभन येते. पुस्तक–बाधंिीिि णलणहलेल्या इगं्रजी पुस्तकातंभन हा पठु्ठा 
णशकंद्यात धरून तुकडे कापाि ेअसे साणंगतले आहे. पि धंद्यातील प्रत्यक्ष अनुििािरून मला णदसते की, 
पुठे्ठ णशकंद्यात कापत बसल्याने िळेेिी खोटी फाि होते. पुठे्ठ णशकंद्यातं धरून कापाि ेअसे साणंगतले असले 
तिी पुस्तक जि उत्तम बनािटीिे (क्वॉणलटी िकय ) हि े असेल तिि असा िळे घालणििे ठीक. ज्यािळेी 
अथिा जेथे याणंत्रक साहाय्य नाही अशा णठकािी ही पद्धत िालेल. आजकाल कामाकिता सिय प्रकाििे यतं्र 
सहाय्य उपलब्ध होऊन काम सुलि होत असताना यंत्रािा फायदा घेऊन िळे िािणििे फायद्यािे असते. 
पि त्याहीपेक्षा अणतशय मोठा त्रास होतो. हा त्रास म्हिजे हे पठेु्ठ णशकंद्यात बिोबि लाििे ि कापिे यािा 
आहे. त्यापेक्षा पसु्तकाच्या आकािािे तुकडे पुठ्ठ्ठ्यािि गुण्यामध्ये आखभन घ्याि ेि बोटकैिीने (यंत्र नव्हे) 
ििािि कापाि.े इति सिय खटाटोपापेक्षा हे कििे सोपे जाते. 

 
प ठ्ठ्ािंा कागद लावणे:– पुस्तकाच्या आकािािे पठेु्ठ कापभन झाल्यािि त्या पठु्ठ्ठ्यानंा आतल्या 

बाजभस जाड कागद लािािा. कव्हि तयाि झाल्यािि ते पुस्तकाबिोबि समपातळीत िाहाि े लागते. 
त्याकिता पुठ्ठ्ठ्यास थोडासा बाक यािा लागतो. हा बाक आिण्याकिता आतभन जाड कागद लािािा. या 
कागदामुळे हा बाक येतो. पठु्ठ्ठ्यास कागद दोन्ही बाजभंनी लाििे इष्ट आहे, पि एकाि बाजभने लािल्यास 
तो मात्र आतभन असािा. पुठ्ठ्ठ्यािा साधािि गुिधमय असा आहे की, तो काही कालानंति िाकडाणतकडा 
होतो, पि कागद लािल्याने तो तसा होत नाही. दोन्ही बाजभंनी कागद लाििे झाल्यास कागद पुठ्ठ्ठ्याच्या 
मापािे घ्यािते. नाहीति पुठ्ठ्ठ्याच्यापेक्षा कागद मोठा घेऊन तो णिकटणिल्यािि ििच्या बाजभस िळिािा. 
कागद णिकटणिताना पुस्तकािी पाठीकडे णिकटिािी बाजभ कागदाच्या मागील टोकाबिोबि असािी. 
पुस्तकािंी कव्हिे काही णदिसानंी आपि िाकडी झालेली पाहतो; यािे कािि त्या कव्हिच्या पठु्ठ्ठ्यािि 
िळेोिळेच्या कामामुळे खळ ि सिसािा पणििाम झालेला असतो ि त्यामुळे ती कव्हिे िाकतात. आत कागद 
लािल्याने हा िाकडेपिा टळतो. कागद णिकटणिण्याकिता साधािि दाट खळ िापिािी. सबधं कागदास 
खळ लािािी ि मग िि पुठ्ठा ठेिभन सािखा घासभन साफ किािा ि दाबात दाबभन काढािा म्हिजे पोकळी 
िगैिे िाहभन सुिकुत्या येिाि नाहीत. 

 
पुस्तक बिेि जाड असेल ति एकि जाड पठु्ठा घेण्यापेक्षा एक जाड ि एक पातळ असे दोन तुकडे 

घ्याि ेि ते खळीने िििभन दाबाति िाळभ द्याि.े असे णिकटिभन तयाि केलेले पुठे्ठ एकाि जाड तुकड्यापेक्षा 
खास बळकट होतात. णिकटिभन तयाि केलेले पठेु्ठ पसु्तकानंा णिकटणिताना पातळ पुठ्ठा आतील बाजभस 
किािा. असे किण्याने पठु्ठ्ठ्यास कागद णिकटणिला असता तो जे काम करू शकतो तेि काम हा पुठ्ठा 
कितो. निीन आिृत्तीिी  लॉटबंद पुस्तके बाधंताना त्याचं्या पुठ्ठ्ठ्यास कागद लािला जात नाही. 
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आपल्याकडे ति कोित्याि पुस्तकाच्या पुठ्ठ्ठ्यास कागद लािीत नाहीत.त्यामुळे णकत्येक िळेा कव्हिे 
िाकडी झालेली णदसतात. 

 
पुठे्ठ िाळभन तयाि झाल्यािि सािखे कापभन घ्यािते. पुठ्ठा कापताना पुस्तकापेक्षा जिा (अदमासे एक 

सभत) िाढता तीन बाजभंना ठेिािा म्हिजे पुस्तकास णिकटणिल्यािि तो िाढता णदसेल. 
 
यंत्रसहाय्य:–बोटकैिी (Straw–board cutter) णनघाल्यापासभन पठेु्ठ कापण्यािे काम जास्त सोपे 

झाले आहे. या कैिीने हिा तेिढा पठु्ठा कापता येतो. बोटकैिीिी माणहती पणहल्या प्रकििात णदली आहे. 
पुठे्ठ कापण्याकिता छोटेसे एक हातयतं्रही णमळते.त्या यतं्रािि फुलस्केप (अधा ताि) आकािापयंतिे सिय 
पुठे्ठ कापता येतात. त्यापैकी काहीि नसेल ति मग साधी बोटकैिी पृष्ठ ९ ििील णित्रामध्ये दाखणिली आहे, 
णतने हे सिय काम किता येते. 

 
स िळया ओवणे:– सुतळ्या सियि बाधंिीत ओिल्या जात नाहीत. फतत िामड्यािी बाधंिी 

असेल तेथे अथिा बकँाचं्या कीदी िगैिेच्या अथिा ज्या पसु्तकानंा फाि िापि आहे अशा पसु्तकाचं्या सुतळ्या 
पुठ्ठ्ठ्यात ओिभन णशिभन टाकाव्या. निीन कापडी बाधंिीच्या पुस्तकाचं्या सुतळ्या ति कधीि णशिण्यािी 
पद्धत नाही. ति त्या फतत बाजभ िि फोडभन णिकटणिलेल्या असतात. 

 

 
स िळी ओढणे 

 
सुतळ्या पठु्ठ्ठ्याला णशििे झाल्यास प्रथम त्या फोडभन गाठी िगैिे काढभन साफ किाव्या. पुठ्ठ्ठ्याच्या 

मागल्या टोकापासभन अदमासे अधा इंि आत एक िेघ मािािी ि त्या िेघेिि सुतळ्याचं्या जागी खुिा करून 
ठेिाव्या. पठु्ठा अमुकि बाजभस आहे अशाबद्दल त्याला आता नंबि द्यािा ि तोि बाजभििही टाकािा. टोच्यान 
पुठ्ठ्ठ्यास िोके पाडािी.नंति पुठ्ठा उलटभन आतील बाजभने पणहल्या िोकापेक्षा जिा िळती (बाजभला) िोके 
सिय िोकापंुढे पाडािी; पुठ्ठा णशिण्या (ओिण्या) पभिी त्याच्या मागल्या बाजभस सुतळीच्या जागी णतिका काट 
(इंग्रजीतल्या ‘व्ही’ ह्या अक्षिाच्या आकािासािखा) मािािा. असा पुठ्ठा कापण्याने सुतळी नेमकी त्या 
खड्यात बसते ि कव्हि किताना िि उठभन णदसत नाही. सुतळी ओिताना प्रथम ििच्या िोकातभन आत 
ओिभन घ्यािी ि नंति णतिे टोक आतल्या बाजभच्या िोकातभन िि काढाि े (सोबतिे णित्र पहा). सुतळ्या 
ओिल्यानंति ओढाव्या पि त्या फाि तािभ नयेत. नाही ति पुठे्ठ सािखे पडिाि नाहीत एिढेि नव्हे ति 
सुटसुटीत हालिाि नाहीत. सुतळ्या जि णढल्या िाणहल्या ति पुस्तक पभिय झाल्यािि पुठ्ठा ि पुस्तकािी 
पाठीिी कोि यामंध्ये अंति पडभ  लागेल. तात्पयय, एखाद्या दािास णबजागिी लािली असली ि ती बिोबि 
बसली असली म्हिजे दाि ज्याप्रमािे व्यिख्स्थत हालते त्यािप्रमािे हे णबजागिीिे काम सुतळीस 
किाियािे असते. बाहेि आलेली सुतळीिी टोक १·२५ सें. मी. (अधा इंि) लाबं ठेिभन छाटभन टाकािी ि 
मग ती फोडभन पठु्ठ्ठ्यािि णिकटिािी. 
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स िळी ठोकणे 

 
ही सुतळी पुठ्ठ्ठ्यािि ठोकभ न घट्ट बसणिली पाणहजे. त्याकिता पसु्तकाच्या पुठ्ठ्ठ्याच्या खाली 

फिशीिा तुकडा अथिा लोखंडी पाटा (Knocking down iron) ठेिभन हातोडीने मागील णित्रामध्ये 
दाखणिल्याप्रमािे ठोकािा. पि ठोकताना एक काळजी घ्यािी की हातोडीच्या फटतयाने सुतळी तुटली 
जािाि नाही. या ठोकण्याने सुतळी आत दबभन घट्ट बसली पाणहजे, म्हिजे पुस्तकाच्या कव्हििि उठभन 
णदसिाि नाही. ती िपटी होऊन पठु्ठ्ठ्यात आत रुतली पाणहजे. णकत्येक िळेा सुतळी ओिताना णतला 
िाजिीपेक्षा जास्त पीळ पडतो; त्यामुळे णकतीही ठोकले तिी ती िपटी होत नाही ि तशीि जाड िाहभन 
कव्हििि उठभन णदसते. त्याकिता प्रथमपासभनि थोडी काळजी घ्यािी म्हिजे झाले 

 
आता पुस्तकाच्या पाठीिि कागद िगैिे लािभन सिय सुतळ्या झाकभ न टाकाव्या. त्या किता जरूि 

असल्यास बाधंिीच्या कापडािे (कॅणलकोिे) तुकडे िगैिे बसिभन पाठ साफ गुळगुळीत किािी. ती सािखी 
होण्याकिता घासािी लागते; शिेटी िि साफ कागद लािािा म्हिजे झाले. 

 
लिणिक बाधंिीमध्ये मात्र काळजी घ्यािी लागते. त्या णठकािी सुतळी ि णशिलेला दोिा ि त्याच्या 

गाठी िि असल्यामुळे पाठ साफ किताना दोिे िगैिे न तुटतील हे पाहाि ेि सिस लािभन फाि ओलेही करू 
नयेत. हे दोिे ि कागद ओले होण्याने ते पाठ फाडतील. पाठ साफ किण्याकिता येथे लाकडी पट्टी 
(फोल्डि) अथिा पठु्ठा िापििे बिे. 

 
प ठे्ठ हचकटहवणे:– ििील सिय कृती होऊन पुस्तक तयाि झाले म्हिजे पठु्ठा णिकटिभन टाकािा. 

त्याकिता खळ िापिािी. पाठीिरून दोन्ही बाजभंस जे कापड ि जाडा कागद अदमासे ० सें. मी.(१॥ इंि) 
लाबंीिे पुस्तकाच्या बाजभस िि आलेले असतात तेिढ्याििि पुठ्ठा णिकटिािा ि पुस्तक दाबभन ठेिाि.े 
त्यािळेी पुस्तक िागंले दाबाि ेहे उत्तम. 

 
साध्या पुस्तकाचं्या बाबतीत सुतळी बाजभिि णिकटणिलेली असते तेथे णशिण्यािा प्रश्न नसतो. अशा 

िळेी पुठ्ठा सािखा हालेल एिढी जागा मध्ये सोडभन पुठ्ठा णिकटिािा. म्हिजे कव्हि किता पुस्तके तयाि 
झाली. 
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णकत्येक णठकािी हे पुठे्ठ पुस्तकाला णिकटणिल्यािि बाकीच्या णतन्ही बाजभ पुठे्ठ कापण्याच्या 
कातिीने कापभन घेतात. अशा कापण्याला सिाि फाि लागतो, नाहीति पुठे्ठ िाकडेणतकडे कापले जाऊन ते 
पुस्तकािी खिाबी कितात. त्याकिता पुस्तकाच्या आकािािे पठेु्ठ अगोदिि सुटे कापभन घ्यािते ि एकदमि 
णिकटिभन टाकाि ेम्हिजे त्रास पडत नाही. पठेु्ठ णिकटणिल्यािि पुस्तके दाबात ठेिािी. 

 
दाबात ठेिण्यापभिी पुस्तके एकिाि तपासािी हे उत्तम. तेथपयंतच्या कामात पुस्तक कचे्च असते ि 

काही िभक झाल्यास अथिा बदल कििे असल्यास ते शतय असते. एकदा दाबल्यािि पुस्तक घट्ट होते ि 
मग त्यािि कोितीही प्रणक्रया होऊ शकत नाही. अशा िळेी पुस्तक पनु्हा सोडिभन पभियित् बाधंिे याखेिीज 
दुसिा उपायि िाहत नाही. डकणिलेला िाग िागंला घट्ट णिकटभन बसािा ि पुठ्ठा िडेािाकडा होऊ नये 
म्हिभन दाबयंत्रात पसु्तके घालताना काळजी घ्यािी लागते. दाबयंत्रािे िक्र णफििभन पाटा िि न्यािा. दाब 
द्याियािी पुस्तके एकािि एक णिरुद्ध णदशलेा पाठ करून ठेिािी. खालच्या ख्स्थि पाट्यािि जाड पठु्ठा 
ककिा लाकडी पाट अगोदिि ठेिािा, तसाि पुस्तकािंिही ठेिािा. नंति ििील िक्र णफििभन पाटा खाली 
घ्यािा ि पुस्तके दाबात ठेिािी. 

 

 
 
हशरबाधंणी:–पुस्तकाला जि णशिबाधंिी (Edge–Bond) किाियािी असेल ति ती आता 

णिकटिभन घ्यािी, ि पुस्तकाच्या सबंध पाठीिि पनु्हा एक कागद लािािा. या कागदाने णशिबाधंिी दाबभन 
धिली जाते. कागद पुस्तकाच्या पाठीच्या रंुदीएिढा असािा. णशिबाधंिीिी खुलासेिाि माणहती पढेु णदली 
आहे. 

❀    ❀ 
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प्रकिि दहािे 
बाजू रंगहवणे 

 
आतापयंतच्या नऊ प्रकििामंधभन जो णिषय प्रणतपादन केला ि कृणत साणंगतली ती, थोड्याफाि 

फिकाने बाधंल्या जािाऱ्या प्रत्येक पसु्तकाच्या बाबतीत किािी लागते. िंगणिण्यािे काम प्रत्येक 
पुस्तकाच्या बाबतीत किताति असे नाही. पुस्तकाच्या बाजभ िंगणििे अथिा न िंगणििे कामगािाच्या मनािि 
अिलंबभन असते; एिढेि नव्हे ति ते कसे िंगिाि े हेही तोि ठिितो. काही बाबतीत त्याला मत नसते ि 
ठिाणिक िालीप्रमािे िंगिाि े लागते. पसु्तकाच्या बाजभ सियि िळेा िंगणिल्या जातात असे नाही; ते 
णगऱ्हाइकाच्या मजीिि अिलंबभन असते. णगऱ्हाइकाच्या आिडीप्रमािे त्या बाबतीत िंगकाम किाि;े णिशषे 
अशी काही सभिना नसेल त्यािळेी ते कसेही िंगणिले तिी िालेल. 

 
बाजू रंगहवणे:–बाजभ िंगणिण्याच्या पद्धती अनेक आहेत. त्यापंैकी नेहमीच्या प्रिािात आपि िाि 

पाि प्रकािि पाहतो. (१) कशतोडे उडणिलेली (२) एकिंगी (३) फतत िििी बाजभ िंगणिलेली (०) िंगी 
बेिंगी (Marbelling). मािबकलगमध्ये एकापेक्षा जास्त िंग िापरून िंगी बेिंगी काही तिी आकृती (Design) 
केलेली असते. (५) सोनेिी बाजभ िंगणििे (Gilding). या णिषयािि पुढे स्ितंत्र प्रकिि असल्यामुळे 
त्याणिषयीिी माणहती या  प्रकििी णदली नाही. 

 
रंग उडहवले्या बाजू:– िंग उडणिलेल्या बाजभ अमुक प्रकािच्या असतात असे नाही. िंग 

उडणिण्याच्या णनिणनिाळ्या तऱ्हा आहेत. त्यापैकी कोिती ना कोिती तिी  अमलात आितात. पुस्तकाच्या 
बाजभ िंगणिण्यािे मुख्य कािि असे आहे की, काही कालानंति पुस्तकाच्या बाजभ मळकट ि घािेिड्या 
होतात. अशा िळेी पुस्तके िाईट णदसभ लागतात. बाजभ िंगणिल्यामुळे त्या घािेिड्या णदसण्यािी शतयता 
िाहात नाही. ह्या बाजभ िंगणिण्यामध्ये िगेिगेळे प्रकाि आहेत ते असे:–एकिंगी–िंग उडणििे, मािबकलग 
(Marbelling) ि सोनेिी कििे (Gilding). पुस्तकाच्या योग्यतेप्रमािे िंगणिण्यािा प्रकाि ठिणिला जातो. 

 
बाजभ िंगणिण्यािे जे प्रकाि िि साणंगतले आहेत त्यापंकैी सिय प्रकाि एकाि णठकािी होतात असे 

नाही. पणहले दोन प्रकाि साधाििपिे सिय बाधंिी कािखान्यातंभन कितात. पि पढुील तीन प्रकाि मात्र 
कितात असे नाही; कािि ही कामे किण्यास साणहत्य ि खटाटोप फाि लागतो. दििोजिी त्या कामािी 
सिय असल्याणशिाय ती एकदम साधत नाहीत. फतत ही दोनि कामे कििािी अशी णकत्येक दुकाने 
आहेत. त्यािें नेहमी हेि काम िालभ  असते. मािबकलगिे काम मंुबईत फाि िालते. तेथील छापखानेिाले 
अथिा खाजगी दुकानदाि आपली कामे त्याि दुकानाचं्याकडे पाठणितात ि कििभन घेतात. नेहमी हीि 
कामे ती किीत असल्यामुळे त्याचं्याकडे काम स्िस्त दिात णमळते. णमळकत ि िळेेिा व्यय या दृष्टीने पाहता 
असे कििेि उत्तम म्हिाि ेलागेल. आपिि जि सिय गोष्टी करू म्हटले ति खिय फाि होतो. एिढा खिय 
करूनही शिेटी काम उत्तम झाल्यास ठीक, नाहीति सिय खिय फुकट जातो. मािबकलग कििे हे काम 
बाधंिीकामापैकी असल्या मुळे त्यािी माणहती येथे देण्यािे ठिणिले आहे. 

 
िंगकामाच्या िळेी पुस्तके कशी ठेिािी हा मोठा प्रश्न नेहमी येतो, कािि णकत्येक िळेा नजििुकीने 

अथिा हलगजीपिामुळे िंग पुस्तकात णशितो. त्यामुळे पुस्तकािी पाने खिाब होतात. ती तशी केव्हाही होऊ 
नयेत याकणिता काळजी घ्यािी लागते. 
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आता पुस्तके ठेिण्यािी जी पद्धत सागंिाि आहे ती फतत एकिंगी ि िंग उडणििे या कामापुितीि 
आहे. 

 
प्रथम, पुस्तक कापल्यािि सािखे करून घ्याि.े ज्या बाजभस िंग लािाियािा त्यापासभन अदमासे 

·६२५ सें. मी. (पाि इंि) पयंत मागे सिकिभन पुस्तकाच्या आकािाएिढा पठु्ठा खाली िि घालािा. पसु्तक 
उंिीिि ठेिभन त्यािि िजन ठेिाि.े पुस्तक ठेिताना नेहमी काठािि ठेिाि.े ह्याकणिता णशकंद्या उत्तम 
असतो. एकिंगी किताना पसु्तक डाव्या हाताने दाबभन धिािे, कािि स्पंजाने अथिा कंुच्याने (Brush) िंग 
लािताना पुस्तक हलण्यािी िीती असते. पुस्तके जि एकाि आकािािी असतील ति ती एकािि एक ििभन 
ठेिािी ि एकदम िंग लािािा. िंग लािताना प्रथम पुढील बाजभस लािािा. नंति डोतयािी ि शिेटी 
पायर्थयािी बाजभ िंगिािी. पढुील बाजभ िंगणितानाि णिशषे काळजी घ्यािी लागते, कािि त्याि िळेी िंग 
आत णशिण्यािी िीती असते. णकत्येक िळेा िंग आत जाऊ नये म्हिभन पसु्तक णशकंद्यात अथिा दाबातही 
धितात. एखादे दुसिे पुस्तक असल्यास कामाच्या उठािाच्या दृष्टीने असे कििे फायदेशीि होत नाही. 

 
एकरंगी बाजू:–सिय दुकानातभन ठिाणिक एकदोन िंग तयाि करून ठेिलेले असतात ि 

साधाििपिे हेि िंग िापिले जातात. नेहमी िापिण्यात असलेले िंग म्हिजे गुलाबी, लाल िडक ि णहििा 
हे होत. िापिण्यापभिी थोडासा िंग पाढंऱ्या कागदािि लािभन, दाट पातळ कसा आहे तोपाहभन घ्यािा. 
आपल्याला हिा तसा िंग झाल्यािि मग तो पुस्तकास लािािा. आपल्याकडे णकत्येक िळेा दुकानदाि िंगीत 
शाईि िापितात. पि पुस्तकाच्या िापिात हीि शाई हातास िगैिे लागभन पसु्तक खिाब होते; त्याकणिता 
पके्क िंगि िापििे जरुिीिे आहे. शाई िापििे केव्हाही गौिि होय. 

 
प्रत्यक्ष िंग लािण्याच्या िळेी िि साणंगतल्याप्रमािे पुस्तके घट्ट दाबभन धरून स्पंजने अथिा कंुच्याने 

घासभन िंग लािािा. एकिंगी पुस्तकाला िंगािे दोन हात द्याि ेहे उत्तम. पणहला हात पभियपिे िाळल्यािि मग 
दुसिा हात द्यािा. 

 
रंग उडहवणे:– ह्या कामाकणिता सुद्धा आपि तयाि करून ठेिलेल्या िंगापकैीि िंग कमीजास्त 

दाट करून िापिाि.े िंग उडणिण्याच्या िगेिगेळ्या तऱ्हा आहेत. आपल्याकडे नेहमीिी प्रिािात आहे ती 
पद्धत अशी:– एकादा हजामतीिा कंुिा घेऊन १·२५ सें. मी. उंिीिे केस ठेिभन बाकी सिय कातरून टाकाि.े 
या कंुच्यािे केस मात्र कडक ि िाठ आहेत की नाही हे पाहाि.े िाठ केसािंा कंुिा कामास उत्तम होय. हा 
कंुिा िंगात बुडिािा ि कामास सुििात किण्यापभिी तो जिासा झाडभन घेऊन नंति साध्या कागदािि थोडा 
िंग उडणिल्यानंति पसु्तकािि िंग उडिािा. एकिंगी किताना पसु्तके ज्याप्रमािे िि ठेिािी असे साणंगतले 
आहे त्याप्रमािे येथेही ठेिािी. प्रत्यक्ष िंग उडणिण्याकणिता कंुिा डाव्या हातात पसु्तकासमोि धिािा ि 
उजव्या हाताच्या अंगठ्याने अथिा तजयनीने कंुच्याच्या केसािरून बोट ओढाि े म्हिजे पसु्तकािि िंग 
उडेल. ही णक्रया किताना हात एका टोकापासभन दुसऱ्या टोकापयंत हालते ठेिाि े म्हिजे िंग सािखा 
उडेल. त्यािप्रमािे इति बाजभही किाव्या. िंग उडणिताना तो सािखा उडणिला जातो  की नाही हे पाहाि.े 

 
रंग उडहवणे– प्रकाि २ िा:– िि जो प्रकाि साणंगतला आहे तो सियत्र प्रिािात आहे. त्यात एकि 

िंग उपयोगात आिला जातो. आता एकापेक्षा जास्त िंग उडिभन पुस्तकाच्या बाजभिि एका प्रकाििा मािबल 
बनणिता येतो. तो असा:– 

 



 अनुक्रमणिका 

पुस्तकािी पुढील बाजभ िि करून पसु्तक णशकंद्यात दाबभन धिाि ेि त्यािि मध्यम िंगािा एक थि 
कशपडािा. तो फाि िडक ि पातळ नसािा. आता आपल्याला ज्याप्रमािे िि आकृती काढाियािी असेल 
तशा आकािात पसु्तकािि िाळभ, तादुंळािे दािे अथिा इति धान्य ि दोऱ्यािे तुकडे िगैिे पसिाि.े त्यािि 
पभिीपेक्षा जिा िडक दुसिा िंग सिय जागी उडिािा. नंति पुन्हा एकदा िाळभ िगैिे पसरून एकदम िडक िंग 
(णतसिा) उडिािा म्हिजे  झाले. एक गोष्ट लक्षात ठेिािी ती ही की प्रत्येक िळेेिा िंग िाळभ द्यािा ि मग 
दुसिा उडिािा. सिय िंग उडिभन झाल्यािि ि िाळल्यािि त्याििील िाळभ िगैिे काढभन टाकािी, म्हिजे 
एकाि बाजभिि तीन िंग णदसतील. अशा प्रकािे आपिास हिी ती आकृती किता येते. एका बाजभिि 
नक्षीकाम किताना ज्याप्रमािे आपि नक्षीिा ि िंगािा क्रम लाितो त्यािप्रमािे आिखी दोन बाजभ किताना 
क्रम ठेिािा. असे किण्याने आकृती (णडझाइन) एकसािखी येते. या आकृतीबिहुकभ म पुस्तकाच्या इति बाजभ 
किाव्यात. 

 
आिखी एका णनिाळ्या प्रकािाने बाजभ िंगणिता येतात. आपिास काढाियाच्या नक्षीिे एक णडझाईन 

तयाि किाि.े त्यािप्रमािे आपिास णजततया िंगात काम किाियािे असेल णततके िगेिगेळे नमुने 
(patterns or stencils) कातिािते. हे नमुने कातिल्यािि िंग उडणिण्याच्या िळेी पुस्तकाच्या बाजभिि 
ठेिभन िंग उडिािा म्हिजे कातिलेल्या जागी  िंगािी आकृती णनघेल ि बाकीिी जागा कोिी िाहील. नंति 
दुसिे ि णतसिे असे नमुने ठेिभन िंग उडिािा. सिय काम झाल्यानंति आपि योजलेले णडझाईन आपिास 
तयाि झालेले णदसेल. िि साणंगतल्याप्रमािेि एक िंग िाळल्यािि मग दुसिा कशपडािा. 

 
या िंगकामात एका गोष्टीबद्दलिी काळजी घ्यािी ि ती म्हिजे सियकडे सािखाि िंग ि सािखेि 

णडझाईन सिय बाजभिि आले पाणहजे ही होय. 
 

 
िणी 

 
मािबल (Marbelling work) ह्या कामात दोन प्रकाि होतात: (१) कागद तयाि कििे (२) 

पुस्तकाचं्या बाजभ तयाि कििे. हे काम किताना पाहिाऱ्यास अगदी सोपे णदसते, पि किताना अणतशय 
िेंगट ि त्रासािे असते. जमल्यास ठीक नाही ति उत्तम कामि णमळत नाही. हे काम सियि कामगाि 
कितात असे नाही. मािबकलगिे काम जिी सिय णठकािी होत नसेल तिी कृती काय आहे ि त्याला सामान 
काय लागेल िगैिे सिय गोष्टी येथे थोडतयात सागंिाि आहे. 

 
(१) लाकडी अथिा पत्र्याच्या डोिी (र)े अदमासे ५ सें. मी (२ इिं) खोल असाव्यात ह्यामध्ये 

खळीिे पािी अथिा कडकािे पािी घालभन त्यािि िंग टाकाि.े साधाििपिे नेहमीच्या कामास ०४·५ ते ५१ 
सें. मी. लाबं ि २४·५ ते २५·५ सें. मी. रंुद (१६ ते २४ इंि लाबं ि ८ ते १४ इंि रंुद) अशा डोिी पुिेशा 
असतात. 
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(२) िंग:–िंगािी सिय नाि े इंग्रजीत आहेत. त्यानंा योग्य शब्द नसल्यामुळे इंग्रजी नाििे देिाि 
आहे. लाल िंग (िेड), िॉप लेक (Drop Lake), पीि िुड लेक (Peach Wood Lake), व्हिणमणलयन 
(Vermilion), लेमन क्रोम (Lemon Crome), िोझ कपक (Rose Pink), णपिळे िंग (Yellows), डि कपक 
(Dutch Pink), िाऊन(Brown), टकी बण्टय अंबि(Turkey Burnt Umber), णनळे (Blues), इंणडगो 
(Indigo), िायनीज ब्ल्यभ (Chinese blue), ि प्रणशयन ब्ल्यभ (Prussian Blue), काळे िंग, (Blacks), 
ख्व्हणजटेबल लॅम्प ब्लॅक (Vegetable Lamp Black), िॉप आयव्हिी ब्लॅक (Drop Ivory Black), ऑिेंज 
(Orange), ऑिेंज लेड (Orange lead), ऑिेंज क्रोम (Orange Chrome), पाढंिा (White), िायना 
तले (China Clay), फ्लेक व्हाईट (Flake White), ि पॅणिस व्हाईट (Paris White), इत्याणद. 

 
(३) कंुिे (Brushes) प्रत्येक िंगाकिता िगेिगेळे असाि ेि ते िाडं्याचं्या मानाने योग्य आकािािे 

असाि.े 
 
(०) कामात िापिाियास लागिाऱ्या िंगाकंिता णनिणनिाळ्या िाट्या (Dishes) असाव्या. 
 
(५) िंग घोटण्याकिता एक संगमिििी फिशी ि खल हिा. 
 
(६) िगेिगेळ्या आकािाच्या फण्या; या फण्यािें दाते िगेिगेळ्या आकािािे ि अंतिािें असािते. 

िगेिगेळ्या आकािाच्या णशकलगाि (Burnisher) यािंा उपयोग कागद घासभन तकाकी आिण्याकडे होतो. 
 
(७) सुऱ्या ि णपत्त (Ox-gall) िगिे. 
 
सडक Gum: (Gum Tragacanth or Gum Dragon):—नेहमी णमळिािा बािळीिा पाढंिा 

स्िच्छ कडक बाजािातभन णिकत आिािा ि त्यािी पभड किािी. हा कडक िाडं्यातं णिजत टाकािा. हे िाडें 
एनॅमल (Enamalled pot) केलेले असाि,े कािि अशी िाडंी साफ किण्यास सोपी ि कामास स्िच्छ 
असतात. हा कडक कमीत कमी दोन णदिस तिी णिजत ठेिािा. कािि त्याला िागंला णिजण्याकणिता 
इतका िळे लागतो. हा णिजलेला कडक िागंला ढिळभन त्यािा एकजीि किािा. त्याकणिता तो 
ताकासािखा घुसळल्यास उत्तम. घुसळल्यानंति तो गाळभन कामात िापिण्यास घ्यािा. त्याच्या बाटल्या 
िरून ठेिभन लागेल त्यािळेेस कामास घेता येतात. कडकाऐिजी णकत्येक णठकािी खळ िापितात. णिशषेतः 
ज्या णठकािी तेलात खललेले िंग िापिाियािे असतील तेथे खळि जास्त िापितात. 

 
खळीचा उपयोग:—कडक अथिा कॅिेगनमॉस सियसाधाििपिे पििडत नाही. सबब मदै्याच्या 

खळीिा िापि कितात. खळ आपिास हिी तेिढी पातळ किािी ि मग हे णमश्रि डोिीत (रे मध्ये) घालाि.े 
िि जे िंग णमश्रि िगैिे साणंगतले तेि सिय िापिाियािे म्हिजे काम होते. 

 
शाळातभन हस्तव्यिसाय णशकणिताना मािबल कििे णशकणितात. त्या णठकािी खळीिे पािी 

(पेस्टिॉटि), िंगाकिता छापखान्यातली शाई, ि घट्ट शाई पातळ किण्यास टिपेंटाईन िापितात. 
टिपेंटाईन मात्र शुद्ध हि.े टिपेंटाईनने शाई हिी तशी पातळ किता येते ि िागंली पसिते. 
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णडझाईन किण्याकिता डोिीच्या एका बाजभने तोंडाने हळभ फंुकभ न िंग हलिभन िंगास णफिण्यािी 
गती देतात ि खळीिि तिंगिािे िंग णफरू लागले म्हिजे एक नक्षी तयाि होते. हिा फंुकिे बंद करून, िंग 
ख्स्थि झाले म्हिजे िि कागद टाकभ न णडझाईन कागदािि घ्याि.े 

 
या प्रकािात एकि िंगािे ि णडझाईनिे एकापेक्षा जास्त कागद णनघत नाहीत. ि पुन्हा काढभ  

म्हटल्यास काढता येत नाहीत. 
 
कॅरेगि मॉस (Carrageen Moss):—हा पदाथय पाण्यात अथिा दलदलीच्या जागी िाढिािे 

पाण्यातील एक झुडुप आहे. कॅिेगान मॉसिी ििपभि पैदास आइसलंड (Iceland) बेटाच्या िोिती समुद्रात 
फाि होते. मािबकलगच्या खळीकिता अथिा कडका (Gum) ऐिजी यािा उपयोग कितात. कॅिेगन मॉसिि 
तेली िंग (Oil colours) िापिता येतात. 

 
कॅिेगन मॉसिे णमश्रि तयाि किण्यािी कृती:-० औंस कॅिेगन मॉस घ्याि ेि सव्िा ते दीड गलॅन 

पाण्यात िात्रिि णिजत टाकाि.े दुसिे णदिशी सिय णमश्रि उकळी फुटेपयंत मंद आगीिि णशजिाि ेि उकळी 
फुटल्यािि थोडे ढिळभन एकजीि होऊ द्यािा. त्या णमश्रिात आिखी एक गलॅन पािी घालाि ेि सिय णमश्रि 
एक दोन णदिस मुिण्याकिता ठेिाि.े कामास घेण्यापभिी हे णमश्रि फडतयातभन गाळभन घ्याि.े िंगाच्या 
डोिीत टाकताना णमश्रि दुधाएिढे (शुद्ध) दाट असाि,े ि त्यािि िंग टाकाि.े 

 
कॅिेगन मॉसिे णमश्रि इति कडक िगैिेपैक्षा कामास फाि िागंले ि खात्रीलायक काम (Definit 

result) देते. या णमश्रिािि तेल्या िंगािे (Oil colours) काम िागंले होते. हे िंग तयाि घ्याि े अथिा 
स्ितःच्या पसंतीप्रमािे तयाि किाि.े िंग िापिण्यापभिी त्यात णपत्त (Ox gall) णमसळाि.े णपत्त णमसळताना 
पणहल्या िंगात थोडे, दुसऱ्यात पणहल्यापेक्षा थोडे जास्त, णतसऱ्यात दुसऱ्यापेक्षा जास्त असे प्रमाि ठेिाि.े 
णपत्त णमसळल्याने िंगािा पसिटपिा िाढतो. िंग दाट असल्यास पातळ किण्याकिता पॅिॅणफन (Paraffin) 
िापिाि.े कोितेही णडझाईन किण्यापभिी िंग णकतपत पसितात हे पाहाि.े िंग पसिण्यािी णक्रया बिोबि 
होत नसल्यास प्रमािात णपत्त णमसळाि.े 

 
प्रत्यक्ष कामास सुििात किण्यापभिी ज्या पसु्तकाच्या बाजभिि अथिा कागदािि िंग घेण्यािा आहे 

तो िाग तुिटीच्या पाण्याने धुऊन घ्यािा. यािा पणििाम िंग साफ बसण्याकडे होतो. िंग उिलल्यानंति 
िंगािि तुिटीच्या पाण्यािा हबका मािािा, म्हिजे िंग साफ होण्यास मदत होते. 

 
एकदा काम केल्यािि मभळ णमश्रिािििा (कॅिेगन मॉस) िंग बनातीच्या फिीने डोिीत बाजभच्या 

गाळ्यात अथिा बाहेि काढािा ि नंति निीन िंग टाकािा. 
 
रंग:—िि िंगािी यादी णदलेलीि आहे; हे िंग पुड्यातभन णमळतात. कामाकिता हे िंग खलभन 

सािखे करून घ्याि ेलागतात. िंग खलभन खलभन अगदी बािीक किाि ेलागतात. खलताना पािी घालाि.े 
पािी आटल्यािि पनु्हा पािी घालाि.े साधाििपिे एक औसं िंग खलण्यास दोन तास लागतात. िंग 
खलताना त्यात मेि (Bee’s wax) घालाि.े प्रमाि १६ औंस िंगास १ औंस मेि टाकाि.े 
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मािबकलगच्या कामाकणिता जनाििािे णपत्त (Ox gall) हे जरुिीिे आहे. िंग फाि दाट झाले 
असल्यास णपत्त घातल्यामुळे पातळ होतात ि पसिण्यािी णक्रया सुकि होते. त्यािे अगदी मोजके थेंब 
टाकाि ेलागतात, नाहीति िंगािी खिाबी होते.  त्याकणिता णपत्त णमसळताना फाि दक्षता घ्यािी लागते. 

 
प्रत्यक्ष काम किताना णकत्येक िळेा खळ, िंग अथिा कडक घट्ट होतात, अशा िळेी पािी णमसळाि े

लागते. आता िंग योग्य प्रकािे पातळ डोिीतल्या णमश्रिािि टाकाि ेि आपिास हि ेअसतील तसे आकाि 
द्याि.े त्याकणिता िगेिगेळ्या फण्या िगैिे लागतात. फण्या णफििभन आपिास हिा तसा आकाि आिता 
येतो. दुसिा एक प्रकाि असा की एखादी लोखंडी पट्टी िगैिे ठेिभन त्यािि कंुिा आपटभन आपिास हि ेतसे 
िंग कशपडभन घेता येतात. िंग पसरून झाल्यािि आपल्या मनाजोगता झाला म्हिजे एका कागदािि 
थोडासा घेऊन पाहािा. त्यायोगे आपिास कल्पना येते. मनाजोगता िंग ि नक्षी (Design) झाल्यािि 
पुस्तके बिुकळभन घ्यािी. 

 
िण्या:—मािबकलगमध्ये णडझाईन किण्यास फण्या हव्यात असे िि साणंगतले आहे. फण्या तीन 

प्रकािच्या असतात.  
 

 
बारीक दात्याचंी िणी 

 
मध्यम दात्याचंी िणी 

 
मो्ा दात्याचंी िणी 
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बािीक दात्यािंी फिी साधाििपिे, नाजभक ि नक्षीदाि कामात िापिािी. मध्यम दात्यािंी फिी 
सियसाधािि आकृती किताना िापिण्यात आितात. मोठ्या दात्यािंी फिी ढोबळ कामात उपयोगात 
आिली जाते. सियसाधाििपिे णनयम असा की मोठ्या दात्यािंी फिी प्रथम िापरून िंग फोडभन घेतला 
जातो ि नंति इति दोन फण्या ि एका काडीने आपिास हव्या त्या आकृत्या करून घेऊन मग पुढील णक्रया 
पुस्तक अथिा कागद बुडणिण्याच्या होतात. (सोबतिे णित्र पहा) 

 
कागदािि णडझाईन घेतले असल्यास िंग िाळण्याकिता कागद टागंभन ठेिाि ेलागतात. 
 
आता पुस्तक आपल्या दोन्ही हातातं सािखे धरून आस्ते िंगापयंत खाली खाली न्याि े ि 

डोिीतल्या िंगािि सािखे बडुिभन िि उिलाि.े पि हे किण्यात ते सािखे टेकणिले जाते ना हे पाहाि.े एका 
पुस्तकाच्या बाजभिि एकाि प्रकाििे काम व्हाि ेलागते. िंगातभन काढल्यािि पुस्तक आपल्यासमोि धरून 
त्या बाजभिि तोंडाने जोिात िािा फंुकािा; असा िािा फंुकण्याने सिय िंग सुकतो ि पुस्तकाला लागभन 
आलेली खळ िगैिेही सुकते. णकत्येक िळेा पाण्यानेही खळ धुिािी लागते. त्याकणिता तोंडात स्िच्छ 
पाण्यािी िभळ घ्यािी ि बाजभिि उडिािी. अथिा कपाने सािखे पािी ओतभन धुिािी. ह्या सिय गोष्टी अणतशय 
जलद किाव्या लागतात. डोि (रे) जि मोठी असेल ति पुस्तकाच्या सिय बाजभ एकाि िळेी किता येतात. 
पुस्तकात जि णिते्र िगैिे असतील ति त्यािीही काळजी घ्यािी. णकत्येक िळेा पुस्तक कापल्यािि 
पुस्तकाला एक प्रकाििी तकाकी येते. मािबकलगच्या िळेी ह्या तकाकीिि िंग नीट बसत नाही. सबब ती 
तकाकी िाळभच्या कागदाने (Sand paper) घासभन काढािी. 

 

 
प स्िक रंगाि ब डहवणे (Dipping the book) 

 
ह्या मािबलमध्ये तीन िाि प्रकाि आहेत. स्पॉट मािबल (Spot marble), कोंब मािबल अथिा नॉन 

पेणिल-मािबल (Comb or non-peril marble), स्पॅणनश मािबल (Spanish marble), शले मािबल 
(Shell Marble) िगैिे; आिखीही पुष्ट्कळ नाि ेआहेत. पि ती सियि इंग्रजी आहेत. मिाठीत नािािे पयाय 
अजभन तिी नाहीत. 

 
कागद मारबल करणे:—िि साणंगतल्याप्रमािे िंग तयाि करून पसिाि.े मािबल किण्यािे 

कागद पािी मारून िात्रिि दडपभन ठेिाि.े आता प्रत्यक्ष कामाच्या िळेी कागदािे कोपिे धरून तो डोिी 
(रे) िि टाकािा. सियकडे सािखा दाबभन सपाट होऊन िंग आल्यािि मग पभियित्  उिलभन घ्यािा. कागद 
उिलताना खळ अथिा कडक हालभ  देऊ नये, नाहीति सगळा िंग णनघभन जाईल. बाहेि काढल्यािि कागद 
िाळभ द्यािा. मग णशकलगािाने घासभन आपिास हिी तशी तकाकी (Gloss) आिािी. णशकलगाि कागदास 
णिकटभ  नये म्हिभन मेि (बीज्  ितॅस) अथिा साबिािी पभड टाकािी ि घासाि.े पुस्तकाच्या बाजभच्या 
िळेीसुद्धा हे पदाथय टाकाि ेलागतात. 
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अगदी अलीकडे मािबकलग िोलसय णनघाले आहेत. ििच्या रुळाला शाई ि खालच्या रुळाला नक्षी 
असते ि कामाच्या िळेी तो फतत सािखा णफििाियािा असतो. त्या रुळाने काम किण्याच्या िळेी पुस्तक 
णशकंद्यात धिाि ेलागते हे सागंिे नकोि. 

 
शहिातंभन मािबकलगिे काम कििािे लोक असतात त्यािेंकडभन हे काम करून णमळते. लहानशा 

णठकािच्या बाधंिीकािास हे काम किाियािे असेल ति त्याने िंग िगैिे घोटभन तयाि किण्याच्या ििीस न 
पडता तयाि िंगसंग्रह णमळतात तेि िापििे उत्तम होय. ह्या संग्रहामध्ये सिय िंग, णपत्त िगैिे सिय गोष्टी 
असतात. ज्यािळेी जरूिी पडेल तेव्हा हे िंग ताबडतोब िापिता येतात. माझ्या पाहण्यात दोन कंपन्यािें 
संग्रह आहेत: (१) णलओज् मािबकलग सेटस् (Leo’s Marbling Sets) (२) हॅम्पसनस् मािबकलग कलसय 
(Hampson’s Marbling Colours). 

❀    ❀ 
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प्रकिि अकिािे 
बाजू सोिेरी कशी करावी? 

 
सोनेिी बाजभस इंग्रजीत णगल्ट एज (Gilt-edge) असे म्हितात. पुस्तक शोणिितं णदसाि ेहेि बाजभ 

सोनेिी किण्यािे मुख्य कािि होय. साधािितः मोठे नामाणंकत गं्रथ, उदाहििाथय मोठमोठे कोश, धमय-गं्रथ, 
इति मौल्यिान पुस्तके अशाचं्या बाजभ सोनेिी केलेल्या असतात. णकत्येक िळेा थोिामोठ्यानंा िेटीदाखल 
णदली जािािी पुस्तकेही सोनेिी केलेली असतात. पुस्तके सोनेिी किण्यािा प्रिाि पिदेशात फाि आहे ि 
णतकडे ती किण्याच्या िगेिगेळ्या तऱ्हा आहेत. पि एका साध्या (Plain) कृतीच्या पद्धतीखेिीज दुसऱ्या 
कशािीि माणहती इकडील कामगािानंा नाही. धंद्याणिषयीिे अज्ञान ि अशा कामािी मागिी नसिे ही यािी 
काििे होत. आपल्याकडे छापलेली पुस्तके पाहता फतत डायऱ्याखेंिीज इति पुस्तके सहसा सोनेिी केली 
जात नाहीत; कािि अशी सोनेिी बाजभ केलेली पुस्तके महाग पडतात. डायऱ्याचं्या बाजभही सोनेिी 
किण्यािी कल्पना ि आिड कॉणलन्स कंपनीच्या णखशातील डायऱ्या पाहभनि उत्पन्न झाली. कहदुस्थानात 
अलीकडे अशा प्रकािच्या डायऱ्या णनघभ लागल्या आहेत. मंुबईच्या ऑनेस्टी कंपनीने देशी डायऱ्या 
पिदेशच्या तोडीच्या करून नाि कमाणिले. 

 
सोनेिी बाजभमध्ये पुष्ट्कळ प्रकाि कितात असे िि साणंगतले आहेि. साध्या बाजभ (Plain gilt) पासभन 

प्रथम सुििात झाली. अशी सोनेिी बाजभ केलेली पुस्तके त्या िळेी िपट्या पाठीिी असत. नंति पुस्तकाला 
गोलाई काढण्यािी कल्पना णनघाली ि आजिी पसु्तके गोलाई काढलेली णदसतात. पुढील सुधाििा 
म्हिजे सोनेिी काम किण्यापभिी तळात कोिताही एक िंग देऊन मग त्यािि सोन्यािे काम केले असता 
तळातल्या िंगािी छटा िि णदसते ि त्यामुळे एक प्रकाििी शोिा येते. ह्या कामाकिता आपल्या 
आिडीप्रमािे िंग िापिले जातात; पि ताबंडा िंग जास्त प्रिािात आहे.णिशषेतः बायबल िगैिेसािख्या 
धार्ममक पुस्तकाकंणिता ति ताबंडा िंगि िापितात. णकत्येक पुस्तकाचं्या बाजभिि त्या पसु्तकास साजेल असे 
णित्र काढभन त्यािि सोनेिी काम केले जाते, असे ह्या धंद्यातील पिदेशातील ितयमानपते्र म्हितात. पि अशी 
पुस्तके पाहण्यात नाहीत; फतत पुस्तकास साजेलसे णित्र मात्र काढलेले पाहण्यात येते. तसेि पसु्तकाच्या 
बाजभ िंगिभन (Marble) त्याििही सोनेिी काम कितात असे म्हटले आहे. जग जिी पुष्ट्कळ पुढे गेले असले 
तिी आपल्या कामगािानंा साधे सोनेिी (Plain gilt) ककिा िंगाििच्या सोनेिी (Gilt on colour) कामापेक्षा 
अणधक माणहती नाही. याला कािि फतत या धंद्याणिषयीिे अज्ञान होय. 

 
आता सोनेिी काम किण्यास काय साणहत्य लागते हे पाहभ. नंति संगतिाि त्यािा उपयोग कसा 

किािा हेही सागंाियािे आहे. हे काम किण्यास खोली अशी असािी की जेथे िाऱ्यािा झोत येऊन त्रास 
होिाि नाही. 

 
गादी:—ही गादी तयाि सुद्धा णमळभ शकते. पि ही कामगािास सहज बनणििे शतय आहे. ३४·५ 

×१५ सें. मी. (१२'×६") लाबंी रंुदीिी ि २·५ सें. मी. (१ इंि) जाड एक फळी घेऊन त्यािि णटपकागद ि 
कागदािे तुकडे तळातल्या तुकड्यापासभन आकािाने कमी कमी किीत याि,े त्यामुळे एक प्रकाििी गोलाई 
येते. ह्या गोलाईिी जरुिी असते. शिेटी िि एक मऊ िामड्यािा तुकडा खडबडीत बाजभ िि करून 
फळीच्या बाजभिि िुकानंी ठोकािा. जि िामड्यािी िििी बाजभ फािि खडबडीत असेल ति दगडाने घासभन 
घ्यािी. हा खडबडीतपिा घासण्याकिता प्युणनक स्टोन (Punic Stone)घ्यािा असे पुस्तकातभन सांणगतले 
आहे. प्युणनक स्टोन म्हिजे ज्िालामुखीच्या पोटातभन उडिािा दगड होय. हा स्पजंासािखा णदसिािा दगड 
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असतो. गादीिा उपयोग सोने बाजभिि पसिल्यािि दाबभन सािखे बसणिण्यासाठी ि सोने िहीतभन काढभन 
घेण्यासाठी कितात.  

 
     :—सुिी लाबं ि लिणिक असािी. साधाििपिे डॉतटि लोकाचं्याकडे मलम घासण्याच्या 

लिणिक सुऱ्या असतात तशी असािी. णतिी रंुदी २·५ सें. मी. (१ इंि) असभन ती धािेिी असािी. 
 

 
सोिेरी स री 

 
हशकलगार :-) Burnisher or Agate stone) ह्यामध्ये पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. साधाििपिे 

कामाकणिता तीन-िाि तिी दगड लागतात. णशकलगाि (Agate stone) ही एक दगडािी जात आहे. त्या 
दगडाच्या अंगी णजल्हई (Polish) घेण्यािा एक मोठा गुि आहे. हा दगड णजतका घोटीि असेल त्याप्रमािे 
तो कामािि णजल्हई देतो. दगडाच्या णजल्हईििि त्यािी ककमतही अिलंबभन असते. आपल्या कामाकिता 
तीन िाि दगड असले म्हिजे झाले. त्यापकैी एक िपटा (Flat), दुसिा बत्त्यासािखा (Round) असािा, 
बाकीिे नाकाडे (िाकडे) असले म्हिजे झाले. हे सिय शतयतो िागंल्या णजल्हईिे असािते हे उत्तम. (पृष्ठ 
९४ िि आकृती पहा.) 

 
अंडी:–अंड्यातंला पाढंिा बलक ज्यास इंग्रजीत ग्लेअि (Glaire) म्हितात हा ह्या कामाकिता 

फाि महत्त्िािा आहे. कामाकिता बलकापासभन तयाि केलेल्या पाण्यास ग्लेअि िॉटि असे म्हितात ि हेि 
नाि सियत्र प्रसािात आहे. हे पािी तयाि किण्यािी  

 
कृहि:-प्रथम एक िागंले अडें आिाि े(णकत्येक िळेा अडंी नासकी असतात तेव्हा अंडे नीट पाहभन 

घ्याि)े. एक कपिि स्िच्छ पािी घ्याि ेि आता अंड्याच्या णनमुळत्या टोकािि ते फोडाि ेि त्यातील पाढंिा 
बलक पाण्यात टाकािा. ताक घुसळण्याच्या ििीसािखी एक लहान ििी घ्यािी. त्या ििीने कपातील पािी 
घुसळाि,े त्यायोगे पािी ि बलक यािंा एकजीि होतो. घुसळत असता त्यािि फेस येईल, तो आला तिी 
ििपभि घुसळाि े ि मग काही िेळ मुिण्याकिता ठेिभन द्याि.े कामास लागण्यापभिी कपातील पािी स्िच्छ 
िेशमी फडतयातभन गाळभन घ्याि;े गाळण्याकिता जुने पि स्िच्छ िेशमी कापड जास्त बिे. 

 
खरडणी:—ज्या बाजभिि सोनेिी काम किाियािे असते ती बाजभ खिडभन गुळगुळीत साफ कििे 

या णक्रयेला खिडिी असे म्हितात. बाजभ णजतकी उत्तम खिडली गेली असेल णततकी कामास उत्तम होय. 
अशी खिडिी किण्याकिता जुना िाकभ  अथिा सुतािािी पटाशी उपयोगी पडते. ह्याला िागंली धाि 
लािािी ि कोपिे थोडेसे गोल किाि ेम्हिजे कामास सोईस्कि होईल. सोबतच्या णित्रात दाखणिल्याप्रमािे 
दोन प्रकािच्या खिडण्या तयाि किता येतात. पुस्तकबाधंिीििच्या इंग्रजी पसु्तकातंभन खिडिीिे धाि 
लािलेले टोक १ /३२ इंि जाड असाि ेअसे म्हटले आहे. खिडिी धाि लािभन तयाि झाल्यािि णतला जिा 
बि आिािी. बि आिण्यािे मुख्य कािि हे की ज्यािळेी आपि बाजभ खिडतो त्यािळेी ती बि कागदािे 
िसुकट सहज काढभ  शकते. आपल्याकडे काही णठकािी णजल्हईिी कानस (पॉणलश फाईल) िापितात. 
त्यामुळे शिेटिा हात उत्तम णमळतो. तसेि णजल्हई कागदही (सनॅ्ड पेपि) िापितात. पि तो अगदी 
शिेटच्या साफसुफीकिताि होय. 
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खरडणी (Scraper) 

 
सोन्याचे पाि:—सोन्याच्या पानाच्या िह्या नेहमी णिकत णमळतात. पानािा आकाि साधाििपिे 

७·५×७·५ सें. मी. (३×३ इंि) असतो. कामाकिता सोने िागंल्यापकैी िापिािे, नाहीति काही णदिसानी ते 
काळे पडभ  लागते. िास्तणिक सोनेिी पान कसे तयाि कितात ह्या माणहतीिी पसु्तक बाधंिािास जरुिी 
नाही; कािि ते पान तयाि कििे हे काम बाधंिीकामगािािे नव्हे; तिी सुद्धा आपि काय काय णजन्नस 
िापितो यािी माणहती बाधंिािाला असािी म्हिभनि ही माणहती येथे णदली आहे. 

 
सोनेिी पान तयाि किण्याकिता सोन्यात िादंी अथिा ताबंे णमसळभन एक धातु तयाि कितात. नंति 

त्यािी ताि ओढतात ि मग १५ सें. मी. िे तुकडे पाडभन रुळाच्या दाबातभन काढभन त्यािी णिबन बनणितात. ही 
णिबन कापभन त्यािे िौकोनी तुकडे कितात ि िामड्याच्या (Vellum) १४×१२·५ सें. मी. (०"×५") 
िौकोनी तुकड्यामध्ये ठेिभन हातोड्याने सािखे ठोकभ न  ठोकभ न णिबनिा तुकडा िामड्याच्या तुकड्यामध्ये 
मोठा पसिणितात. आता पुन्हा सोन्यािे २·५ सें. मी. (१") िौकोनी तुकडे कितात ि निीन प्रकािच्या 
दुसऱ्या िामड्यात घालभन ठोकतात. त्या िामड्यास गोल्ड बीटसय स्क्रीन असे म्हितात. बलैाच्या 
िामड्यािे अगदी पातळ असे काढलेले िामडे म्हिजे गोल्ड बीटि स्क्रीन. ह्या िामड्याच्या तुकड्यामध्ये 
सोने घालभन ठोकतात ि पातळ कितात. जि सोन्यािे पान उजेडात धिले ति त्यािि हातोडीच्या ठोतयािे 
िि णदसतात ि पान पािदशयक होते. तिीही कामाच्या िळेी पुस्तकाच्या बाजभिि टाकल्यास खालिा िाग 
झाकण्याइतकेही जाड असते. ह्या सोनेिी पानाच्या जाडीबद्दलही गणिताने माप काढले आहे; त्यािी जाडी 
इंिािा १/२८४,४४४ इतकी असते असे म्हटले आहे. 

 
देशी सोनेिी पाने (Indian gold leaves) पाटना, णदल्ली या णठकािी होतात. एक तोळा सोन्यात 

७·५×७·५ सें.मीटििी (३×३ इंिािी) ५४४ पाने बनतात. या पानािंा िाि सोन्याच्या ककमतीच्या 
िढउतािािि अिलंबभन असतो. 

 
येथपयंत सिय िियन कामाला लागिाऱ्या साणहत्यािे झाले. प्रत्यक्ष कृती अशी काहीि साणंगतली 

नाही. सिय साणहत्यािी जुळिाजुळि झाल्यानंति प्रत्यक्ष कामास सुििात किािी. बाजभ सोनेिी किण्याकिता 
पुस्तक दाबामध्ये घट्ट दाबभन धिाि.े त्यािे कािि असे की आपि जो बलक अथिा णजलेणटन लािभ त्यािा 
णिकटपिा आत उतिता कामा नये, नाहीति पाने एकमेकासं णिकटभन जातील. पसु्तके दाबताना बाजभस 
दोन पुठे्ठ घालाि.े ते ििच्या टोकापासभन जिा आत सिकणिलेले असािते. पुस्तक दाबल्यानंति त्याच्या बाजभ 
खिडभन साफ किाव्या. त्या किण्यापभिी कागदास खळ देऊन तकाकी आली आहे ककिा नाही हे पाहाि.े 
नसल्यास त्याला प्रथम बलकाच्या पाण्यािा एक हात द्यािा ि ते िाळभ द्याि.े कागद ग्लेज आहे अथिा 
णझिपिािा [स्पजंी] आहे हे पाहिे सोपे आहे. पाण्यािा एक थेंब टाकला असता ज्यािि णटपकागदासािखी 
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ओल पसिते तो कागद णझिपिािा समजािा. दुसऱ्यािि ओल पसित नाही. ओल पसििाऱ्या कागदास ति 
बलकािे पािी अिश्य द्याि े लागते. िि साणंगतल्याप्रमािे बलक िाळल्यानंति खिडिीने बाजभ खिडभन 
साफ किािी. तसे किताना एिढीि काळजी द्यािी की खािखळगे न येता बाजभ सािखी सपाट खिडली 
जाईल. खिडभन झाल्यािि त्याला पनु्हा बलकािा एक हात द्यािा ि कठीि कंुच्याने घासभन िाळिािा. 

 
इततया गोष्टी झाल्यानंति सोन्यािे पान बाजभिि लािण्यािा प्रश्न येतो. इंग्रजी पद्धतीप्रमािे हे पान 

एका गादीिि घेऊन सुिीने कापभन मग ते दुसऱ्या कागदािि घेऊन पुस्तकाच्या बाजभिि घ्याि े िगैिे 
साणंगतले आहे. पि आज आपल्याकडे सोने घेण्यािी जी कृती आहे ती अगदीि सोपी ि कामास 
सहजसाध्य अशी आहे.कामाकिता सोने नेहमी आपि जाड अशा दुसऱ्या कागदािि घेतो. असे घेण्याकिता 
िहीच्या पोटात कागद िरून ती दाबात दाबतो म्हिजे सोने दुसऱ्या कागदािि येते. ज्या जाड्या कागदािि 
सोने घेतो तो कागद सोन्याच्या िहीत घालण्यापभिी जिा आपल्या डोतयाच्या केसािि घासािा. त्यामुळे 
डोतयाच्या तेलािा ओशट अंश कागदास लागतो ि कागदास एक प्रकाििी णजल्हई येते. अशा तेलकट 
कागदािि सोने णिकटते ि त्या कागदािििे सोने कामाच्या जागी घेिे सोपे जाते. डोतयास उगाि जास्त 
तेल लािभन त्यािि कागद घासभन फाि तेलकट करू नये, तसे केल्यास सोने िाया जाते. 

 
हा जाडा कागद सोन्यासुद्धा आपिास हिा तसा कापभन घेता येतो. सोने पसु्तकाच्या बाजभस 

लािण्यापभिी पुन्हा एकदा बलक लािािा ि जिा िाळल्यानंति त्यािि सोन्यािे पान हलतया हाताने टाकािे; 
ि मग पभियपिे िाळभ द्याि.े ह्या सोन्याच्या कामामध्ये उगाि धादंल, गडबड ि धसमुसळेपिा केला ति 
नुकसानी फाि होते हे लक्षात ठेिाि.े सोने पके्क बसण्याकिता णशकलगािाने घासभन पके्क किाि ेलागते. असे 
घासण्यास सुििात किताना प्रथम एक गुळगळीत स्िच्छ कागद िि ठेिभन त्यािरून णशकलगािाने घासाि े
म्हिजे सोने सािखे होईल ि मग तसेि (मध्ये कागद न ठेिता) घासाि.े कागद ठेिभन घासल्याने सोन्यािी 
तकाकी जिा काळसि येते. जि िागंली तकतकीत तकाकी हिी असेल ति कापडास थोडे मेि लािभन त्या 
कापडाने बाजभ घासािी ि मग णशकलगािाने घासाि.े ह्या कामािा उठािदािपिा केव्हाव्ही खिडिीच्या 
साफसुफीिि अिलंबभन आहे. 
 

ििील णित्रात दाखणिल्याप्रमािे तीन आकािािें िागंलेसे णशकलगाि लागतात. प्रत्यक्ष काम 
किताना णशकलगाि कसा धिला असता कामास सोईस्कि होईल हा प्रश्नही महत्त्िािा आहे. त्याकिता 
उजिा हात खादं्याजिळ मुठीच्या टोकािि धिािा ि डािा खाली धिािा, ि घासताना मागेपढेु सािख्या 
दाबानेि घासािा.पसु्तकािी िििी ि खालिी बाजभ अगोदि सोनेिी करून घ्यािी ि मग शिेटी पढुील बाजभ 
किािी. पढुील बाजभ किताना ती सपाटि असेल ति उत्तम; मग काही प्रश्नि येत नाही. गोलाई काढलेली 
असेल ति ती कामापुिती सपाट बाधंभन घेतात. णकत्येक िळेा गोलाई काढलेली असते, तशाििि सोनेिी 
काम किाियािे असते, त्यािळेी मात्र खिडिीत णिशषे काळजी घ्यािी लागते. तशा गोलाईिी खिडिी 
जपभन किािी लागते; कािि जिा दुलयक्ष अथिा णनष्ट्काळजीपिा झाला की एकदम खिाबी होते. यािळेी 
बाजभिे कागद ि त्यािंी टोके यािंी काळजी णिशषे घ्यािी लागते, नाहीति ते फाटतात. 
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हशकलगार िीि प्रकारचे 

 
रंगावर सोिेरी काम करणे:–प्रथम आपिास हिा असेल तो िंग देऊन पभिय िाळभ द्यािा. िंग 

देण्यापभिी पसु्तक खिडभन िगैिे साफ किाि.े ह्या कामाकिता िि साणंगतला इतका बलक णिकटत नसला 
तिी िालतो. पुन्हा एकदा हलतया हाताने पुस्तक खिडभन घ्याि.े आता ििच्याप्रमािे सिय कृती करून बाजभ 
सोनेिी किाव्या. 

 
काही िळेा बाजभिि िले ककिा िेघा िगैिे मािाियाच्या असतात. त्याकिता हत्यािे गिम किािी 

लागतात. ती गिम किण्यािी साधाििपिे मयादा अशी आहे की त्यािि एखादा पाण्यािा थेब टाकला ति 
तो ताबडतोब िाळला पाणहजे. 

 
पुस्तकाच्या सिय बाजभ करून झाल्यािि पुस्तकािरून एखादा कागद गंुडाळािा ि ते दाबात दाबभन 

ठेिाि;े दाबात दाबभन ठेिण्याने आपि जे काम केलेले असते ते िाळण्यास सिड णमळते ि ते पके्क बसते. त्या 
णक्रयेस साधाििपिे  तास लागतो. दाबात ठेिण्यापभिी पुस्तक योग्य प्रकािे पभिय झाले आहे यािी खात्री 
करून घ्यािी. 

❀    ❀ 
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प्रकिि बािािे 
हशरबाधंणी 

 
णशिबाधंिीिा मुख्य उदे्दश पुस्तकािी खालिी ि िििी बाजभ मजबभत कििे हाि असतो. पुस्तक 

कापल्यािि कव्हि किताना पुठ्ठा िाढता ठेिलेला असतो, त्यामुळे पुस्तक टोकािि मोकळेि असते. ती 
मोकळी जागा िरून काढभन पुस्तक पुठ्ठ्ठ्याएिढे किण्याकणिता णशिबाधंिीिा उपयोग असतो. 
णशिबाधंिीने आिखी एक काययिाग साधतो ि तो म्हिजे त्या बाधंिीमुळे पुस्तकािी मजबुती िाढते. कािि 
णशिबाधंिीिी पट्टी पुस्तकािी टोके दाबभन धिते, ि पुस्तक कपाटातभन िगैिे काढल्यास ि िािाियास 
घेतल्यास टोके सुटण्यािी िीती नसते. 

 
णशिबाधंिी सियि पसु्तकानंा केलेली नसते. णिशषे महत्त्िािी कापडी पुस्तके ि िामडी पसु्तके 

यासंि णशिबाधंिी केलेली असते. आपल्याकडे साधाििपिे िामडी पुस्तकानंाि णशिबाधंिी किण्यािी 
पद्धत पडलेली आहे. मुद्दाम साणंगतल्याखेिीज कापडी पुस्तकािी णशिबांधिी केली जात नाही. मग 
अधयकापडी िगैिेिी गोष्टि नको. 

 
णशिबाधंिीिे प्रकाि पुष्ट्कळ आहेत. सिात जुनी पद्धत म्हिजे णशिबाधंिीिा गोठ पुस्तकाच्या 

डोतयािि ि पायर्थयािि णशिभनि तयाि किाियािी होती. पि णदिसेणदिस कामाच्या ि दिाच्या 
िढाओढीमुळे हे णकिकट काम कोिीही किीनासे झाले. त्यामुळे आजच्या पणिख्स्थतीमध्ये ही पद्धत 
क्वणिति दृष्टीस पडते. त्या पद्धतीमध्ये कामकऱ्याच्या इच्छेप्रमािे २-३ िंगाच्या दोऱ्यातभन तो काम करू 
शकतो. णकत्येक िळेा षोकाकिता सोनेिी ि रुपेिी णजगा िापरून काम केले जात असे. पि आज अशी कामे 
पाहण्यास णमळत नाहीत. आज यंत्रसहाय्याने तयाि केलेले णशिबाधंिीच्या गोठािें णनिणनिाळ्या िंगािे 
िगेिगेळे नमुने आयते तयाि णमळतात तेि िापिण्यािी पद्धत पडभन गेली आहे. िळेेच्या ि दिाच्या दृष्टीने हे 
तयाि गोठ िापििे अथात फायदेशीि पडते. काही णठकािी साधे कापड आिभन घिच्या घिी हे गोठ बनिभन 
िापितात. 

 
आता णशिबाधंिी पुस्तकाििि कशी णशिभन तयाि कितात हे सागंिाि आहे. अथाति ही पद्धत 

फाि जुनी म्हिजे पंधिाव्या शतकातली आहे. आज जिळ जिळ ती नाहीशीि झाली आहे. णशिबाधंिी 
किण्यािी कृती समजािभन सागंण्यािे काम फािि ख्तलष्ट आहे, एिढेि नव्हे, ति समजण्यास जिा कठीिि 
आहे. त्या णशिबाधंिीमध्ये पसु्तक णशिीत असतानाि णशिभन तयाि केलेली बाधंिी मजबुतीच्या दृष्टीने फािि 
उत्कृष्ट होते, असे त्या धंद्यािििी पुस्तके म्हितात; पि ही िीत आज पाहाियास णमळति नाही. 
 

णशिबाधंिीिी प्रत्यक्ष कृणत पुढीलप्रमािे आहे. णशिबाधंिीकिता पुस्तक िंध्यामध्ये सोबतच्या 
णित्रात दाखणिल्याप्रमािे धिाि.े त्यािी एक बाजभ (काम किण्यािी) िि उिललेली असािी ि खालिी 
िंध्यामध्ये स्क्रभ ने घट्ट णपळभन ठेिािी. आत िामड्यािी एक पट्टी अदमासे एक सभत रंुदीिी कापभन घ्यािी ि ती 
पुस्तकाच्या पाठीपेक्षा लाबंा असािी. कामाकिता आपिास ज्या प्रकाििा दोिा िापिाियािा असेल तो दोिा 
घ्यािा. सुििातीस पणहल्या णििागाच्या मध्यािि पि शिेटच्या गाठीच्या िोकातभन सुई खोिािी, ि 
मध्यािरूनि ती बाहेि काढािी. नंति िामड्यािी पट्टी मध्ये बसिभन गाठ पभिय किािी ि टाििीने टोिभन पट्टी 
सािखी बसेल अशी ठेिािी. 
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रंध्याि हशरबाधंणीकरिा धरलेले प स्िक 

 
बाजभिे णित्र पाहा. आता ही िामडी पट्टी ि पसु्तकािी कडा यामधभन खालील णित्रामध्ये 

दाखणिल्याप्रमािे दोऱ्यािी कडा यामधभन खालील णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रमािे दोऱ्यािी आढी घेऊन मधली 
जागा िरून काढािी. साधाििपिे १·२५ ते २·५४ सें. मी. िि पुन्हा पुस्तकाशी गंुतणिण्याकिता गाठीच्या 
िोकातभन आढा घेऊन सािखा बसिािा म्हिजे झाले. यािप्रमािे डािीकडभन उजिीकडे कृती किीत 
जाऊन पभिय किािा ि शिेटिी टोके फुलिभन णिकटिभन शिेटच्या गाठीच्या टाकािी. णशिबाधंिीच्या िळेी 
एक गोष्ट लक्षात ठेिली पाणहजे, ती ही की ज्या 

 

 
शेवटच्या गाठीच्या र्ोंकािूि आढी घेणे 

 
दोऱ्याने अथिा िेशमाने आपि काम कितो, तो हातािी घाि लागभन मळकट णदसभ लागतो. म्हिभन 

कामाला सुििात किताना हात स्िच्छ असिे जरूिीिे आहे. कोिाच्या हातानंा घाम येत असेल ति तो 
सुििातीस ि काम किताना मध्ये पुसिेही णततकेि आिश्यक आहे 

 

 
हशरबाधंणीची पट्टी प स्िकावर करिािा 

 
णिकटणिता येिािी सुटी णशिबाधंिीिी पट्टी तयाि किता यते. त्याकिता बाइकंडग कापड ककिा 

साधे िेघािे पैििीिे (शणटंग) कापडही िापितात. बाइंकडगिे कापड कडक असल्यामुळे काम सफाईदाि 
होत नाही. त्यापेक्षा शणटंग बिे असते. जिळ जिळ िेघािे साधे शणटंग या कामास उत्तम शोिभन णदसते. 
साधाििपिे २·५४ ते ३ सेंटी मीटि (१ इंि) रंुदीिी कापडािी पट्टी काढािी ि त्याि पट्टीपेक्षा जिा जास्त 
लाबं अशी पक्की सुतळी घ्यािी. णतला खळ लािभन घ्यािी ि पीळ द्यािा. नंति एका णखळ्याला ही सुतळी 
बाधंभन कापडाच्या पट्टीस खळ लािभन घ्यािी ि ती पट्टी त्या दोऱ्याच्या खाली घालभन साधाििपिे १·२५ सें. 
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मी. (अधा इंि) कापडी पट्टी िळिािी. मग लाकडी पट्टीने (फोल्डिने) घासभन त्या कापडास दोऱ्याच्या 
जागी खोबि आिािी. आपल्या कामाप्रमािे आतील सुतळीिी कमीजास्त जाडी आपिि ठििाियािी 
असते. ही पट्टी तयाि झाली म्हिजे मग ती सिसात पुस्तकाच्या पाठीिि णिकटणिण्यािी असते. त्यािळेी 
त्या पट्टीस आिलेला गोठ पसु्तकाच्या अगदी टोकािि णिकटिभन बसणिण्यािी काळजी घ्यािी लागते. 

 

 
हशरबाधंणीची स टी पट्टी 

अ—कापडाच्या पट्टीवर दोरा ठेऊि 
ब—कापडाची पट्टी दोऱ्यावर द मड्यािंिर 

क—ियार पट्टी कशी हदसिे. 
 
णशिबाधंिी किताना बुकमाकय  िेशमी अथिा सुती गोफ पाढंऱ्या पट्टीिि हिक कापडास णशलई 

यंत्रािि णशिभन घेऊनही िापितात हा गोफ णशिण्याकिता ५ सें. मीटि कापडािी रंुद पट्टी घेऊन २·५ सें. 
मीटििि णशिािा. णिकटणिल्यानंति िाणहलेली २·५ सें. मी. पट्टी पसु्तकाच्या पाठीिि लािािी म्हिजे 
थोडासा पके्कपिा येतो. 

 
पट्टीऐिजी हाि गोफ १·२५ अथिा १·९ सें. मीटि रंुदीच्या पातळ नाडी िि एका कडेिि बिोबि 

णशितात. 
 
णशिबाधंिीच्या या पट्ट्ट्या किण्यािी पद्धत दुसऱ्या महायुद्धापासभन आली. कािि पिदेशी 

णििलेल्या पट्ट्ट्या (टेपस् ) येिे बंद झाले. 
 
णििलेल्या पि यतं्र-साहाय्याने तयाि केलेल्या णशिबाधंिीच्या पट्ट्ट्याही णमळतात ि त्याही 

सिसाने णिकटिाव्या लागतात. यतं्रािि तयाि केलेल्या गोठािे बािा िािािें एक अशी पाणकटे णमळतात. 
महायुद्धापभिी णशिबाधंिीिी याणंत्रक पट्टी झेकोस्लोिाणकयामधभन येत असे. णशिबाधंिीिी पट्टी सिसात 
णिकटणिल्यािि िाळभ द्यािी ि मग पक्की बसण्याकिता पसु्तकाच्या पाठीस सिस लािभन िि सबंध पाठिि 
एक कागद णिकटिभन िागंला घासभन घ्यािा. म्हिजे पसु्तक कव्हि किण्याकिता तयाि होते. 

 
िािकाचं्या खुिे किता (िीडसय माकय ) जि फीत (णिबन) घालाियािी असेल ति ती णशिबाधंिीिी 

पट्टी बसणिण्यापभिीि बसिािी लागते म्हिजे ती सिसात पक्की बसते. ही फीत तयाि णिकत णमळते ि तीि 
आििे फायदेशीि असते. 

❀    ❀ 
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प्रकिि तेिािे 
कव्हरे व त्याचें प्रकार 

 
या प्रकििातभन सुरू होिाऱ्या णिषयासंबधंी मला इतकेि सागंभन ठेिािसेे िाटते की कोित्याही 

कामािी कृती सागंताना मी णकतीही सुलिपिा आिण्यािा प्रयत्न केला तिी िािताना मजकभ ि ख्तलष्ट 
िाटिे साहणजक आहे. मजकभ ि प्रथम िािभन नंति सिय णक्रया कशा होतात हे पाहािे, त्यामुळे पुष्ट्कळि गोष्टी 
सहज समजतील. नंति पुन्हा एकदा मजकभ ि िािल्यास कृती पभिय समजेल. प्रत्यक्ष हाताने सिय णक्रया 
केल्यास त्यािंा सोपेपिा णदसभन येईल; सिय गोष्टी हाताने घडिे यालाि फाि महत्त्ि आहे. 

 
आतापयंतच्या मागील सिय कृतींिी माणहती देऊन पुस्तक पभिािस्थेपयंत कसे येऊन पोिते ते 

साणंगतले. आता ते पभिय किाियािे म्हिजे त्याला पठु्ठा िढिाियािा. त्याला कव्हि घालाियािे. पुस्तक 
कामास घेण्यापभिी ते कसे पभिय किाियािे हे ठिलेले असते. ही गोष्ट पुस्तकाच्या महत्त्िािि अिलंबभन असते. 
पुस्तकाच्या कव्हिमध्ये सुद्धा पुष्ट्कळ प्रकाि किता येतात. पि कोित्या पुस्तकाला कसे कव्हि कििे हे 
बहुतेक बाधंिीकामगािाििि अिलंबभन असते. णकत्येक िळेा अशी ख्स्थती असते की पसु्तकािी ककमत 
अथिा दजा कामगािास कळत नाही. त्यामुळे बाधंिी अगदीि णनरुपयोगी होते. सबब पुस्तकाच्या 
मालकानेि आपल्याला बाधंिी कशा प्रकाििी हिी हे सागंिे उत्तम होय. आपल्याकडे तिी बाधंिीकाम 
कििािा िगय जिळ जिळ पभियपिे अणशणक्षति आहे. त्याला अक्षिओळखीपेक्षा जास्त माणहती नसते, यामुळे 
त्याला पुस्तकािे महत्त्ि कळति नाही; अलीकडे काही सुणशणक्षत लोक या धंद्यात पडभ  लागले आहेत. 
त्यािा फायदा असा की कामगाि जिी अणशणक्षत असला तिी मालक िागंला सुणशणक्षत असल्यामुळे त्याला 
गं्रथािी ककमत कळते ि त्याच्या लायकीप्रमािे तो णगऱ्हाइकास बाधंिीबद्दल योग्य सल्ला देऊ शकतो. 
पुस्तकािा ि उठािदािपिा केव्हाही पुस्तकाच्या कव्हिाििि अिलंबभन असतो, म्हिभन ते णजतके उठािदाि 
होईल णततके कििे जरूि असते. कव्हि किण्यािा मुख्य उदे्दश म्हिजे पुस्तक एकणत्रत ि योग्य प्रकािे 
िाहाि ेि आतील पानानंा णबलकभ ल धक्का लागभ नये हाि असतो, ि तो उदे्दश िगेिगेळ्या प्रकािािी कव्हिे 
करून, आपि साध्य करून घेतो. 

 
कव्हर:—कव्हि णशिण्यािेसुद्धा पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. त्यािी व्याप्ती फतत दोऱ्याने णशिण्यापासभन 

तो व्यिख्स्थतपिे सिय सिंजाम घालभन बनणिलेल्या िामड्याच्या कव्हिापयंत आहे. अगदी साधी पुस्तके, 
उदाहििाथय धुळाक्षिािें पुस्तक, इन्फंट प्रायमि, ि साधे कॅटलाग िगैिे दोऱ्याने णशिले जात असत. पि 
नंति तािा मािण्यािी यंते्र णनघाल्यापासभन बिेि काम तािा मारूनि केले जाते. िि साणंगतल्यापकैी पणहली 
दोन मात्र अद्यापपयंत दोऱ्यानेि णशिलेली णदसतात. इति पुस्तक-प्रकािातं आजकाल तािा मारूनि 
केलेली पसु्तके फाि असतात. 

 
याच्या पढुला प्रकाि म्हिजे खळीमध्ये कव्हि णिकटणििे हा होय. णकत्येक िळेा हे कव्हि 

सिसातही णिकटणिलेले असते. त्यायोगे पुस्तकािी पाठ कडक होते. यापढुील व्याप्ती म्हिजे कागदी, 
अधयकापडी, कापडी ि िामड्यािी कव्हिे होत. ही कव्हिे कशी किाियािी यािंी साद्यतं हकीकत क्रमशः 
देत आहे. 

 
साधे कागदी कव्हर:—णशििे अथिा णिकटणििे-हा प्रकाि साणंगतलाि आहे. आपल्याकडे 

आिखी एक बाधंिीिा प्रकाि साधाििपिे नेहमी दृष्टीस पडतो. पुस्तकाच्या बाजभिि पुठ्ठा, पाठीस 
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कापडािी पट्टी, एकदमि णिकटणिलेली (उघडी न ठेिता) असते ि बाजभच्या पठु्ठ्ठ्यािि कागद अथिा 
छापील मुखपृष्ठ णिकटणितात. नंति पुस्तकाच्या तीनही बाजभ एकदम गुळगुळीत कापभन टाकतात. 
शाळातंील क्रणमक पुस्तके याि पद्धतीने बाधंलेली असतात. इंग्रजीत याला ‘फ्लशकट’ असे म्हितात. 
णकत्येक िळेा सिकािी णिपोटयही असेि बाधंलेले असतात. त्या प्रकािच्या बाधंिीस आजिे प्रिािातील नाि 
"कॅत्रज पट्टी" असे आहे, पि हे नाि प्रिािात कसे आले िगैिेबद्दल माणहती मात्र णमळत नाही. बाधंिी-
कामगािासं हेि नाि पभिय पणिियािे आहे, एिढेि नव्हे ति दुसिे नाि घातल्यास अथिा णदल्यास ते त्याला 
णकतपत कळेल यािी शकंा आहे. 

 
हे कॅत्रज पट्टीिे (फ्लशकट) काम कसे कितात हे पाहभ. पुस्तकानंा प्रथम बाजभ ि पाठीस सिस 

केल्यािि िाळभ द्यािीत. पुस्तकाच्या मापािे पुठ्ठयािे तुकडे कापभन घ्यािते. ह्या कामास साधाििपिे एक 
पौंडी ककिा दीड पौंडी पठु्ठा िापितात; पुठ्ठ्ठ्यािी जाडी पुस्तकाच्या जाडीिि अिलंबभन असते. प्रथम 
पुठ्ठ्ठ्यािी एक बाजभ खळीने िििभन बाजभिि णिकटिािी. पठु्ठा णिकटणिताना पसु्तकाच्या पाठीपासभन 
अदमासे एक ते दीड सभत अंति सोडभन ि डोतयाकडे बिोबि धरून णिकटिािा. पुस्तके दाबभन काढािी 
म्हिजे बाजभ साफ णिकटते. नंति कापडी पट्टी णिकटणिण्यािी असते. ती पट्टी पुस्तकाच्या पाठीपेक्षा ० 
सें.मी. (१II इंि) जास्त रंुद घ्यािी. सिसात िििभन एकदम पुस्तकाच्या पाठीस मधोमध णिकटिािी. मग 
दोन्ही बाजभंना सािखी िळिािी. हे काम झाल्यािि जि ठिाणिक मुखपृष्ठ पुस्तकास असेल ति ते पातळ 
खळीने णिकटिाि.े मुखपृष्ठ णिकटणिताना पाठीपासभन अदमासे १·२५ सें.मी. (अधा इिं) जागा सोडभन पढेु 
णिकटिाि.े पुस्तकाच्या दोनही बाजभंिी मुखपृष्ठे णिकटिभन झाल्यािि ती िाळभ द्यािी ि पभिय िाळल्यािि 
पुस्तक कापाि.े कापिीच्य िळेी प्रथम पुढील बाजभ, मग पायर्थयािी बाजभ ि शिेटी डोतयािी बाजभ कापािी. 
सिय कृतीत ध्यानात ठेिण्यािी गोष्ट म्हिजे पुठ्ठा, कापडी पट्टी, मुखपृष्ठ िगैिे सिय डोतयास बिोबि धिािी 
म्हिजे पुस्तक कापताना िडेे-िाकडे होत नाही. 

 
अधभकापडी:—यात दोन प्रकाि कितात. पणहल्या प्रकािात पुस्तकाच्या पठु्ठयािि कापडी कोपिे 

णिकटणिलेले असतात. अशा प्रकािच्या कामाला अधय कापडी (Half-cloth) म्हितात. दुसऱ्यात कोपिे न 
णिकटणिता एकदमि कव्हििा कागद सबधं लािभन आत िळिभन घेतलेला असतो. याला इंग्रजीत क्वॉटयि 
बाऊंड म्हितात. 

 
आता अधय कापडी पसु्तकास कापडकाम कसे केले जाते ते पाहभ. अधय कापडी पुस्तक म्हिजे ज्या 

पुस्तकाच्या कोपऱ्यास ि पाठीिि कापडी पट्टी लािभन तयाि कितात असे पुस्तक होय. त्याला 
कापडाखेिीज बाजभच्या पठु्ठ्ठ्यािि कागद लािलेला असतो. पुस्तकािि लािण्यािा कापडी कोपिासुद्धा 
योग्य त्या मापािा घेतलेला असला म्हिजे तो पुस्तकास शोिभन णदसतो. कोपिे काढण्याकिता आपल्या 
जिळच्या लहान तुकड्यािंा उपयोग किता येतो. कोपिे काढण्यास साधाििपिे पाि इंि िौिस कापडािा 
तुकडा घेऊन त्याच्या दोन घड्या कोपऱ्यािि धरून केल्यास आपिास पुिेसा ि योग्य आकािािा कोपिा 
णमळतो. सियि िळेी एिढे मोठाले कापडी तुकडे णमळतात असे नाही, म्हिभन एक कोपिा जेिढ्या मापािा 
होतो तेिढा पुठ्ठ्ठ्यािा तुकडा कापभन ठेिभन त्या मानाने इति कापडातभन तुकडे काढाि.े 

 
आता प्रत्यक्ष पुस्तक किताना प्रथम कोपिे णिकटिाि.े कोपिे णिकटणिताना कसे णिकटिाि े हे 

ििील णित्रात तुटक िेषा काढभन दाखणिले आहे. णित्र अ मध्ये कोपिा पसु्तकाच्या पठु्ठ्ठ्यािि कसा ठेिािा 



 अनुक्रमणिका 

हे दाखणिले आहे. णित्र ब मध्ये कोपऱ्यािी एक बाजभ आत दुमडभन (िळिभन) दाखणिली आहे ि णित्र क मध्ये 
कोपऱ्यािी दुसिी बाजभ दुमडल्यािि पभियपिे कोपिा कसा णदसतो हे दाखािले आहे. 

 

 
कोपरे हचकटहवणे 

 
सिय कोपिे (िािही) लािभन झाल्यािि मग पाठीिी कापडी पट्टी लािाियािी असते. पुस्तकािी 

पाठ उघडती (ओपन) ठेििे असेल ति पुस्तकाच्या पाठीएंिढी रंुद एक कागदािी पट्टी कापडाच्या मधोमध 
णिकटिािी, ि पुस्तकािी पाठ नेमकी त्या पट्टीििि येते हे पाहभन पसु्तक सािखे ठेिभन मग कापड बाजभिि 
तािभन सािखे करून घ्याि.े हे कापड सािखे झाल्यािि खालच्या ि ििच्या टोकाििील जास्त कापड, 
पुस्तकािी पाठ ि ओपन किता ठेिलेला कागद यािि आत िळिािे, म्हिजे झाले. पाठीिी कापडािी पट्टी 
लाबंीला पुस्तकापेक्षा ० सें. मी. जास्त असािी. आता कापड णिकटिभन झाल्यािि पुस्तकाच्या बाजभिि 
कागद लािाियािा असतो. कापडी कोपिे लािले असल्यामुळे कागदािा तेिढा िाग कापभन काढािा, ि 
बाकी िागािि कागद बसिािा. सोबतच्या णित्रात असा कोपिे फाडलेला कागद पुठ्ठ्ठ्यािि टाकल्यास 
कसा णदसतो हे दाखणिले आहे. जास्त कागद असेल तो आतील बाजभस िळिला की झाले. पुस्तकाच्या 
पाठीिि आपि जी कापडी पट्टी णिकटणितो ती पसु्तकाच्या बाजभिि साधाििपिे ० से.मी. पयंत यािी हे 
उत्तम. दुसिी गोष्ट कोपऱ्यासंबंधी. णकत्येक िळेा एकत्र िािही कोपिे काढिे शतय नसते, अशा िळेी सुटे 
काढाि.े एका िौकोनािि कोपिे काढले असल्यास सिस िगैिे लाििे सोपे जाते. कोपऱ्याचं्या णत्रकोनातील 
ििच्या टोकापासभन साधाििपिे १·९ सें. मी. (पाऊि इिं) आत सािखा बसेल असा कापलेला कोपिा पान 
९८ ििील णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रमािे णदसेल ि काम पभिय झाल्यािि त्याि णित्रात क मध्ये 
दाखणिल्याप्रमािे साफ बसेल. कोपऱ्याला काट णदला नाही ति तो िाग िळणिल्यािि जाड होतो. 

 

 
पुस्तकाच्या बाजभिि अधय कापडी किता कागदािा 

आकाि लािताना 
 
अधयकापडी मधला दुसिा प्रकाि म्हिजे क्वॉटयि बाऊंड असे साणंगतले आहेि. त्या कृतीत प्रथम 

पुस्तकाच्या पाठीस कापडी पट्टी लािाियािी असते ि मग पुढील कागद लािाियािा असतो. या प्रकािच्या 
पुस्तकाच्या पुस्तकास कोपिे नसतात हे मात्र लक्षात ठेििे जरूि आहे. 
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अधयकापडीच्या दोनही प्रकािातं पठु्ठा िाढता असतो. प्रथम पुठ्ठा पाठीिि लािलेल्या ि िाढता 
ठेिलेल्या पाठीच्या कागदािि थोडा खळीने णिकटिभन घेण्यािा असतो. िि साणंगतल्याप्रमािे सिय कोपिे 
िगैिे कापभन घेऊन णिकटिाि े ि िििा कागदही णिकटिािा. ह्या ििच्या कागदाकणिता इणमटेशन पेपि 
िापितात. कापडािे ि इणमटेशनिे काम सिसात कििे उत्तम असते. शिेटी पुस्तकाच्या बाजभ (Ends) 
णिकटणिण्याच्या असतात. सिसाच्या कामात मुख्य गोष्ट लक्षात ठेिाियािी म्हिजे कामाच्या सुििातीस ि 
काम िालभ  असता तो हिा तेिढा पातळ आहे की नाही हे पहाि ेलागते.  

 
कापडी बाधंणी:—या बाधंिीकिता पुस्तकािी कव्हिे दोन प्रकािानंी किता येतात. एक, 

पुस्तकाििि कापड िढणििे ि दुसिा अगोदि सुटेि कव्हि तयाि करून घेऊन मागाहभन ते पुस्तकािि 
बसणििे. प्रथम पुस्तकाििि कापड कसे िढणितात हे सागंिाि आहे. ही कृती ज्यािळेी पुस्तके एका 
आकािािी ि मापािी नसतात त्यािळेी णिशषे िागंली असते. पसु्तकािी पाठ िगैिे तयाि झाल्यानंति 
पुस्तकाच्या आकािािे पुठे्ठ कापभन घ्याि.े पुठे्ठ पुस्तकाच्या पाठीच्या कडेपासभन सुमािे अधा सभत पुढे 
णिकटिाि.े अशी जागा सोडण्यािे मुख्य कािि म्हिजे कव्हि झाल्यािि पुठ्ठा हालण्याकिता जागा पाणहजे. 
नंति पुस्तकािी पाठ उघडी िाहण्याकणिता पाठीच्या लाबंी रंुदीच्या मापािी एक जाड कागदािी पट्टी 
कापभन ठेिािी, म्हिजे कव्हि किण्यािी कापड कापण्यापयंत तयािी होते. कापड फाडताना कापडािी 
नासधभस न होता ते योग्य प्रकािे फाडले जाईल हे अिश्य पाणहले पाणहजे. पुस्तकाच्या लाबंीपेक्षा १·९ ते २ 
सें. मी. सिय बाजभंनी जास्त कापड घ्याि.े सिस योग्य प्रमािात पातळ आहे यािी खात्री करून घ्यािी ि 
कापड सिसाने िििाि.े कापडाच्या टोकापासभन १·२५ सें. मी. आत ि पायथा ि डोके या बाजभसही १·२५ 
सें.मी. अतंि सोडभन पसु्तक सािखे ठेिाि ेएक बाजभ ठेिभन झाल्यािि मग पुस्तकाच्या पाठीिी पट्टी बसिािी 
ि उिलेला कापडािा िाग दुसऱ्या बाजभिि िळिभन घ्यािा. कोपऱ्यानंा काट मारून सिय बाजभिे जास्त कापड 
आतील बाजभस िळिाि े म्हिजे कव्हि पुस्तकाच्या अगंािि तयाि होते.ही कृती किण्यास निणशतया 
मािसास जिा कठीिि आहे. सबब त्याने दुसऱ्या कृतीिा अिलंब किािा हे उत्तम होय. 

 
कृिी २ री:—पुस्तकाच्या आकािािे पुठे्ठ ि पाठीिी पट्टी (ओपन) कापभन घ्यािी ि कापडही 

कापाि.े सिस योग्य प्रकािे पातळ आहे हे पाहाि े . आता सोबतच्या णित्रात दाखणिल्याप्रमािे कव्हि 
बनिाि.े प्रथम कापडाच्या मध्यािि ‘ब’ पाठीिी पट्टी (ओपन) णिकटिभन द्यािी. नंति पट्टीपासभन क हे 
अदमासे १/२ ते १ सुतापयंतिे अंति सोडभन ‘अ अ’ हे पुठे्ठ णिकटिभन घ्याि.े ‘डड’ हा पुस्तकाच्या डोतयािा 
ि पायर्थयािा आत िळणिण्यािा िाग िाणहला. त्याप्रमािे ‘इइ’ हा पुढील िाग िाणहला.आत कोपऱ्यािि 
कटबाच्या िेघा आहेत त्या जागी कापडािा काट घ्यािा ि ‘ड ड इ इ’ हा कापडािा िाग पुठ्ठ्ठ्यािि िळिभन 
टाकािा म्हिजे झाले. आता हे कव्हि तयाि झाले. ज्या णठकािी शकेडेिािीने कव्हिे किण्यािी असतात 
तेथे ही कृती उत्तम आहे. नंति हे कव्हि पुस्तकािि बसणििे झाल्यास ‘क क’ या खळग्यात पातळ सिस 
ििािा ि पुस्तकािी कड नेमकी त्या मोकळया जागेत बसिािी म्हिजे पुस्तकािि कव्हि उत्तम प्रकािे 
बसते. कव्हििे काम किताना मध्यंतिी िळे जाऊ न देता काम जलदीने किािे; नाहीति सिस फाि 
लिकि िाळतो ि त्यािा फाि त्रास होतो. सिसाच्या कामात कापडािि त्यािे डाग येिाि नाहीत हे पाहाि.े 
सिसािे डाग काढता येत नाहीत. 
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स टे कापडी कव्हर करणे 

 
चामड्याचे काम:—िामड्यामध्येसुद्धा पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. पि केव्हाही कामाच्या 

लायकीप्रमािे िामडी िापिली जािाि. ज्या पुस्तकािि उत्तम प्रकाििे सोनेिी काम किाियािे आहे, अशा 
णठकािी मोिोक्को िगैिेसािखी इगं्रजी िामडी िापििे अिश्य आहे. इति सिय कामातं गािठी िामडी 
िापितात. गािठी िामड्यात तीन िंग पाढंिा, काळा ि लाल केव्हाही णमळतात त्यामुळे बिेिसे काम िागते. 
जेव्हा पुस्तकािी लिणिक बाधंिी (Flexible Binding) किाियािी असेल तेव्हा उत्तम कमािलेले ि निम 
असेि िामडे िापििे इष्ट आहे. िामडे णनिडण्यािे काम अनुििािे आहे. िामड्यािा एक सािखा िाग 
कामास उत्तम असतो. पाठीिा मध्यिाग णजतका णटकाऊ असतो णततका बाजभिा पोटाकडिी नसतो म्हिभन 
महत्त्िाच्या ि िागंल्या कामास पाठीिा िाग िापिािा. इतित्र बाकीिा िाग िालतो. िामडे िाया जाऊ न 
देत कापिे ही एक कला आहे. ही कला अनुििानेि साध्य होिािी आहे. 

 
िामड्याच्या कामात िामडे णछलिे ही एक महत्त्िािी बाब आहे. िामडे जाड असल्यामुळे 

णिकटणिताना त्रास होतो म्हिभन ते णिकटणिण्याच्या जागी पातळ कििे जरूि आहे.णकत्येक िळेा िामडे 
मध्यंतिीि फाि जाड असते, अशा िळेी िामडे फाटभ  न देता ही जाडी णछलभन काढािी लागते ि िामडे 
एकसािखे करून घ्याि ेलागते.सोबतच्या णित्रात दाखणिलेली तीन प्रकाििी हत्यािे िामडे णछलण्याकिता 
सध्य उपयोगात आितात. ती म्हिजे फ्रें ि आिी, (French paring knife) सुिी ि आपल्याकडल्या 
िािंािािी आिी. िामडे णछलण्याकिता िापिण्यापभिी अऱ्यानंा िागंली धाि लािभन घ्यािी म्हिजे काम 
सफाईदाि होते. सुऱ्या पेि येथील कटलिीत उत्तमपैकी बनतात. 

 

 
चामडे हछलण्याच्या आरीचे प्रकार 

 
 
पुस्तकाला लागिािे िामडे कापभन घेतल्यानंति िामडे णछलण्यास सुरुिात किािी या कामाकणिता 

आिखी एक जरूिीिी ि महत्त्िािी िस्तभ म्हिजे गुळगुळीत संगमिििी अथिा णलथोच्या कामािी फिशी 
ककिा जाडी काि होय. आता िामडे णछलण्यास प्रत्यक्ष सुरुिात कशी किाियािी ते पाहभ. त्याकिता 
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फिशीिि अथिा कािेिि िामडे ठेिाि ेि उजव्या हातात फ्रें ि आिी घेऊन तजयनी ि मधले बोट आिीिि 
ठेिभन आंगठा खाली धरून िामड्याच्या टोकािि दाबभन धरून णछलण्यास आिंि किािा. णछलताना डाव्य 
हातािी बोटे ि आंगठा यानंी िामडे घट्ट धिाि.े 

 
पुढील पानाििील णित्रामध्ये िामडे ि आिी कशी धितात हे दाखणिले आहे. येथभन उजव्या हाताने 

जिा जोि देऊन ि ठिाणिक कोन करून आिी दाबभन पुढे ढकलािी म्हिजे योग्य प्रकाििा काट घेत आिी 
पुढे जाईल. आिीिी धाि नीट धिल्यास िामडे णछलले जाते; नाहीति ती एकदम नुसतीि पुढे सिते. 
यदाकदाणित् ठिाणिक कोनापेक्षा जास्त धिली गेल्यास िामडे कापभन णनघते ि अशािळेी सियि िामडे िाया 
जाण्यािी िळे येते, याकणिता िििेिि लक्ष देऊन पाहिे जरूि आहे. शिेटी िामडे िळणिण्याच्या णठकािी 
शतय तो जास्त पातळ किाि ेम्हिजे ते उत्तम प्रकािे णिकटते; नाहीति उंििटे णदसतात. 

 
हेि िामडे सुिीनेही णछलता येते. धंद्याच्या सुििातीपासभनि मी स्ितः सुिीनेि सिय प्रकाििी िामडी 

णछलतो ि कामही उत्तम होते. बाजभच्या णित्रामध्ये सुिीने िामडे कसे णछलले जाते हा दाखणिले 
आहे.उजव्या हातात सुिी घेऊन तजयनी सुिीच्या पात्यािि ठेिभन आंगठा बाजभस ठेिािा. बाकीच्या बोटानंी 
सुिी घट्ट धिािी. णछलण्याच्या िळेी तजयनीने आंगठा ि सुिी दाबभन पुढे ढकलािी, पि ढकलताना योग्य 
प्रकाििा कोन घेऊन िामडे नीट णछलले जाते आहे हे पाहाि.े डाव्या हाताने िामडे दाबभन धिण्यािी 
णक्रयाही झालीि पाणहजे. साध्या िािंािी आिीनेही हे काम उत्तम होते. आिी मुठीत धििे मात्र सोईिे 
असते. िामडे मध्ये णछलभन जाडी सािखी किाियािी असल्यास आिीने कििे सोईिे असते. 

 

 
स रीिे चामडे हछलणे. 

 
चामडी कव्हरे करणे:—अधय कापडी कामाच्या िळेी साणंगतल्याप्रमािे यातही ितुथांश िामडी 

अधय िामडी, ि िामडी असे प्रकाि किता येतात. एिढेि नव्हे ति सिय काम सुद्धा कापडी कामाप्रमािे 
किाियािे असते. कापडाच्या कामामध्ये सिय काम सिसात कितात. पि िामड्याच्या कामात खळीने 
किण्यािे असते. केव्हाही िामड्याच्या कामास सुििात किण्यापभिी िामडे णिजिभन घ्याि े लागते. फतत 
गािठी (पाढंिे) िामडे मात्र सबंध णिजणिण्यािी पद्धत आहे. बाकीच्या िंगीत िामड्यानंा आतील बाजभने 
स्पंज अथिा फडतयाने पुिेसे पािी लािभन िामडे मऊ किाि े लागते. मग खळ लािभन पुस्तकािि 
िढिाियािे असते. 

 
ह्या प्रकािात सुद्धा पुस्तकािी पाठ मोकळी ठेिण्याकिता पाठीिी पट्टी (ओपन) लागतेि. णकत्येक 

िळेा पाठीिी पट्टी सुटी न काढता पसु्तकाच्या पाठीििि ठेितात ती अशी:—पुस्तकािी पाठ मजबभत 
होण्यासाठी आपि पाठीिि जाड कागद णिकटणितो त्याि िळेी एक घडी सुटी ज्यास्त ठेितात. तेथेि ती 
पाठीिी पट्टी (ओपन) म्हिभन उपयोगात आितात. 
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यानंति पुस्तकािि िामडे िढणिण्यास सुििात किाियािी आहे. त्यापभिी एक गोष्ट सागंाियािी 
आहे ि ती म्हिजे िामड्याच्या कामामध्ये पाठीिी कड ि पुठ्ठा यामंध्ये जिा जास्त अंति ठेिाि े लागते. 
नाहीति पुठ्ठा हालण्यास जागाि णमळत नाही. िामडे िढणिण्याकिता ताजी खळ असािी. खळ 
लािल्यानंति िामडे जिा िागंले निम होईपयंत ठेिाि;े िामडे निम झाल्यािि मग ते फिशीिि पसिाि;े 
िामड्याच्या मध्यिागी पाठीिी पट्टी णिकटिभन घ्यािी ि पुस्तक एका बाजभच्या िागािि ठेिाि ेि मग दुसऱ्या 
बाजभिि िामडे िळिभन घ्याि.े िामडे फाि तािभ नये. िामडे ओले असल्यामुळे तािले जाते, ि जास्त 
तािल्यास त्यािा ताि पठु्ठयािि येतो. िामडे बसणिल्यानंति पट्टीने घासभन साफ किािे; डोतयाकडिे ि 
पायर्थयाकडिे िामडे आत िळिभन घासभन घ्याि.े त्यािळेी एक गोष्ट लक्षात ठेिािी लागते ती म्हिजे िामडे 
आत िळणिल्यानंति डोतयािि ि पायर्थयाशी टेंगुळासािखा िाग िि येतो तो न येता सिय पाठ एकसािखी 
सपाट णदसली पाणहजे. 

 
पुस्तकात कोपिे लािाियािे असतील ति प्रथम कोपिे लािभन घ्याि.े कोपिेसुद्धा णछलिे आिश्यक 

आहे. नंति पाठीिी पट्टी णिकटिािी. जरूि िाटल्यास िामड्यािे कव्हि सुद्धा सुटे किता येते ि ते 
मागाहभन पुस्तकािि बसणिता येते. िामडे एकदमि पसु्तकािि िढणिल्यानंति अथिा सुटे कव्हि करून 
बसणिल्यानंति पुठ्ठा ि पाठीिी कड यामधील खोबिीत एक सुतळी बाधंािी म्हिजे ती खोबि िागंली 
णनघते, (सोबतिे णित्र पहा.) खोबिीच्या गाळ्यातं खोबिीच्या जाडीिी सळई (शीग) बसिभन शिेटी दोनही 
णशगानंा णमळभन सुतळी बाधंािी म्हिजे खोबि िागंली दबते. ही पद्धत णिशषेतः बँकाचं्या कीदीच्या कामात 
कितात. 

 

 
स िळी बाधंलेली खोबण 

 
यंत्रसहाय्य:—पुस्तकािी कव्हिे कििे. पुस्तकािी कव्हिे, कागदी, कापडी अथिा िामडी 

यंत्रसहाय्य घेऊन बनणितात पिदेशातंल्या कािखान्यातभन अशी यंते्र ठेििे पििडते. त्याचं्या आिृत्त्याही 
पुष्ट्कळ मोठ्या असतात. त्यामुळे यंत्रािि कव्हिे कििे पििडते. एक यंत्र दि णमणनटास १६ ते २४ कव्हिे 
याप्रमािे णदिसाकाठी ७४४४ ते ८४४४ कव्हसय तयाि किते. आपल्याकडील पसु्तकाच्या आिृत्त्याि १४४४ ते 
२४४४ असतात, मग यंत्रकल्पना येिाि कोठभन? स्माईथ हॉनय कंपनीने लहान ि मोठ्या कामाकिता दोन 
प्रकाििी यंते्र केली आहेत. यंत्रािि कव्हि किण्यास सिय माल कापभन घ्यािा लागतो. कापड फतत 
मशीनिि कागदाप्रमािे लािाि े लागते. पठेु्ठ, मधली कागदािी पट्टी (ओपन) आपोआप जागी येतात ि 
कडाही बाजभच्या पट्ट्ट्या खालीिि होऊन िळणिल्या जातात. शिेटी कव्हिच्या सुिकुत्या िगैिे 
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काढण्याकणिता पाण्याच्या णपशिीच्या दाबाखाली ते सािखे दाबले जाते ि शेिटी तयाि कव्हि बाहेि पडते, 
जिा कोठेही िभक झाल्यास यतं्र आपोआप थाबंभन कामकऱ्यािे लक्ष िधेते. 

❀    ❀ 
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प्रकिि िौदािे 
चामडी कव्हरे करणे 

 
िामड्याच्या कामामध्ये ितुथांश िामडी (Quarter leather) ि अध िामडी (Half leather) हे 

दोन प्रकाि मागील प्रकििात साणंगतले आहेत. अशी पुस्तके पभिय कििे झाल्यास आता फतत कापड 
लािण्यािा प्रश्नि णशल्लक िाहतो. अधयकापडी कामाच्या पुस्तकात कागद ज्याप्रमािे आपि फाडभन घेतो 
त्याप्रमािे येथे कापड घ्याियािे आहे. पुस्तकाच्या बाजभिि ते सिसाने बसिाि.े मात्र एक गोष्ट सागंािी. असे 
िाटते ि ती ही की, िामडी काम णटकाऊ असल्यामुळे कापड िागंले िापिाि.े त्यात णिनाकािि काटकसि 
करू नये. 

 
गाळे टाकणे:—(Band covers बँड कव्हसय) णिशषेतः हे गाळे कायद्याच्या पुस्तकानंा टाकलेले 

णदसतात. इति णठकािी म्हिजे मोठमोठे शब्दकोश, णकत्येक िळेा बँकेच्या णहशबेी िह्या िगैिे सािख्या 
पुस्तकानंाही गाळे असतात. गाळे टाकण्यािी पद्धत िामडी बाधंिीच्या प्रकािात आहे. कापडी पसु्तकानंाही 
गाळे टाकतात पि अगदीि कमी प्रमािात. आजकालच्या निीन पद्धतीत ति कापडी पुस्तकानंा गाळे 
कधीि टाकले जात नाहीत. गाळे टाकिे हे काम महत्त्िािे आहे. गाळे टाकण्याने पुस्तकास एक प्रकाििी 
शोिा येते ि पसु्तकािें पाठीिि जि सोनेिी लेबले असतील ति ती गाळ्याच्या खळग्यात बसणितात ह्यामुळे 
ती खिाब होण्यािी िीती नसते. लेबलाचं्या संिक्षिाच्या दृष्टीने गाळे महत्त्िािे आहेत. पुस्तकाला गाळे 
टाकिे म्हिजे पाठीिि काहीतिी (पि ठिाणिक पद्धतीने) एक िाग िि आििे असेि म्हिाि ेलागते. आता 
हे गाळे कसे टाकतात हे पाहभ. प्रथम २८ िाला अथिा १ पौंड पुठ्यातभन अंदाजे ३/० सभत ते १ सभत रंुदीच्या 
पट्ट्ट्या काढाव्या. हे काम आपल्या जिळच्या लहान तुकड्यातभन होऊ शकते ि तुकड्यातभनि काढिे बिे. 
कािि त्यातभन इतकी लहान पट्टी कापभन काढिे सोपे असते. ही पुठ्यािी पट्टी कापभन पसु्तकाच्या पाठीएिढे 
रंुदीिे लहान तुकडे किाि.े हे तुकडे पुस्तकाच्या पाठीच्या पट्टीिि (ओपनिि) णिकटिािते. हे तुकडे 
णिकटणिण्यातही पद्धत आहे. 

 
पुस्तकाच्या पायर्थयािा गाळा इतिापेंक्षा जिा मोठा ठेितात ि बाकीिे गाळे एकसािखे असतात. 

साधाििपिे गाळ्याकिता िाि ककिा पाि पट्ट्ट्या पसु्तकाच्या आकािाप्रमािे कमीजास्त बसणितात. 
पुस्तकािि िामडे िढणिण्याच्या िळेी आपि जशी पाठीिी पट्टी देतो तशी आताही गाळे टाकलेली पट्टी 
घ्याियािी असते. ही पट्टी णदल्यािि िामडे बतेाने तािभन घेतल्यािि गाळे उठभन णदसण्याकणिता गाळ्याच्या 
पट्टीच्या आजभबाजभनी पट्टीने (Folder) घासभन घ्याि.े गाळे उठभन णदसण्याकणिता एक णिमटाही िापितात. 
त्याला इंग्रजीत बँड णनपि म्हितात. 

 

 
गाळे दाबण्यावा हचमटा 

 
तो ििील णित्रामध्ये दाखणिला आहे. 
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गाळे टाकण्यािी आिखी एक पद्धत म्हिजे पुठ्ठ्ठ्याच्या पट्ट्ट्या पुस्तकाच्या पाठीििि 
णिकटणितात. ही पद्धत एिढी िागंली नाही. कािि पुस्तकािी पाठ गोल असते ि त्या पट्ट्ट्या िागंल्या 
णिकटभन बसत नाहीत. कव्हिमध्ये ही पाठीिी पट्टी घालण्यापभिी गाळ्याचं्या पठु्ठ्ठ्याचं्या पट्ट्ट्यािंी शिेटिी 
टोके जिा णतिकी णछलभन घ्यािी. पाठीच्या पट्टीिि गाळे णिकटणिण्यापभिी सािख्या अंतिािि खुिा करून 
घ्याव्या म्हिजे अतंि सािखे िाहील.घडीच्या पट्टीने (Folder) घासभन अथिा णिमट्याने दाबभन घेतल्यानंति 
गाळे कसे उठभन णदसतात हे ििील णित्रामध्ये दाखणिले आहे. तेथे एक गोष्ट लक्षात ठेिािी ती ही की, गाळा 
जिी णिमट्याने दाबला तिी त्या पट्टीच्या बाजभने ि मध्ये पट्टीने घासभन िामडे साफ कििे जरूि आहे. 

 

 
गाळयाची पट्टी हचमयािे दाबणे 

 
चामडी कव्हरे (Leather covers):—ह्याकणिता उत्तम कमाणिलेली ि पातळ िामडी िापिािी 

लागतात. ही िामडी णिलायतीि घ्यािी लागत होती. ज्याला आपि लिणिक बाधंिी (फ्लेख्तझबल 
बाइकंडग) म्हितो अशा णठकािी ती णिशषेतः िापिली जातात. हे िामडे िापिण्यापभिी त्याला आतभन एक 
पातळ कागद लािभन घ्यािा लागतो. िामडी बाधंिीत पुष्ट्कळ प्रकाि किता येतात. त्यातल्या त्यात लिणिक 
बाधंिी बिीिशी प्रिािात आहे. पुस्तकाच्या आकािािे िामडे कापभन घेतल्यािि ि ते णछलभन झाल्यािि मग 
खळीने अथिा सिसाने िििाि े ि मग पुस्तकािि िढिाि.े लिणिक बाधंिी असल्यास िामडे सिसाने 
िििाि ेि आत िळणिण्याकणिता असलेला िाग तेिढाि खळीने िििािा. णकत्येक िामड्यानंा एक ठिाणिक 
दािा (गे्रन Grain) दाबभन आिलेला असतो. सिस अथिा खळ लािल्यािि िामडे णिजते ि मऊ होते; 
अशा िळेी काम किताना घासभन घासभन दािा नाहीसा होिाि नाही. अशा बेताने घासभन, तो तसाि णटकभ न 
िाहील यािी काळजी घ्यािी. िामडे पुस्तकाच्या बाजभिि घेतल्यानंति मग ते कापडाप्रमािे आतही िळिाि े
लागते. त्याकणिता ते िागंले णछललेले असाि.े कोपऱ्यानंा साधा काट देऊन छाटाि.े त्यायोगे दुमडल्यािि 
जास्त जाडी िाटिाि नाही. 
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प स्िकाच्या कव्हरास प ढील िोंडावर झाकण करणे 

 
िामडी कव्हिमध्ये बायबल िगैिेसािख्या पुस्तकानंा कव्हि पुस्तकाच्या बाजभिि पुढे पडिािे 

किण्यािी णकत्येकानंा आिड असते ककिा काही लोक हौसेनेही अशी बाधंिी करून घेतात. आता पणहल्या 
प्रथम पुस्तकाला पुिेशा िामड्यािि खुिा किाव्या. आता पुढील बाजभ पडती किाियािी आहे त्याकणिता 
िामड्यािी सोय केली पाणहजे. ती सोय पान १४३ ििील णित्रामध्ये दाखणिली आहे. णित्र ‘अ’ मध्ये १ ि २ 
ह्या पसु्तकाच्या बाजभ झाल्या. ३ पुस्तकािी पाठ ०·० ही पुस्तकािी पढुील बाजभ ि पडती दाखणिण्याकणिता 
लागिािा जास्ती िामड्यािा िाग आहे. ५ ह्या णठकािी अशा कव्हिच्या िळेी कोपिा कसा कापािा हे 
दाखणिले आहे. णित्र ‘ब’ मध्ये कव्हिच्या बाजभ पभिय दुमडल्यािि कसे णदसते हे दाखणिले आहे. णित्र ‘क’ 
मध्ये पुस्तकािी पाठ घडी देऊन तयाि केलेली आहे. शिेटी पढुील तोंडे सािखी िाकिभन तीही णमळती 
केली आहेत. अशा कव्हिाच्या िळेी लक्षात ठेिण्यािी मुख्य गोष्ट म्हिजे पुस्तकािी पुढील बाजभ जेिढी रंुद 
असते ती रंुदी दोनही टोकानंी सािखी िाटभन देऊन मग िामडे त्याप्रमािे कापािे, म्हिजे कव्हि बिोबि 
होते ि तोंडे णमळतात. तेथे फतत पुढील बाजभसि झाकि साणंगतले पि फािि क्वणित प्रसंगी तीनही 
बाजभंिि झाकि बनणितात. त्यािळेी बाजभच्या िामड्यािि तेिढाि िाढािा ठेिािा ि िळिभन घ्यािा म्हिजे 
झाले. 

 
कहशदा अथवा वेलब ट्टी काढलेली कव्हरे )Embroidered covers):—हे ज्याच्या त्याच्या 

हौसेिे काम आहे. प्रथम िेशमी कापड घेऊन त्यािि पुस्तकाच्या आकािाच्या मानाने बाजभिि बसेल असे 
कणशदा काम आपल्या आिडीप्रमािे किाियािे असते ि नंति ते कापड पुस्तकािि बसिाियािे असते. 
ज्यािळेी असे कापड बसिायिे असते तेव्हा एक पातळ कागद सिसात िििभन कापडास णिकटिभन घ्यािा ि 
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सुिकुत्या िगैिे न येण्याकणिता सािखा दाबािा. दाब मात्र अगदी बेताने द्यािा. नाहीति कणशदा दबभन 
जाईल ि मग त्यािी शोिा िाहिाि नाही. नंति कापड पभियपिे िाळभ द्याि.े कापड िाळल्यानंति आपि 
नेहमी कापड िढणितो त्याप्रमािे हे कापड पुस्तकािि िढिाि.े 

 
गादीची कव्हरे:—णकत्येकिळेा अशा कणशदा काढलेल्या अथिा काही िामडी कव्हिामंधभन 

पुस्तकाच्या पठु्ठ्ठ्यािि गादी केलेली असते. गादी कििे सुद्धा णगऱ्हाइकाच्या आिडीिि अिलंबभन असते. 
पुस्तकास गादी कििे झाल्यास कापभस (Cotton wool) अथिा लोकिीच्या कोटामध्ये िगैिे िापितात तो 
कापभस (पॅसडग Padding) िापिण्यािी पद्धत आहे. आता गादीिे कव्हि कििे झाल्यास पसु्तकाच्या 
पुठ्ठयाच्या आकािापेक्षा लाबंीत थोडे लहान ि रंुदीत जिासे लाबं असे पातळ पत्र्यािे तुकडे घेऊन त्यािि 
कापभस आपिास हिा तसा नीट बसिभन घ्यािा. कव्हि किताना एक पत्रा एका पुठ्ठ्ठ्यािि ठेिािा ि 
त्यािरून कापड लािाि,े नंति दुसऱ्या पुठ्ठ्ठ्यािि दुसिा पत्रा ठेिभन कापड सािखे तािभन घ्याि.े नंति 
पुस्तकाच्या पायर्थयािे ि डोतयािे जास्त कापड आत िळिभन टाकाि.े इतके सिय झाल्यािि पते्र हलकेि 
ओढभन बाहेि काढािते. पि पत्रा काढताना कापड फाटिाि नाही ि कापभस बाहेि येिाि नाही इकडे मात्र 
लक्ष द्याि.े दोनही पते्र काढल्यािि पुढल्या बाजभच्या कापडास पुन्हा सिस लािभन आत िळिभन णिकटिभन 
टाकाि.े 

 
मखमल व सॅहटि कव्हरे:–कोित्याही प्रकाििे कापड िापििे झाल्यास त्यास प्रथम पातळ 

कागद णिकटणििे जरूि आहे. सुिकुत्या िगैिे न येऊ देता ते िाळणििे हेही णततकेि महत्त्िािे आहे. कव्हि 
किताना कदाणित सिसािे िगैिे डाग येण्यािा संिि असतो. इति बाइंकडग कापडास डाग आले तिी ते 
काढता येतात पि ह्या कापडािििे डाग काढिे शतय नसते, कािि उलट पाण्यािा अथिा तेलािा 
निीनि डाग कापडािि पडण्यािा संिि असतो. ह्या कामास सिस पातळ ि स्िच्छ असािा. अशा 
कापडाच्या कव्हिच्या िळेी कापडास सिस न लािता पसु्तकाच्या पुठ्ठयासि तो लािभन पुठ्ठा सािखा ठेिभन 
घेऊन मग दुसऱ्या बाजभस सिस लािण्यािी एक पद्धत आहे. णिशषेतः िेशीम, मखमल िगैिे कापडाच्या 
कामास ही कृती िागंली आहे. कािि कापड अथिा लािलेला कागद फािसा णिजत नाही. ह्या कृतीत 
कापड बाजभस णिकटणिल्यानंति आत दुमडण्यािा जो कापडािा िाग असतो त्याला खळ लािभन िळिभन 
टाकािा. कापडे णदसण्यात णकतीही िागंली णदसली तिी बाधंिीकामास ही कापडे िागंली नाहीत. 

 
कहदभ लोकातं तिी िेशमी कापडे िापिलेली पसु्तके म्हिजे पोर्थया, सोिळ्यात िालतात ि िापिली 

जातात. पि खिोखिीि पभिय णििािातंी पाहता अशी बाधंलेली पुस्तके सोिळ्यात िालभ  नयेत असे म्हिाि े
लागते. खळ ि सिस या पदाथांिी कृती ि उत्पत्ती पाहता कोिीही सागंभ शकेल की हे पदाथय सोिळ्यात घेिे 
णनणषद्ध आहे; पि आज सियत्र अशी पसु्तके िापिली जातात हे मात्र खिे आहे. ह्यापेक्षा सुट्या पोर्थयाि ठेिभन 
सोिळ्यात िापििे फािि उत्तम आहे. मी स्ितः तिी सुज्ञ णगऱ्हाइकानंा (मला सल्ला णििाििाऱ्या) स्पष्ट 
सागंतो की, सोिळे या दृष्टीने िेशमी कापड घालभन बाधंलेली पुस्तके णनणषद्ध आहेत. धंदा या दृष्टीने कोिी 
णििािले ति ‘पुस्तक उत्तम होते, हिकत नाही’ म्हिभन सागेंन. हे काम णमळकतीच्या दृष्टीने फायदेशीि आहे 
असा मात्र या धंद्यातील माझा अनुिि आहे. 

 
व्हेलम )Vellum):–हा एक िामड्यािा प्रकाि आहे. हे िामडे ज्याल िासिािे िामडे (काफ 

स्कीन Calf skin) असे म्हितात, त्यापासभन बनणिलेले असते हे अगदीि पातळ असते, पि णततकेि जास्त 
मजबभतही असते. बाधंिी कामास िापिताना, त्याला सुद्धा आतभन स्िच्छ कागद लािािा लागतो. या 
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िामड्यािे काम कागद ि िामडे जिा ओले असताना किािे ि नंति सािखे होण्याकणिता दाबामध्ये थोडे 
दाबाि.े दाबताना खालीिि स्िच्छ पाढंिा कागद ि पुठे्ठ घालाि.े पाठीजिळिी खोबि िागंली येण्याकणिता 
दाबभन घासभन घ्याि;े कािि हे िामडे जिा कडक असते. शिेटी नेहमीप्रमािे कव्हि पभिय किाि.े 

 
व्हेलवेट (Velvet):–हे एक प्रकाििे िेशमासािखे कापड असते. काम किताना िेशमी कापडास 

ज्याप्रमािे कागद लाितात त्यािप्रमािे यालाही लािािा लागतो. पुस्तकािि िढणिल्यानंति त्याला फभ ल 
येण्याकणिता थोडे गिम किाि े लागते ि कंुिा (िश) मािािा लागतो. हे कापड नेहमीप्रमािे पुस्तकािि 
िढिाियािे असते. 

 
आपि दििोज पिदेशातभन बाधंभन आलेल्या पसु्तकातं निीन तऱ्हा पाहतो. णकत्येक िळेा त्या 

बाधंिीकिता िापिलेले कापड अथिा िामडे आपल्याकडे णमळिे दुर्ममळ होते. त्यामुळे आपिास उठािदाि 
काम किता येत नाही. त्या प्रकाििी िामडी फािि महाग असल्यामुळे अपल्याकडे आिली जात नाहीत. 
केव्हातिी एखादे णगऱ्हाईक येिाि, त्यामुळे धंदेिाल्यास खिेदी करून (Stock) आिभन ठेििे पििडत 
नाही. त्यामुळे योग्य मालाच्या अिािी तसले काम कििाऱ्यािंा नाईलाज होतो. आपल्याकडली दुसिी 
अडिि म्हिजे िामड्यािा धंदा कििाऱ्या लोकािें अज्ञान. त्यानंा फतत िशंपिंपिागत किीत असलेली 
तेिढीि िामडी किण्यािे माहीत असते. त्यामुळे िागंली िामडी णमळिेि दुर्ममळ होऊन बसते. पि 
अणलकडे कहदुस्थानातील कािखान्यातंभन काही प्रमािािि पिदेशच्या तोडीिी उत्तम िामडी तयाि होऊ 
लागली आहेत. 

 
हहशेबाच्या वह्या:– आता ह्या िह्यातं दोन प्रकाि पडले आहेत. पणहली पभिापाि पद्धत म्हिजे 

(देशी) कीदय खतािण्या ही होय. ह्या िह्या िामड्यािी पुणष्टपते्र घालभन सुताच्या बािीक दोिीने णशिलेल्या 
असतात. िह्यानंा कागदही िागंल्यापकैी िापिलेला असतो. बहुतेक सिय कागद नािेमध्ये बनलेला असतो. 
हा कागद गुळगुळीत ि णिकिा असतो. आजकाल तसा कागद णटटाघि पेपि णमल्समध्ये ही बनतो, तो 
अहमदाबादी म्हिभन ओळखला जातो; िजनात ०४ पौंडी ि आकाि ६५×७४ सें.मी. (२५१/२×२७१/२ इंि) 
असतो. देशी िह्याचं्या कव्हिमध्येही पुष्ट्कळ प्रकाि णशिण्याच्या यंत्रािि णशिभन आकृत्या करून (Design) 
कितात. दुसिी पद्धत म्हिजे इंग्रजी पद्धतीिि णहशबे ठेिण्यािी लेजि बुके होत. ही बुके मात्र बाधंिीच्या 
सदिात बसतात. ह्या पुस्तकात सुद्धा कीदय खतािण्या िगैिे आहेति. इति िह्या ि सदि िह्या ह्याचं्या 
बाधंिीत मात्र णिशषे फिक आहे. त्या िह्या णलहाियास उघडल्यानंति सपाट पडाव्या लागतात. त्यामुळे 
आकडे िगैिे सिय णलणहता येतात. िह्याचं्या पाठीकिता पठु्ठ्ठ्यािी कमान (ख्स्प्रगं Spring) बसिािी लागते. 
कमान किण्यातही पद्धत आहे ती अशी:–पुस्तकाच्या पाठीपेक्षा १·२५ सें.मी. (अधा इिं) जास्त रंुद ि 
कव्हिच्या पठु्ठ्ठ्याच्या लाबंीइतका लाबं असा पुठ्ठा कमानीकिता घ्यािा लागतो. साधाििपिे १/२ पौंड 
अथिा १ पौंडी पुठ्ठा कमानी किता िापितात. या पुठ्ठ्ठ्याच्या साधाििपिे ३ पट्ट्ट्या एकािि एक णिकटिभन 
घ्याव्या. पाणहली पट्टी पुस्तकाच्या पाठीपेक्षा जिा रंुदीत मोठी, नंतिच्या दोन पट्ट्ट्या रंुदीत १/० इंि कमी 
किीत जाि.े तीन पट्टयापेक्षा जास्त णिकटिभ नयेत. आता कमान बनणििे झाल्यास हा पुठ्ठा पाण्यात 
णिजिािा. त्यािि जाड्या िाऊन पेपिच्या ३–० घड्या सािख्या गंुडाळाव्या ि सािख्या घासभन साफ करून 
घ्याव्यात. क्राफ्ट कागद गंुडाळल्यािि मग पठु्ठा एखाद्या गोल रुळािि बाधंभन ठेिािा. पि कमान रुळािि 
बाधंताना पुस्तकाच्या जाडीएिढे अतंि तोंडाकडील दोन टोकात ठेिाि े म्हिजे पुस्तक नेमके बसते. 
साधाििपिे कमान िाळणिण्यास १४–१२ तास लागतात. म्हिभन आदले णदिशी काम संपिभन बंद किताना 
कमान बाधंभन ठेिािी म्हिजे दुसिे णदिशी सुरुिातीस कामास णमळेल. कमान तयाि झाल्यािि पुढील 
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कामास सुरुिात किताना कमानीिी रंुदी पुस्तकाच्या पाठीपेक्षा १·२५ सें.मी. (अधा इंि) जास्त आहे ती 
पुस्तकाच्या दोन्ही बाजभिि सािखी ठेिािी. नेहमी पुस्तकािा पठु्ठा ि कमान यामध्ये १·२५ सें.मी. (अधा इंि) 
जागा मोकळी टाकािी. म्हिजे िामडे िढणिल्यानंति सुतळी बाधंभन जी खोबि किण्यािी असते णतिी सोय 
होते. खोबिीकिता ०–५ सुतळ्या एकत्र घेऊन ३–० िेढे मािाि ेलागतात. सुतळी बाधंण्यापभिी पुस्तकाच्या 
डोतयाच्या ि पायर्थयाच्या णठकािी खळीमध्ये णपळिटलेली सुतळी घालािी लागते. अशी सुतळी घालतात 
त्याला बोंणबल घालिे असे म्हितात. कामगाि लोकानंा बोंणबल हेि नाि माहीत आहे. बाकी सिय बाधंिी 
इति िामडी पुस्तकाप्रमािेि कितात. ह्या णहशबेी िह्याचं्या बाजभ (Sides) पट्टीच्या किाियाच्या असतात, 
त्यासुद्धा ठिाणिक पद्धतीने ि जाडीच्या किाव्या लागतात. 

 
स या पािाचंी हहशेबी प स्िके (Loose Leaf Account Books):– याप्रकािात कव्हि ि 

पाने सुटी असतात. एका कव्हिमध्ये अपिास हि े णततके कागद घालता येतात ि नको असलेले काढता 
येतात. लभजलीफ मध्ये तीन प्रकाििी कव्हिे आहेत ती अशी–(१) कव्हिात पाठीमध्ये मागेपढेु हलभन 
कव्हििा आकाि पाठीत लहानमोठा होतो (२) कव्हिच्या पुठ्ठ्ठ्यात नाडी असते तीत कागद असतात ि मग 
णकल्लीने जाडी कमी जास्त किता येते. (३) लहान ि मोठी नोटबुके ज्यातं २ पासभन ६ किग असतात ि सहज 
उघडझाप किता येते. 

 
या प्रकािच्या बाइकंडगमध्ये बिाि िाग म्हिजे पते्र, फळ्या, नाड्या, किगा (धातभच्या), उघड 

झापािी बटिे, िगैिे अनेक प्रकाि असल्याने हा सिय माल तयाि कििे ि व्यिख्स्थत बसणििे हा एक स्ितंत्र 
व्यिसाय आहे. 

 
बाइकंडगमध्ये ििील तयाि माल आिल्यािि पुस्तक पभिय किण्याकिता लाकडी पेट्यानंा कापड 

िगैिे लािभन पभिय कििे, किग ि त्यािी कव्हिे बनणििे, कागद लाििे, कागदाला िोके पाडिे, अक्षि 
णिल्हेिािी (Index) कििे एिढाि िाग बाइंडि कितो. 

 
लभजलीफ बाइंकडगमध्ये णलणहण्याच्या कागदाला इंग्रजीतील टी (T) आकािािी िोके पाडािी 

लागतात. हे काम पिंने होते. हा टी आकाि नाडीत बिोबि बसतो. 
 
लभजलीफ मध्ये अक्षि णिल्हेिािी (Index) सबंध पसु्तकात िि पासभन खालपयंत असते. 
 
किग फाईलच्या प्रकािात तयाि किगा पट्टीिि बसणिलेल्या १/२ ते १ १/२ इिंापयंतच्या णमळतात. 

यामध्ये िाहिाऱ्या कागदािी संख्या ही ठिाणिकि असते. 
 
बँकेतभन िापिल्या जािाऱ्या लभजलीफ मध्ये आिखी एक णिशषे म्हिजे पुस्तकात णलहिे संपल्यािि 

पुस्तक णमटभन त्याला कुलभप लािता येते. 
 
चामडी व त्याचें प्रकार:–आपल्याकडे नेहमी गािठी िामडी णमळतात ती फतत तीन िंगी 

असतात. धंद्याच्या दृष्टीने इति पुष्ट्कळ प्रकाििी िामडी िापिािी लागतात, ती सियि येथे णमळत नाहीत. 
त्यातील बिीिशी पिदेशी असतात. अलीकडे कहदुस्थानातही अशी काही िामडी होऊ लागली आहेत. पि 
ती बिीि महाग असतात. याला ठिाणिक िळेीि णगऱ्हाइकािंी मागिी असते. आपल्याकडे िामडी 
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कमाणििािा ि िंगणििािा एक ठिाणिक िगय आहे. त्यानंा पभिापाि िालत आलेल्या कामाणशिाय नािीन्य 
येति नाही. पुस्तक बाधंिीििच्या इंग्रजी पुस्तकातभन आपल्याला हि ेतसे िामडे कसे िंगिाि ेिगैिे णिषय 
साणंगतले आहेत. आपल्याकडे उच्चनीित्िाच्या कल्पनामुंळे प्रत्येक बाइंडिला िामडे िंगणििे शतयि नाही, 
सबब दुसऱ्याने पुिणिलेल्या मालाििि अिलंबाि ेलागते. 

 
टाटभहरक ॲहसड:– अथात हे नाि इंग्रजीि आहे. ॲणसडिा उपयोग पाढंिी िामडी स्िच्छ 

किण्याकडे कितात. णिशषेतः देशी पाढंिी िामडी स्िच्छ नसतात ि तीि साफ कििे िाग पडते. िंगीत 
िामड्याला ॲणसड लािीत नाहीत. स्िच्छ पाण्यामध्ये हे ॲणसड घालाि ेि णिििभन बाटलीमध्ये िरून ठेिाि े
ि लागेल तेव्हा िापिाि.े ठिाणिक पािी घेतल्यानंति त्यात णििेल एिढेि ॲणसड घालाि.े उगाि जास्त 
ॲणसड घालभन तळात िाहील (Saturated Solution) असे कडक करू नये. ॲणसड पुस्तकास एकदा 
लािभन ते िाळभ द्याि.े मग दुसिा हात द्यािा. तो िाळल्यािि पाण्याने ते िामडे धुऊन घ्यािे, साफ किाि ेि 
िाळभ द्याि ेम्हिजे स्िच्छ होते. याि ॲणसडिे प्रिािातील नाि पुण्यात तिी "िामड्यािे ॲणसड" असे आहे. 
णकत्येक इति णठकािी "कनबभका सत्त" म्हिभन ओळखतात. हे ॲणसड औषधी दुकानात णिकत णमळते. 

 
अक्षर हव्हेवारी (Index) : – अनुक्रमणिका आणि णिषयसभिी णकत्येक िळेा पुस्तकानंाही 

घालािी लागते. णगऱ्हाइकाचं्या जरुिीप्रमािे प्रत्येक अक्षिाकणिता ठिाणिक पाने सोडािी लागतात. णिशषेतः 
खताििीस (Ledger) अनुक्रमणिका घालािीि लागते. त्याकणिता पुस्तकाच्या कागदाच्या पुढील टोकािि 
काट घ्यािा लागतो. इंग्रजीत णिल्हेिािी कापिे झाल्यास फतत सव्िीस (२६) अक्षिे असल्यामुळे काम सोपे 
आहे. साधाििपिे १·२५ ते १·९ स. मी. (अधा ते पाऊि इंि) आत पट्टी कापतात, ि अक्षिाकिता 
पुस्तकाच्या लाबंीमध्ये सव्िीस सािखे िाग केलेले असतात. अक्षिे शाईत मािण्यािी पद्धत आहे ि ती दोन 
िंगात माितात. ताबंडी शाई एक असतेि ि दुसिी णनळी अथिा काळी आिडीप्रमािे िापितात. ह्या कामास 
छापण्यािी शाई िापिािी लागते. 

 
अक्षि णिल्हेिािीत आिखी ३ प्रकाि आहेत. एका पानािि दोन अक्षिे–यात पानािंी सखं्या णनम्याने 

कमी होते. हा प्रकाि डायऱ्या िगैिे लहान पुस्तकात णदसतो. 
 
इंग्रजीत स्िि पाि आहेत. स्ििाप्रमािे पसु्तकािी ५ िागात गट णिल्हेिािी होते. पणहल्या िागात ए 

पासभन डी पयंत ि दुसऱ्यात ई पासभन एि पयंत या प्रमािे प्रत्येक स्ििापाशी णमळभन पाि गटात णिल्हेिािी 
होते. 

 
अलीकडे देिनागिी अक्षिातं णिल्हेिािी मारू लागले आहेत. 
 
ज्या पुस्तकानंा मिाठी अक्षि णिल्हेिािी किािी असा ग्राहकािा आग्रह असतो त्या णठकािी 

पुढीलप्रमािे पाने आखािीत. अ आ एक पान, इ ई एक पान, उ ऊ एक पान, ओ औ एक पान, अं अः एक 
पान. त्यानंति क, ि, ट, त आणि प या गटामंध्ये ङ, ञ, ि या अनुनाणसकासंाठी पानािंी गिज नाही. 
त्यािप्रमािे ळ या अक्षिास पान नको. याप्रमािे साधाििपिे ३७ पानािंी णिल्हेिािी तयाि होते. इति 
अक्षिामंध्ये कोठे अणधक पानािंी गिज असल्यास आधी योजना करून णिल्हेिािीसाठी कागद कापािते. 
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थंबइंडेतस (Thumb Index)–सिय साधाििपिे मोठ्या संदिय गं्रथातभन हा प्रकाि असतो. 
पुस्तकाच्या तोंडािि नखािा गोल आकाि कापलेला असतो. 

❀    ❀ 
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प्रकिि पंधिािे 
प स्िकाचं्या बाजू व िकाशे हचकटहवणे 

 
येथिि पुस्तकािे कव्हि पभिय किण्यापयंत णिषय सागंभन झाला. पुस्तकाच्या बाजभ पुठ्ठ्ठ्यािि 

णिकटणिल्या म्हिजे ज्यानंा सोनेिी नाि ेमािण्यािी नाहीत अशी सिय प्रकाििी पुस्तके पभिय होतात. 
 
काम किताना पुस्तकाच्या बाजभ खिाब होऊ नयेत म्हिभन बाजभिि एक िद्दी कागद लािलेला 

असतो तो फाडभन टाकािा. पुस्तकािी पाठ तयाि किताना बाजभिि खळ ककिा सिस िगैिे येऊन, िाळभन 
काही णठकािी डाग पडलेले असतात. हे सिय साफ करून घासभन काढाि ेलागतात. त्याकणिता सुिी अथिा 
िाकभ  िापिािा ि हलतया हाताने खिडभन काढाि.े हे किताना बाजभ फाटिाि नाहीत, निीन ििे िगैिे 
पडिाि नाहीत इकडे मात्र लक्ष द्याि.े 

 
पुस्तकाच्या बाजभ णिकटणिियास खळ अथिा सिस िापितात, पि आपल्याकडे खळि 

िापिण्यािा प्रिाि आहे. खळ िापिण्याने नुकसानी अशी काही नाही, पि खळीच्या कामात बाजभ ि पुठ्ठा 
फाि णिजतात, त्यामुळे िाळण्यास िळे लागतो ि काही िळेा पुठ्ठा िाकण्यािी िीती असते, म्हिभन पुस्तक 
िाळेपयंत िागंले दाबभन ठेिाि ेलागते. पसु्तकाला जि िंगीत (मािबलिी) बाजभ केली असेल ति मात्र िंग 
णफक्का पडण्यािी िीती असते, अशािळेी सिसािे काम िागंले. पसु्तकाच्या पाठीच्या (Back) कामाच्या 
िळेी जो कागद ि कपडा बाजभिि िाढता ठेिलेला असतो, तो बाजभ णिकटणिताना णिजतो. त्यामुळे 
पुस्तकाला ओलेपिाच्या सुिकुत्या येतात ि त्या णकत्येक िळेा कायम िाहतात. त्यामुळे पुस्तकािी 
साफसुफी नीट होत नाही ि ते काम फािसे मनात िित नाही. मािबलच्या बाजभ णिकटणिल्यािि दाबात 
ठेिभन दाबताना बाजभमध्ये एक कोिा कागद घालािा. 

 
सिसाच्या कामात पुस्तक िाळण्यास इतका िळे लागत नाही ि पुस्तक फािसे णिजत नाही. 

त्यामुळे खळीच्या कामात असिािी िीती येथे नसते. सिसात णिकटणिलेले पुस्तक िागंले िाळण्यास 
साधाििपिे २–३ तास पुिे होतात, पि खळीत णिकटणिलेल्या पुस्तकास ५–६ तास लागतात. 

 
आता प्रत्यक्ष बाजभ कशा णिकटिाव्या लागतात हे पाहभ. बाजभ खळीने णिकटणिण्याच्या असल्यास 

खळ सिबिीत ि गाठी िगैिे नसलेली अशी तयाि किािी ि ती घ्यािी. सिस िापििे असेल ति योग्य 
प्रमािात पातळ करून घ्यािा. प्रथम, पुस्तक एका बाजभने उघडाि.े बाजभच्या मध्यािि पसु्तकापेक्षा एक मोठा 
िद्दी कागद घालािा. हा कागद घालण्याने बाहेि येिाऱ्या खळ अथिा सिसाने पुस्तकािी इति पृष्ठे खिाब 
होत नाहीत. म्हिभन अशी दक्षता घ्यािी. पुढील णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रिे पुस्तके उघडािे, डाव्या हाताने 
पुस्तकािा पुठ्ठा धिािा ि उजव्या हातातील कंुिल्याने (Brush) खळ अथिा सिस बाजभिि लािािा. खळ 
िापिली ति बाजभिि गाठी िगैिे िाहिाि नाहीत इकडे लक्ष द्यािे, नाहीति, बाजभ णिकटणिल्यानंति मध्येि 
उंििटे णदसभ लागतात. खळ अथिा सिसाने बाजभ ििणिल्यानंति ती जिा मऊ पडण्याकणिता णिजभ द्यािी 
म्हिजे िागंली साफ णिकटते. आता डाव्या हातातील पुठ्ठा हलतया हाताने सािखा पुस्तकाच्या बाजभिि 
ठेिािा. आता पसु्तक उलटभन पभििंत् सिय गोष्टी करून दुसिी बाजभ णिकटिभन घ्यािी ि पुस्तक दाबातभन जिा 
दाबभन काढाि.े नंति पुस्तकाच्या दोन्ही बाजभ साफ णिकटल्या आहेत, आत हििेी पोकळी िगैिे नाही हे नीट 
पाहभन घ्याि.े बाजभच्या तीनही कडािंि बाजभिििी जास्त खळ अथिा सिस बाहेि येण्यािा संिि असतो ती 
पुसभन घ्यािी, ि पुन्हा पुस्तक दाबाति ठेिभन थोडासा दाब देऊन िाळभ द्याि.े 
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प स्िकाचा प ठ्ठा डाव्या हािािे धरूि उजव्या 
हािाि्या िशािे खळ अथवा सरस लावणे. 

 
णकत्येक िळेा पसु्तकािा पुठ्ठा हाताने धिण्याऐिजी पुस्तकाएिढी जाडीिी िि पुस्तकाच्या पाठीशी 

ठेितात ि कव्हििा पठु्ठा त्यािि पाडभन बाजभस खळ िगैिे लािभन घेतात. (पृष्ठ ११५ ििील णित्र पहा.) ककिा 
ठिाणिक जाडीिी ककिा थोडी कमी जास्त जाडीिी पुस्तके असल्यास पसु्तकाच्या आकािािा एक ठोकळा 
मागे ठेिभन पुस्तकािा पठु्ठा पडता कितात ि खळ िगैिे लाितात. अशा प्रकािच्या सोयी केल्यास 
पुस्तकाच्या बाजभ णिकटणिण्यािे काम सोपे होते. आपल्याकडे नेहमी प्रिािात असिािी पद्धत ह्यापभिीच्या 
णित्रामध्ये दाखणिलेली आहे. काम किताना सियत्र ही पद्धत णदसभन येते. 

 

अ 

 

  

 
अ–प स्िकाच्या पाठीकडे जाडी ठेवूि बाजू हचकटहवणे 

ब–प स्िकाच्या जाडीचा लाकडी ठोकळा िळीवर ठेवूि प स्िक ठेवणे 
 
कामाच्या ि दिाच्या िढाओढीमुळे ज्या घातुक ि िाईट गोष्टी या धंद्यात आल्या आहेत, त्यापंैकीि 

बाजभ कशी तिी णिकटणििे ही एक होय. िि साणंगतलेली बाजभ णिकटणिण्यािी पद्धत िढाओढीने प्रिािात 
आली. कािि ‘दाम तसे काम’ हा न्याय सियत्र आहे. िि साणंगतल्याप्रमािे जि बाजभ णिकटणिली ति कव्हि 
किताना जे िामडे अथिा कापड िापिले असेल ि आतील बाजभस िळणिले असेल त्याच्या जाडीिा आपि 
णििािि किीत नाही. त्याणशिाय पाठीिरून बाजभिि येिाऱ्या कापड ि कागदाच्या जाडीिाही णििाि 
केलाि जात नाही. ह्या सिय जाडीिा णििाि करून पठु्ठ्ठ्यािि णतततयाि जाडीिे कागद अगोदि णिकटिभन 
घेऊन मग बाजभ णिकटणिल्यास ती एकदम साफ बसते. अशी िि देऊन बाजभ कशी णिकटणितात ते आता 
पाहभ. 
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र्र घालणे:–पुस्तकािी बाजभ णिकटणिण्यापभिी पुस्तकाच्या आतील बाजभिि जो िामड्यािा 
अथिा कापडािा िाग िळणिला असेल तो सािख्या ओळीत कापभन घ्यािा. नंति त्या मोकळ्या जागेत बसेल 
एिढा ि णतततयाि जाडीिा कागदािा तुकडा अथिा पुठ्ठयािा तुकडा मधल्या जागेत सिसाने णिकटिािा. 
हे काम किताना तुकडा लहान होिाि नाही यािी काळजी घ्यािी, ि सािखा घासभन साफ णिकटिभन 
टाकािा. थोडा िळे दाब द्यािा, शिेटी खळीने अथिा सिसाने बाजभ णिकटिािी म्हिजे ती साफ बसते. 
आज अशी णिकटणिलेली पसु्तके क्वणिति पाहाियास सापडतात.ििील णित्र अ मध्ये ‘क’ हा िि णदलेला 
िाग दाखणिला आहे. 

 
कव्हर बसहवण्यास यतं्रसहाय्य:– यंत्रसहाय्याने कव्हिे णजतकी जलद तयाि होतात, णततकीि 

जलद ती पुस्तकािि िढणिण्याकणिता यंते्र णनघाली आहेत. या यंत्रास तीन हात असतात. दि िळेी 
मध्यािि पुस्तक उघडभन पुढे आलेल्या हातािि ठेिाि ेलागते. नंतिच्या सिय णक्रया याणंत्रक पद्धतीनेि होतात 
ि संपभिय तयाि पुस्तक बाहेि पडते. एक पुस्तक हातािि णदले जाते, ति दुसऱ्याला कव्हि लागत असते ि 
णतसिे सपंभिय होऊन बाहेि पडते. हे यंत्र णमणनटास १५ ते २४ पुस्तके तयाि किते. याणंत्रक मदतीिी गणत 
केिढी असभ शकते यािी यािरून आपिास कल्पना येईल. 

 
चामडी पट्टीची बाजू:–णकत्येक िळेा महत्त्िाच्या ि मौल्यिान पुस्तकाचं्या बाजभच्या कडेिि 

कापडाऐिजी िामडे िापिण्यािा प्रघात आहे. पि तो आपल्याकडे फािसा आढळत नाही. आता ही िामडी 
पट्टी लाििे झाल्यास साधाििपिे पुस्तकाच्या लाबंीइतकी लाबं ि अदमासे १·९ ते २·५ सें.मी. (तीन 
ितुथांश ते एक इंि) रंुद पट्टी कापभन घ्यािी. बाजभिि जेिढी पट्टी िळिाियािी असते तेिढी अगदी पातळ 
णछलभन काढािी, ती इतकी की खळीने सहज िळणिली जािी ि जाडी बाजभ पुठ्ठयािि जािी. िामडी पट्टीिी 
बाजभ पक्की बसण्याकणिता ती बिीि घासािी लागते ककिा दाबातही घािी लागते. त्याकणिता अगदी मऊ 
िामडे िापिाि.े नंति कव्हि कििे बाजभ णिकटणििे िगैिे गोष्टी नेहमीप्रमािे किाव्या. 

 
पुस्तक णकत्येक िळेा उघडेि िाळणितात. अशािळेी पुस्तक उिे ठेिभन त्याच्या डोतयाच्या बाजभस 

त्याि मापािी एक पठु्ठ्ठ्यािी ख्तलप बसणितात. खालील णित्रामध्ये दाखणिल्याप्रमािे ख्तलप, जाड 
पुठ्ठ्ठ्यािी कातरून तयाि किािी, कािि णतला कव्हि सािखे धिाियािे असते. हीि ख्तलप लािभन पुस्तक 
िाळणिण्याकिता ठेिल्यास ते णित्रात दाखणिल्याप्रमािे िाहते. अशी ख्तलप लािण्याने पुठे्ठ सािखे िाहातात. 

 

 
प ठ्ठयाची क्ललप 

 
क्ललप लावलेले प स्िक 
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बाजभ णिकटिभन पुस्तक िाळल्यानंति मग पुस्तक पसुभन साफसभफ किाि.े त्यािि डाग आले 
असतील ति तेल लािभन पसुभन घ्याि.े पॉणलश लाििे जरूि असेल ति तेही लािाि.े अशा िीतीने पुस्तक 
संपभिय किाि.े 

 
प स्िक उघडणे:–पुस्तक संपभिय झाल्यानंति कामगािाने ते णठकणठकािी उघडभन पाहिे 

आिश्यक आहे. ही गोष्ट जि त्याच्या हातभन झाली नाही ति पुस्तकािी खिाबी होते. कािि ज्याच्या हातात 
प्रथम पुस्तक जाते तो ते पसु्तक िाटेल तसे उघडतो ि त्यामुळे आतील पाने खिाब होतात. पुस्तकािी 
पणहली काही पाने उघडािी ि त्याच्या खालच्या टोकािि जिा दाबभन सािखी किािी. हीि कृती सिय 
पुस्तकास किािी. असे पुस्तक उघडण्याने कामाच्या िळेी पाठ घट्ट बसलेली असते ती जिा सुटी होते ि ती 
िाकडी णतकडी होण्यािी िीती नसते. पुस्तक संपभिय उघडल्यानंति पुन्हा एकिाि त्याला थोडा दाब द्यािा 
म्हिजे झाले. 

 
कापडावर िकाशे हचकटहवणे:–याआधी पृष्ठ ३६ िि नकाशा पसु्तकात कसा बसणितात हे 

साणंगतले आहे. त्या णठकािी फतत नकाशािी घडी करून आत कसा बसिािा ि बाहेि उघडला असता तो 
कसा णदसतो हे दाखणिले आहे. णकत्येक िळेा पुस्तकाचं्या आत घालण्याच्या नकाशानंा सुद्धा कापड लािाि े
लागते. अशा िळेी हे कापड लािण्याने कापडास अथिा नकाशास सुिकुत्या येत नाहीत हे पहाि ेलागते. 
त्याकणिता नकाशा कापडािि कसा णिकटिािा हे पाहभ:– 

 
नकाश ेणिकटणिण्यािे काम कििे झाल्यास त्याकणिता िागंले सपाट लाकडी फळे लागतात. त्या 

फळ्यािि नकाशाला णिकटिाियािे कापड णखळ्यानंी ठोकभ न िागंले तािभन मारून घ्याि.े नकाशापेक्षा 
कापड िािी बाजभंनी ५ सें.मी. (दोन इंि) िाढते असाि.े कापड मारून झाल्यािि त्यािि नकाशा 
णिकटणिण्यािा असतो. प्रथम णिकटणिण्यािा नकाशा िद्दी कागदािि पालथा घालािा ि त्याच्या सिय बाजभ 
उलट बाजभने मोडभन घ्यािा म्हिजे खळ लािताना िा णिजल्यािि त्यािी िळकटी होिाि नाही. नकाशािा 
कागद कसा काय आहे हे पहािे; कागद कडक असेल ति त्याला प्रथम स्िच्छ फडतयाच्या  बोळ्याने पािी 
लािाि ेि कागद णिजभ द्यािा. कागद णिजल्यानंति मग खळ सािखी लािभन घ्यािी. खळ लािल्यानंति जिा 
नकाशा णिजभ द्यािा ि नंति उिलभन घेऊन कापडािि बसिािा. नकाशा कापडािि बसणिल्यानंति मऊ 
अशा फडतयाच्या बोळ्याने साफ घासािा; घासण्यािे मुख्य कािि म्हिजे नकाशाच्या मागे पोकळी िाहभ नये 
अथिा मध्ये कागदास सुिकुत्या येऊ नयेत हे होय. फडतयाने घासताना एक गोष्ट लक्षात ठेिािी ती ही की, 
नकाशािा कागद णिजलेला असतो ि जोिात घासण्याने तो फाटला जाण्यािा संिि फाि असतो. 
साधाििपिे नकाशा िांगला िाळण्यास कमीतकमी ०–६ तास लागतात. त्याकणिता नकाश े
णिकटणिण्यािे काम दुकान बंद किण्यापभिी किाि ेम्हिजे िात्रिि िाळभन दुसिे णदिशी ते तयाि णमळतात. 
आटय पेपििििा नकाशा असेल ति त्याला पािी न लािता एकदमि खळ लािाियािी असते. नकाशा 
णिकटिभन िाळल्यानंति फळ्यािरून काढािा; िहभ बाजभंनी सािखे अंति आखभन अथिा ज्या प्रमािात जागा 
ठेिता येईल त्याप्रमािात ठेिभन बाकी िाग कातरून टाकािा म्हिजे नकाशा तयाि झाला. 

 
ज िी प स्िके हचकटहवणे:–हे काम फािि ख्तलष्ट असते. जुन्या पुस्तकािे काम म्हिजे 

म्हाताऱ्याला तरुि किण्यापकैीि प्रकाि आहे. जुनी पसु्तके णिकटणिताना फािि दक्षता बाळगािी लागते, 
कािि कोितीही अक्षिे जाता कामा नयेत. अशा िळेी पसु्तक णिकटणििे ि मग व्यिख्स्थत िाळणििे याकडे 
लक्ष द्याि.े पुस्तकािे प्रत्येक पान पाहभन नीट करून घ्याियािे असते. त्याकिता कामगािही िागंला 
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लागतो. प्रत्येकास णिकटणिण्यािे काम साधत नाही. पान मध्ये िडेेिाकडे फाटले असेल ति अक्षिे 
णदसण्याकिता त्यािि पातळ (Tissue) कागद णिकटणितात. बाजभस जाड्या कागदाच्या पट्टया िापिाव्या 
ि णिशषेतः णशििीकडच्या जागी िागंला णिकिा कागद िापिािा. पुस्तक णिकटणििे ही गोष्ट सिािािी 
आहे; सागंभन जमिािी नाही; फतत कोित्या गोष्टींिी णिशषे काळजी घ्यािी लागते एिढेि साणंगतले आहे. 

 
❀    ❀ 
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प्रकिि सोळािे 
प स्िकाचे सौंदयभ वाढहवणे 

 
पािात्य देशातील णििाजाप्रमािे पसु्तक–बाधंिीच्या व्यिसायािे दोन णििाग पडतात–पणहला 

पुस्तक सपंभिय बाधंिे (Forwarding) ि दुसिा, संपभिय पसु्तकाला सुशोणित रूप देिे हा (Finishing). या 
दोन इंग्रजी शब्दानंा आपल्या िाषेत योग्य शब्द सागंिे कठीि आहे. फतत इतकेि सागंता येईल; की, 
पुस्तकाच्या पंधिा प्रकििात ज्या ज्या कृती साणंगतल्या त्या कृती केल्याने ज्या प्रकािे पुस्तक तयाि होते, 
त्या सिाला Forwarding work म्हिता येईल. सोनेिी नाि ेमाििे, पॉणलश कििे िगैिे णक्रया Finishing 
work या सदिात येतील. पसु्तकाला सोनेिी नाि े माििे, नक्षी काम कििे, जडािािे काम (Inlaying), 
कोिडे काम (Blind Tooling), िामड्यािी साफसुफी कििे इत्याणद प्रकाििी कामे पसु्तकािि किाियािी 
असतील ति मुख्य गोष्ट लक्षात ठेिाियािी म्हिजे पुस्तकाच्या बाजभ (Sides) त्या आधी णिकटणिल्या जात 
नाहीत. 

 
आपल्याकडे णफणनकशग (Finishing) िी कामे फाि पुिातनकाळी ि नंति मोगल िाजिटीत 

झालेली णदसभन येतात. अशी झाल्यािे पुिाि े ि नमुने मंुबई, लाहोि ि बडोदे येथील िस्तुसंग्रहालयातभन 
दृष्टीस पडतात. ‘इस्लाणमक बाइकंडग्ज’ या नािािे एका जमयन गं्रथकािािे एक पुस्तक आहे, त्यात 
गं्रथकािाने मोगल ि मुसलमानी िाजिटीत झालेल्या पुस्तकािंििी कािाणगिी सणित्र दाखणिली आहे. मला 
एिढेि सागंाियािे आहे की, आपिही ह्या कलेत पभिी पािंगत होतो पि नंतिच्या कालात णतिा ऱ्हास 
झाला आहे. यािे मुख्य कािि म्हिजे अशा कामािे आश्रयदाते कमी झाले ि कामाकिता लागलेल्या 
िळेािा ि खिािा मोबदला कािाणगिास णमळत नाहीसा झाला. 

 
प्रथम सोनेिी कामाकिता लागिािी उपकििे ि हत्यािे यािंी माणहती देत आहे 
 
हशकंद्या (Finishing Press):– णशकंद्या म्हटल्याबिोबि आपल्या डोळ्यासमोि सुििातीस 

साणंगतलेला मोठा णशकंद्या येईल. पिंतु या कामाकिता लागिािा णशकंद्या लहान ि आटोपशीि असतो. 
त्याच्यामध्ये पुढील पानािि दाखणिल्याप्रमािे उतिता 

 

 
हशकंद्या 

 
िाग काढभन कामाकिता हात शतय तो पुस्तकाजिळ नेता येईल अशी सोय केलेली असते. त्याच्या 

छोट्याशा आकािामुळे तो कामाच्या िळेी कसाही णफिणिता येतो. तो िजनात हलका असभन त्यािे स्क्रभ  
लाकडी असतात. 
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हलयो हशकंद्या 

 
निीन सुधाििेत आिखी एक णशकंद्या पुढे आला हा मेजािि बसणिता येतो. या णशकंद्यात पुस्तक 

हि े तसे णफिणिता येते ि शतय तो पुस्तकाच्या जिळ कामाकिता हात नेता येतो. पुस्तकाच्या पाठीिि 
(Back) काम किाियािे असल्यास हा फािि सोईिा आहे. इखं्ग्लश कािखान्यातभन हा फाि प्रिािात आहे.  

 
शेगडी :- सोनेिी नाि ेमािण्याकिता अथिा इति प्रकाििे काम किण्याकिता हत्यािे तापिभन घ्यािी 

लागतात; म्हिभन गिम किण्यािे काही साधन हिे. त्याकिता णित्रात दाखणिल्याप्रमािे शगेडी णमळते. जेथे 
गसॅ णमळिे शतय नसते तेथे ही शगेडी काम देते ि उपयोगी पडते. शगेडीच्या दुसऱ्या एका प्रकािात 
णदव्यािि िस्तु गिम किण्यािी व्यिस्था केलेली असते. आता णिजेच्या शगेड्याही उपयोगात येऊ लागल्या 
आहेत. णिजेच्या शगेडीत ताप कमी जास्त किता येतो. अद्याप आपल्याकडे कोळशाच्या शगेड्याि 
िापितात. णिजेच्या शगेडीस हॉट प्लेट म्हितात. 

 

 
शेगडी 

 
 
रेघा काढण्याचे साधि (Lines):-याला इंग्रजीत पलेॅट म्हितात. णहिा आकाि ितुयळाच्या पाि 

कोिे सािखा असतो. णहिे आपल्याकडील प्रिािातील नाि लाईनि आहे. लाईनिि एकेिी, दुहेिी अथिा 
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णतहेिी िेघा असतात ककिा काही नक्षी असते. लाईनिी लाबंी मयाणदत असल्याने लाबं िेघा पुनः पुनः जोडभन 
घ्याव्या लागतात, त्यामुळे कामािि पणििाम होतो. 

 

 
रेध 

   

एकेरी लाईि द हेरी लाईि हिहेरी लाईि 
 
काम किताना अधयिटपिािी अडिि घालणिण्याकणिता िाके (Fillet or Roll) उपयोगात येऊ 

लागली आहेत. ह्यामुळे काम सुकि होऊ लागले आहे. लाईनप्रमािे िाकाििही िेघा, नक्षी िगैिे सिय 
असतात, िाकािा व्यास (Diameter) १४ सें. मीटििा असतो. कामािी सुििात किण्याकिता ि 
संपणिण्याकिता एक खािा केलेला असतो. िाकािा आिखी एक छोटासा प्रकाि णमळतो ि त्यािि नक्षीिा 
सलग माग घेतलेला असतो. (णिते्र पाहा.) 
 

 
चाक (Fillet) 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
सलग िक्षीचे चाक 

 
ठिाणिक प्रकािच्या िेघाचं्या आकृती (Designs) किाियाच्या असतील ति त्याकिता िगेिगेळ्या 

प्रकािच्या िेघा सिळ, णतिप्या, ितुथयितुयळ ि अधयितुयळ काढण्यािे 
 

सरळ रेघा हिरप्या रेघा 

  

  

चि थभवि भळ अधभवि भळ 
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साधन णमळते. प्रत्येक िाग णित्रात दाखणिल्याप्रमािे सुटा असतो ि त्यािंा संि (Set’) णमळतो. 
णडझाईन किण्यािे काम त्यामुळे सहज ि सोपे होते. कोिते हत्याि िापिाियािे येिढेि कािाणगिाने 
ठििाियािे असते.  

 
नक्षीदाि कोपिे, ि इति सिय साणहत्यही लहानमोठे णमळते. ह्या णखळ्यापंासभन िलेबटु्टी पाने फुले 

िगैिे प्रकािच्या आकृती बनणिता येतात. िौिस णडझाईन किाियािे असेल ति कोपऱ्यािे तुकडे सुद्धा 
तयाि णमळतात. हा सिं कसा ि कोित्या पद्धतीिा ठेिाियािा हे ज्यािे त्याने ठििाियािे असते. नक्षीच्या 
प्रकािात एकएक स्ितंत्र णखळाि असतो, ि तो ॲसबसेटॉसच्या मुठीिि बसणिलेला असतो. 

 

 

 
पािे ि ले वगैरे 

 
कोपऱ्याचे ि कडे 

 
फुले पाने िगैिे प्रकािच्या आकृती (Designs) किण्यामध्ये इटाणलयन, फ्रें ि, जमयन ि इंख्ग्लश असे 

िाि देशािे कािाणगिािें िगय पडतात. प्रत्येक जि आपआपल्या प्रकािाला देशािे नाि देऊन इटाणलयन 
स्कभ ल, जमयन स्कभ ल, इंख्ग्लश स्कभ ल असे सबंोणधतो. नक्षी कामािा नाि घेण्याजोगा उपक्रम इटाणलयन 
लोकानंी केला. इटाणलयन णडझाईनं बोजड पि ठळक अससे. (णित्र पहा) 

 

 
िक्षीचा स्विंत्र र्ाग 
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इटाहलयि िक्षी 

 
त्यानंति फ्रान्सने णडझाइनच्या नक्षीच्या प्रकािातला ढोबळपिा काढभन नक्षीिा प्रकाि बदलला. 

नक्षीिा प्रकाि मोठा, पि मध्ये बािीक िेषा घालभन एक प्रकाििा नाजभक उठाि आिला गेला. ह्यानंति 
इंग्लंडमध्ये दोन जमयन कािाणगिानंी नाि कमणिले. इगं्लंडमध्ये अलय  

 

 

 
फ्रें च िक्षी पद्धिी-प्रोहलयर 

 
ऑफ ऑतसफोडय हा अशा कामािा िाहता होता ि त्याच्यामुळे इंग्लंडात या कलेिा प्रसाि झाला. 

इति देशापं्रमािे इंग्लंडला या कलेिे जनकत्ि णमळत नाही. इंग्लंडात प्रसाि 
 

 

 
डेरोम हडझाईि 
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झाल्यानंति इंख्ग्लश मािसाचं्या आिडीप्रमािे नक्षीच्या कामात आिखी नाजभकपिा ि एकसभत्रता (Style of 
series) आिण्यािा प्रयत्न झाला. डेिोम पद्धतीत पुस्तकाच्या णिषयाला धरून ि त्याला साजेल अशा 
आकृणत किण्याकडे प्रिृत्ती िाढत गेली. 

 
आतापयंत नक्षीिे प्रकाि ि उपकििे साणंगतली. आता अक्षिाकंडे (Types) िळभ. सुििातीस नाि े

िगैिे मािण्याकिता णशशािे णखळे िापिात होते. नेहमीच्या गिम किण्याने ते खिाब होत. तिीही काम देत 
असत. अक्षिािा आकाि णबघडल्यास 

 

BOOK-BINDING २४ पॉइडं 

BOOK-BINDING १८ पॉइडं 

BOOK-BINDING १४ पॉइडं 
BOOK-BINDING १२ पॉइडं 
BOOK-BINDING १० पॉइडं 

हपिळेच्या हखळयाचें िम िे 
 

णखळा बदलभन निीन घेत. णशशाच्या णखळ्यािा एकि तोटा होता ि तो म्हिजे णशशाच्या अंगच्या 
काळेपिामुळे सोन्यािि थोडी काळसि छटा येई. पुढे सुधाििा होत गेली ि णपतळेिे णखळे उपयोगात येऊ 
लागले. सोबत फतत एकाि प्रकािच्या िळिाच्या णखळ्यािे २० पॉइटं पासभन १४ पॉइंट पयंतच्या अक्षिािें 
संि दाखणिले आहेत. हल्ली अक्षिे (Letters) ि इति नक्षीिे दािे िगैिे सिय साणहत्य णपतळेिे णमळभ 
लागल्याने पुष्ट्कळ सोय झाली आहे. णपतळेिे णखळे प्रिािात आल्याने हिा तेिढा ताि घेता येऊ लागला. 
कामाला तकाकी (Brightness) येऊन काम उठािदाि णदसभ लागले. णपतळेच्या णखळ्यािें आता 
िगेिगेळ्या िळिािे संि (Sets) णमळभ लागले आहेत. णपतळेिे णखळे कामापभिी िकिकीत (Polish) 
करून घेता येतात. णपतळेिे णखळे िकिकीत किण्यास "िासो" िापितात. 

 
णपतळी णखळ्यािंा संि (Set or Fount) १४४ णखळ्यािंा असतो. पभिी हाताने नाि े मािताना 

दििळेी एक ओळ करून मािण्यािी पद्धती होती. आता मशीनिि कामे होऊ लागल्याने सिय जुळिी 
(कंपोज) एकाि िळेी करून याणंत्रक सहाय्याने नाि ेमाितात. 

 
मूठ (Type Holder or Stick):—गिम केलेला णखळा दाबभन त्यािा ठसा उठणिताना णखळा 

मुठीत धिािा लागतो. या मुठी दोन प्रकािच्या असतात. एकीत फतत 
 

 
मूठ (Type Holder) 
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एकि अक्षि धरून मािता येते. (णित्र पहा) या प्रकािािी मभठ णिशषेत नक्षीिे णखळे मािताना जास्त 
उपयोगी पडते, कािि तोि णखळा पनु्हा पनु्हा मािािा (Repeat) लागतो. 

 
काटकोि रेघा (Miter pieces):—पुस्तकाच्या पाठीिि अथिा बाजभिि जेथे काटकोन (Right 

Angle) बनिाियािा असतो अशािळेी उपयोगात आिण्याकिता उभ्या ि आडव्या िेघािें लहान मोठे सिं 
णमळतात. या िेघा िापिल्याने णित्रात दाखणिल्याप्रमािे काटकोन बनणिता येतो. 

 
अक्षरे :- णकत्येक िळेा प्रत्येक अक्षिास स्ितंत्र मुठीिी सोय करून णखळेही तसेि तयाि केलेले 

असतात; अशािळेी ॲसबेसटॉसच्या मुठी िापितात ि त्या आयत्या तयाि णमळतात. ॲसबेसटॉसच्या 
गुिधमाप्रमािे ही मभठ अक्षि गिम केले तिी तापत नाही. सोबतच्या णित्रात अशा मुठीिे अक्षि उठणिताना 
कसे धिाि े हे दाखणिले आहे. या प्रकािच्या मुठी णिशषेतः अक्षिानंा (Alphabets) ि नक्षीच्या स्ितंत्र 
णखळ्याना  

 

 
ॲसबेसटॉसची मूठ व हखळा उठहविािा 

धरण्याची पद्धि. 

 चाक असे वापरावे. 

 
 

बसणिलेल्या असतात. ०५ अक्षिात इंग्रजी िाषेिा एका प्रकाििा संि तयाि होतो ि कामाच्या िळेी हि े
असेल ते अक्षि िापिता येते. 

 
चाक (Roll):—िाक िापिाियािी सुद्धा पद्धती आहे. सुििातीस हत्यािाचं्या िियनात िाकामध्ये 

सुििात किताना ि संपणिताना खाच्यािा फायदा घेता येतो हे साणंगतले. णित्रामध्ये िाक कसे िापिाि ेहे 
दाखणिले आहे. िाकािा दाडंा िि खादं्यास टेकणिला असभन मुठीच्या खालच्या टोकास उजव्या हाताने 
धिले आहे. अशा धिण्याने िाक णफिणिताना हिा तेिढा जोि देऊन दाब देता येतो. डाव्या हाताने पुस्तक 
धिता येते ि काम किताना हालण्यािी िीती िाहात नाही. 

 
मूठ (Embossing Stick):—णखळे जास्त असभन त्यािे शब्द अथिा ओळ होत असेल ति 

िगेळ्या प्रकाििी मभठ लागते. या मुठीस Embossing Stick or Stick म्हिभन ओळखतात. या मुठीत 
अक्षिािंी ओळ घेऊन दोन बाजभंनी स्क्रभ ने घट्ट किता येते. त्यामुळे अक्षिे सिळ िाहतात ि कामाच्या िळेी ती 
गळभन पडण्यािी िीती नसते. अक्षिे पक्की बसणिल्यािि अक्षिासुंद्धा सिय मभठि गिम कितात. मुठी ५ ते १५ 
सें. मीटि (२ ते ६ इंि) लाबंीच्या णमळतात. आपल्या कामाप्रमािे प्रत्येकाने णतिी णनिड किािी. 
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म ठ 

 
चकाकीचे लोखंडी गोळे (Polishing Irons):—बाधंिीच्या कामात, णिशषेतः िामडी बाधंिीत 

अगदी शिेटी िापिले जािािे हे हत्याि होय. पुढील पृष्ठाििील णित्रात दाखणिल्याप्रमािे हे लोखंडी गोळे 
दोन प्रकाििे असतात. यािें मुख्य काम म्हिजे पुस्तक तयाि झाल्यािि साफसुफीनंति घासभन िामड्यािा 
एकजीि कििे ि सिय कव्हिला एक प्रकाििी तकाकी आििे. कामाच्या िळेी हे गोळे गिम करून घ्याि े
लागतात. गोळ्याच्या उष्ट्ितेने िामडे जळिाि नाही याबद्दल काळजी घ्यािी लागते. पुस्तकाच्या बाजभिि 
गोल लाबंट गोळा िापिािा. पाठीिि ि इति बािीक िागािि खोिदाि गोळा िापितात. कामाच्या िळेी हा 
गोळा णकती जोिाने दाबभन घासािा हे कािाणगिाने िामडे पाहभन ठििायिे असते. एकि महत्त्िािी गोष्ट 
लक्षात ठेिािी लागते ि ती म्हिजे िामड्यािििा दािा ि िेघा (Grains or Lines) यािंी णदशा पाहभन ते 
घासाि ेलागते; नाही ति दािा दाबभन नाहीसा होण्यािी िीती असते. 

 

 
चकाकीचे लोखंडी गोळे 

 
येथपयंत उपकििािें िियन झाले, आता इति साधनसामुग्रीिा णििाि करू. 
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सोन्याची गादी (Gold Cushion):—सोन्यािे पान कामास घेण्याकिता ि हव्या त्या आकािािे 
तुकडे किण्याकिता गादी लागते. या गादीबिोबि एक सुिी लागते. ह्या सुिीने सोन्यािे पान उिलभन 
गादीिि घेऊन कामाकिता हव्या त्या मापािे तुकडे कापाियािे असतात. ही सुिी गोल्ड नाईफ, (Gold 
knife) म्हिभन ओळखली जाते. 

 

 
सोन्यािी गादी ि सुिी 

 
सोन्याचे पॅड:—कामाकिता सोने जाग्यािि ठेिल्यानंति तेथे ते दाबभन घट्ट बसिाि ेलागते. या 

कामाकिता पॅड ककिा कापसािा बोळा िापितात. सोन्यािा तुकडा मोठा असल्यास सुिीिि घेऊन 
कामाच्या जागी पसितात ि मग पॅडने दाबभन सािखा बसणितात. हाि सोन्यािा तुकडा लहान असेल ति 
पॅडने उिलभन जाग्यािि ठेिभन दाबािा लागतो. 

 

 
सोन्याचे पॅड 

 
अंडे (Egg):—हे सोनेिी कामामध्ये महत्त्िािे आहे. अंड्यातला पाढंिा बलक (White of an 

Egg) तेिढाि या कामात उपयोगी पडतो. अंडे फोडभन िाटीत पाढंिा बलक काढािा. नंति हा बलक ििीने 
घुसळभन त्यािा एकजीि किािा. घुसळण्याने त्याला िागंला फेस येतो. घुसळभन झाल्यािि फेस मुिेपयंत 
िाटी बाजभस ठेिभन द्यािी. घुसळताना १-२ थेंब पातळ अमोणनया (Liquid Amonia) टाकािा म्हिजे बलक 
दुसिे णदिसाकिता ठेिला तिी नासत नाही. या तयाि णमश्रिाला इंग्रजीत ग्लेअि(Glair) म्हितात. 
कामाप्रमािे दाट अथिा पातळ बलक िापिािा लागतो ि हे अनुििाने ि हातभन कामे झाल्यानेि कळते. 

 
णकत्येक कािागीि ओला बलक (अंड्यापासभन ताजा तयाि केलेल) पसंत कितात, ति काही 

कािागीि सुका बलक, िाय अल्बुमेन (Dry Albumen) िापितात. कामाप्रमािे यािी पभड करून अथिा तो 
पाण्यात णिििभन पातळ करून उपयोगात आितात. णगख्ल्डंग पे्रसच्या कामात पभड िापिण्यािा प्रघात आहे. 

 
व्हेलम ग्ललेअर:—बाधंिीच्या कामात सिात कठीि म्हिभन जे व्हेलम िामडे ओळखले जाते 

(िियन प्रकिि १० पान १४८ पहा) त्या िामड्यािे तुकडे पाण्यात णशजणिल्याने एक णिकट पािी तयाि 
होते. त्या पाण्याला "व्हेलम ग्लेअि" म्हितात. अंड्याच्या बलकाच्या णिकिाईपेक्षा व्हेलम ग्लेअि णिकट 
असते. कामाच्या िळेी ते पातळ किाि े लागते, एिढेि नव्हे ति िापितानाही णिशषे लक्षपभियक िापिाि े
लागते; थोडाही णनष्ट्काळजीपिा झाल्यास िामड्यािि डाग येतो ि तो णनघत नाही. पुस्तकाच्या बाजभ 
सोनेिी किाियाच्या कामी व्हेलम ग्लेअि पुष्ट्कळ िळेा िापितात; कािि त्याला णिकिाई िागंली असते ि 
सोने पके्क बसते. 
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रबर:—शुद्ध िबि (Para Rubber) घेऊन त्यापासभन िबिािा गोळा बनणितात. यािा उपयोग 
सोनेिी काम केल्यानंति साफसुफी किण्यासाठी होतो. हा िबिािा गोळा स्पजंसािखा मऊ असतो ि 
त्यामुळे हिा तसा दाबभन साफसुफी किता येते. 

 
सोन्याचा क ं चा(Tip Brush):—सोने पुस्तकातभन उिलण्याकिता या कंुिल्यािा उपयोग 

कितात. हा कंुिा अणतशय निम केसािंा असतो ि नाजुक कामाच्या िळेी त्यािा फाि उपयोग होतो. सोने 
बाजभिि टाकताना ि पसिताना, तसेि बाजभ सोनेिी कितानाही यािा उपयोग होतो. 

 

 
सोन्याचा क ं चा 

 
मेण (Bee’s Wax) व व्हॅसलीि:—सोनेिी कामाच्या िळेी या दोन िस्तभंिी जरूिी लागते. 

ग्लेअि लािल्यानंति ते त्या जागी िाळते. नंति िि सोन्यािे पान ठेिल्यास त्याला त्या जागी धिण्याकिता 
एखादा बेतािा णिकट पदाथय लागतो; ह्या कामी मेि ककिा शुद्ध पाढंिे व्हॅसलीन (Pure) िापितात. मेि 
िापिाियािे झाल्यास ते खोबिेल तेलात णिििभन साधािि मऊ असे तयाि किाि े लागते. मेि अथिा 
व्हॅसलीन यािा अगदी कोिडा बोळा णफििािा लागतो; नाहीति िामड्यािि तेलकट अंश येतो ि कामाच्या 
िळेी फाि त्रास होतो. 

 
बेंहझि:—या नािािे एक तयाि णमश्रि णमळते. सोनेिी कामाच्या िळेी तेल िगैिे लागभन सोने 

णिकटत नसल्यास यािा उपयोग कितात. अशा िळेी थोडे बेंणझन कापसाच्या बोळ्यािि घेऊन कव्हि 
िरून एक हात देतात. त्यािा उपयोग तेलकट अंश घालणिण्याकडे होतो ि पुन्हा िामडे साफ होते. बेंणझन 
शुद्ध पेरोलमध्ये बनणिलेले असते. लािल्यानंति ते उडभन जाते ि त्या बिोबिि घाि साफ किते. 

 
टोपी:—पुस्तकािि िामडे िढणिल्यानंति पुढे काम किाियािे असल्यास, िामड्यािि घाि, डाग 

िगैिे येऊ नयेत म्हिभन त्याला एक जाड कागदािी टोपी िढिािी. फतत कामाच्या िळेीि टोपी काढािी, 
ककिा पसु्तक फ्लॅनेलच्या कापडात गंुडाळाि.े 

 
आतापयंत सिय साणहत्यािे ि लागिाऱ्या हत्यािािें िियन झाले. येथभन पुढे प्रत्यक्ष पुस्तकाििि 

कामास सुििात किाियािी आहे. पसु्तकाििच्या कामात तीन िाि प्रकाि किता येतात—(१) पुस्तकािि 
फतत नाि माििे. (२) पसु्तकाच्या पाठीिि सोनेिी काम, (३) पुस्तकाच्या पाठीिि सोनेिी ि बाजभस साधे 
काम (Blind Tooling) या प्रकाििे काम म्हिजे काम ति केलेले असते पि सोने िगैिे काही न िापिता, 
(०) आकृत्या िगैिे करून ििपभि सोनेिी काम ि (५) यतं्रसहाय्याने सोनेिी नािािे काम (Embossing or 
Gilding Press) या प्रत्येक बाबतीत खुलासेिाि माणहती देिेि इष्ट होईल. 
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(१) पुस्तकािि फतत नाि माििे; हा प्रकाि अगदी साधा आहे. पुस्तकाच्या डोतयािि ि 
पायर्थयाशी एक दुहेिी िेघ मािािी, नंति पाठीिि सिळ िेघ आखभन घेऊन ख्स्टकमध्ये टाईप धरून मािाि.े 
स्ितंत्र सुटी अक्षिे असतील ति मात्र प्रत्येक अक्षिाच्या जागेिि खभि करून घ्यािी लागते. पुस्तकाच्या 
नािानंति गं्रथकािािे नाि जिा लहान णखळ्याने मािाि.े 

 
(२) पुस्तकाच्या पाठीिि जि सोनेिी काम किाियािे असेल ति प्रश्न येतो. िामड्यािे पसु्तक 

असेल ति त्यािि गाळे टाकलेले असिाि. गाळ्याच्या उठािाच्या बाजभस फतत साध्या िेघाि मािाियाच्या 
का गाळ्यात कोपिे िगैिे बसिभन णडझाईन किाियािे, हे पुस्तकाच्या जाडीिि ि णमळिाऱ्या पाठीििि 
अिलंबभन िाहते. कोपिे िगैिे किाियािे झाल्यास हत्यािात दाखणिलेले काटकोनािे तुकडे िापरून प्रथम 
िौकट पभिय किािी ि त्या िौकटीच्या आत कोपऱ्यािे तुकडे िापिाि.े एका गाळ्यात जे णडझाईन पभिय केले 
असेल तेि सिय गाळ्यातंभन पाठीिि किाि.े िाणहलेल्या मधल्या िागात पुस्तकािे नाि, गं्रथकािािे नाि, 
पुस्तकािा िाग (Vol. No.) ि सन मािािा. पाठीिि णडझाईन केलेल्या पसु्तकाच्या बाजभििही काही तिी 
काम किाि ेलागते. त्याकिता कोिडे काम (Blind Tooling) किण्यािा प्रघात आहे. 

 
(३) पाठीिि ति सोनेिी काम असतेि, पि कोिडे कामही णततकेि महत्त्िािे आहे. कोिडे काम 

(Blind Tooling) म्हिजे हत्याि गिम करून पुस्तकािि िापरून कामािी तेिढी जागा जाळिे. प्रथम 
हत्याि थोडे गिम किाि ेि नंति पभिी केलेल्याि खुिा ि जागेिरून जास्त गिम हत्याि िागंला जोि देऊन 
पुढेमागे सािखे घासाि.े असे किण्याने िामडे ति जळते पि त्याबिोबि एक ताबंभस (Brown) छटा त्या 
जागी येते ि त्या ताबंभस छटेमुळे एक प्रकाििी शोिा येते णकत्येक िळेा सबधं पसु्तकािि कमीजास्त 
प्रमािात ि िंगाच्या छटेत हे काम कितात ि पुस्तकास उठाि आितात. सियि काम जि कोिडे केले 
असेल ति पुस्तकाििील नाि काळ्या शाईत माितात. या कोिड्या कामािा प्रघात हल्ली बायकाचं्या णपशव्या ं
(Ladies Hand Bags) मध्ये फािि आढळभन येतो. अलीकडे णिजेच्या सहाय्याने कोिडे काम (Blind 
Tooling) किण्यािी सोय झाली आहे. त्या हत्यािाला िगेिगेळ्या आकािाच्या ि तऱ्हेच्या सुया ि सुऱ्या 
लािभन हे काम उत्तमपैकी किता येते. कोिडे काम (Blind Tooling) किताना सोने कोठेि नसल्याने त्याला 
ििील इंग्रजी नाि पडले आहे. 

 
(०) आकृत्या िगैिे करून ििपभि काम किाियािे असेल ति अणधक णििाि किािा लागतो. प्रथम 

पुस्तकािा णिषय काय, त्याला साजेलशी आकृती कोिती अथिा पुस्तकातल्या एखाद्या प्रसंगािे णित्र िि 
काढाियािे का, िगैिे गोष्टी णनणित करून त्याप्रमािे कामािी आखिी किाियािी असते. या सिय गोष्टींिा 
णििाि पुढे जास्त खुलासेिाि केला आहे. 

 
(५) Embossing ककिा Gilding Press साठी यंत्रसाहाय्य यािा णििाि मागिी तसा पुििठा या 

तत्त्िाििि होत गेला आहे असे म्हिाि ेलागते. िािकिगय ि पुस्तकािी आिृत्ती यािंी संख्या फाि िाढल्याने 
पुस्तकािंी मागिी लिकि होिभ लागली. त्यामुळे कामाच्या पद्धतीत ठिाणिकपिा येत गेला आहे ि हाताने 
संपभिय केलेले (Hand Finished) पुस्तक ही एक अपभिाईिी ि णकत्येक िळेा दुर्ममळ अशी कला होऊ 
लागली आहे. संपभिय हाताने ि उत्तमपैकी बाधंलेली पुस्तके ि त्यािििा खिय ही बाब आिडीिी िा संग्राह्य 
पुस्तकानंाि लागभ होऊन, अशी उत्तम कािाणगिी केलेली पुस्तके िस्तुसंग्रहालयातभनि णदसभ लागली. 
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आता सियि गोष्टी तयाि णमळभ लागल्याने हत्यािाचं्या णिणिधतेत पुष्ट्कळि िि पडली आहे. एक 
काळ असा होता की, आकृती (णडझाईन) कििाऱ्यास आपली हत्यािे हिी तशी स्ितः तयाि करून घ्यािी 
लागत; ि त्यामुळे प्रत्यक्ष कामापेक्षा त्यािा िळे सिय प्रकाििे योग्य णखळे तयाि करून घेण्यात खिय होई. 
साणहत्य णमळण्यािी 

 

 
हचत्राची आखणी करण्याची पद्धि. 

 
िेलिेल झाली तिी इंग्लंडमध्ये अद्याप स्ितःच्या णडझाईनकिता हत्यािे बनिभन घेऊन काम कििािे 
कािागीि आहेत; यािे कािि िगेळी आकृती ि कल्पना ह्यािंी हौस हे होय. 

 
पुस्तकािि काढण्याकिता आकृती कशी आखतात हे सोबतच्या णित्रात णदसभन येईल. आकृती 

आखताना केव्हाही पुस्तकाच्या आकािात प्रथम उभ्या ि आडव्या मध्यिेषा काढभन मग तेथभन इति िेघा 
जोडल्या जातात ि त्या िेघाचं्या िोिती ि त्यापासभन अंति घेऊन आकृती आखली जाते. 

 
येथभन पुढे प्रत्यक्ष काम कसे किाियािे हे पाहभ. कोितेही णडझाईन अथिा आकृती पुस्तकािि 

किाियािी असल्यास संपभिय आकृती प्रथम काढभन घ्यािी. अशी आकृती काढताना जेिढ्या िागािि काम 
किाियािे त्यािे पुिे णित्र (Full Size) काढाि.े आकृती काढल्याने काम किताना आपिास काय किाि े
लागेल ि अडििी काय येिाि यािी कल्पना येते. आकृती तयाि झाली म्हिजे मग त्या आकृतीिि आपि 
कोिते हत्याि िापििाि त्यािा ठसा ठििभन त्या खुिेिि नंबि टाकािा. णिशषेतः जेथे िेघांिी आकृती, 
िडेीिाकडी िळिे आहेत तेथे ति या नंबि देण्यािा फाि उपयोग होतो; कािि आकृती काढभन हत्यािािंी 
णनिड झाल्यानंति प्रत्यक्ष पसु्तकािि काम सुरू किण्यात िळे फाि जातो. नंति अमुकि नंबििे हत्याि 
आपि ठिाणिक जागी िापिले होते हे ध्यानात िाहात नाही. हत्यािे िापरून आकृती पभिय केल्यािि शाईत 
णदसली पाणहजे; त्याकिता शाईिा कागद (काबयन पेपि) िापितात. गिम केलेले हत्याि शाईच्या बाजभिि 
टेकणिल्याने हत्यािास शाई लागते ि ते हत्याि कागदािि दाबल्यानंति तेथे शाई उठते. येथभन पुढे पभिय 
केलेल्या आकृतीिरून ठसा (रेस) उमटिभन मभळ आकृतीिी नक्कल तयाि किािी. याकिता पातळ पि 
णिकिा कागद िापिािा. 

 
पुढील कामास सुििात किण्यापुिी पुस्तकािे िामडे खळीच्या बोळ्याने (पेस्ट िॉटिने) एकदा 

घासभन साफ करून घ्याि.े नंति त्यािरून पाण्यािा स्िच्छ बोळा णफििभन िामडे साफ किाि.े िामडे 
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िाळल्यािि कामास सुििात किािी. िामड्यािा िंग पक्का आहे यािी खात्री करून घेऊनि ििील णक्रया 
किाव्या. नाही ति िामड्यािा िंग जाण्यािा संिि असतो ि सियि श्रम फुकट जाण्यािी िीती असते. 

 
आता ज्या णठकािी पुस्तकािि ही आकृती काढाियािी आहे, त्या जागी आकृतीिा कागद अगदी 

टोकािि थोडी खळ लािभन णिकटिािा. खळ िाळभन आकृतीिा कागद साफ बसण्याकिता कागदािि एक 
पुठ्ठा घेऊन िि थोडेसे िजन ठेिाि.े कागद साफ बसल्यािि मग पुढील कामास सुििात किािी. 

 
पणहल्या प्रथम आपि कोिती हत्यािे िापरून आकृती तयाि केली तो नमुना घेऊन त्या नंबिाप्रमािे 

प्रत्येक हत्याि पुस्तकाच्या आकृतीिि िालिभन कव्हिच्या िामड्यािि कोिड्या िेघातं आकृती काढािी. 
कोिड्या िेघातं सिय आकृती पभिय झाल्यािि कव्हि िििा कागद काढािा.\ 

 
कव्हििा कागद काढल्यानंति फोल्डिच्या टोकाने आपि केलेल्या िेघा सािख्या दाबभन ि बतेाने 

घासभन घेऊन सािख्या किाव्या. 
 
येथभन पुढे कामास सुििात किाियािी आहे. कव्हििि उठलेल्या आकृतीच्या खाच्यामधभन बािीक 

िशाने बलक अथिा व्हेलम ग्लेअि लािािा. हे पदाथय लािताना एक मुख्य गोष्ट लक्षात ठेिली पाणहजे ि ती 
म्हिजे हे पदाथय त्या खािाबंाहेि येिाि नाहीत; कािि यािें िामड्यािि आलेले डाग णनघत नाहीत. येथभन 
पुढे मेि अथिा व्हॅसलीनिा एक हात देऊन घ्यािा ि पुस्तकािि सोने घ्याि.े सोने घेतल्यानंति ते 
व्यिख्स्थतपिे दाबभन बसिभन मग कामास सुििात किािी. दििळेी सोने बेताने ि आकृतीच्या थोड्याशा 
िागािि घ्याि.े यामुळे सोने उगाि िाया जात नाही. अशा िीतीने हळुहळभ आपि योजलेली आकृती संपभिय 
किािी. 

 
जडावाचे काम (Inlaid Work):—जडािािे काम म्हिजे काय हे थोडतयात सागंाियािे 

झाल्यास आपि मीना िि्किे िंगीबेिंगी काम पाहतो. त्यातलाि हा प्रकाि आहे, येिढे साणंगतले की पुिे. 
त्या णठकािी सिय काम धातभिि केलेले असते; बाइंकडगमध्ये ते िामड्याच्या कव्हििि केलेले असते. ह्या 
कामात पुस्तकािे मभळ कव्हि असते त्यािि िंगीबेिंगी िामड्यािे तुकडे बसिभन नैसर्मगक (Original) िंगात 
आपि योजलेले काम पभिय कितो. असे िंगीबेिंगी तुकडे बसणिताना ते अगदी पातळ णछलाि ेलागतात; ि 
ज्या जागी बसिाियािे तेथील जागा खिडभन घेऊन उशीििाखीि किािी लागते. णशिाय तेथील िामड्यािा 
अगदी थोडा िागही काढािा लागतो. असे किण्याने निा तुकडा बसणिल्यािि मभळ िामड्याबिोबि सपाट 
बसतो. पातळ णछललेले िामडे पसिट होण्यािी िीती फाि असते. त्या किता काळजी घ्यािी लागते. 
आकृतीिे सिय तुकडे णिकटिभन झाल्यािि िागंली धाि असलेल्या पात्याने अथिा िेझि ब्लेडने आकृती 
सािखी करून घ्यािी ि मग त्या आकृतीिोिती ि मध्ये सोनेिी काम किाि.े हा िामड्याच्या कामािा प्रकाि 
झाला. 

 
णकत्येक लोक हौसेखाति िादंी अथिा सोन्यािे काम कििभन घेतात. हा प्रकाि हल्ली फािि कमी 

प्रमािात णदसभन येतो. नाहीि म्हटले तिी िालेल. अशा प्रकाििी पभियकालीन पुस्तके िस्तुसंग्रहालयातभन 
आंहेत. 
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जडािाच्या कामामध्ये पुस्तकाच्या कव्हििि िंगकाम किण्यािी सुद्धा पद्धत आहे. या कामाकिता 
िंग मात्र िगेळ्या प्रकाििे ि िामड्यािि उठभन णदसिािे िापिाि ेलागतात. 

 
दाबण(Pressing):—संपभिय केलेली पुस्तके दाबिे जरूि आहे ि त्याकिता िागंल्या तकाकी 

(Polish) असलेल्या कझक प्लेटस्  लागतात. पुस्तकाच्या पाठीच्या खोबिीपयंत दोनही बाजभिि प्लेट 
बसिाव्या; त्यािि एक पठु्ठा घालािा ि पुस्तक िागंले दाबाि े म्हिजे सिय काम साफ बसते ि प्लेटमुळे 
िामड्यास एक प्रकाििी तकाकी (Glaze) णदसभन येते. 

 
          इ              

 
व्हेलिटे, िेशीम, व्हेलम िगैिेिि ि इति णकत्येक कामातही सुका बलक (Dried Albumen) 

िापितात. ओला बलक कापडािि डाग पाडतो. सुका बलक बाजािात णमळतो अथिा बाधंिी कामगाि तो 
तयाि करूनही घेतात. तो असा-कािेिि अडं्यातला पाढंिा बलक दाट पसितात ि िाळभ देतात. 
िाळण्याच्या णक्रयेत त्यािि धभळ येिाि नाही यािी काळजी घ्यािी लागते. बलक िाळल्यािि कािेपासभन 
सहज सुटभन येतो. ०४ णडग्री उष्ट्ितेपेक्षा जास्त उष्ट्ितेत तो बाहेि काढल्यास खिाब होतो म्हिभन फाि काढभ  
नये. िाळलेल्या बलकािी संगमिििी खलबत्त्यात अथिा डॉतटिी खलामध्ये िागंली िस्त्रगाळ पभड करून 
ठेिािी, ि कामापुितीि काढभन घ्यािी. 

 
बलक िापिाियािा नसेल, अशा िळेी पुढील णमश्रि बनिभन घ्याि:े— 
 
रूमा मस्तकी (Gum Mastic), शुद्ध िाळ (Gum Sandarach) ि बािळीिा शुद्ध ि पाढंिा कडक 

(Gum Arabic), हे तीनही सािख्या प्रमािात घेऊन िस्त्रगाळ पभड करून ठेिािी ि कामाच्या िळेी फतत 
कामाच्या जागेिि कशपडािी. काम केल्यािि जास्तीिी पभड िशने झाडभन टाकता येते. 

 
णशिाय अशा सोनेिी कामाकिता लागिाऱ्या कोिड्या पुडी ‘ब्लॉककग पािडि’ अथिा ‘णफणनकशग 

पािडि’ या नािाने तयािही णमळतात. 
 
व्हेलवेट कव्हर:—व्हेलिटेच्या कव्हिच्या पुस्तकािि फतत पुस्तकािे नाि मािण्यािी पद्धत आहे. 

प्रथम कोिडे नाि मािाि ेि मग सोनेिी किाि.े त्यािि काम कििे जिा कठीि असते. 
 
रेशमी कव्हर:—िेशमािि सोनेिी काम किण्यास सोपे असते; िाटल्यास नक्षी काम करू शकतो. 

प्रथम कोिडे काम करून घ्याि ेि मग यािि हि ेतसे काम किाि.े 
 
व्हेलम कव्हर:—डि लोकात व्हेलमच्या बाइंकडगिा प्रिाि जास्त आहे. प्रथम साधी ओपन बॅकिी 

कव्हिे असत, नंति सुतळ्या िि ठेिभन लिणिक बाधंिी प्रिािात आली. पुस्तकािंि सोनेिी काम सिय कोिडे 
(Blind) किण्यािी पद्धत आहे. िामड्याच्या अंगच्या कठीिपिामुळे ि कडकपिामुळे फतत ग्लेअि खेिीज 
सोनेिी कामात इति काही िापिता येत नाही. व्हेलम जात्याि तेलकट िामडे असल्यामुळे त्यािि दुसिे 
िामडे णिकटणििे कठीि जाते. 
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अशा िीतीने नक्षीकाम िगैिे करून तयाि पसु्तक झाले की शिेटच्या दोन गोष्टी केल्या म्हिजे 
पुस्तक पभिय झाले असे समजाि.े पुस्तकाच्या बाजभ (Ends) णिकटिाव्या ि पुस्तकास साजेलसे सोनेिी काम 
बाजभच्या कडेिि किाि.े नंति सिय साफसुफी किािी. लोखंडी गोळे (Polishing Irons) िापरून एकदा 
शिेटिी तकाकी आिली की पुस्तक हातािगेळे होते. 

 
येथिि सिय काम हाताने किण्यािे साणंगतले. आता Embossing ककिा Gilding Press साठी 

यंत्रसहाय्य हा िाग सागंाियािा फतत िाणहला आहे. 
 
मागिी तसा पुििठा या न्यायाने अथात् ि यतं्रसाहाय्यता कामाच्या उठािाच्या दृष्टीने पढेु 

सिसािली. सुििातीस पुस्तकािंी कव्हिे शाईने छापलेली असत. त्या कामाकिता पभियकाली हँडपे्रससािखा 
पे्रस होता; ि णखळ्याला आपोआप शाई लािण्यािी सोय होती. 

 
त्यानंति सोनेिी कामही एकदम किण्याकिता खटपट झाली. एका िौकटीत (Frame or 

Chase) टाईप, नक्षी िगैिे घालभन सिय बंद (Lock) करून िौकट गिम किीत असत. नंति हाताच्या स्क्रभ  
पे्रसमध्ये ती कव्हििि ठेिभन दाबीत असत. त्यामुळे कमी जास्त दाब होई ि मजकभ ि साफ येत नसे. िागंल्या 
कामापेक्षा नुकसानीि फाि होई. त्या काििाने हे काम म्हिजे अणतशय दक्ष ि हुशाि मािसािे काम असा 
णशक्का बसला. 

 
पुढे हँडपे्रसमध्येि सुधाििा होऊन टाईप गिम किण्याकिता िाफ (Steam) िापिात येऊ 

लागली. दुसिी पायिी म्हिजे ते गिम किण्याकिता लोखंडी गोळे िापिात येऊ लागले ि आजही ते 
प्रिािात आहेत. नंतििी प्रगती म्हिजे गसॅिा बनयि िापििे ि ही मात्र अद्यापपयंत णटकाि धरून आहे. या 
पद्धतीत सुधाििा होऊन आता िीज िापिण्यात येऊ लागली ि काम फािि सोपे झाले आहे. 

 
हवजेचा वापर:—णिजेिा िापि किाियािा असेल ति प्रथम पॉिि मीटििी सोय पाणहजे. 

धंद्याकिता लागिािी िीज स्िस्त दिात णमळते. िीज २२४-२३४ व्होल्टिी लागते. 
 
सोनेिी कामात एकसािखे तपमान (Heat) पाणहजे. त्याकिता थिमोस्टॅट ख्स्िििा उपयोग 

कितात. थिमोस्टॅट ख्स्ििमुळे आपिासं हि ेतेिढे तपमान ठेिता येते. 
 
प्रथम मशीन ि टाईप गिम किण्याकिता ख्स्िि ०४ नंबि िि ठेिािा. साधाििपिे टाईप गिम 

होण्यास १४–१५ णमणनटे लागतात. मशीन गिम झाल्यानंति ते १–२ नंबििि ठेिाि.े सािख्या तािाने गिम 
ठेिण्यास एिढी उष्ट्िता पुिेशी असते. गिम किण्याकिता नंबि साणंगतले हे सिय साधािि कामाकिता 
आहेत. फॉमय जसा लहान मोठा असेल त्याप्रमािे प्रत्यक्ष काम किताना तािाच्या जरूिीप्रमािे कामगािाने 
नंबि ठििाि.े  

 
सिय साधाििपिे दििोज ६ तास मशीन िालले ति २ ते ३ युणनट िीज खिय होते. अथात ७१/२×१४ 

सें.मी. िे लहान मशीन फतत नाि ेमािण्याच्याि कामास उपयोगी पडते. मणहना अंदाजे २५ ते ३४ रुपये 
खिय येतो. 
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या थमोस्टॅट ख्स्ििमध्ये उष्ट्िता घेण्यािी मयादा ठिलेली आहे.ती १ ते १४४ िेंज आहे.एिढी 
उष्ट्िता बाइकंडग कामात पुिेशी होते. णिजेिा दाब २२४–२३४ व्होल्ट असािा. 

 
एम्बॉकसगच्या कामामध्ये मुख्य तत्त्ि म्हिजे कव्हिच्या कापडािि न जाळता दाब देिे ि त्या दाबात 

कव्हििि ठेिलेला सोने अथिा िादंीिा िखय दाबभन छापिे. 
 
एम्बॉकसग मशीनमध्ये टाईप अथिा इति मजकुिािी प्लेट िि असते ि तेथे गिम किण्यािी सोय 

कितात. ज्या णठकािी, लोखंडी गोळे, गॅ्रसिा बनयि अथिा िीज असते त्याला गिम पेटी (Heating Box) 
म्हितात. ज्यािि छापाियािे ते कव्हि खालच्या प्लेटिि सपाट असते. हाताने दाडंा ओढभन टाईपािा िाग 
खाली घेऊन कव्हििि दाब देतात. हात सैल सोडताि दाडंा आपल्या जागी पित जाऊन टाईपिी प्लेट िि 
उिलली जाते. 

 
हत्यािे ि साणहत्यामध्ये लागिाऱ्या सिय साणहत्यािे िियन आहेि. जे साणहत्य आपि हाताने काम 

किण्याकिता िापिले तेि सिय येथे कामास येते. 
 
पुस्तकाचं्या कव्हििि नाि ेमािण्याकिता, णनमंत्रिकाडािि सोनेिी आकृती काढण्याकिता लहान 

ि आटोपशीि यंते्र आता णनघाली आहेत. त्यािंा उपयोग आता सियत्र कितात. या छोट्या यंत्रामुळे पभिीिी 
मोठी यंते्र मागे पडभ  लागली आहेत. मंुबई, णदल्ली िगैिे णठकािी लहान यंते्र बनणितात. ही सिय यंते्र टेबलािि 
बसिभन लहान जागेत काम किता येते. ही यतें्र णिजेच्या सहाय्याने गिम करून काम किाि ेलागते. 

 
आता कामाच्या आकािास साजेशी लहानमोठी यंते्र णमळभ लागल्याने ज्याला त्याला आपिास जरूि 

त्या आकािािे मशीन घेिे शतय आहे. सोबतच्या णित्रात दाखणिलेले यंत्र लहान लेबले ि क्राऊनच्या एक 
पानाइतके मोठे काम देते. या प्रकािच्या यंत्रामध्ये ि पभिीच्या हँडपे्रसमध्ये फिक आहे. या यंत्रात टाईप िगैिे 
जागी ख्स्थि असतात ि ज्यािि छापाियािे तो िाग िि उिलभन टाईपास टेकिभन दाब णदला जातो. अशा 
यंत्रािा खालिा पाटा पुढेमागे घेता येत असल्याने, आपिास काम किताना सिय िाग स्पष्ट णदसतो. 

 

 
हगक््डंग पे्रस टेबल मॉडेल 
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याि प्रकाििे आटोपशीि यतं्र मोठ्या कामाकिता उपयोगी पडते. येथे टाईप िगैिेिी प्लेट मोठी 
असल्याने गिम किण्याकिता िाि जागी सोय केलेली आहे. शजेािी जो उंि दाडंा उिा आहे तो खाली 
ओढभन छपाईिी प्लेट (Impressing Bed) िि उिलभन दाब णदला जातो. छपाईिी प्लेट कमी–जास्त 
दाबाकिता खाली िि करून आपिास हिा तेिढा दाब देता येतो. 

 

 
हगक््डंग पे्रस मो्ा कामाकरिा 

 
सुििातीस णगख्ल्डंगिे काम म्हिजे फाि मोठा बाऊ करून ठेिला होता. पि आता तो काळ ि 

जमाना बदलला आहे. सोनेिी काम पान (Genuine Gold) िापरून किाियािे असल्यास पे्रस िालभ 
असेपयंत तीन िाि मािसे कामास लागतात. 

 
सोनेिी नाि ेमाििे ि इति एम्बॉकसग कामाकिता लहान लहान यंते्र णनघाली असभन या यतं्रामुळे 

कसेही ि कोित्याही सपाटीिि नाि उठणििे सोपे झाले आहे. णखळे ज्या िौकटीत (िेसमध्ये) बसणिलेले 
असतात तो सिय िाग दाब देण्याकिता खाली घेता येतो ि ज्यािि सोनेिी छापाियािे तो िाग खालच्या  
प्लेटिि सपाट ठेिलेला असतो. सिय बाजभंनी मोकळी जागा असल्याने छापण्यािा िाग हलणििे सहज ि 
सोपे झाले आहे. ही सिय यतें्र छोटी ि एका टेबलािि ठेिभन काम किता येिािी आहेत. यंत्रामध्ये पुष्ट्कळ 
प्रकाि आहेत. आपल्या जरूिीप्रमािे णनिड किाियािी असते. 

 
या छोट्या यंत्राचं्या मध्ये ज्यािि छापाियािे तो िाग ख्स्थि जसतो. टाईप असलेला खाली िि 

होतो. 
 
सोन्याच्या िाढत्या ककमतीमुळे ते स्िस्त देता याि े म्हिभन आता नकली सोने (Immitation Foil) 

िापिात येऊ लागले आहे. खऱ्या सोन्याइतकेि त्यािे ही काम उत्तम णदसते; सोन्याप्रमािे नकली िादंीही 
णमळते. नकली सोने ि िादंी यािें कागद (Sheets) ककिा णिळे (Reels) णमळतात. 

 
एम्बॉकसग (णगख्ल्डंग) कामािी आता सियि पद्धत बदलली आहे. खिे सोने णमळत नाही; म्हिभन त्या 

ऐिजी इणमटेशन आले. यात पुष्ट्कळ प्रकाििे िंग णमळतात, त्यामुळे लोकािंी आिडही िाढली. िेट काडे, 
व्रतबधं णििाह ह्यािंी णनमंत्रिे िगैिेििही उठािािी णिते्र येऊ लागली. 
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यंत्रातही मोठा फिक झाला. मणशनिि एकदम िीळे लािता येऊ लागभन प्रत्येक िळेी हिा तेिढा 
माल सुटण्यािी सोय झाली. णिजेने गिम किण्यामुळे इति त्रास नाहीसा झाला. आता एकि मािभस सिय 
काम करू शकतो. 

 
सोनेिी अथिा इति कामात मुख्य गोष्ट म्हिजे टाईप अथिा प्लेटला देण्यािा ताि (उष्ट्िता) होय. 

त्या गिमपिाििि पुढिे सिय काम अिलंबभन असते. गिम किण्यािे प्रमाि एकदा जमले म्हिजे कामािी 
तकाकी कायम िाहभन सिय काम किता येते. 

 
कामाच्या उठािाकिता आता णिळे (Reels) यंत्रािि लािभन देऊन एकदम छापत जाण्यािी सोय 

झाली आहे. अशा यंत्रात एका बाजभने िीळ सुटत जाते ि दुसिीकडे गंुडाळले जाते. 
 
यंत्रसहाय्याने सोनेिी काम हा एक आता खेळ झाला आहे. एकदा सिय व्यिख्स्थत लािभन णदले 

म्हिजे एखादा लहान मुलगाही णदिसाकाठी हजािो कव्हिे यंत्रािि काढभ  शकतो. यािा अथय असा नव्हे की 
जाििाऱ्या मािसािी जरूिी नाही; सिय व्यिख्स्थत लािभन देण्यास तज्ज्ञ मािसािी जरूि लागतेि. 

 
           (      ):–पुस्तक बाधंिी णशिाय इति णठकािी पसु्तकािि नाि े मािण्यािी 

काही सोय कििे प्राप्त होते. गं्रथालयात पभिी पुस्तकाच्या पाठीिि तेलीिंगाने (ऑईल पेंट) फतत नंबि 
णलहीत असत. नंति पुस्तकािे नािही णलणहले जाऊ लागले. पुस्तकािि नाि े णलणहण्याकिता णिजेिि 
िालिािे "स्टायलस" (Stylus) या नािािे एक यंत्र इंग्लंडमध्ये तयाि झाले ि ते इतित्र िापिात येऊ 
लागले. गं्रथालय सेिकामध्ये ज्यािे हस्ताक्षि िागंले असेल त्यालाि हे काम देतात. स्टायलस यंत्र ि 
त्याला लागिािे कागद णमळण्यास अलीकडे अडिि पडभ  लागली. तेव्हा पुण्यातील िाित आटय ितसयिे श्री. 
देि यानंी हे यंत्र पुण्यात बनिभन ही अडिि दभि केली आहे.या यंत्रास "णिदु्यत्  झििी" हे नाि त्यानंी णदले 
आहे. आता इति कंपन्यानंीही स्टायलस यंते्र आहेत. णकत्येक गं्रथालयात हे यतं्र िापित आहेत. 

 
णगख्ल्डंग काम संपभिय हाताने कििे याला मािभस फािि दक्ष ि काळजीपभियक काम कििािा लागतो. 

कोिी णकतीही िियन केले तिी हातभन काम केल्याखेिीज ि सिािाखेिीज ते जमत नाही; याच्या जोडीला 
अनुििािीही आिश्यकता असते. 

 
                                       . 

 
 मौल्यिान ि णिशषे 

महत्त्िािी पुस्तके संपभिय 
िामडी 

उत्तम बाधंिी. 
संदियगं्रथ, मोठे 
कॅटलॉग, फाि 
िापिात येिािी 
पुस्तके, जड 
पुस्तके िगैिे 
किता. बाधंिी–
िामडी अथिा अधय 
िामडी. 

लायििीिी पुस्तके ि 
दििोजच्या िापिात 
येिािे गं्रथ. 
बाधंिी–अधय िामडी 

लायििीिी 
पुस्तके फािि 
कमी िापिातील 
ि फािशी लक्ष न 
िधेिािी ि कमी 
ककमतीिी. 
बाधंिी–कापडी, 
अधय अथिा 
ितुथांश कापडी. 
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१ कागद घड्या नीट घालाव्या. 
जुने पुस्तक असल्यास 
व्यिख्स्थतपिे 
णिकटिभन नीट करून 
घ्याि.े पाठीिी बाजभ 
खिाब झाली असल्यास 
पक्की दुरुस्ती किािी. 
सुटी पाने शजेािच्या 
णििागानंा नीट 
णिकटिािी. सिय णिते्र, 
नकाश ेिगैिे िक्षक 
देऊन णशिभन घ्याि.े 
शतयतो फाि 
णिकटणििे टाळाि;े 
िरून िाऊंड मारू नये. 

नं. १ मधील सिय 
कृती फिक 
इतकाि की, अगदी 
जरूिी 
िाटल्याखेिीज 
मजबुतीच्या 
दृष्टीनेि फतत काम 
किाि.े 

नं. २ मधील प्रमािे पाने पाठीच्या 
बाजभस खिाब 
झाली असतील 
अथिा णिते्र, 
नकाश ेिगैिे 
खिाब झाले 
असतील ति 
त्यािें णििाग 
किाि.े 

२ शिेटिे 
कागद 

बाजभ णशििे. िागंल्या 
बळकट कागदािी 
णनिड किािी. कागद 
िंगीत असािा. 
िामड्यािी अथिा 
व्हेलमिी पट्टी घडीत 
घालािी. 

िागंला बळकट ि 
िंगीत कागद 
िापिािा. पाठीच्या 
घडीत णशििीत 
कापडी पट्टी 
असािी. बाजभ 
णशिािी. 

कागद बऱ्यापैकी 
घ्यािा. बाजभ णशिािी. 

नं. ३ प्रमािे. 
 

३ दाबिे हाताने केलेला (Hand 
made) कागद फाि 
दाबभ नये. 

नं. १ प्रमािेनं. नं. १ प्रमािे साधाि कागद 
असल्याने 
णिशषेसा प्रश्न येत 
नाही. सिय 
साधािि कृती 
नेहमीप्रमािे 
 

० बाजभ कापभन णशिण्याच्या 
अगोदि सोनेिी 
किाव्या, ककिा न 
कापताि पसु्तक पभिय 
किाि.े(Uncut). 
मौल्यिान ि णिशषे 
महत्त्िािी पुस्तके संपभिय 
िामडी. 

णशिल्या नंति 
कापाि.े पुठे्ठ िगैिे 
लािभन झाल्यािि 
सोनेिी किाव्या 
अथिा िंगिाव्या 
अथिा न कापताि 
ठेिाव्या. 
उत्तम बाधंिी. 
संदियगं्रथ, मोठे 

कापिी यंत्राने 
कापाव्या अथिा 
तशाि ठेिाव्या 
सोनेिी अथिा साध्या 
िंगाच्या किाव्या 
अथिा फतत 
डोतयाकडिी बाजभ 
सोनेिी किािी. 
लायििीिी पुस्तकं ि 

कापिी यंत्रािि 
िागंल्या 
गुळगुळीत 
कापाव्या. 
लायििीिी 
पुस्तके, फािि 
कमी िापिातील 
ि फािशी लक्ष न 
िधेिािी ि कमी 
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कॅटलॉग, फाि 
िापिात येिािी 
पुस्तके, जड 
पुस्तके िगैिे 
किता. बाधंिी–
िामडी अथिा अधय 
िामडी. 

दििोजच्या िापिात 
येिािे गं्रथ बाधंिी–
अधय िामडी. 

ककमतीिी. 
बाधंिी–कापडीं, 
अधय अथिा 
ितुथांश कापडी. 

५ णशलाई मजबभत िेशमी दोिा 
िापिािा. पाि 
सुतळ्यािंि लिणिक 
णशलाई घालािी. 
सुतळी िागंल्यापकैी 
पक्की असािी. 

णबन धुिट बाधंिी 
णशलाईिा दोिा 
िापिािा. पािं 
सुतळ्यािि 
लििीक णशलाई 
घालािी 

िाि णफतीिि णशिाि.े 
णबनधुिट दोिा 
िौपदिी (Four 
Cord) घ्यािा. 

तीन णफतीिि 
णशिाि.े णबन धुिट 
दोिा िापिािा. 
 

६ पाठ पाठ िपटी ठेिािी. 
िापिताना आत दबभन 
अंतगोल (Concave) 
होिाि नाही हे पाहाि.े 

नं. १ प्रमािे. नं. १ ि २ प्रमािे. पाठ िपटी अथिा 
सिस पक्का िरून. 
 

७ पुठे्ठ 
(खडा) 

उत्तमपैकी काळा 
णमलबोडय िापिािा. 
पुस्तकाच्या जाडीप्रमािे 
दोन जाड पठेु्ठ अथिा 
एक जाडा ि एक पातळ 
णिकटिभन घ्यािा. सिय 
सुतळ्या दोन िोकातंभन 
पुठ्ठ्ठ्यास णशिभन 
घ्याव्या. 

सिय गोष्टी नं. १ 
प्रमािे पठु्ठा जिा 
हलका गे्रबोडय 
िापिािा. 

पुठ्ठा एकत्र णिकटिभन 
जाड केलेला, पि 
पुस्तकाच्या 
पाठीजिळिा िाग 
सुटा. 
पुस्तकास पठु्ठा, स्रॉ 
बोडय िापिािा पि 
णिकटणिण्यािा पठु्ठा 
गे्र ककिा णमल बोडय 
असािा. दोन 
पुठ्ठ्ठ्याचं्या उघड्या 
जागेत पाठीिरून 
येिािे कापड ि जाड 
कागद आत घालभन 
णिकटिािा. पाठ ि 
पुठ्ठा यामध्ये 
हालण्याकिता 
खोबि पडेल एिढे 
अंति ठेिाि.े या 
अंतिास "फ्रें ि 
जॉईटं" म्हितात. 

स्रॉबोडय िापिािा. 
णिकटणिण्यािा 
पुठ्ठाही स्रॉबोडयिा 
िापिािा. खोबिी 
किता जागा 
ठेिािी. बाकी सिय 
नं. ३ प्रमािे. 
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८ णशि–
बाधंिी 

पुस्तकाििि हाताने 
बनिािी. आत व्हेलम, 
कॅटगट ककिा जाड 
दोिी िापिािी. िेशमी 
दोिे िापिाि.े 
पुस्तकाशी िििेिि 
साधंभन टाके मािाि.े 
डोतयाच्या ि 
पायर्थयाच्या बाजभस 
सिसात पक्की बसिािी. 
पुस्तक फाि मोठे 
असल्यास आत पाठीिि 
पातळ िामड्यािा एक 
तुकडा पुिा 
णिकटिािा. 
मौल्यिान ि णिशषे 
महत्त्िािी पुस्तके. 
संपभिय िामडी. 

नं. १ प्रमािें. 
उत्तम बाधंिी. 
संदियगं्रथ, मोठे 
कॅटलॉग, फाि 
िापिात येिािी 
पुस्तके, जड 
पुस्तके िगैिे 
किता. बाधंिी–
िामडी अथिा अधय 
िामडी. 

साध्या दोऱ्यािा 
बनिािा. आत 
व्हेलमिी पट्टी 
असािी. नाहीति 
िामडे िळणिताना 
टोकाििि सुतळी 
घालभन िामडे 
िळिाि.े गोठ नीट 
दाबभन तयाि किािा. 
तयाि णमळिािी 
गोठािी पट्टी 
िापिािी. 
लायििीिी पुस्तके ि 
दििोजच्या िापिात 
येिािे गं्रथ बाधंिी-
अधय िामडी. 

तयाि णमळिािी 
पट्टी िापिािी 
ककिा काहीि 
घालभ  नये. 
लायििीिी 
पुस्तके, फािि 
कमी िापिातील 
ि फािशी लक्ष न 
िधेिािी ि कमी 
ककमतीिी. 
बाधंिी-कापडी, 
अधय अथिा 
ितुथांश कापडी. 
 

९ कव्हि संपभिय िामडे िापिाि.े 
पाठीस ओपन न 
टाकता संपभिय 
णिकटिािी. मोिोक्को 
णपगख्स्कन, अथिा 
शळेीिे िामडे िापिाि.े 

सिय नं. १ प्रमािे 
िागंले कमािलेले 
बकऱ्यािें िामडे 
िापिाि.े पाठीस 
िामडे, कोपिे 
िामड्यािे, मध्ये 
कागद अथिा 
कापड िापिाि.े 

नं. १ ि २ प्रमािे. 
जिा कमी प्रतीिे 
िामडे िापिाि.े 
खोबिीिि िागंला 
मजबभत िाग यािा. 
िामडे फतत 
पाठीपुितेि िापिाि.े 
बाकी सिय कागद 
िापिािा. 

दुसुती सािखे 
जाड कापड 
अथिा साधे 
बाधंिी कापड ि 
बाजभिि कागद. 
 

१४ सोनेिी 
नािं ेमाििे 

मोठ्या अक्षिात गं्रथािे 
नाि स्पष्ट असाि.े इति 
िागास महत्त्िाप्रमािे 
लहान मोठे अक्षि 
िापिाि.े 

नं. १ प्रमािे. नं. १ प्रमािे. नं. १ प्रमािे 
 

११ नक्षी 
काम 
(डेकोिेशन) 

पुस्तकाच्या 
महत्त्िाप्रमािे ििपभि 
अथिा पुस्तकास 
साजेलसे बेतािे 
नक्षीकाम किाि.े 

शतयतो गाळाि,े 
केल्यास फतत 
िेघा, कटब,े पान 
ककिा फभ ल असे 
असाि.े 

×× ×× 

१२. सिय काम उत्तम प्रकािे काम जिा दुय्यम नं. २ प्रमािे. नं. २ प्रमािे. 
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णिशषे मेहनत घेउन ि 
काळजीपभियक किाि.े 

प्रतीिे िालेल पि 
णनष्ट्काळजीपिाने 
केलेले नसाि.े 
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प्रकिि पणहले 
गं्रथालय, गं्रथाचंी काळजी व गं्रथपाल 

 
गं्रथालय:–गं्रथालयाच्या इमािती आजकाल शतयतो आधुणनक िास्तुशास्त्राप्रमािे बाधंलेल्या 

असताति, त्याणिषयी बोलण्यािा माझा अणधकाि नाही. अशा इमाितीत मोठी दालने (हॉल) असभन ििपभि 
हिा ि उजेड असािा एिढेि मला सुििािसेे िाटते. 

 
गॅसचे ज्वलि:– इंग्लंडमध्ये गं्रथालयाकिता सुधाििा सुिणिण्यास नेमलेल्या सणमती (कमेटी) ने 

गं्रथालयात हिा गिम ठेिण्याकिता गसॅ जाळभ नये असे सुिणिले आहे. गसॅमधभन णनघिाऱ्या सल्फ्यभणिक 
ककिा सल्फिस ॲसीडमधील न जळलेला अंश गं्रथालयाच्या हिते पसितो ि तो उघड्याििच्या पुस्तकानंा 
फािि धोकादायक असतो. हा पणििाम थंड हिचे्या णठकािी णिशषे आढळतो. 

 
महािाष्ट्रात तिी गं्रथालयािी खोली गिम ठेिण्यास जळि जाळाि े लागत नाहीि. उत्ति 

कहदुस्तानात थंडीमध्ये खोल्या गिम ठेिण्याकिता णिस्ति ठेिािा लागतो. कहदुस्तानात गसॅ फतत 
स्ियंपाकघिातभन आला आहे. सियसाधाििपिे खोल्या गिम ठेिण्यास गसॅिा उपयोग किीत नाहीत. उत्ति 
कहदुस्तानात प्रत्येक खोलीत कितीत शगेड्यांिी सोय केलेली असते ि त्यातं दगडी कोळसा जाळतात. 
त्यापासभन उत्पन्न होिाऱ्या ि हिते णििलेल्या गसॅिा पणििाम गं्रथािि होतोि. णकत्येक िळेा मािसािंिही 
तो होतो. 

 
कोित्याही प्रकाििा गसॅ िापिाियािा असेल ति पुस्तके फाि उंि णशड्यातंभन ठेिभ नयेत ि खोलीत 

ििपभि हिा खेळती असािी. इमाितीच्या ििच्या बाजभस ि दािाििही झिोके (व्हेंणटलेटसय) असाि.े 
पुस्तकाच्या बाधंिीिि गसॅणमणश्रत हििेा पणििाम होतो, इतकेि नव्हे ति णतने िामड्यािे बाइकंडग सडते. 

 
प्रकाश:– गं्रथालयात प्रकाश ििपभि असािा, पि णखडतयातंभन येिािे सभययणकिि पसु्तकािि पडभ  

नयेत. त्यामुळे पुस्तकािंी खिाबी होते, बाधंिीिा ि कागदािा िंग बदलतो, इत्यादी अनेक दोष णनमाि 
होतात ि पुस्तकािे िामडे सडते ि कालातंिाने िामड्यािा िगुा होण्याइतके णनकृष्ट बनते. उजेडाच्या 
णिरुद्धिी बाजभ मात्र िागंली िाहते. 

 
णखडतयाचं्या तािदानाकिता पाढंऱ्या कािा न िापिता िंगीत कािा िापिाव्या, पि णनळ्या ि 

जािंळ्या िंगाच्या िापरू नयेत. त्यामधभन उजेड सहज आत जातो ि अनेक णदिस पुस्तकािि णकिि 
पडल्यास पाढंऱ्या कािेमुळे णजतके नुकसान होते णततकेि या दोन िंगानंी होते. लाल, णहिव्या ि णपिळ्या 
िंगाच्या कािा पणहल्या दोनपेक्षा जिा बऱ्या. कािाकंिता णफक्का णपिळा अथिा णफक्का काळपट णहििा 
(ऑणलव्ह ग्रीन) िंग उत्तम होय. णखडतया बंद असताना, या कािामंधभन पुस्तकािि पडिािे सभययणकिि 
इतके घातुक नसतात ि णिशषे खिाबी होत नाही. 

 
मे. णपलककगटन िदसय णलणमटेड, या कंपनीने त्याचं्या ख्ख्ऱस्ती प्राथयनामंणदिात (ििय) लािल्या 

जािाऱ्या िंगीत कािािंिच्या प्रयोगातं पसु्तके दोन मणहने कािातभन जािाऱ्या उजेडात ठेिभन फतत नंबि 
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८१२ ि ७१२ या िंगाच्या कािा िापिण्यास योग्य ठिणिल्या आहेत. सियसाधाििपिे जेथे णफक्का िंगि हिा 
अशा णठकािी नंबि ७४० ि ८४० िापिण्यास हिकत नाही. 

कािािंा िंग िंगछटा मापक (Tintometer) यंत्राच्या साहाय्याने मापता येतो पि छटा मापण्यािे 
प्रयोग इतके यशस्िी झालेले णदसत नाहीत. सियसाधाििपिे कािेमधभन सभययणकिि णकतपत जाऊ शकतात 
हे पाहाियािे झाल्यास फोटोगॅ्रणफक कप्रकटग कागदािि काि ठेिभन ठसा (Expose) घ्यािा. ज्या कािेतभन 
प्रकाश गेला असता कागद अगदी थोडा काळा होतो, ती काि गं्रथालयातील णखडतयाकंिता िापिािी. 

 
आपल्या देशात ह्याबाबत इतका सभक्ष्म अभ्यास झालेला नाही ि इमािती बाधंताना गं्रथालयािी 

इमाित कशी िापिािी यािा णििािही होत नाही. णदलेल्या इमाितीमध्ये असेल तशा जागेत गं्रथपालानंा 
आपले गं्रथालय थाटाि ेलागते. आता जिा सुधाििा झाल्या आहेत. 

 
िंबाखू:–गं्रथालयात तंबाखभ ओढल्यामुळे णनघिाऱ्या धुिािा बाइंकडगिि, णिशषेतः िामड्यािि, 

पणििाम होतो ि पसु्तकािे िामडे सडते. तंबाखभच्या धुिातभन णनघिाऱ्या अमोणनयापासभन सिय प्रकाििे िामडे 
काळे पडते ि सडण्यािी णक्रया फाि जलद होते. ज्या गं्रथालयात तंबाखभ ओढण्यास पििानगी णदली अशा 
णठकाििी पुस्तके लिकि खिाब झालेली आढळली, असे गं्रथालय संशोधन कमेटीस आढळभन आले आहे. 
यासाठी गं्रथालयात तंबाखभ ओढण्यास बंदी असािी. 

 
प स्िकाचंा साठा:– गं्रथालयात अथिा कोठडीच्या खोलींत (Store Room) ििपभि खेळती हिा 

असिे महत्त्िािे आहे ि गं्रथानंाही खेळती हिा णमळाली पाणहजे. कपाटे अगदी बंद असतील ति कपाटाच्या 
आतभन हिा खेळण्याकिता िोके ठेिािी ि उंदीि घुशीपासभन पुस्तकािें संिक्षि किण्याकिता बािीक जाळी 
मािािी. 

 
काही काििाने पुस्तक ओलसि झाल्यास हििेि िाळिाि.े पुस्तक फाि णिजले असेल ति प्रत्येक 

पानात टीपकागद घालािा ि ओल काढािी. अशी पुस्तके एकािि एक ठेिभ नयेत. अशा ख्स्थतीत पुस्तकािि 
बुिशी येण्यािा संिि असतो. पुस्तकाच्या पानािंा पखंा करून ती िाळिािी हा उत्तम मागय होय. फाि 
ओलेपिा असल्यास टीप कागद िििेिि बदलािा लागेल ि पसु्तक सुटे करूनही िाळिाि ेलागेल ि नंति 
बाधंाि ेलागेल  

 
महत्त्िािी पुस्तके ि कागदपत्र जपण्याकिता बँकेच्या सेफ णडपाणझट व्हॉल्टसािखी बंद खोली 

असेल ति तेथे हिा खेळती असिे जरूि आहे. बंद हिते बुिशी येण्यािा जास्त संिि असतो. त्यािि उपाय 
म्हिभन थॉयमॉलिा फिािा माििे, िगैिे गोष्टी किाव्या लागतात. थॉयमॉलिा उपयोग कपाटातभन 
कीडनाशक म्हिभन कितात. 

 
पुस्तकातील कीड हा आपल्याि कडील प्रश्न नसभन सिय जग त्याबाबत संशोधन किीत आहे. 
 
ओल )Damp):– पुस्तके ठेिण्यािी खोली ओलसि अथिा दमट नसािी. अशा णठकािी पसु्तके 

ठेिल्याने पुस्तकािी पृष्ठे ि कव्हिे ओलसि िाहतात ि त्यािि बुिशी येऊ लागभन पसु्तकािी पषृ्ठे, पुठे्ठ ि 
त्यािििे िामडे खिाब होते. णशिाय पुस्तकाच्या पुठ्ठ्ठ्यािि लािलेले कागद, कापड हे िाग पुठ्ठ्ठ्यापासभन 
सुटभ  लागतात. 
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गं्रथालयाकिता ओल न येिािी खोली णनिडािी. अशी खोली णमळिे शतयि नसेल ति सिय 

प्रकािच्या उपायानंी ती कोिडी ठेिण्यािा प्रयत्न किािा. पुस्तके खिाब होऊ नयेत म्हिभन खोलीिी ओली 
घालिभन खोलीच्या कितीस सिय बाजभंनी णशशािे पातळ पते्र मािाि.े दमसिपिा घालणिण्याकिता खोलीस 
आतभन ि बाहेरून पािी प्रणतबंधक (Water Proofing) िंगिंगोटी किािी. जणमनीिी ओल काढािी. इततया 
सिय गोष्टी केल्या तिी मभळिी दमसि खोली णकतपत कोिडी िाहील यािी शकंा आहे. 

 
पुस्तकािी कपाटे ि णशड्या (Book shelves) कितीला टेकिभन लािभ नयेत अथिा पुस्तके 

जणमनीिि ठेिभ नयेत. पसु्तकाचं्या णशिड्या ि कपाटे यािें िोिती ि मधभन हिा सिय बाजभंनी खेळती असािी. 
पुस्तकाच्या कपाटािी दािे घट्ट बंद असल्यास दमटपिािा पणििाम पुस्तकािि होतो ि हा दमसिपिा 
फािि धोकादायक असतो. णदिसा कपाटािी दािे उघडी ठेिािी. पुस्तकाचं्या खोल्या बंद असल्यास 
त्याचं्या णखडतया ि दािे अधभन मधभन हिा खेळण्यास उघडी टाकािी. 

 
ब रशी :–पुस्तकािि बुिशी आल्यास पुस्तके णशडी ि कपाटातभन काढभन उघड्यािि हिते 

िाळिािी. पुस्तकािी पाने जिा उघडी करून पानानंा हिा लागभ द्यािी. यािळेी पुस्तक उिे ठेिभन पानािा 
जिा पखंा किािा. पुस्तकानंा ििपभि हिा लागभन सुकल्यािि साफ किािी. बुिशीिे कािि शोधभन ती 
काढण्यािा प्रयत्न किािा ि बुिशी घालणिण्याकिता उपाय योजाि.े 

 
गं्रथालयाच्या णखडतया िात्रीच्या िळेी ककिा सियसाधािि हिा दमसि असताना णदिसाही उघड्या 

टाकभ  नयेत. समशीतोष्ट्ि हिामान असताना णखडतयातभन हिा खेळिे उत्तम होय. 
 
पुस्तक हिते िाळिभन त्यािंी पाने कोिडी झाल्यानंति ती पािाने (Bread) िोळभन साफ केल्यास 

स्िच्छ होतात. इिाण्याच्या दुकानी णमळिािा आंबट पाि आतभन स्पंजसािखा िसुिशुीत असतो, तो 
िापिािा. 

 
महािाष्ट्रात, मंुबई ि कोकिपट्टीच्या िागात जेथे पाऊस फाि पडतो अशा णठकािी, फतत 

पािसाळ्यात दमट हिमुेळे बुिशी िगैिेिा त्रास होतो. त्यािळेी काळजी घ्यािी लागते. पािसाळ्यानंति 
एकदा पुस्तकािंी साफसुफी केल्यानंति णिशषे त्रास होत नाही. 

 
उष्ट्णिा:– ज्याप्रमािे खोलीच्या दमटपिामुळे पुस्तकािंि बुिशी येऊन ती खिाब होतात, 

त्यािप्रमािे गिम हििेाही िाईट पणििाम पुस्तकािंि घडतो. खोलीतील फाि गिम हिमुेळे िामडे सुकते ि 
त्यामधील लिणिकपिा नाहीसा होतो. 

 
पुस्तके असलेली खोली फाि गिम अथिा थंड नसािी ि या दोहोंच्या अख्स्तत्िामुळे खोलीत 

कोिडेपिा अथिा दमसिपिा उत्पन्न होऊ नये. सिय साधाििपिे आपि िाहतो अशी खोली असािी. 
खोलीिा दमटपिा ज्याप्रमािे घातक आहे त्यािप्रमािे कृणत्रमपिे उत्पन्न केलेली उष्ट्िताही घातक आहे. 

 
आपल्याकडिे हिामान ठीक आहे, पि उत्ति कहदुस्थानात जेथे उष्ट्िता ि थंडी फाि असते त्या 

णठकािी पणिख्स्थती फािि िगेळी आढळते. तेथे उन्हाळ्यात गिमीकिता दािे णखडतयानंा िाळ्यािे पडदे 
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लािभन त्यािि पािी मारून खोलीतील हिा थंड ठेितात ि थंडीत थंडीपासभन संिक्षिाकिता खोलीत दगडी 
कोळसा जाळभन खोली गिम ठेितात. अशा प्रकािे हिामानाप्रमािे कृणत्रम गिमाई ि कृणत्रम थंड हिा णनमाि 
किािी लागते. पुस्तकाचं्या णनगेसाठी या हिामानास योग्य असेि उपाय योजाि ेलागतील. 

 
धूळ:–िषातभन एकदा तिी कपाटे, णशड्या ि त्यािििी पुस्तके काढभन साफ किािी. पुस्तके काही 

तास हििेि उघडी ठेिािी ि नंति िामड्यािी खिाबी टाळण्याकिता हलतया हाताने घासभन संिक्षक पदाथय 
लािाि.े 

 
धभळ झाडण्याकिता पसु्तक बाहेि काढताना उघडले न जाईल अशा िीतीने पालथे किाि ेि धभळ 

साफ झाडािी. धभळ झाडण्याकिता णपसािे झाडि उत्तम असते. पुस्तक सैल हाताने धरून उिलले ि थोडे 
जिी उघडले गेले तिी ििच्या बाजभिी धभळ सहजपिे पानाचं्या मध्ये जाते. पुस्तकािी झाडझभड किण्यास 
उन्हाळा, कोिडी हिा हा काल उत्तम असतो. झाडझभड झाल्यानंति पुस्तके टेबलािि उिी ठेिभन पाने जिा 
उघडभन ठेिािी म्हिजे पानाचं्या मधभन हिा खेळेल. पुस्तकािंी झाडझभड होऊन हिा णदल्यानंति कपाटात 
अथिा णशडीिि ठेिण्यापभिी सिय पुस्तके हाताने पुसभन घ्यािी. िामडे साफ ि निम कििािी द्रव्ये (Polish) 
कव्हिानंा लािभन घासभन साफ किािी ि त्याचं्या जाग्यािि ठेिािी. 

 
पुस्तके जागी ठेिण्यापभिी पुस्तकािी तपासिी किािी. प्रत्येक पुस्तकािी सुटी पाने, फाटकी पाने, 

िषे्टनािी ख्स्थती पाहभन खिाब पुस्तके बाजभस काढािी ि जरूि ती दुरुस्ती किण्याकिता बाधंिीिाल्याकडे 
पाठिािी. जरूि िाटल्यास निीन बाधंिीकिता िागंल्या बाइंडिकडे िोग्य त्या सिय सभिना देऊन पाठिािी. 

 
               

 
पुस्तकािी नासधभस कििािे णकडे नष्ट कििे हा एक मोठा तापदायक िाग आहे. णकड्यातंही 

पुष्ट्कळ प्रकाि आहेत. णकड्यापंासभन पुस्तकािे संिक्षि म्हिजे त्यािे कागद, पठेु्ठ, कापड, यािंी जपिभक 
होय. ती केल्यास पुस्तके िागंली िाहतात. पुस्तके िििेिि साफसभफ कििे हा संिक्षिािा एक उपाय आहे. 
साफसुफीमुळे णकड्यानंा स्िस्थपिे पुस्तके कुितडिे शतय होत नाही. पुस्तकाच्या कपाटात सहजासहजी 
ि पुष्ट्कळ िळेा णदसिािा एक णकडा म्हिजे पाढंिा, अगदी लहान माशाच्या आकािािा णकडा (White 
Fish) होय. हा पुस्तकािी पाने, बाजभिे कापड, िामडे िगैिे खातो. हाि णकडा गिम ि िेशमी कपड्याचं्या 
णठकािी सापडतो ि कपड्यानंा िोके पाडभन नासधभस कितो. याच्यापासभन िक्षि होण्यासाठी डामिाच्या 
गोळ्या पुस्तकाचं्या कपाटातभनही टाकाव्या. 

 
पुस्तकात आिखी एक कीड असते ती पानास िोके पाडीत जाते ि एकदा अशी िोके पडभ  लागली 

की ती िडेीिाकडी खोल जातात. या णकड्यापासभन संिक्षि कििे फािि कठीि असते. प्रत्यक्षात हा णकडा 
सापडत नाही. अशािळेी पुस्तकािी पाने उघडभन त्यामध्ये फिािा मािािा लागतो. 

 
लाकडी कपाटे िगैिे िाळिीपासभन संिाळािी लागतात. िाळिी प्रथम लाकडाला लागते ि नंति 

कपाटात अथिा णशडीिि िढल्यास पुस्तके खाण्यास सुििात होऊन पुस्तकािी धभळधाि उडते. िाळिी 
िगैिे णकड्यापंासभन पुस्तके संिाळण्याकिता डी.डी.टी., गमॅणिसन ि तलोिोणडन पुडीिा कीटकनाशक 
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म्हिभन उपयोग किािा. कपाटे ि णशड्याचं्या िोिती फिािा मािािा. णशिाय कीटकापंासभन संिक्षिाकिता 
कापभि, डामिाच्या गोळ्या िगैिे कपाटामध्ये टाकाव्या. 

तुिटी घातलेली खळ ि जहाजाििच्या डामिात णिजलेल्या दोिखंडापासभन बनणिलेल्या पुठ्ठ्ठ्याला 
कीड लागत नाही. कािि डामि णकडीपासभन संिक्षक म्हिभन िापितात ि बोटीिििे दोि ति िििेिि 
डामिािी पुटे घेत असतात. डामिाच्या िासापासभन कीड, िाळिी दभि जातात. 

 
खळीत मोििभद ककिा तुिटी घालभन ती कीड नाश किािी. णकत्येक लोक सिसातही मोििभद 

टाकतात. 
 
अणत मौल्यिान गं्रथाला कसि लागली ि अंडीही असािीत अशी शकंा आली ति हत्यािे णनजंतुक 

(Sterilize) कितात त्यािप्रमािे पसु्तक णनजंतुक किाि ेलागते. पुस्तकाििील धभळ सहज झाडता मािता 
येत नाही. पाने उघडभन पुस्तकामध्ये फिािा मािािा ि मग पुढील णक्रया किािी. पुस्तक कीडिणहत 
किण्याकिता ‘ईथि’ (ether) मध्ये कापसािे बोळे अथिा कापड णिजिभन पुस्तकाबिोबि ते एका हिाबदं 
(Air tight) पेटीत ठेिाि ेम्हिजे णकडीिा नाश होतो. अडं्यािंा नाश होण्याकिता बिेि णदिस हा काययक्रम 
किािा लागतो. अंडी नष्ट होईपयंत िििेिि बोळे णिजिभन ठेिाि ेलागतात. 

 
पुस्तकाला कीड लागल्यािी शकंा आल्याबिोबि प्रथम असे पुस्तक कपाटातभन बाहेि काढाि े ि 

उपिाि िालभ  किाि.े पुस्तकाच्या मागे टिपेल तेल (Terpentine), कापभि अथिा तंबाखभिा अकय  यािे बोळे 
ठेिाि े म्हिजे इति पसु्तकानंा णकडीिा संसगय पोहोििाि नाही. काळ्या णमऱ्यािी बािीक पभड करून 
कपाटाच्या खान्यात टाकािी. णमऱ्यािा िासही कीड माितो. 

 
             

 
कागदाच्या णठकािी उंदीि अथिा घुशी आढळल्यास त्यािंा नाश किािा; कािि हे प्रािी कागद 

खाऊन नासधभस करून कागदािा िसुा कितात. तसेि सिस खाण्याकिता पुस्तकािी पाठ खाण्यास 
सुििात कितात, त्यामुळे पुस्तकािी बाधंिी खिाब होते ि त्याबिोबि पुस्तकािी पाठ खिाब होते. पुस्तके 
हाताळताना जो तेलकट अंश िामड्याला िगैिे लागतो तो िागही खाल्ला जातो. 

 
झ रळ:– पुस्तकाचं्या कपाटामधभन झुिळािंा त्रास फाि होतो. त्याकिता िििेिि कीटकनाशक 

पुडीिा फिािा मािािा, त्यासाठी डी. डी. टी., गमॅखॅ्तसन, बॅगॉन िगैिे पुडी णमळतात, त्या िापिाव्या. केकटग 
इनसेतट पािडि नािािीही एक पभड णमळते. 

 
                    

 
पुस्तके कपाटात अथिा णशड्यािंरून लािताना फाि घट्ट दाबभन बसिभ नयेत, कािि पुस्तके 

काढताना आपि डोतयाच्या बाजभकडे धरून बाहेि ओढतो ि या ओढण्याने पसु्तकािी पाठ खिाब होते ि 
सैल पडते. तसेि कव्हििे पुठे्ठ एकमेकािंि घासले जाऊन िििी िषे्टिे खिाब होतात. इततया गोष्टी 
साणंगतल्या असल्या तिी पुस्तके फाि खुलीही ठेिभ नयेत. ती फाि सुटी ि सैल िाणहल्यास पाने उघडली 
जातील ि धभळ, दमटपिा ि बुिशी यानंा सहज प्रिशे णमळेल. ती आटय पेपििि छापलेली असल्यास 
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िजनामुळे पाने फळीला णिकटतील ि त्यामुळे पुस्तकािी पाठ िडेीिाकडी होऊन पुस्तकािा आकाि, 
बाधंिीिी मजबतुी िगैिे सिय नाहीशी होईल. सबब दोन पसु्तकातंले अंति व्यिख्स्थत िाहील हे पाहिे फाि 
जरुिीिे आहे. 

 
जेथे गं्रथालयातभन णिषयािि णिल्हेिािी केली जाऊन पुस्तके िगेिगेळी ठेणिली जातात अशा 

णठकािी पसु्तकािा खाना पभिय िित नाही ि थोडी पसु्तके असल्यामुळे ती पडभ  लागतात अथिा बाजभिि 
कलंडभ  लागतात. पसु्तके नेहमी सिळ उिी असािी. पुस्तके उिी ठेिण्याकिता सोय किािी लागते. 
त्याकिता १४×३२ सें.मी.िा पातळ लोखंडी पत्रा (Galvanised Iron Sheet) घेऊन १४ सें.मी.िि तो 
काटकोनात िाकिािा, लहान बाजभ पुस्तकाखाली घालभन त्यािि पुस्तके ठेिािी, लाबं बाजभ पुठ्ठ्ठ्यास 
णिकटभन उिी िाहील, असे पते्र घातल्याने पसु्तके पडभन िडेीिाकडी होत नाहीत ि िागंली उिी िाहतात. 

 
हशड्याचंी रंगरंगोटी:–पुस्तके ठेिण्याच्या णशड्या ि कपाटे िंगणिल्यास त्यातं खडबडीतपिा 

असभ नये. पुस्तकाच्या काढघालीत पुठ्ठ्ठ्याच्या कडेिे कापड घासले जाऊन कापड फाटते. कालातंिाने िंग 
सुकला म्हिजे िंगािे पोपडे णनघतात, त्यामुळेही पसु्तके खिाब होतात. यासाठी णशड्या ि कपाटानंा 
िागंले पॉणलश कििेि श्रयेस्कि होय. 

 
गं्रथािी जपिभक इततया णिणिध प्रकािे किािी लागते ही कल्पनाि आपल्याकडे आलेली नाही. 

गं्रथालयात पुस्तक आले, ते िािकानंी िािले ि पित जागी गेले म्हिजे गं्रथालयातील सिांिे काम िोख 
झाले असे नाही. आपल्याकडे पुस्तकाच्या नोंदिी ि िगय क्रमाकं (तलाणसणफकेशन) घालण्यािि णिल्हेिािी 
(अतसेशन) किण्याििि मोठा िि णदला जातो. 

 
िाितात गं्रथपालाकिता पदिी पिीके्षिे अभ्यासक्रम णनघाले आहेत. पि सिय णठकािी पुस्तकािी 

बाधंिी हा णिषय असभनही त्याकडे मात्र दुलयक्ष केले जाते. हा णिषय णशकणिण्याकिता नेमिभक मात्र णिन्न 
मािसािी झालेली असते. इतकेि नव्हे ति िािता येते, िाि पैसे जादा णमळतात म्हिभन हा मािभस काही 
िाितो, िगात बडबड करून णशकणिण्यािा देखािा कितो ि त्या कोसयच्या णिद्यार्थयांना बाईंकडग णिषय 
णशकणिल्यािी शखेी णमिितो. प्रत्यक्षात गं्रथपाल पिीके्षिा पदिीधि या णिषयात पभिय अधंािात असतो. फतत 
दोन कािखान्यानंा िेटी देण्यास णिद्याथी नेऊन आिले म्हिजे बाधंिीिे णशक्षि होत नाही. अनुिि असा 
येतो की गं्रथास कशाप्रकािे बाधंिी किािी, णशिि कशी असािी, त्यात फाटकी पाने कशी णिकटिािी या 
महत्त्िाच्या बाबींकडे लक्षि णदले जात नाही. गं्रथपालानंा स्िस्त बाधंिीिी पुस्तके हिी असतात. मभळात 
काम कसेही असो, पुस्तक िरून डुगडुगीत णदसले म्हिजे झाले. 

 
हल्ली ति बाधंिीस पुस्तके देताना, टेंडि पद्धतीने जुन्या पुस्तकािें बाइकंडगिे िाि शकेडा दिाने 

मागिािी गं्रथालये ि गं्रथपाल आहेत. तसेि अशा पद्धतीने दि देिािे बाधंिी कामगािही आहेत. जुन्या 
पुस्तकािें बाइकंडग किताना शकेडा दिािि घेतलेले कामही तशाि लायकीिे होते. 

 
पिदेशात अशी ख्स्थती नाही. णतकडे तज्ज्ञ बाइंडसय ख्व्हणजकटग लेतििसय असतात ि ते थोडतया 

प्रमािात बाइकंडग णिषयात आिश्यक ते प्रत्यक्ष काम कििभन घेऊन हा णिषय णशकणितात. मी इंग्लंडात 
णशकत असताना, गं्रथपालाच्या णशक्षिाकिता कहदुस्तानातभन आलेल्या णिद्यार्थयांना हा णिषय प्रत्यक्ष कृती 
कििभन घेऊन णशकणितात, हे मी पाणहले आहे. त्यासाठी नामितं बाइंडसय णतकडे नेमले जातात. िषांतभन 
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ठिाणिक तास या णिषयास णदले जातात. महािाष्ट्रात जे. जे. स्कभ ल ऑफ कमर्मशअल आटय ि सिकािी 
मुद्रि शाळेमध्ये सुद्धा तज्ज्ञ मािसािी नेमिभक करून हा णिषय णशकणितात. थे सिय णिषयानंा पभिय िळे 
प्राध्यापक नाहीत. आपला जो णिषय नाही, तो िाटेल त्या मािसाने णशकणििे योग्य नाही. पि आज हाि 
प्रकाि गं्रथालय णशक्षिात सिय णिद्यापीठातंभन िालभ  आहे. 

 
गं्रथालयािी व्यिख्स्थत काळजी घेण्याकिता गं्रथपालास नुसती णिल्हेिािी ि कािकुनी ज्ञान असभन 

िागिाि नाहीं ति त्याला िि साणंगतल्याप्रमािे पुस्तक बाधंिीबाबत यथाथय ज्ञान असिे आिश्यक आहे.  
 

❀    ❀ 
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प्रकिि दुसिे 
प स्िकाचंी जपणूक व प न्हा बाधंणी 

 
सियसाधाििपिे पुस्तके िािण्याकणिता िििेिि हाताळली जातात; ती कातडी बाधंिीिी असतील 

तिि जास्त काळ णटकतात असा अनुिि आहे. णिशषेतः िामडी बाधंिीच्या पुस्तकाबंाबत ति ती णनणितपिे 
जास्त णटकतात असे णसद्ध झाले आहे. कािि िििेिि हाताळलेल्या पुस्तकास िािकाच्या हातिा तेलकट 
अंश िगैिे लागतो ि त्यामुळे साहणजकि िामडे निम होत िाहते ि असे पुस्तक जास्त णदिस णटकते. 
याउलट पसु्तक हाताळले न जाता कपाटात अथिा णशडीििि िाणहल्यास गं्रथािि धभळ सािते; हिमुेळे 
िामड्यातील निमाई जाऊन िामडे कडक होते ि मग फाटभ  लागते. िामड्याच्या सिंक्षिाथय णकत्येक िळेा 
अंड्यातील पाढंािा बलक अथिा िामड्यािा व्हार्मनश लाितात. पिंतु या दोहोच्या गुिधमामुळे िामडे निम 
न िाहता कडक होते. णिशषेतः िामडी पुस्तकािी मागील कड ि पुठ्ठा यातील पन्हळीत (Gutter गटि) 
मध्येि फाटतात. निमाई, िामड्यातील मभळ गुिधमय, तोि नाहीसा झाला की पसु्तक उघडताि कव्हि 
फाटते. 

 
ििील अडििीच्या णनिाििाथय पुस्तकानंा िषातभन एकदा तिी िामडे संिक्षि कििािी द्रव्ये लािभन 

साफसभफ करून ठेिल्यास ती जास्त णदिस णटकतील. साफसुफीिा खिय िाढेल; पि गं्रथ णटकण्यािी 
कालमयादाही िाढेल आणि पुन्हा बाधंिीपेक्षा हा खिय कमीि येईल. िामड्याच्या साफसुफीकिता 
कोितेही सोईस्कि द्रव्य िापिाि;े पि असे द्रव्य िापिल्यामुळे िामड्यािि निीन डाग पडभ  नयेत. हिते 
उडभन जाण्यािी णक्रया (नाहीसे होिे) त्या द्रव्यात नसािी. िामड्यास कडकपिा येऊ नये ि त्या द्रव्याच्या 
णिकटपिा िामड्यािि येऊ नये एिढ्या गोष्टी व्यिख्स्थत झाल्या म्हिजे कोितेही द्रव्य उत्तम. 

 
पेरोहलयम जेली (Pertoleum Jelly):– कव्हिच्या िामड्यािे संिक्षि किण्यासाठी ही जेली 

िापिािी अशी णशफािस आहे. या जेलीमुळे कडकपिा येत नाही ि पेरोलच्या अंशामुळे णक्रया होत असली 
तिी ती फाि सािकाश होते. 

 
संरक्षक मलम:– एिंडेल तेलात मेि (Paraffin Wax) णिििभन मलम तयाि किता येते. जेिढे 

एिंडेल िजन करून घेतले असेल त्याच्या णनम्म्याने मेि घ्यािे, त्यािे बािीक तुकडे कापाि ेि तेलात टाकभ न 
सिय मेि णितळेपयंत तेल तापिाि.े णनिल्यानंति ते घट्ट होईल. नंति ते डब्यात ठेिाि े ि जरूिीप्रमािे 
िापिाि.े 

 
बुटाला पॉणलश किताना ज्याप्रमािे आपि पॉणलशिे णठपके बभटिि ठेितो ि मग सिय बुटािि बोटाने 

ते पसितो, त्यािप्रमािे पुस्तकाच्या िामड्यािि आपि तयाि केलेले मलम पसिािे; थोडेसे मुरून द्याि,े 
नंति मऊ कापडािा बोळा घेऊन िामडे घासाि ेि तेलकट अंश िामड्यात णजििािा. शिेटी सुती फ्लॅनेल 
(मोटाि पुसण्यािे फडके) घेऊन िामडे घासभन साफ किाि.े ही सि घासाघाशी किताना पुस्तकािी पाठ ि 
पुठ्ठ्ठ्यािी खोबि याबाबत काळजी घ्यािी. 

 
पुस्तकािंा संिाळ किण्याकिता पुस्तकाच्या कोपऱ्यािि पते्र बसणिण्यािी प्रथा फाि प्रािीन काळी 

होती. तसेि, पुस्तके घषयिाने खिाब होऊ नयेत म्हिभन पुठ्ठ्ठ्यािे तुकडे दोन पसु्तकातं मध्ये घालण्यािी 
पद्धत होती. आपल्याकडे अशी फाि प्रािीन पुस्तके णदसत नाहीत. कािि आपल्याकडे पोर्थयातभन सिय 
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णलखाि होते ि पाने व्यिख्स्थत िाहािी म्हिभन लाकडी फळ्या खालीिि ठेिभन कापडामध्ये पोथी बाधंभन 
ठेिीत. 

 
जुनी बाधंिी संिाळण्याकिता म्हिभन पुस्तकाच्या आकािािे पुठ्ठ्ठ्यािे कव्हि पसु्तकाबिोबि 

ठेिण्यािी एक प्रथा आहे. हे पुठ्ठ्ठ्यािे कव्हि इंडेतस फाईल (णिज फाईल) प्रमािे असते. िळणिण्याच्या 
जागी पुठ्ठ्ठ्यािी खिाबी होऊ नये म्हिभन बाइकंडग कापडािी पट्टी लाितात. आत कोिते पुस्तक आहे हे 
समजण्याकिता पाठीिि नाि णलणहतात. 

 
अशा प्रकािे केलेल्या संिक्षक पुठ्ठ्ठ्यात पुस्तक सहज आत सिकणिता येईल णततकाि तो सैल 

असािा. अशा प्रकािे मौल्यिान पुस्तके जपता येतात. 
 
पाठीची द रुस्िी (Rebacking):– णकत्येक िळेा गं्रथाच्या पाठीिििा िाग फाटलेला असतो. 

फतत तेिढ्याि जागी दुरुस्ती किण्यासाठी प्रथम पसु्तकािी पाठ साफ करून घ्यािी. णतच्याििील 
िाळलेली खळ, सिस ि कागदािे तुकडे काढण्यास णतला अगदी थोडे पािी लािाि.े पाठीिे िामडे 
शतयतो फाटभ  न देता काढाि.े नंति पुस्तकाच्या पुठ्ठ्ठ्यािि जो िामड्यािा िाग आलेला असतो, त्याला 
पाठीच्या खोबिीपासभन थोड्या थोड्या अंतिािि एक काट द्यािा ि िामडे णतिके कापाि,े म्हिजे पठु्ठ्ठ्यािि 
िाहिाऱ्या िागास उतािािी (Sloping) कड िाहील ि िामडीकामात िामडे णछलभन कडा पातळ कितो 
तसे होईल. नंति लाकडी फोल्डिच्या बािीक टोकाने िामडे सािकाश उिलाि.े 

 
शतयतो त्याि िंगािा िामड्यािा निीन तुकडा घेऊन णछलभन तयाि किािा ि पाठीिि व्यिख्स्थत 

बसिािा. नंति पुठ्ठ्ठ्यािि िळिािा िामड्यािा िाग िळिभन घेऊन उिललेल्या िामड्याखाली सिकिािा 
ि नीट बसिािा. शिेटी या णिकटलेल्या िागािि पसु्तकाच्या आकािािे पुठे्ठ घालभन पुस्तक दाबात ठेिाि े
अथिा िरून दोऱ्याने अथिा नाडीने बाधंाि.े बाधंण्यास शतयतो नाडीि िापिािी; कािि ती िपटी 
असल्याने व्यिख्स्थत बसते. 

 
िि िियन केलेले पाठीच्या दुरुस्तीिे काम आपल्याकडे णिशषे होत नाही, कािि या कामास िळे 

लागतो ि कािाणगिािी मजुिी पििडत नाही. याहीपेक्षा महत्त्िािे कािि म्हिजे असे काम किण्यािी 
माणहती िा सिाि कािाणगिानंा नसतो. 

 
आमच्याकडे िामड्यािा सबधं तुकडाि निा लािभन काम कितात. 
 
प स्िकाचे कोपरे द रुस्िी:– पुस्तकाच्या पठु्ठ्ठ्यािे कोपिे मोडले ि िामडे फाटले ति त्यािी 

दुरुस्ती किािी लागते. कोपऱ्यािि पुठ्ठ्ठ्यािा निीन तुकडा सिसात णिकटिभन िाळभ द्यािा. नंति हतोडीने 
सािकाश ठोकभ न त्यािा एकजीि किािा ि जाडी सािखी किािी. नंति तो काटकोनात कापभन घ्यािा. 
िामड्यािा निीन तुकडा जुन्या िामड्याखाली सिकिभन नीट बसिािा ि िाळभ द्यािा. 

 
जुन्या पुस्तकािी णशलाई ि नाडी अथिा सुतळी तुटभन पाने सुटली असल्यास जरूि ती दुरुस्ती 

करुन पनु्हा पुस्तक णशिले पाणहजे, पुस्तकािी बाधंिी पुन्हा निीन केली पाणहजे. हे किताना जुन्या 
बाधंिीतील काही अंश णशल्लक असतील ति जपले पाणहजेत ि त्यािा उपयोग बाधंिीत केला पाणहजे. 
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त्यामुळे गं्रथािी बाधंिी कशी केली होती हे कळते. जुन्या गं्रथािे पठेु्ठ सडभन खिाब झाले असतील ति त्याि 
प्रकाििे ि णतततयाि जाडीिे पठेु्ठ घेऊन जुन्या गं्रथाच्या िषे्टिािे (कव्हिािे) िाग नव्या पठु्ठ्ठ्यािि 
णिकटिाि.े कव्हििे जुने काही िाग णमळत नसल्यास त्या जागी निीन िामड्यािे तुकडे बसिाि.े हे 
किताना शतयतो मभळ िंगािे िामडे िापिाि.े पभिी पुस्तकाच्या पाठीिि आकृती, णडझाईन, काढण्यािी प्रथा 
होती. तशी आकृती असल्यास शतयतो ती जपािी ि निीन िागािि तशाि प्रकाििी आकृती काढािी. 
िािकानंा जुनेि पि जपभन ठेिलेले कव्हि नव्यापेक्षा जास्त आिडते. 

 
मौणलक जुनी पुस्तके दुरुस्त किताना पुढील गोष्टींकडे लक्ष पुिणििे आिश्यक आहे. प्रत्येक 

पुस्तकािा िैयख्ततक इणतहास, बाधंिीिी तत्कालीन तऱ्हा (पद्धती), पुस्तकातील णिते्र, समासामधील 
णटपिे, पभिीिे मालक िगैिे संबंधी णिणिध प्रकाििी उपयोगी माहीती नाहीशी होिाि नाही अशी काळजी 
घेतली पाणहजे. 

 
या सिांच्या उलटि गोष्टी आमच्याकडे घडतात. पुस्तकािी पणहली ि शिेटिी पाने काढभन 

टाकभ नि बाधंिी केली जाते. त्यामुळे उपयोगी अशी काहीि माणहती णमळत नाही. बाधंिी कामगाि सुणशणक्षत 
असेल ि त्याला णिषयािे महत्त्ि कळत असेल तिि असे नुकसान टळेल. णगऱ्हाईकाने सुद्धा ह्या बाबतीत 
योग्य सभिना देिे महत्त्िािे आहे. 

❀    ❀ 
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प्रकिि णतसिे 
बाधंणीकामगारास उपय लि माहहिी 

 
सोिेरी कामाकरिा ठसे:–ज्याप्रमािे सोनेिी नाि ेमािण्याकिता णपतळी णखळे (टाईप) उत्कृष्ट 

असतात, त्यािप्रमािे पसु्तकाच्या कव्हििि उठणिण्याकिता णपतळी ठसे उत्तम असतात. हे पुठ्ठ्ठ्यािि 
दाबाियािे असतात. कव्हिे, कापड िगैिे लािल्यानंति थोडेसे टिक बनते. सोनेिी छपाई कव्हििि जिा 
जास्त दाब देऊन किािी लागते. णपतळी ठसे (ब्लॉक) हिा तेिढा दाब घेऊ शकतात. णपतळी ठशाने 
सोन्यािी तकाकी जशीच्या तशी िाहते. 

 
णपतळी ब्लॉक कििे खिािे असते. तो मालकाने द्याियािा असतो. काम थोडेि असेल ति जस्ती 

पत्र्यािि ठसा (कझको ब्लॉक) बनिभन घेता येतो. िॉइगं काढल्यानंति नेहमीप्रमािे ब्लॉकमेकिकडभन हा 
ठसा कििभन घ्यािा. णित्रािा फोटो कॅमेऱ्यािरून घेतल्यामुळे हुबेहुब नक्कल येते. हा ब्लॉक जाड पत्र्यािि ि 
िागंल्या खोलीिा (डीप इि) किण्यास सागंाि.े या ब्लॉकिि णनकल प्लेकटग केल्यास तो िागंला णटकतो 
ि सोन्यािी तकाकी कायम िाहते. या कामाकिता ताबं्यािे ब्लॉक (कॉपि ब्लॉक)सुद्धा बनणितात, त्यािि 
णनकल प्लेकटग किाि.े 

 
बाजू रंगहवण्याचे रंग:– पुस्तकाचं्या कडािि णशडका किण्याच्या िंगामध्ये ख्स्पणिट नसाि.े 

कािि िंग उडणिल्यािि अथिा एक बाजभ िंगीत केल्यािि ख्स्पिीटमुळे िंग कागदात उतितो. याकिता 
पाण्यािे िंग िापििे िागंले. 

 
बाजू सोिेरी करणे:– पुस्तकाच्या पणहल्या िागात यािे सणिस्ति िियन णदले आहे ते पहा. हे 

काम किताना, शातंपिा ि णिकाटी असािी लागते; इतकेि नव्हे, ति या कामािा सिाि असािा लागतो. हे 
काम ज्या जागी आपि कितो तेथील हिा फाि उष्ट्ि ककिा फाि थंड नसािी. 

 
सोिेरी कामािंिर चामड्याची सािस िी:– िामड्यािि नाि े मािताना काही िळेा नको 

असलेल्या जागी कोिडा दाब उठतो ि िामडे आत दबले जाते. अशा िळेी तो िाग दुरुस्त किािा लागतो. 
दबलेले िामडे िि उिलभन सािखे किाि े लागते. त्याकिता िामड्याच्या दबलेल्या िागािि थोडे पािी 
लािभन तो निम किािा. बोटास अगदी थोडा सिसािा णिकटपिा आिभन दबलेल्या जागी बोटाने हळभहळभ 
मािाि े म्हिजे दबलेला िाग उिलला जातो. बोटािि सिस फाि घेतल्यास सिसािे डाग पडतील. 
टोकदाि हत्यािाने दबलेला िाग िि उिलण्यािा प्रयत्न करू नये. िामडे सािखे किण्यासाठी िामड्यािि 
जोिाने घासभ नये. त्यामुळे िामड्यािि ििे पडतील ि िामडे खिाब होईल. 

 
चामड्याची बाजू:– बाजभला (एन्ड पेपिला) सियसाधाििपिे पातळ कापड लाितात. महत्त्िाच्या 

ि जाड पुस्तकानंा कापडाऐिजी पातळ िामडे लािण्यािी पद्धत आहे. िामडे महाग असल्याने आपल्याकडे 
ही प्रथा आज प्रिािात नाही. पुस्तक लहान असेल ति िामडे न लािता, िागंल्यापकैी पातळ कापड 
िापिाि.े िामडे िापिण्याने पुस्तकािा आकाि (Shape–शपे) णबघडण्यािा सिंि असतो, तेव्हा ते 
लािताना णिशषे काळजी घ्यािी लागते. 
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चामडे हछलणे:–िामडे णछलभन ते एकसािखे पातळ कििे हा महत्त्िािा िाग आहे. त्याकिता 
सिाि पाणहजे. िामडे णछलण्यास िािंािािी िापी ककिा िंध्यािे पाते िालते. या हत्यािाचं्या कडा (कोपिे) 
जिा गोल केलेल्या असाव्या. 

 
गं्रथालयाच्या प स्िकाचंी बाधंणी:– पुस्तकािे णििाग जाड असतील ति णफतीिि णशिभन, बाजभ 

(साईड) दुहेिी घडीिी किािी; पुठ्ठासुद्धा जीि ठेऊन किािा. पुस्तकािी पाठ सपाट ठेिािी. अशा पद्धतीने 
बाधंलेले पुस्तक िागंले णटकते पि ही बाधंिी खिािी आहे ि पुस्तक णदसण्यास ओबडधोबड णदसते. अशा 
प्रकाििे व्यिख्स्थत, णटकािभ ि खिािे काम आपल्याकडे बाइंडिकडभन स्िीकािले जात नाही; याला कािि 
टेंडि पद्धती ि स्िस्तात स्िस्त काम करून घेण्यािी पद्धणत. कामािा दजा कोिी पहात नाही. 

 
पुस्तकािी पाठ गोल (अधय ितुयळाकृती) असािी ि सिय पुस्तके कपाटात लािल्यानंति त्यािंी 

सोनेिी नाि े सािखी एका िागेंत णदसािी अशी आजिी आिड आहे. याणंत्रक युगात नव्या आिृत्त्याचं्या 
बाबतीत ही अपेक्षा ठीक आहे. अशा तऱ्हेिी बाधंिी मजबभतही असते. 

 
जेथे पुन्हा बाधंिी (िी–बाइंकडग) किायिी तेथे कामािी तऱ्हा अगदी णनिाळी होते. कायमिे संदिय 

गं्रथ दुर्ममळ पसु्तके दुरुस्त किताना सिय पाने शाबभत ठेिभन शतयतो पसु्तक सोडिाि ेलागते. हाताने फाि 
काम किाि ेलागते. ठोकाठोकी, फाटलेल्या पानािंी व्यिख्स्थत णिकटिाणिकटिी किािी लागते. जुन्या 
पुस्तकािे पणहले ि शिेटिे कोिे पान (फ्लाय लीफ) सुद्धा नीट संिाळाि े लागते. णकत्येक िळेा काही 
दुर्ममळ जीिय गं्रथ पुन्हा हाताळिेही कठीि असते. अशा िळेी निख्या अनणिज्ञ कामगािाकडभन स्िस्त काम 
किणिण्यापेक्षा न किणििे उत्तम. केलेल्या कामािी मजुिी, लागिािा िळे, मालािे पैसे णमळिाि नसतील 
ति बाइंडिने काम करू नये हे उत्तम. जीिय पुस्तकाचं्या कामात िळे फाि जातो ि मोबदला णमळत नाही. 

 
ओलसरपणा घालहवणे:– पुस्तक ओले झाले असल्यास ते िाळिाि े लागते. त्याकिता पाने 

उघडभन पुस्तक उिे ठेिाि,े जरूि ति अशा ओल्या पानातंभन णटप कागद घालािा. टीप कागद फाि ओला 
झाला, ति पुस्तक सपंभिय सोडिभन िाळिाि;े नंति णशिाि ेि बाधंिी किािी. 

 
प स्िकािील डाग व सािस िी :–पुस्तकाचं्या पानािि पुष्ट्कळ प्रकाििे डाग असतात. ते 

घालणििे हे बाधंिीकामगािािे काम असते. त्याकिता अशा कामािी माणहती असिे ि ते कििे णकत्येक 
िळेा कणठि पडते. कामगािास थोडे फाि तिी या णिषयािे शास्त्रीय ज्ञान असिे आिश्यक आहे. 
णगऱ्हाईकाने अशा प्रकािच्या कामािी मागिी केल्यास त्यािी थोडीशी माणहती देत आहे. एक मुख्य गोष्ट 
लक्षात घेिे अत्यंत महत्त्िािे आहे. ती म्हिजे येथे णदलेल्या माणहतीपेक्षाही णनिाळे प्रश्न उत्पन्न झाल्यास ते 
त्याप्रमािे सोडिाि ेलागतील. गं्रथालयातंील पुस्तकािंी काळजी ि णनगा या णिषयािे बिेि संशोधन आता 
झाले आहे. अथात ही सिय माणहती इंग्रजीत आहे. 

 
पानशते धििाच्या फटकाऱ्याने अनेकािंी गं्रथसंपत्ती खिाब झाली. त्यािळेी पसु्तकािंी अशा 

प्रकाििी साफसुफी कििे या णिषयाकडे जास्त लक्ष घालाि ेलागले ि तो एक निीनि अनुिि आला. 
 
ओले, मातीने ििलेले पुस्तक साफ कििे–णकत्येक गं्रथपे्रमी लोकािें मौल्यिान गं्रथ पाण्यात 

णिजले ि त्यािंी पाने एकमेकास णिकटली ती सिय सोडिभन साफ कििे–महत्त्िािे होते. पुिाच्या 
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पाण्याबिोबि बािीक मातीिे कि पसु्तकातंभन णशिले ि ते णसमेंटसािखे णिकटले. अशािळेी पढेु 
णदल्याप्रमािे काम किाि ेलागते. 

 
कृिी १:– प्रथम सिय गं्रथ सोडिभन मोकळा किािा. शतय तेिढी माती सुिीने हलतया हाताने 

काढािी. नंति पाने पाण्यात टाकभ न शतयतो िाहत्या पाण्यात कापसाच्या बोळ्याने हलतया हाताने साफ 
किािी. साफ किताना छपाई घासली जािाि नाही हे पहाि.े पाने साफ झाल्यानंति स्िच्छ फडतयािि 
अथिा पाढंऱ्या टीपकागदािि सािलीत ती िाळत टाकािी. दमसि असताना ती दाबाखाली ठेऊन सिळ 
किािी. कायमिी दाबात ठेऊन िाळणिण्यािा प्रयोग करू नये. पानाचं्या ओलसिपिामुळे पानािंि बुिशी 
येण्यािा फाि संिि असतो. पाने पभियपिे िाळल्यानंति बाधंिी किािी. 

 
कृिी २:–मातीिा डाग असलेली पाने िगेळी काढभन त्यािंि साबिजेली सािखी लािभन ती ३४–

०४ णमणनटे तशीि िाहभ ध्यािी. नंति स्िच्छ िाहत्या पाण्यात एक एक पान बुडिभन घेऊन, ते कािेिि ठेऊन 
हलतया हाताने, स्पंज अथिा निम कंुच्याने त्याििील सिय माती काढािी. मग पाने पाण्यात टाकभ न 
साबिािा अंश साफ होईपयंत धुिािी. पािी णनथळभन द्याि ेि पाढंऱ्या टीपकागदामध्ये पाने कोिडी करून, 
सािलीत िाळिािी. 

 
णिजलेले गं्रथ केव्हाही उन्हात िाळिभ नयेत, कािि पाने उन्हात िाळल्याने त्यािें तुकडे पडतात ि 

फाटतात. णिजलेली पाने दमसि फडतयाने पसुभन घ्यािी ि खोलीत िाळिभन एकत्र किािी. पभिय 
िाळण्यापभिी पाने एकत्र करून दाब देऊन िाळत ठेिािी, म्हिजे पाने सिळ ताठ होतील. मग हि ेअसेल 
त्याप्रमािे पुस्तकािी बाधंिी किािी. 

 
पािास प न्हा खळ लावणे:–पुस्तकाचं्या पानािििी खळ जाऊन पाने खिाब झाली असतील ति 

त्यािि निीन थि देता येतो. हे काम फाि णकिकट, िळे घेिािे ि सािकाश किाि ेलागिािे आहे. त्याला 
खियही बिाि येतो. आपल्याकडे इतका खिय करून पुस्तक जपिे ठाऊकि नाही. खासगी संग्राहक असे 
काम मागत नाहीत. संशोधन गं्रथालये, णिद्यापीठ गं्रथालये यातभन अशा कामािी मागिी नाही. स्िस्त काम 
हि े असते. त्यामुळे अशा कामास मागिी नाही ि णगऱ्हाइक नाही ि कामगािानंासुद्धा माणहती नाही. 
कामगािबधंभंना माणहती असािी म्हिभन पानास खळ किण्यािी कृती देत आहे. 

 
कृिी:–खळ देण्याच्या कामाकिता उत्तमपैकी णजलेणटन अथिा आयकसग ग्लास (माशापंासभन 

बनणिलेला) अशा तऱ्हेिा उत्तम सिस िापिािा लागतो. २८ गॅ्रम (१ औंस) आयकसग ग्लास णजलेणटन अधा 
णलटि पाण्यात एक िात्र णिजत ठेऊन कामापभिी णफल्टि पेपि मधभन गाळभन घ्यािा. हे णमश्रि १२४° णडग्री 
गिम किाि.े गिम किताना णदव्यािी ज्योत मंद ठेिािी. १२४° णडग्री उष्ट्ितामान कामाच्या िळेी कायम 
असाि.े एका पाठोपाठ कागद णमश्रिातभन काढभन पाढंऱ्या टीपकागदािि ठेिभन िाळिाि े अथिा खोलीत 
दोऱ्या बाधंभन, दोऱ्यािंि िाळत टाकाि.े पुस्तकात पेख्न्सलच्या खुिा असल्यास अगोदि साफ किाव्या. 
कागदाला खळ लािभन झाल्यानंति पुस्तकािी पाने णिकटिभन नीट किािी. णििाग (सेतशन) करून थोडी 
थोडी पाने थोडासा दाब देिभन दाबभन ठेिािी म्हिजे पाने ताठ िाहभन िाळतील. 

 
िागंले णजलेणटन कसे ओळखाि ेयाणिषयी "िेंबसय एनसायतलोणपणडआ" मध्ये णदलेली माणहती–– 
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"णजलेणटनिी तपासिी नेत्र पिीके्षने करू नये. णजलेणटनिी पट्टी थंड पाण्यात णिजत ठेिािी. 
णिजल्यािि थोडेसे उकळते पािी पट्टीिि ओताि.े णजलेणटन शुद्ध असेल ति णपिळसि िंग येईल ि 
णमश्रिास थोडी णिकिाई येईल. उत्तम णजलेणटनच्या णमश्रिास िास णबलकभ ल नसतो. णजलेणटन अशुद्ध 
असेल ि साध्या मालापासभन बनणिले असेल ति सिसािा उग्रट िास येईल ि णमश्रिास सिसािी णपिळसि 
छटा ि जास्त णिकिाई िाहील." 

 
प स्िकाची पािे ध वूि शाई व डाग काढणे–– पुस्तकािी पाने धुिभन साफ किता येतात, पि या 

कामातं दक्षता फाि घ्यािी लागते. थोडासा जिी हलगिजीपिा झाला तिी सियि पसु्तक खिाब होऊन पभिय 
नाश होईल. अगदी अिश्य असेल तिि असे काम किाि.े 

 
शाई अथिा डाग णजलेणटनच्या गिम पाण्यात अथिा साध्या गिम पाण्यात पाने टाकल्याने णनघतात, 

पि काही िळेा जास्त कडक िसायन (केणमकल्स) उपयोगात आिाि ेलागते. गिम पाण्यात थोडी तुिटी 
टाकभ न त्या णमश्रिात कागद घातल्यास पुष्ट्कळ डाग णनघतात. मऊ कंुच्याने धुण्यािा साबि लािभन साधािि 
गिम पािी पुष्ट्कळ प्रमािात घालभन ते साफ धुिाि.े येिढ्याने डाग न णनघाल्यास जास्त कडक णमश्रिे 
िापिािी लागतात; ती पुढे णदली आहेत:– 

 
कृिी:–पाने धुण्याकिता पोटॅणशअम पिमगँनेटिे पािी तयाि करून कोमट किाि.े धुण्यािे कागद 

या णमश्रिात घालाि.े पानास गडद ताबंभस िंग येईपयंत पाण्यात ठेिाि.े कमीत कमी तासिि तिी ठेिािे. 
पोटॅणशअमच्या णमश्रिातभन कागद काढभन िाहत्या पाण्यात स्िच्छ होईपयंत धुिाि.े पाण्यात िंगािा 
थोडासुद्धा अंश णदसता कामा नये. नंति सल्फिस ॲणसड १ औंस, १ कपट पाण्यात णिितभन तयाि किाि.े या 
णमश्रिात कागद टाकल्याने स्िच्छ होतील. डाग णनघाले नाहीत ति कागद पुन्हा पोटॅणशअमच्या पाण्यात 
टाकभ न, साफ धुिभन नंति ते पुन्हा ॲणसडच्या पाण्यात टाकाि.े कागदािििे डाग अथिा शाई स्िच्छ 
होईपयंत ही णक्रया किािी. कागद साफ झाल्यानंति पाढंऱ्या टीप कागदामध्ये घालभन पािी काढाि.े अशा 
स्िच्छ केलेल्या कागदािी खळ जाते, ती पुन्हा द्यािी. (खळीिी कृती सुििातीस णदली आहे.) पुस्तकाच्या 
सुििातीच्या ि शिेटच्या पानानंा ही णक्रया णिशषे किािी लागते, कािि तीि पाने जास्त खिाब झालेली 
असतात. 

 
धुिभन साफ केलेल्या पानािंा िंग बदललेला असतो. पुस्तकातल्या बाकी पानाशंी णमळता िंग या 

पानासं किािा लागतो. या किता पुष्ट्कळ प्रकाििे िंग िापितात. त्यातं पोटॅणशयम पिमगँनेटिे पािी हे 
महत्त्िािे आहे. याने णपिळसि िंग येईल. िंग खळीच्या पाण्यात णमसळाियािे असतात. िंगािी छटा 
जमल्यानंति पसु्तकाचं्या पानाना िंग लािािा. 

 
ग्रीझ्  अथवा िेलाचे डाग:–ग्रीझ अथिा तेलािे डाग काढण्याकिता ‘इथि’ िापिाि.े इथि हा 

पदाथय ज्िालाग्राही आहे हे लक्षात ठेिाि.े ते डागाच्या िोिती गोलाकृतीने ओतत संबंध डाग हळभ हळभ 
झाकािा. टीप कागद डागािि ठेिभन त्यािरून लोखंडी गोळा (पॉणलकशग आयनय) अथिा गिम इस्तिी 
णफििािी. इथििा िापि हिशेीि खोलीत किािा, कािि हा पदाथय हिते णमसळिािा ि ज्िालाग्राही आहे. 
एक टक्का हायिोल्कोणिक ॲणसडच्या णमश्रिाने डाग णनघभ शकतो. डागािे कागद ॲणसडच्या पाण्यात 
टाकाि ेि नंति स्िच्छ पाण्यात धुिाि.े एकदम डाग न गेल्यास पुन्हा साफ होईपयंत ही णक्रया िालभ  ठेिािी. 
हायिोल्कोणिक ॲणसड शुद्ध असाि.े 
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चरबीचे डाग:– ििबीला इंग्रजीत Fat अथिा Tallow म्हितात. हे डाग काढाियािे असल्यास 
डागळलेला कागद टीपकागदाखाली ठेिभन िरून गिम इस्तिी (पॉणलकशग आयनय) सािखी णफििािी. 
टीपकागद तेलकट झाला की बदलािा. तेलकट अंश येिे बंद झाल्यािि डागाच्या जागी कागदाच्या दोन्ही 
बाजभस उकळते टिपेंटाईन कंुच्याने लािाि.े नंति कागदाला पुनः पाढंिेपिा आिण्याकिता िडँी िापिािी. 
ती सिसाच्या िाडं्यात उकळत्या पाण्यात ठेऊन गिम किािी. मग कापसाच्या अथिा कापडाच्या बोळ्याने 
कागदास लािािी. 

 
या पद्धतीने लाखेिे, सीकलग ितॅसिे, डाग काढता येतात. 
 
िेलाचे डाग काढणे :- कागदाििील तेलािे डाग काढण्याकिता खाली णदलेले णमश्रि साधािि 

दाट असे तयाि किाि.े ते डागािि पसरून १५ णमणनटे तसेि ठेिल्यानंति, कागद स्िच्छ गिम पाण्यात 
धुिभन िाळिािा. 

 
णमश्रिािे प्रमाि– 

५४४ गॅ्रम साबि. 
३४४ गॅ्रम माती. 
१४४ गॅ्रम िुनकली. 

 
बोटाचे ठसे (सिगर माकभ ):-िि णदलेल्या तेलाच्या णमश्रिाने बोटािें डाग णनघभ शकतात. डाग 

पभियपिे न णनघाल्यास सेणिनॉयि म्हिभन साबि णमळतो, तो िापिल्याने तो णनघतो. पि तो जिा जास्तिळे 
िाणहला ति पानािी छपाई जाण्यािी िीणत असते. हा धोका पतकरू नये. 

 
फाि जुन्या कागदािि डाग आले असल्यास ते तसेि िाहभ द्याि;े कािि कागद जुना असल्याने 

त्यािि प्रणक्रया किताना तो पभियपिे णनरुपयोगी होण्यािी िीती असते. 
 
िागंल्या कागदािि छापलेले पुस्तक िािताना पानािंि बोटािे ठसे उठतात. असे ठसे उठण्यािे 

कािि, णकत्येक िळेा िािकािंी बोटेि मळकट असतात अथिा काही व्यततींच्या बोटानंा नैसर्मगकि अणधक 
घाम येत असतो हे आहे ि त्यामुळे पुस्तकािी पाने मळकट होतात. हे डाग काढिे सोपे असते. 

 
कृिी–िागंल्यापकैी खोडिबि घेऊन हे डाग काढाि.े िबि िापिताना कागद खिाब होिाि नाही 

ि कागदािे ग्लेकझग, गुळगुळीतपिा, जािाि नाही इकडे लक्ष द्याि.े पान साफ झाल्यानंति त्यािरून पाि 
घासल्याने सिय पान स्िच्छ होते. आंबट पाि इिाण्याकडे णमळतो तो ह्यासाठी आिािा. 

 
काळ्या पेख्न्सलीिी खाडाखोड ि िेघा असल्यास ििीलप्रमािे कागद साफ किाि.े 
 
हचकटलेली पािे सोडहवणे-सोडणिण्यािा कागद, पाढंिा अथिा िंगीत इणमटेशन आटय ककिा 

आटय पेपि नसेल ति काम सोपे असते. आटय पेपिला जिासा जिी पाण्यािा अथिा ओलीिा अंश लागला 
तिी आटय पेपि णिकटतो. ह्यािे कािि त्याला गुळगुळीतपिाकिता लािलेली खळ, सिसयुतत णमश्रिे ि 
नंति गुळगुळीतपिाकिता केलेले कॅलें डकिग होय. कॅलें डकिग म्हिजे कागद बनणिण्याच्या णक्रयेत कागद 
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जिा दमसि असताना गिम रुळामंधभन ििपभि दाब देऊन कागद सोडण्यािी णक्रया होय. त्यामुळे कागदास 
तकाकी येते. आटय पेपििी पाने सोडणिता येत नाहीत. सोडणिल्यास दुसऱ्या पानािििी अक्षिे ती ओढभन 
काढतात. 

 
साधे पाढंिे छपाई-कागद (कप्रकटग पेपि) असल्यास ते सोडणिता येतात ि ते सोडणििे सोपेही 

असते. णिकटलेले छापील पान पाण्यात णिजत टाकािे, िागंले णिजले म्हिजे ते सहज सुटते. पान 
व्यिख्स्थत सुटल्यािि, पािी णनथळभन सािलीत उघड्या हिते िाळिाि ेि नंति सिय पुढील णक्रया किाव्या. 
कागद णिजल्याने कागदािी तकाकी जाते, पि छापील मजकभ ि िाहतो, ही महत्त्िािी बाब होय. 

 
शाई, डाग काढणे, ज िे कागद संर्ाळणे वगैरेंवर रासायहिक )केहमकल) हमया: –

कागदािे डाग िसायने िापरूनही काढता येतात. िसायने िापिताना ि णमश्रि तयाि किताना फाि दक्षता 
घ्यािी लागते. जिाशीसुद्धा िभक अथिा णनष्ट्काळजीपिा िालत नाही. या णक्रयेत कागद सडण्यािी िीणत 
असते. 

 
प्रथम िंग कशा प्रकाििा आहे ि तो कसा णनघभ शकेल, अथिा ओलसि केल्यास कागदातील द्रि 

शोषण्याच्या णक्रयेमुळे तो अणधक पसितो की काय हे पाहाि ेलागते. पुस्तकातील एखादा लहानसा णठपका 
णनिडभन त्यािि प्रणक्रया किािी ि अशा जागी यश आल्यास मग पुढील कामास सुििात किािी. 

 
सूचिा:–णमश्रिे किताना कािेिी अथिा िागंल्या एनॅमलिी िाडंी िापिािी, इति िाडंी खिाब 

होतात. ज्या णठकािी कािेिे बभि म्हटले आहे तेथे तेि िापिले पाणहजे. इति बुिे िालिाि नाहीत. 
णमश्रिात घालण्यािे पािी णडख्स्टल िॉटिि, शुद्ध केलेले पािीि, िापिाि.े 

 
डाग साफ किण्याच्या कामी सहा प्रकाििी णमश्रिे सियसाधाििपिे उपयोगी पडतात. ती अशी:-- 
 
(१) पोटॅणशअम पिमगँनेट (KMnO₄) १ गॅ्रम पोटॅणशअम पिमगँनेट १४४ णमणलणलटि पाण्यात 

णिििाि.े पोटॅणशअम पभिय णििघळल्यानंति कािेच्या बिुाच्या बाटलीत िरून ठेिाि.े याला १% णमश्रि 
म्हितात. 

 
(२) सोणडयम हायिोसल्फाईट (No₂S₂O₄) ५ गॅ्रम सोणडयम हायिोसलफाईड १४४ णम. णल. 

पाण्यात णिििाि.े णििल्यानंति कािेच्या बुिाच्या बाटलीत ठेिाि.े दििळेी आपल्या कामास लागेल एिढेि 
णमश्रि काढाि.े एक दोन णदिस पुिेल इतकेि ते तयाि किाि.े जास्त केल्यास ते खिाब होते. याला ५% 
णमश्रि म्हितात. 

 
(३) पोटॅणशअम पिमगँनेट ४·५% (KM₂O₄) णमश्रि आणि ४.०% ऑिथोफॉस्फेट ॲणसड (H₃PO₄

) ही दोन्ही एकत्र घेऊन १४४ णम. णल. पाण्यात णिििािी. प्रथम पोटॅणशअम पिमगँनेट ि नंति 
ऑिथोफॉसफेणिक ॲणसड घालाि,े णमश्रि तयाि झाल्यािि बाटलीत ििाि.े हे णमश्रि एकदोन मणहने 
णटकते. 
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(०) पोटॅणशअम पिमगँनेट (KmnO₄) 6·5% आणि २-०% ऑिथोफॉसफेणिक (H₃PO₄) ॲणसड 
१४४ णम. णल. पाण्यात णमसळभन सािखे किाि.े िागंले मुिल्यानंति बाटलीत ििाि.े 

 
(५) सायणरक ॲणसड अथिा ॲसेणटक ॲणसड णमश्रि–१ गॅ्रम सायणरक ॲणसड अथिा १ णम. णल. 

ॲसेणटक ॲणसड १४४ णम. णल. पाण्यात णिििाि.े 
 
(६) ब्लीकिग पािडि णमश्रि १४% ब्लीकिग पािडि घेऊन पािडििि १४४ णम. णल. पािी ओताि.े 

झाकि असलेल्या िाडं्यात हे णमश्रि २० तास ठेिाि.े नंति ते णमश्रि िागंल्या जाड फडतयातभन गाळभन बंद 
बाटलीत ठेिाि.े 

 
प्रत्यक्ष डाग काढणे:–कृती १-(१) एक पाढंिी काि (ग्लास शीट) घेऊन, कािेिि स्िच्छ 

किण्यािा कागद ठेिािा. या दोहोंमध्ये डागाखाली णफल्टि पेपि घालािा. 
 
(२) तयाि केलेले १% पोटॅणशअम पिमगँनेट णमश्रि (सोल्यभशन) डागाि लािाि.े 
 
(३) २-३ णमणनटानंंति णफल्टि पेपिने अथिा टीपकागदाने डाग िाळिािा.नंति ५% सोणडयम 

हायिोसलफाईड (Na₂S₂O₄) लािाि.े डागािा िंग ताबंभस असेल ति तो णनघेपयंत ही णक्रया २-३ िळेा 
किािी लागेल. सोणडयम हायिोसलफाईडला बाजािात "हायिो" म्हितात. 

 
(०) ब्लीकिग सोल्यभशनिी णक्रया सपंल्यानंति कागद पाण्याने धुिािा. कागद स्िच्छ धुतल्यानंति 

अमोणनयम सोल्यभशन लािाि.े ४·५ णम. अमोणनया १४४ णम. पाण्यात णमसळभन अमोणनया सोल्यभशन तयाि 
होते. ते कागदास लािल्यानंति स्िच्छ धुऊन तो िाळिािा. 

 
डाग काढणे:– कृती २-(१) डागािी जाग ४·५ पोटॅणशअम पिमगँनेट (KMnO₄) ि ०% 

ऑिथोफॉसफेट (H₃PO₄) णमश्रिाने ओली किण्यािी णक्रया ५ ते २४ णमणनटे िालभ  ठेिािी. नंति णफल्टि 
पेपिने णमश्रि लािलेली जागा िाळिािी. 

 
(२) ५% Na₂S₂O₄ णमश्रि िापरून पोटॅणशअम पिमगँनेटमुळे आलेला ताबंभस डाग पभिय णनघेपयंत 

ही णक्रया किािी. 
 
(३) ििच्या कृतीनंति णशल्लक िाणहलेले डाग ब्लीणिग सोल्यभशन लािभन पभिय साफ किाि.े 
 
ििील सिय कृती केल्यानंति णपिळे डाग णदसल्यास या कागदातं मेकॅणनकल िुड पल्पिे प्रमाि 

जास्त आहे असे समजाि ेि हा णपिळा डाग खाली णदल्याप्रमािे काढािा. 
 
(अ) १%पोटॅणशअम पिमगँनेट (KMnO₄) णमश्रि कागदास लािभन २-३ णमणनटानंंति स्िच्छ 

धुिािा. कागद स्िच्छ धुतला गेला अथिा नाही हे "ब्लभ  णलटमस" पेपिने पाहाि.े कागद धुतला गेला 
नसल्यास ब्ल्यभ णलटमस कागद लाल होईल. णलटमस कागदािा िंग णनळाि िाणहल्यास कागद स्िच्छ 
झाला असे समजाि.े 
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(ब) नंति कागदास सोणडयम हायिोसलफाईड Na₂S₂O₄ णमश्रि लािाि.े 
 
(क) कागद स्िच्छ पाण्याने धुिािा. 
 
छापाच्या शाईचे डाग काढणे:–कागदातं छापािी शाई (स्टँकपग इंक) जास्त शोषली गेली 

असेल अथिा लाकडी लगदा(मेकॅणनकल िभड पल्प) जास्त प्रमािात असेल, अशा कागदािििी शाई 
काढिे कठीि असते; कािि शाई कागदाच्या तंतभने शोषलेली असते. 

 
याकिता पोटॅणशयम पिमगँनेट (KMnO₄) णमश्रिातील ऑिथो फास्फेणिक ॲणसड (H₃PO₄) िे 

प्रमाि २-० mL किाि ेि H₃PO₄ फॉसफेणिक ॲणसड १४४ णम. णल. KMnO₄ णमश्रिात णमसळभन जिा जास्त 
कडक णमश्रि िापिाि.े  

 
कागदामध्ये आतापयंत शाई शोषभन गेलेल्या कागदास दोन्ही बाजभंनी णक्रया किािी. 
 
रंगीि पेक्न्सलीच्या ख णा काढणे :- प्रयोगाकिता खुिेिा एक लहानसा कबदभ णनिडािा ि त्या 

िागािि ४·5% KnMO₄ ि २-० थेंब N₃PO₄ लािाि.े या कृतीनंति सोणडयम हायिोसल् फाइड (Ne₂S₂O₄) 
णमश्रि िापिाि.े 

 
िेषेिा िंग कमी होत आहे असे णदसल्यास पुन्हा एकदा ििील णमश्रि िापिाि े ि नंति स्िच्छ 

पाण्याने साफ किाि.े 
 
िेषेच्या िंगात समाधानकािक फिक पडत नसल्यास १% ब्लीकिग पािडििे णमश्रि िापिाि.े 
 
(अ) निीन तयाि केलेले ब्लीकिग पािडििे णमश्रि डाग साफ णनघेपयंत लािाि.े 
 
(ब) ५ ते ८% सोणडयम हायिोसल् फाईडिे णमश्रि लािाि ेि डागािा िाग पाण्याने स्िच्छ धुऊन 

काढािा. या कृतीनंति अमोणनयाच्या पाण्याने कागद स्िच्छ धुिािा. अमोणनया गसॅ उडभन जािािा आहे. 
तिी बाटली नेहमी बंद ठेिािी. 

 
रंग काढण्याच्या कामाि घ्यावयाची काळजी :- काम कििाऱ्या मािसाने पके्क लक्षात ठेिाि ेकीं 

आपि िसायनाच्या (केणमकल) णमश्रिािा उपयोग कित आहोत. ते िापिताना आपल्या शिीिास अपाय 
होिाि नाही ह्यािी काळजी घ्यािी लागते. त्यािे पणििाम एकदम अंगािि णदसत नाहीत; तिीही 
प्रथमपासभनि सािध असाि ेहे उत्तम. स्ि-संिक्षिाथय खालील गोष्टी अिश्य केल्याि पाणहजेत. 

 
ही सिय णमश्रिे िापिताना केव्हाही ती बोटानंी लािभ नयेत, कािि ती सियि णनिणनिाळ्या 

ॲणसडपासभन बनणिलेली असतात. णमश्रि लािण्याकिता डोळ्यात औषध घालताना िापितो, तशा 
प्रकाििी लाबं कािेिी नळी (Pipet णपपेट) िापिािी अथिा टोकदाि लाकभ ड घेऊन त्यािि कापड गंुडाळभन 
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त्यािा कंुिला (िश) किािा ि तो िापिािा. ते णमश्रि नीट पसिण्याकिता कािेिा दाडंा (ग्लास िॉड) 
िापिािा. णपपेट णमळालीि नाही ति डोंळ्यात औषध घालण्यािा िॉपिही िालतो. 

 
(१)कागदाििील मोठे डाग काढण्याकिता १%पोटॅणशअम पिमगँनेट णमश्रिामध्ये कािेच्या 

िाडं्यात तो कागद बुडिभन ५ ते १४ णमणनटे तसाि ठेिािा. नंति ५% Na₂S₂O₄ णमश्रिाने साफ करून 
स्िच्छ पाण्याने धुिािा. 

 
(२) Na₂S₂O₄ णमश्रिाने स्िच्छ होण्यािी णक्रया फाि सािकाश होत आहे असे आढळभन आल्यास, 

ती जलदी किण्याकिता णमश्रिात १% सायणरक अथिा ॲसेणटक ॲणसडिे पािी डागाच्या जागी लािाि.े 
 
(३) ज्या खोलीत हे काम किण्यािी व्यिस्था असेल ती उघडी टाकभ न हिा खेळती ठेिािी. 

हायिोतलोणिक ॲणसड सोल्यभशन उघडे ठेिभ नये. हायिोतलोणिक सोल्यभसन दििळेी मोठ्या साठ्याच्या 
बाटलीतभन काढभ  नये. अंदाजे कामाकिता लागेल तेिढेि लहान बाटलीत काढभन ठेिाि.े कामाकिता 
काढलेले हायिोतलोणिक ॲणसड पन्हळीच्या बाटलीत ठेिािे, म्हिजे टाकण्यास सोईिे पडते. 

 
सूचिा–(१) सिय णमश्रिे बाटल्यातभन ठेिािी. बाटल्यानंा कािेिी बुिे असािी. (२)ॲणसडिे काम 

किताना िबिी हातमोजे िापिाि.े सुिणक्षततेच्या दृष्टीने हे महत्त्िािे आहे. (३) ॲणसडिे सिय काम किताना 
मुखिटा (हभड) िापिािा अथिा नाक, तोंड रुमालाने बाधंभन काम किाि.े 

 
िाउंटिपेिची शाई काढणे :–या णमश्रिात सोणडयम पितलोिेट ि ऑगझणॅलक ॲणसड असते. 

शाईच्या डागािा िडकपिा ि दाटपिा यािि ॲणसडिे कमीजास्त प्रमाि अिलंबभन असते. त्याप्रमािे 
आपिास हि ेतसे णमश्रि किाि.े प्रथम एक लहान णठपका णनिडभन त्यािि प्रयोग किािा. 

 
रबर·:–पुस्तकाच्या कव्हििे कापड, िामडे िगैिे साफ किण्याकिता िबि िापितात आपल्याकडे 

बाधंिी कामगाि असे िबि िापित नाहीत. या िबिािा फाि िागंला उपयोग होतो. हे िबि तयाि करून 
घ्याि ेलागते. स्िच्छतेकिता िबि िापििे इष्ट आहे. 

 
रबर करण्याची कृिी :–पिॅा िबि (शुद्ध िबि) हे काळे दगडासािखे टिक असते. हे िबि घेऊन 

त्यािे बािीक तुकडे किाि.े सिय तुकडे मोठ्या तोंडाच्या बाटलीत िरून तुकडे झाकले जातील इतके 
पेरोल अथिा शुद्ध िॉकेल (बेंझोल अथिा बेंझीन) घालाि.े अगदी पाढंिे असते ि लिकि उडते ते िॉकेल 
िापिाि.े ते आठ णदिस तेलात ठेिभन त्यातील तेलािा अंश उडभन जाऊ द्यािा. मग ते साफसुफीकिता 
िापिाि.े हे िबि स्पंजसािखे िागंले मऊ होते. त्याने पुस्तकािििी घाि पुसण्याने ती िबिमध्ये येते ि ते 
कडक बनत जाते. कडक झालेले िबि णनरुपयोगी होते. 

 
चामडे कडक झा्यास हमश्रण–आपल्याकडील बदलत्या हिामानािा पणििाम िामड्यािि 

होतो. त्यामुळे िामडे कडक ि णढसभळ बनते ि तुकडे पडभ  लागतात. िषातभन दोन िळेा तिी खालील णमश्रि 
लािल्यास पुस्तकाििील िामडे िागंले िाहभन पुस्तकािे आयुष्ट्य िाढते. इतकेि नव्हे, ति पुन्हा पुन्हा त्यािा 
बाधंिीखिय किािा लागत नाही. 
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णमश्रि लॅनोलीन – ९ औंस 
मेि शुद्ध – १/२ औंस 
सीडि िुडऑइल – १ औंस 
पॅिाणफन केक – ११ औंस 

 
िव्या प स्िकाचें हकडी वगैरेपासूि संरक्षण–पुस्तके निीन अथिा जुनी बाधंभन आल्यानंति 

णशडी अथिा कपाटात ठेिण्यापभिी खाली णदलेले णमश्रि लािल्यास उपद्रि होत नाही. 
 

हमश्रण करण्याची रीि:– 

 १% (मापाने) मितयभणिक तलोिाइड 
 ५% (मापाने) बीििभड क्रीओसोट 

 
ििील दोन्ही पदाथय मेणथलेटेड ख्स्पणिटमध्ये णमसळाि.े पुस्तकािी पाठ, खोबि, ि आतील पठु्ठा, 

पाठीिी खोबि या सिय णठकािी बािीक कंुच्याने अथिा णपसाने ते लािािे, यामुळे पुस्तकािे संिक्षि होते. 
 
सूचिा :- णिशषे लक्षात ठेिण्यािी ि कटाक्षाने पाळण्यािी मुख्य गोष्ट म्हिजे कोितेही णमश्रि 

लािताना कंुिा िापिाियािा असतो. णमश्रि तयाि किताना त्यात हात बुडिभन ढिळण्यािी णक्रया 
किाियािी नाही. असे किाियािे असेल ति िबिी हातमोजे िापिले पाणहजेत. ही सिय णमश्रिे णिषािी 
असतात. 

 
पािाचंी द रुस्िी )हचकटवाहचकटवी:( – या प्रकििात णदलेल्या माणहतीप्रमािे सिय काम करून 

झाल्यानंति पानािंी दुरुस्ती हा िाग येतो. पाने व्यिख्स्थत णिकटणिल्याखेिीज णटकिाि नाहीत. 
णिकटणिण्याकिता शतयतो कागद मभळ कागदाच्या िंगािा असािा. ज्याप्रमािे िामडी कामात िामडे 
णछलतो ि काठ (कड) साफ कितो त्यािप्रमािे कागद णछलािा लागतो. म्हिजे णिकटणिल्यानंति पानािी 
जाडी णिकटणिल्याजागी सािखी येईल. 

 
पानामध्ये िडेेिाकडे फाटले असल्यास त्याजागी बािीक कंुिाने खळ लािभन मग अक्षिे बिोबि 

धरून ते णिकटिभन घ्याि.े नंति फाटलेल्या िागािरून बटि अथिा णटशभपेपििी रंुद पट्टी लािािी. 
 
प स्िके संर्ाळण्याकरिा हमश्रण:– णकडीपासभन पुस्तके संिाळण्याकिता खाली णदलेले णमश्रि 

िापिाि.े हे णमश्रि थोड्याफाि फिकाने इंग्लंडमध्ये णिणटश म्युणझयम ि िाितात नॅशनल अकाइव्हज्  या 
णठकािी िापितात. 
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िॅशिल आकाइव्हज िे स चहवलेले हमश्रण. 

हेतसने ११ औंस 
ॲनयेरोस लॅनोणलक ९ औंस 
सीडििभड ऑईल १ औंस 
मेि शुद्ध १/२ औंस 

हिहटश म्य हझयमचा िॉम्यूभला 

हेतसने ११ औंस 
ॲनयेिोस लॅनोकलक ७ औंस 
सीडि िभड ऑईल १ औंस 
बीज ितॅस १/२ औंस 

 
बुिशी (Mildew) पासभन सिंक्षि किण्यासाठी हे णमश्रि तयाि कितात णसलोनच्या शास्त्रीय 

संशोधन ससं्थेने सुिणिलेले णमश्रि पुढीलप्रमािे– 
 

शलॅेक प्लेतस (पत्तीलाख) ३/० पौंड 
मखॅ्स्टक १/० पौंड 
सनॅिेक १/० पौंड 
कापभि १ औंस 
अल्कोहोल २ णलटि 
लव्हेंडि २ औंस 
मितयभणिक तलोिाईड ४·७ गॅ्रम 

 
यापासभन साधाििपिे २॥ ते ३ णलटि सोल्यभशन तयाि होईल. सिय द्रव्ये िागंली णमसळभन ढिळािी 

ि काही िळे णमश्रि तसेि ठेिभन मग गाळभन घ्याि.े नंति ते कंुच्याने, अगदी पातळ िशाने बुिशीिि लािाि.े 
िाळल्यानंति कपाटात पुस्तके ठेिािी. िश अल्कोहोलने धुिािा. हे णमश्रि णिषािी आहे. बोटानंा णबलकभ ल 
लागता कामा नये. 

 
फ्लोणिडाच्या युणनव्हर्मसटी गं्रथालयाने तयाि केलेले णमश्रि पुढीलप्रमािे– 
 

इथेल सेल्यभलोज (टाईप नं. ७) १४ १/२ औंस 
णशिलॅले एतसरॅतट १/२ औंस 
झायलॉल ३ १/२ क्वाटय 
बेथॉनल ६ औंस 
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ििील णमश्रि लािल्याने झुिळापासभन संिक्षि होते. ते लिकि िाळते त्यामुळे लािताना ििािि 
लािाि ेलागते. 

 
                                                :- 

 
वेखंडाची पूड:–पुस्तकािंी णनगा िाखण्यासाठी त्याचं्या पानातं मधभन मधभन िखंेडािी पभड घालािी 

ि पुस्तकाचं्या सगं्रहात मधभन मधभन िखंेडािे तुकडे ठेिाि ेअसे इणतहासकाि कै. िाजिाडे ि कै. श ंश्री. देि, 
धुळे (िामदास िामदासी) याचं्या अनुििािरून णसद्ध झाले आहे. जुन्या पोर्थया िगैिे जपभन ठेिण्यासाठीही 
िखंेडािे लाबं लाबं तुकडे पोथीच्या बंधनात घालाि.े 

 
िखंेडाच्या पुडीप्रमािे पुस्तकािंी णनगा िाखण्यासाठी पसु्तकाजंिळ सापािी कात ठेिली म्हिजे 

पुस्तके नीट िाहतात असा काहींिा अनुिि आहे. 
 
संशोधनाने आता इततया गोष्टी साणंगतल्या आहेत की पसु्तकािें संिक्षि सहज शतय झाले आहे. 
 
मी स्ितः केलेल्या, अनुििलेल्या ि िािलेल्या ज्ञानािे सिय िाडंाि कामगाि बंधभ ि सहकािी याचं्या 

किता शब्दातं साणंगतले. ज्यािा त्याने उपयोग किािा. यदाकदाणित मा्या सागंण्यात काही िभक झाली 
असल्यास कळिाि.े तसे कळणिल्यास सुधाििे शतय होईल. प्रत्येकािे अनुिि िगेळे असतात. िुकीिी 
दुरुस्ती अिश्य किीन, पि मला कळले पाणहजे. 

 
या िागातील हे प्रकिि णिज्ञानाच्या िसायनशास्त्राििि आधाणित आहे. णिज्ञान िाढत जािाि ि 

िळेोिळेी त्यात संशोधनािी िि पडत जािाि हे णनणित आहे. निीन संशोधनािा फायदा घ्यािा इतकेि 
सागंभन या प्रकिापुिती िजा घेतो.  

❀    ❀ 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     –       
    ३    
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प्रकिि पणहले 
बाइसंडगशी सबंंहधि व्यवसाय 

 
पुस्तकाच्या पणहल्या िागात पुस्तक उत्तम बाधंिे, ज्याला इंग्रजीत Art of Book-binding 

म्हितात, त्याला अनुसरून सिय बाबींिा णििाि केला आहे. ज्याला ही कला अिगत आहे, असा मनुष्ट्य याि 
व्यिसायाशी सलंग्न असे छोटे धंदे ि कामे स्ितंत्रपिे ही करू शकतो ि आपली उपजीणिका िालिभ शकतो. 
आज णकत्येक लोक असे व्यिसाय किीत आहेत ि मानाने जगत आहेत. सिाना छापखाना काढिे शतय 
नसते. आता पभिीप्रमािे छापखाना म्हिजे जुळिी (कंपोकझग) छपाई ि बाधंिी ही सिय कामे एका णठकािी 
न होता, णनिणनिाळ्या णठकािी णििागली जाऊ लागली आहेत. पभिी छापखान्यात बाईंकडग हा मोठा णििाग 
असे, आता तो छोटा झाला आहे. प्रकाशन हा एक स्ितंत्र व्यिसाय बनल्यामुळे प्रकाशक आपली पुस्तके 
हिी तेिढी ि हिी तशी जरूिीप्रमािे इति व्यािसाणयकाकंडभन बाधंिभन घेतात. त्यामुळे ती छापखान्याबाहेि 
बाधंली जातात. आज छापखान्यामध्ये टंकजुळिी (कंपोकझग) ि छपाई हे दोनि णििाग मुख्यतः िाणहलेले 
आहेत. छापखान्याने ती जुळिी करून छापभन णदल्यानंति पुढील सिय काम म्हिजे त्या कागदानंा पुस्तकािें 
रूप देण्यािे कायय बाधंिीिे खाते किते. अलीकडे पुस्तकािंी बाधंिी कििािी स्ितंत्र खाती मंुबई, 
कलकत्ता, णदल्ली िगैिे मोठ्या शहिातंभन णनघालेली आहेत. पुिेही त्या मागािि आहे. असे होण्यात िभक 
काही नाही. त्यामुळे कामािी णििागिी होऊन काम व्यिख्स्थत होते.पाणिमात्य देशातं अशा प्रकाििे स्ितंत्र 
पुस्तकबाधंिी कािखाने मोठ्या प्रमािात आहेत. तेथे छापलेले कागद येतात ि घड्या घालिे, जुपी कििे 
(फॉमय ओळीत लाििे), णशलाई कििे िगैिे, पुस्तक तयाि होण्यापययत सिय कामे येथे होऊन पसु्तक बाहेि 
पडते. बाइकंडग हा एक स्ितंत्र ि मोठ्या प्रमािात याणंत्रक सहाय्याने होिािा व्यिसाय आहे. पैशािे बळ 
असेल ति मािभस लाखािी यंत्रसामुग्री आिभन मोठ्या प्रमािािि हा धंदा िाढिभ शकतो. णशक्षिाच्या 
िाढीबिोबि पुस्तकाचं्या पुििठ्याकिता अशा जलद गतीने याणंत्रक पद्धतीच्या बाधंिीव्यिसायािी आज 
जरूिी आहे. ककत्येक िळेा पुस्तक छापभन होते, पि बाइकंडग लिकि न होण्याने अडते, याला कािि 
हाताने सिय प्रणक्रया किण्यास मनुष्ट्यबळ कमी पडते. 

 
जुळिी ि छपाईकिता स्ियिंणलत (ऑटोमणॅटक) यतें्र णनमाि झाली. त्यािंा कामािा िगे िाढला. 

त्याप्रमािे बाधंिीमधल्या णक्रया किण्यािा िगे िाढिे जरूिीिे आहे. तो मात्र हिा तसा िाढला नाही. हा 
िगे िाढणििे जरूि आहे. प्रत्येक व्यततीने आपल्यास पििडतील त्याप्रमािे यंत्रािी णनिड ि खिेदी किािी. 

 
पुस्तकाच्या बाधंिीिे काम यंत्रसहाय्याने जलद गतीने होण्यािी आिश्यकता आहे. बँकानंा 

लागिािी लेजसयही मोठ्या प्रमािािि लागभ लागली आहेत; कािि बँकेिे व्यिहाि ि शाखाही पुष्ट्कळ 
िाढल्या. बकँािंी लेजि बकेु बाधंिे ि त्याचं्या जरुिीप्रमािे णिणशष्ट पद्धतीने ती बाधंिे हे महत्त्िािे काम 
असते. त्याबिोबिि दििोजच्या हाताळण्यात ही बकेु णटकािी अशा िीतीने ती बाधंािी लागतात. 

 
आपल्याकडे छापखान्यातभन बँकािंी लेजि बकेु छापभन बाधंतात. या लेजिच्या कामाकिता, एक 

संपभिय याणंत्रक सहाय्याने िालिािी स्ितंत्र बाइंडिी णनघाली, ति तीही िालण्याजोगी पणिख्स्थती आहे. 
णतला सुद्धा यंत्राकिता लाखाने िाडंिल लागेल. ते उिे किता आले ति व्यिसाय उत्तम िीतीने िालेल. 

 
हळभहळभ बाइंकडग कामगािातं लेजि िकय  कििािे कामगाि कमी होत िालले आहेत. काही िषानी 

अशा कामगािािंी नडही िासेल. 



 अनुक्रमणिका 

सियि णठकािी आपि हाताने काम करू म्हटल्यास ते शतय नसते. हातकामाने कामािा उठाि होत 
नाही आणि व्यापािी दृष्टीने ति कामािा उठाि ही बाब फाि महत्त्िािी असते. अशािळेी यंत्रसहाय्य घेिे 
आिश्यक होते. आिखी महत्त्िािी गोष्ट लक्षात घेतली पाणहजे ि ती म्हिजे तयाि मालाच्या णिक्रीिी ककमत 
होय. हातकाम ि याणंत्रक सहाय्याने केलेले काम यात कििािळ म्हिजे मजुिी (लेबि कॉस्ट) या बाबतीत 
खभप फिक पडतो ही महत्त्िािी बाब आहे.  

 
एकदा बाजािात उतिल्यानंति तेथे िढाओढ ही येिािि. आपि णकतीही िागंला माल बनणिण्यािे 

ठिणिले तिी त्याला मागिी णकती ि त्या मालािा खप काय हे णििािात घ्याि ेलागते. बाजािात माल कसा 
येतो, त्यािा दजा ि िापिलेला कच्चा माल कोित्या प्रकाििा आहे हे सिय पाहभनि आपला माल बनिािा 
लागतो. तशा प्रकाििा माल करूनि बाजािात णटकाि धिािा लागतो. या सिय बाबींिा णििाि कििािा 
यशस्िी होतो.  

 
उत्तम दजािा माल केल्यास तो खपण्यास णगऱ्हाइक पाहाि ेलागले. सियि णगऱ्हाइक स्िस्त माल 

पसंत कितात असे नाही. िागंल्या मालासही णगऱ्हाइक णमळते ि ते जास्त पैसे देऊन माल घेते. 
 
तयाि झालेला माल बाजािात पाठणिला जातो. त्यािी णिक्री होिे हा पढुील प्रश्न पडतो. ज्या 

मालािा उठाि ििपभि होतो असाि माल दुकानदाि दुकानात ठेितात ि तो दुकानदाि सागेंल त्याप्रमािे 
तयाि करून द्यािा लागतो. 

 
धंदा मोठा नसल्यास यंत्रािी णनिड किताना, शतयतो पायाने िालणिता येिािी (फभ ट ऑपिेटेड) 

यंते्र घेण्याने कामगािािे दोनही हात कामास मोकळे िाहतात, पायाने यतं्रास गती देता येते ि कामाच्या 
उठािात िाढ होते. शततीिि (णिजेिि) िालिािी यतें्र, सुरुिातीस, ककमतीच्या दृष्टीने पििडत नाहीत. 
धंदा िाढल्यास शततीिि िालिािी यंते्र णिकत घ्यािी ि त्यािें कामािा उठाि किािा म्हिजे ििपभि फायदा 
काढता येतो. णिशषे लक्षात ठेिण्यािी गोष्ट म्हिजे यंत्रािी णनिड किताना, आज जिी ते पायाने िालिािे 
असले तिी नंति त्याि यंत्राला योग्य िळेी शततीिी जोड देता येईल अशी सोय असािी. फायदा एिढाि 
की नंति थोडा खिय केल्याबिोबि आपले पणहलेि यंत्र उपयोगातं आिता येते ि आपल्या व्यिसायात खंड 
पडत नाही. 

 
           (      ) 

 
आकडे माििे (नंबकिग) हे एक मोठे ि प्रसंगी िळे खािािे काम मुद्रिालयात असते; पुष्ट्कळ 

णठकािी हे काम बाहेरून कििभन घेतात. फािल्या िळेेिा उपयोग म्हिभन हे काम कििािे कामगाि आहेत. 
बैठे ि कमी मेहनतीिे काम असल्याने स्त्री िगांस ते उत्तम आहे. पुष्ट्कळ णस्त्रया हे काम करून पसेै 
णमळणितात. नंबकिगिे काम किण्यास जागाही फाि लागत नाही. जागा लागते ती छापखान्यातभन नंबि 
मािण्यास आलेले काम ठेिण्याकिता. आकडे मािण्यािे काम पुिे झाले की ते पित पुढील प्रणक्रयेकिता 
मुद्रिालयात जाते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
िंबसरग महशि (आकडे यतं्र) 

 
बाइकंडगमध्ये सियसाधाििपिे हाताने आकडे मािण्यािे यंत्र िापितात, आपल्या जरूिीप्रमािे 

लहान ककिा मोठ्या आकड्यािें यंत्र णनिडाि.े आकड्याचं्या मशीनने १ ते ९९९९९ पयंत म्हिजे १ 
लाखापयंत आकडे मािता येतात. आकड्यािी ० ि ५ िके्र असतात. या मशीनमध्ये एकपासभन पढेु 
अनुक्रमाने आकडे (िकनग नंबि) मािता येतात, त्यािप्रमािे दोन िळेा (डुख्प्लकेट), तीन िळेा णरख्प्लकेट), 
ि िाि िळेा (क्वॉिपल) तोि तो आकडा मािण्यािी पि व्यिस्था केलेली असते. 

 
यंत्रािे आकडे मािताना शाई लािण्यािी सोय शाईच्या गादीने केलेली असते. 
 
यंत्र एकदा खाली दाबले की कागदािि आकडा पडतो ि ख्स्प्रगंने तो िि उिलला जाऊन तेथे 

पुढला आकडा येतो. ही आकडे क्रमाने हालण्यािी णक्रया अशी स्ियंिणलत आहे. 
 
आकडे मािण्यािी यंते्र पिदेशी आहेत. आपि तीि िापितो; पि आता हातािे आकडे मािण्यािी 

यंते्र िाितात बनभ लागली जाहेत. 
 
इंग्रजी आकडे असलेल्या यतं्राप्रमािे आता देिनागिी (मिाठी) आकडे असलेली यंते्र णमळतात. 
 
आकडे मािण्याच्या यंत्रात दुसिा एक प्रकाि आहे. या यंत्राने छापतानाि फॉमयमध्ये घालभन नंबि 

छापिे शतय होते. छापिे ि नंबि माििे या दोन गोष्टी एका िळेी झाल्याने एक मोठे काम सोपे होते. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
बॉलस िंबसरग 

 
या मशीनमध्ये दोन प्रकाि आहेत. पणहल्या प्रकािात हे यंत्र दििळेी पढुिा नंबि (फॉििडय) मािते. 

यािी सुििात १ पासभन होते ि शिेटिा नंबि िि येतो. दुसऱ्या प्रकािात शिेटिा नंबि प्रथम लाितात. 
दििळेी एक आकडा छापला गेला की त्याच्या मागील आकडा पुढे येतो. या मशीनला बकॅ्वर्डय म्हितात या 
मशीनने नंबि मािल्यास पुस्तकाच्या शिेटच्या पानापासभन सुििात किािी लागते, कािि नंबि १ सिात 
शिेटी येतो. बाइंकडगच्या दृष्टीने ही यंते्र िागंली, कािि ओळीने नंबि असल्याने कामास घेिे सहज शतय 
होते. या यंत्रािी उंिी टाईपच्या उंिीइतकीि असल्याने टाईप फॉमय बिोबि घालिे शतय होते; इतििळेी हे 
यंत्र िापिता येत नाही. छापण्याच्या िळेीसुद्धा मशीन कामगािास सािधपिाने काम किाि ेलागते. एखादा 
नंबि सुटल्यास त्या जागी खुिा घालाव्या लागतात म्हिजे बाधंिी कामगाि आपल्या कामाच्या िळेी त्या 
िुका दुरुस्त कितो. 

 
पायािे चालणारे आकडे यंत्र:– हे मशीन पायाने िालिभन दििळेी खटका दाबल्याबिोबि 

नंबकिगिा िाग खाली येऊन नंबि पडतो. यंत्र िि उिलले जाताना आकडा बदलतो. या यंत्रािि काम 
किताना कामगािािे दोन्ही हात सुटे िाहतात ि पाने उघडिे सुकि होते, पि हे यंत्र फािसे प्रिािात नाही. 

 
यंत्राची काळजी:– काम झाल्यानंति यंत्रातील शाईिी गादी (पॅड) काढभन, ते तेलात बुडिभन 

झाकिाच्या डब्यात ठेिाि े म्हिजे यंत्र िागंले िाहते ि यंत्राच्या बािीक िागात शाई िाळत नाही. ते तेल 
शुद्ध िॉकेल अथिा पेरोल असाि.े कामाच्या अगोदि दोन तास, मशीन तेलातभन बाहेि काढभन ठेिल्याने तेल 
उडभन जाते ि मशीन कामास घेता येते. शाईिे पॅड अथिा गादी तेलात टाकाियािी नसते. तसे केल्यास ती 
खिाब होते. गादी खिाब झाल्यास निी णमळते. गादी िागंल्यापकैी बुिनुसािी असते. 

 
        –       ज          

 
कागद फाडण्यािे जागी, सिळ िोके पाडण्यािे कायय होते, याला पफोिेंकटग म्हितात. ही सिय 

िोके एकाि ओळीत एकाि आकािािी पाडण्यासाठी यतं्र णमळते, त्यास ‘पफोिेकटग मशीन’ म्हितात. या 
मशीनिा उपयोग णिषेशतः कॅशमेमो, पाितीपुस्तके, णबलबुके िगैिेच्या बाधंिीकामात, जेथे णगऱ्हाइकानंा 
त्यािी प्रत द्याियािी असते अशा कामात होतो. िोके पाडण्याने कागद सिळ फाडता येतो ि काम सुकि 
होते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
परिोरेसटग मशीि 

 
पफोिेकटग यतं्र हाताने िालणिता येिािे ि पायाने िालणिता येिािे असे दोन्ही प्रकाििे णमळते. 
 
हाताने िालिािे यंत्र टेबलािि अथिा जणमनीिि ठेिभन काम किता येते. या यंत्रािि फभ लस्केप 

कागदाएिढ्या मोठ्या कागदास िोके पाडता येतात. यािी लाबंी ०५·५ सें. मी. (१८ इंि) असते. 
कामानंति यंत्र सहज उिलभन ठेिता येते. या यंत्रािा दाडंा हाताने ओढल्यािि िोके पाडिाऱ्या टािण्या 
(णपना) खाली येतात ि िोके पडतात. टािण्या खालीिि होण्यािी णक्रया तिफच्या (णलव्हिच्या) तत्त्िािि 
असते. दि िळेी एका कागदाऐिजी िाि पाि कागदानंा िोके पाडािी हे उत्तम, म्हिजे िोके सपंभिय ि स्िच्छ 
पडतात. त्यापेक्षा जास्त कागद घातल्याने टािण्या (णपना) िडे्यािाकड्या होतात अथिा मोडतात. 

 
पायाने िालिाऱ्या यंत्रामध्ये कागद ६१ सें. मी. (२० इंि) इतका मोठा जाऊ शकतो. यंत्र पायाने 

िालणिण्यािे असल्याने, कामाकिता हात मोकळे णमळतात. 
 
पफोिेकटग यंत्रात मागे ि बाजभस कागद बिोबि लािण्यासाठी माप (गेज) लाियािी सोय 

असल्याने कागद काटकोनात बिोबि लािता येतो. 
 
णििागीय िोके पाडिािे यंत्र (सेतशनल पफोिेटि)....पिफोिेकटग यंत्रात हा आिखी एक प्रकाि 

आहे. त्यामुळे कागदाच्या ठिाणिक णििागात िोके पाडभन तेिढाि िाग फाडभन देण्यािी सोय किता येते. 
याला सेतशनल पिफोिेकटग म्हितात. ही यतें्र सियि णठकािी असतात असे नाही. 

 
चमी पिोरेटर:–एकाि िळेी कागदािि एकापेक्षा जास्त ओळींत िोके पाडाियािी असल्यास या 

प्रकाििे यतं्र िापितात. या यंत्रािि ठिाणिक अतंिाने िोके पाडण्याच्या ितत्या (िके्र) लािता येतात. या 
यंत्रािि कागद एक एक सोडािा लागतो. या मशीनिि गोल िोके न पडता, तुटक ओळ पडते. अशा 
प्रकाििी यंते्र ठिाणिक कामाति लागत असल्याने आपल्याकडे फािशी णदसत नाहीत. 

 



 अनुक्रमणिका 

णबलबुके, िलन बकेु िगैिे किता पफोिेकटग, नंबकिग ि कागद िििे िगैिे कामे किािी लागतात. 
ती हलकी, कमी श्रमािी असल्याने णस्त्रयानंा घिबसल्या किता येण्याजोगी आहेत. त्यामुळे णकत्येक णस्त्रया 
हा एिढाि व्यिसाय कितात ि थोडेफाि पैसे णमळणितात. 

 
            (          ) 

 
हे काम किण्यासाठी यंत्र णमळते. त्या यंत्रािि िाि ते सात प्रकाििे काम किता येते. दििळेी 

णिशषे कामाकिता लागिािे पंि बदलभन घ्याि ेलागतात. मशीनमध्ये हलके ि जड असे दोन प्रकाि आहेत. 
या दोन्ही मशीनमध्ये पंिािंी संख्या कमीजास्त असते. ज्याने त्याने आपल्या जरूिीप्रमािे यंत्रािी णनिड 
किािी. या मशीनबिोबि पुढील कामे किण्यासाठी णनिणनिाळ्या आकािािे पंि णमळतात. 

 

 
पंसचग व कॉिभसरग मशीि 

 
(१) टोिाने िोकें  पाडिे. हे टोिे पोकि अथिा बॉडणकन ह्या नािाने ओळखले जातात. 
(२) गोल िोके पाडिे. 
(३) काडास गोल कोपिे कििे. 
(०) टी (T) आकािािी िोके पाडिे. [ही िोके सुट्या णहशबेाच्या कागदानंा ि लभज लीफअकाऊंट 

बुकच्या पानानंा पाडािी लागतात.] 
(५) फाईल किता २ अथिा ० िोके पाडिे. 
 
हे यंत्र पायाने िालणिण्यािे असल्याने दोनही हात कामास मोकळे िाहभन, हिा त्याप्रमािे कागद 

लाििे िगैिे कामे सहज किता येतात. 
 
लहान कोपिे कापण्याकिता दुसिे एक यंत्र णमळते. या यतं्रािि फतत कोपिे कापिे ि िोके पाडिे 

एिढेि काम होऊ शकते. हे छोटे यंत्र टेबलािि बसणिता येते ि हाताने दाडंा ओढल्यास पंि खालीिि 
होतो. लहान कामाकिता हे उत्तम असते. 
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सरगा मारणे–(आयलेकटग) पत्त्यािी काडे, पासयले, ऑणफस फाईली िगैिे िस्तभंना लेबले सहज 
बाधंता यािी ि िस्तभंना लािलेली लेबले णटकािी म्हिभन त्यािि किगािी सोय केलेली असते. किगकिता 
िोक पाडताना काळजी घ्यािी. िोकात किग बसणिताना ती घट्ट बसली पाणहजे, नाहीति फुलणिण्याकिता 
किग हाताळताना ती पडभन जाईल. 

 
किगा मािण्यािे मशीन िापिल्यास िोक पाडिे ि किग त्या िोकात घालभन फुलणििे इतकी कामे 

एकािळेी होतात. यंत्रात ििच्या बाजभस किगा ठेिलेल्या असतात ि त्या िागेंने खाली सिकण्यािी सोय 
असते. 

 

 
पंचर व आयलेसटग मशीि 

 
हािािे सरगा मारणे:–हाताने किगा मािाियाच्या झाल्यास प्रथम किगाचं्या आकािािी िोके पाडािी 

लागतात. िोके पाडण्यािे लहान मोठे पिं तयाि णमळतात. हातोडीने िरून मािल्याबिोबि गोल िोक 
पडते ि कापलेला गोल तुकडा पंिच्या नळीला िोक असते त्यात णशितो. असे आत णशिलेले तुकडे दुसऱ्या 
िोकातभन बाहेि पडतात. आपल्या जरूिीप्रमािे लहान मोठ्या पंििी णनिड किािी, फतत काळजी एकि 
घ्यािी लागते की पंिने पाडलेल्या िोकातं किग घट्ट बसली पाणहजे. पंि लोखंडी सामानाच्या दुकानात 
णमळतात. हे पंि नंबि प्रमािे लहानमोठे ⅟८ इंिापासभन १ इंिापयंतच्या िोकािे णमळतात. पिं िापिताना 
खाली पुठ्यािे तुकडे घ्याि ेम्हिजे त्यािे तोंड (धाि) खिाब होिाि नाही. िोक पाडिे ि पंि सहज बाहेि 
काढिे या णक्रया सोप्या जाव्या याकिता, पंििे टोक मेिािि दाबभन घ्याि ेि मग काम किाि.े 

 
किग फुलणिण्याकिता दुसिा णखळा िापितात त्याला गजिा म्हितात ि तो बाजािात णिकत 

णमळतो. गजिा िोकािि ठेिभन मािल्याने किग फाडभन ती काडय ककिा पुठ्ठा िगैिे िस्तभिि िपटी ि पक्की 
बसणिण्यािे कायय तो कितो. 

 
हाताने किगा मािण्याकिता पकडीच्या (प्लायिच्या) आकािािा एक पंि णमळतो. त्यात िोक पाडिे 

ि त्या िोकात बसणिलेली किग फुलणििे ही दोन्ही कामे किता येतात. थोडतया ि लहान प्रमािातल्या 
कामाकिता हा पंि उत्तम. या पंिने एकाि आकािािे िोक पडते ि त्याि आकािािी किग घ्यािी लागते. 
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प्रकिि दुसिे 
कागदाची पाहकटे व पेया 

 
पाहकटे बिहवणे 

 
हा एक स्ितंत्र आणि कौशल्ययुतत धंदा आहे.पणहल्या प्रथम पाणकटािा आकाि कापण्याकिता 

पाणकटािे सािे, पंि, लागतात. हे पंि कागदािि ठेिभन कापण्याकिता पणंिग मशीन लागते. पाणकटािंा 
आकाि कापभन झाल्यािि ती णिकटिािी लागतात. पुष्ट्कळ णठकािी हे काम हाताने कितात. ठिाणिक 
आकािाच्या पाणकटािे काम यंत्रािि होऊ शकते. यतं्रात घडी पाडिे, गोंद (कडक) लाििे िगैिे सिय कामे 
होऊन संपभिय पाकीट बाहेि येते. दि २० पाणकटे झाल्यािि पंिणिसाि े पाकीट थोडे पुढे येते त्या खुिेने 
सभिना णमळते. तेिढ्याि पाणकटानंा बाजभस काढभन एक पट्टी (िषे्टन) लाितात. अशी यंते्र फािि थोड्या 
णठकािी आहेत. फाि मोठा कामगाि-िगय हाताने पाणकटे णिकटणििे यािि जगतो. 

 
ठिाणिक आकािाच्या पाणकटािें पिं णमळतात, पि जेथे त्याहभन णनिाळ्या ककिा मोठ्या आकािािे 

पाणकट बनिायिे असते तेथे प्रथम पुठ्ठ्ठ्यािि त्यािा आकाि आखतात ि पातळ पत्र्यािि ठेिभन त्याप्रमािे 
पत्रा कापभन घेतात. नंति त्या पत्र्यािरून आकाि आखभन ि हाताने कापभन घेऊन पाणकटे बनणितात. 

 
पाणकटाच्या धंद्यात पंकिग मशीनिि काम कििाऱ्यास म्हिजे ‘कटिला’ फाि महत्त्ि आहे. कागद 

िाया जाऊ न देता, त्यामध्ये जास्तीत जास्त आकाि बसििे ि कापिे हे काम अत्यंत कौशल्यािे आहे. 
 
पाणकटातं आिखी एक प्रकाि आहे. तो म्हिजे णिमा, पते्र, इन्शुअडय लेटि पाठणिण्यासाठी पोस्टात 

लागिािी पाणकटे. त्यातभन महत्त्िािे कागद पाठिाियािे असल्याने आतभन कापड लािलेले असते. ही 
पाणकटे किताना प्रथम कागदास खळ लािभन त्यािि कापड णिकटणितात ि ओलसि असताना त्यािि दाबा 
ठेिभन ििपभि दाब देऊन कापड ि कागदाच्या सुिकुत्या काढतात. दाबभन झाल्यािि ते कागद िाळत 
टाकतात. कागद िाळल्यानंति मग पुढील काम इति पाणकटापं्रमािे पभिय कितात. 

 
अशा पाणकटाकिता, कागदणगिण्या कागदास कापड, क्राफ्ट पेपि अथिा जेि पेपि लािभन 

कागदािें िोल तयाि कितात. 
 
पाणकटे तयाि झाल्यािि त्याचं्या पॅककगिा प्रश्न येतो. २५ पाणकटानंा एक कागदाच्या पट्टीिे िषे्टि 

घालभन, ती बंडले पठु्ठ्ठ्याच्या पेट्यातभन िितात. एका पेटीत २५४ पासभन ५४४ पयंत पाणकटे असतात. 
 
पाणकटे बनणििाऱ्यास ती व्यिख्स्थत ठेिण्यासाठी पुठ्ठ्ठ्याच्या पेट्या बनणिण्यािे साणहत्य ि 

यंत्रसामुग्री ठेिािी लागते. 
 
पेट्यानंा कोपऱ्यािि तािा मािण्याकिता ताि मािण्यािे यंत्र हि.े काही णठकािी स्टेपल ख्स्टििने 

तािा माितात. पेट्यानंा तािा मािण्यािे यंत्र णमळते. याला बॉतस ख्स्टिि म्हितात. या यंत्रािि गोल ि 
िपटी ताि िापितात. 
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मीसझग, स्कोअसरग मशीि 

 
पेट्या किताना पठु्ठा िाकणिण्याच्या जागी हलतया हाताने एक िेघ खिडािी लागते. िळिाियाच्या 

सिय जागी उभ्या अथिा आडव्या िेघा ओढभन बाजभ िळिाव्या लागतात. िेघेिि पुठ्ठा सिळ िाकेल पि मोडभन 
तुकडा पडिाि नाही इतपत जोि द्यािा लागतो. या णक्रयेला स्कोअकिग म्हितात. यंत्रानेही हे काम किता 
येते. 

 
या धंद्यात लागिािे यंत्रसहाय्य— 
 
(१) िगेिगेळे पंिेस. 
(२) पंकिग मशीन. 
(३) फोख्ल्डंग ि पेख्स्टंग मशीन. 
(०) स्कोअकिग मशीन. 
(५) बॉतस ख्स्टकिग मशीन. 
 

                     
 

आधुणनक काळात कोितीही गोष्ट व्यिख्स्थत बाधंभन बाजािात पाठणििे आिश्यक असते. त्याकिता 
िषे्टि-साणहत्य लागते. कािखान्यातभन िस्तभ बाजािात पाठणिताना ती अणधक आकषयक णदसेल असे कििे, 
हा धंद्यातला महत्त्िािा िाग झाला आहे. त्यामुळे पठु्ठ्ठ्याच्या पेट्या किण्याच्या व्यिसायाला हल्ली ििपभि 
मागिी आहे. 

 
पॅककगच्या पेट्यािंी मागिी कििािे काही णिणशष्ट धंदे ि त्यानंा खोके ककिा पेट्या कशाकिता 

लागतात ते खाली णदले आहे– 
 
(१) णमठाईिाले-खाद्य पदाथय णगऱ्हाईकाला देण्याकिता. 
(२) कापड व्यापािी-उंिी कापड, शालभ, शलेे नीट ठेिण्यासाठी. 
(३) औषधीिे कािखानदाि-बाटल्या, इंजेतशने पॅक किण्यासाठी. 
(०) लहान याणंत्रक कािखाने-यंत्रािे िाग ठेिण्याकिता लहानमोठ्या डब्या. 
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(५) णिजेसंबंधीिी साधने बनणििािे कािखाने-लहान मोठी खोकी-बल्ब,ख्स्िि, िायि िगैिे पॅक 
किण्यास. 

 
या धंद्यात एक िगय असा आहे की यंत्र साहाय्य फािसे न घेता हातानेि कामे किण्यात गंुतलेला 

असतो. या लोकानंा फािल्या िळेात घिातल्या घिात काम ि त्यातभन जे थोडे फाि पसेै णमळतील ते 
संसािाकणिता हि ेअसतात. या लोकानंा यतें्र घेण्यािी आर्मथक पणिख्स्थती नसते ि ती ठेिण्यास जागाही 
नसते. अशा कािाणगिापासभन एकि अडिि असते. ि ती म्हिजे अनाठायी िढाओढ करून ते िाि मात्र 
खाली आितात. त्यािा पणििाम याणंत्रक सहाय्याने मोठ्या प्रमािािि काम कििाऱ्यािि होतो. हा दिािा 
पणििाम लहान व्यिसाय कििाऱ्यानंी न किता िागंला माल बनिभन मोठ्या कािखान्याप्रमािे द्यािा ि 
स्ितःि दोन पसेै जास्त णमळिाि ेइतकेि. 

 
याणंत्रक सहाय्याने हा धंदा किाियािा म्हटल्यास, त्याला लागिािी यंत्रसामग्री णमळते ि कामािा 

सािखेपिा िाहभन उठाि होतो. 
 
पेट्या किताना ि त्यािंी मापे घेताना एक महत्त्िािी गोष्ट ध्यानात ठेिािी लागते. ती म्हिजे पेटी 

कशासाठी ि कोित्या प्रकाििी हिी आहे हे णनणित कििे. यात तीन प्रकाि आहेत. ज्या प्रकािािी 
आिश्यकता असेल त्याप्रमािे माप घेऊन पेटी बनिािी लागते. ते तीन प्रकाि असे— 

 
(१) िस्तभ घट्ट बसतील अशी (टाईट णफट) पेटी. अशा पेटीत िस्तभ ठेिताना दाबभन बसिािी लागते 

ि बाहेि काढताना खालभन ढकलािी लागते. म्हिजे िस्तभ बाहेि येते. 
(२) सियसामान्य (Normal) पेटी, णतच्यात िस्तभ सहज ठेिता यािी ि सहज उिलभन काढता यािी 

अशी. 
(३) िस्तभ सैल बसतील अशी पेटी (Loose-Fit), णतच्यात णनिणनिाळ्या िस्तभ मोकळेपिाने ठेिता 

येतात. 
 
या धंद्याकिता लागिािी यंत्रसामग्री– 
 
(१) स्कोअकिग मशीन. 
(२) क्रीकझग मशीन. 
(३) काटकोनात कोपिे कापण्यािे मशीन. 
(०) स्लॉकटग मशीन (पेटीत बाटल्या िगैिे नीट बसणिण्याकिता िौकोनी अथिा हव्या त्या 

आकािािे गोळे किण्यासाठी) 
(५) पेट्यानंा तािा मािण्यािे मशीन (बॉतस ख्स्टिि) 
(६) ककटग मशीन. 
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कसटग व मीसझग प्लेटि 

 
                                           

 
औषधी कािखान्यात बाटल्यािें पकॅकग किण्याकिता पठु्ठ्ठ्यािी खोकी लागतात, त्यानंा इंग्रजीत 

‘काटयन’ (corton) म्हितात. या पेट्या बनणििे हा सुद्धा आता एक स्ितंत्र व्यिसाय बनला आहे. या 
मालास फाि मोठी मागिी असते. 

 
अशा खोतयािी मापे आधी ठििभन त्यािा नमुना बनिािा लागतो. त्यासाठी खलील माणहती असिे 

आिश्यक आहे. 
 
(१) बाटलीिा आकाि, उंिी ि जाडी. 
(२) बाटलीबिोबि आत घालण्याच्या छापील माणहतीपत्रकािंी जाडी. 
(३) बाटलीिोिती आधािाकिता पन्हळी पुठ्ठा (कॉरुगेटेड शीट) घालतात, त्यािी जाडी. ििील 

सिय गोष्टी कळल्या म्हिजे बाटल्याकंिता योग्य खोकी बनणििे शतय होते. 
 
बाटली बसेल या आकािािा पंि तयाि केल्यास इति सिय िानगडी णमटतात. पंि पठु्ठ्ठ्यािि ठेििे 

ि तो कापिे एिढेि काम णशल्लक िाहते. 
 
खोतयािा एकदा आकाि ठरून िॉइंग पके्क झाले म्हिजे त्या पुठ्ठ्ठ्याििील मजकभ ि छापण्यािी 

पद्धत कोिती, ब्लॉक करून का णलथोग्राफीने हे ठिते. त्याप्रमािे छापभन आल्यानंति मग पेट्या बनणिण्यािे 
काम किण्यात येते. छापताना पुठ्ठा िाया जाऊ नये, अशािीतीने मजकभ ि बसिभन त्यात जास्तीत जास्त 
पेट्या बसणिलेल्या असतात. 
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बॉलस मेसकग मशीि 

 
या कामात आता मुख्य काम म्हिजे पंि णमळणिण्यािे असते. पेटीच्या आकािािा पंि बाजािात 

तयाि णमळतो. तो पसंत न पडल्यास हिा तसा बनिभन घ्यािा लागतो. हा पंि पोलादी पट्टीिा (स्टील 
ककटग रूलिा) बनणितात. त्याकिता पोलादािी पट्टी आपिास पाणहजे तशी िाकिभन तयाि कितात. 
पोलादी पट्टी ठिाणिक आकािात िाकणिण्याकिता णित्रामध्ये दाखणिलेले यतं्र णमळते. त्याला पट्टी 
िाकणििािे यंत्र (स्टील रुल बेंकडग मशीन) म्हितात. या मशीनने ितुयळ, िौकोन िगैिे िगेिगेळ्या आकृती, 
कोपिे िगैिे किता येतात. 

 
एका छापलेल्या कागदािि णजततया पेट्या बसणिल्या असतील, णतततया पेट्यािें आकाि एका 

िळेी कापण्याकिता, ओ फॉमय तयाि किािा लागतो. 
 
छापलेली काडे आली म्हिजे ज्या णठकािी पेटी िाकिाियािी असते त्या जागी िेघा मािाव्या 

लागतात. त्यालाि स्कोअकिग म्हितात. स्कोअकिग म्हिजे जेथे पठु्ठा िळिाियािा असेल त्या जागी 
पुठ्ठ्ठ्यािा िििा िाग हलतया हाताने जिासा खिडिे. त्यामुळे पुठ्ठा सहज िळतो पि तुकडा पडत नाही. 
स्कोअकिगकिता सोबतच्या णित्रातील यतं्र िापितात. पेट्याचं्या कामासाठी काडय शीट अथिा बॉतस बोडय 
िापितात. 

 
स्टील रूलिा फॉमय बनणिण्यािे काम फाि णजणकिीिे असते. त्याकणिता व्यिख्स्थत िॉइंग काढिे, 

फळीिि तसे आकाि काढभन फळी कापिे, कापलेल्या जागी स्टील रूलिे िगेिगेळे आकाि बिोबि बसणििे 
ि नंति फामय बिोबि कििे ही कामे महत्त्िािी आहेत. स्टील रूल घातलेला फॉमय छापलेल्या 
आकृतीबिहुकभ म व्हािा लागतो. उत्तम सुतािकामािी ि णिशषेतः णजग सॉिी ज्यास उत्तम माणहती आहे, 
असाि कामगाि ककटग पंि बनिभ शकतो. 

 
पेटीच्या आकृतीप्रमािे बिोबि मापात कापिी पट्टी (स्टील ककटग रूल) िाकणििे, हे काम सुद्धा 

फािि काळजीपभियक किाि ेलागते. 
 
असा फॉमय तयाि झाल्यािि एकाि िळेी सबंध फॉमय पंि किता येतो. हे काम पंकिगिि होते. या 

प्रकािच्या यंत्रामध्ये एका िळेी ५६×७१ सें. मी. िे (२२×२८ इंिािे) काडय कापता येते. कामािे तत्त्ि 
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सियसाधाििपिे प्लेटनसािखेि असते. हे मशीन पंकिगच्या कामाकिताि असल्याने हिा तेिढा दाब देता 
येतो ि काडय शीट कापले जाते. 

 

 
पंसचग पे्रस 

 
या मशीनला ‘हेिी टाईप प्लेटन’ म्हितात. तसेि रूल बेंकडग मशीनही हि ेतसे काम देते. ही यंते्र 

आता मंुबई, अहमदाबाद येथे बनतात. 
 
कापण्याच्या पट्ट्ट्याबंिोबि ककटग रूल फॉमयमध्ये मोड रूल (क्रीकझग रूल) घातल्यास तेही काम 

पंकिगबिोबि होते. 
 
लहान धंद्यानंा लागिाऱ्या पेट्या लहान छापखाने बनणितात. मशीनच्या आकािाप्रमािे एक अथिा 

दोन पंि बनणितात. छपाई ब्लॉकने कितात. छापण्याच्या कामाकिता णनरुपयोगी ठिलेले मशीन, रूळ 
िगिेै सिय काढभन टाकभ न, फतत पंकिगकिताही िापितात. 

 
पुठे्ठ पंि होऊन णनघाल्यानंति पट्टीिे कापलेले आकाि बाजभस करून घड्या कििे, बाजभ 

णिटकणििे िगैिे कामे किण्यात येतात.  
 
ह्या कामास लागिािी यंते्र– 
 
(१) हेिी प्लेटन 
(२) स्टील रूल बेंकडग मशीन. 
(३) ककटग मशीन. 
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   ळ                   (Corrugated Board Boxes) 
 

कोिताही माल बाजािात णिक्रीकिता अथिा एका गािाहभन दुसऱ्या गािी पाठणिताना  
 

 
बॉलस बेंसडग मशीि 

 
व्यिख्स्थतपिे िरून पेट्यातंभन पाठिािा लागतो. त्यामुळे मालािी नासधभस, मोडतोड होत नाही. आजपयत 
माल पाठणिण्यासाठी लाकडी खोकी (पेट्या) िापिण्यािी पद्धत होती. लाकभ डटंिाई, महागाई ि पेट्या 
बनणििाऱ्या कामगािािंा तुटिडा, या काििामुंळे निीन धंदेिाल्यानंा दुसिा उपाय योजािा लागला. 
त्यासाठी पुठ्ठ्ठ्याचं्या पेट्या बनभ लागल्या. 

 
सध्या जगात व्यिख्स्थत ि आकषयक िषे्टिात िस्तभ बाधंिे ि ठेििे ह्या गोष्टींना णिक्रीच्या धंद्यात 

महत्त्ि प्राप्त झाल्याने लहान ि मोठ्या सियि िस्तभंकिता पठु्ठ्ठ्याच्या पेट्या प्रिािात आल्या. अलीकडे 
मजबुतीच्या दृष्टीने जास्त उपयुतत असा पेट्यािंा एक प्रकाि बाजािात आला आहे, तो म्हिजे पन्हळीच्या 
(कॉरूगेटेड) कागदाच्या केलेल्या पेट्या. िजनाने या पेट्या हलतया असभन माल व्यिख्स्थत ठेिला जातो ि 
िहातुकीकिता त्या फाि सोईस्कि असतात. 

 
या पेट्या बनणिण्याकिता जो पुठ्ठा िापितात तो फतत िागंल्या णििट िाऊन पेपििा, क्राफ्ट 

पेपििा केलेला असतो. त्याला णिणशष्ट प्रकािच्या पन्हळी पाडभन तो बनणिलेला असल्याने त्याला कॉरूगेटेड 
शीट अथिा बोडय म्हितात. 

 
या प्रकािात एका णिणशष्ट पद्धतीने कागदास कागद णिकटणिलेले असतात. अशा िीतीने 

बनणिलेला कागद दिकट ि मजबभत होतो. अशा प्रत्येक णिकटणिलेल्या कागदास प्लाय (Ply) पापुद्रा 
म्हितात. णजतके प्लाय जास्त, णततकी मजबतुी त्या कागदािी ि त्या कागदापासभन बनणिलेल्या पेटीिी 
असते. 

 
आज आपि औषधाच्या बाटल्यािंोिती ि खालीिि पन्हळीच्या कागदािे तुकडे पाहतो. या 

कागदामुळे बाटली सुिणक्षत िाहाते. हा कागद बनणिताना एक जाडा क्राफ्ट पेपि ि त्यािि एक पन्हळीिा 
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कागद असे दोनि कागद लािलेले असतात म्हिभन त्याला "टभ  प्लाय" म्हितात. आता टभ  प्लायपासभन सात 
प्लायपयंत जाडी गेली आहे. इततया जाडीच्या पेट्या बनिभन त्यातभन माल पाठणिला जातो. 

 
अगदी साध्या मालािी गोष्ट घ्या. द्राक्षाच्या मोसमात पभिी द्राके्ष पाठणिण्यास बाबंभच्या किंड्या असत, 

आता द्राक्षाकंिता पुठ्ठ्ठ्याच्या पेट्या बनणितात. या पेट्या तीन प्लायच्या असतात. तीन प्लाय म्हिजे 
बाहेििा ि आतला कागद सपाट णिकटणिलेला असतो ि या दोन कागदामंध्ये पन्हळी कागद 
णिकटणिलेला असतो. पन्हळ करून मध्ये णिकटणिण्याने कागदास बळकटी येते. 

 
कॉरूगेटेड बोडय किण्याकिता क्राफ्ट पेपि िापितात. या कागदािा गुिधमय णििट ि मजबभत 

असिे हा आहे. पेटीत ठेिल्या जािाऱ्या मालाच्या िजनाप्रमािे क्राफ्टपेपििी जाडी ठिणितात ि 
त्यािप्रमािे प्लायिी संख्याही ठिते. 

 
द्राक्षाच्या तीन प्लाय पेटीत २ णकलो द्राके्ष असतात. पेटीिी लाबंी, रंुदी ि उंिी २८×२४·५×१४ सें. 

मी. (११×८×० इंि) असते. म्हिजे या पेटीत एक घन सें. मीटि मध्ये २·० गॅ्रम अथिा एक घन इंिामध्ये ६ 
गॅ्रम द्राके्ष बसतील. हा पन्हळीिा कागद, िोलमध्ये अथिा तुकड्यामंध्ये ि क्राफ्ट कागदाच्या लाबंी रंुदीच्या 
आकािात तयाि णमळतो. कॉरुगेटेड बोडय बनणिण्यािे स्ितंत्र कािखाने आहेत. 

 
पेट्या बनणिताना मुख्य गोष्ट लक्षात घ्याियािी म्हिजे पेटीत घालण्यािी िस्तभ णकतपट घट्ट अथिा 

सैल बसाियािी आहे, या सिय गोष्टींिा तपशील णगऱ्हाइकाकडभन घ्यािा. पेटीत यंत्रािा िाग बसिाियािा 
असल्यास तो घट्ट बसिािा लागतो, तो हलल्यास खिाब होण्यािी िीती असते. इति िस्तभंसाठी सहज 
काढ–घाल किता येण्याजोग्या जिा सैल पेट्या असाव्या, कािि अशा िस्तभ णगऱ्हाइकानंा पेटीतभन काढभन 
दाखिाव्या लागतात. 

 
प्रथम पेटीिी आकृती काढभन त्याप्रमािे पेटी बनिािी. नंति पेटीत घालाियािा माल िरून तो 

व्यिख्स्थत बसतो की नाही हे पाहाि.े ज्या णठकािी तािा मारून पेटी बंद केलेली असते तो िाग, आत माल 
ििल्यानंति टाका उकलभन, पेटी मोडिाि नाही यािी खात्री करून घ्यािी. माल पेटीला पेलेल इततयाि 
िजनािा असािा. पेटीत रंुदीच्या बाजभने खाली ि िि िळिािी फ्लाय पुिेशी लाबं असािी. कॉरुगेटेड 
कागदाच्या पेट्या किताना पेटीिे झाकि दोन्ही बाजभंस मध्यािि सािखे यािे; म्हिजे िि गोंदपट्टी 
(गेमटेप) लािभन ते बंद किता येते. 

 
पेटीिी मापे ठिणिताना प्रत्येक िळणिण्याच्या जागी लागिािी जास्त जागा लक्षात घेऊन णहशबे 

किािा. पेटी बनणिताना नेहमी आतले माप महत्त्िािे असते. ज्या णठकािी िाग कापभन काढाियािा आहे 
त्या णठकािी पुठ्ठ्ठ्याच्या जाडीप्रमािे कोपऱ्यािि लाबं ि रंुदीच्या णठकािी फ्लाय सहज िळेल इतकी जागा 
स्लॉट मध्ये कापािी. 

 
प्रथम कॉरुगेटेड बोडय काटकोनात कापभन घ्यािा. जेिढ्या णठकािी पेटी िळिाियािी आहे णतततया 

सिय णठकािी बोडय िाकिभन घ्यािा. मग प्लायच्या जागी कोपऱ्यािि स्लॉट मशीनने स्लॉट घ्यािा. पेटीिी 
िाकणिण्यािी ि स्लॉटिी णक्रया पभिय झाली की घडी घालभन पेटी किण्याकिता णतला तािा मािाव्या. 
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िॉईंगमध्ये योजल्याप्रमािे तािा मािण्यािी पट्टी आतल्या बाजभस िळिाियािी की बाहेिच्या बाजभस हे 
पाहाि.े शतयतो तािा मािण्यािी पट्टी बाहेरून िळणिलेली असिे मजबुतीच्या दृष्टीने जास्त िागंले असते. 

 

 
स्लॉटर व फ्लॅप कटर 

 
कॉरुगेटेड पेट्याना ताि िपटी माितात. त्याकिता िगेळे मशीन असते. 
फळफळािळे पाठणिण्याच्या पेट्यानंा हिा खेळण्याकिता लहान िोके पाडतात. 
पेटी बंद किण्याकिता िि गोंदपट्टी (गमटेप) णिकटणितात. 
पासयलच्या पेट्या फुटभ  नयेत ि िाहतुकीत नीट िाहाव्या म्हिभन मशीनच्या पद्धतीने या 
पेट्यािंरून नॉयलानिी नाडी पक्की बसणितात. 

 
दोन प्लायपासभन सात प्लाय पयंतिा कॉरूगेटेड बोडय आपल्या येथे णमळतो. अलीकडे अशा जाड 

पुठ्ठ्ठ्याचं्या पेट्या बनतात ि िाहतुकीकिता िापिल्या जातात. 
 
या पेट्यातं आिखी एक फायदा असतो. तो असा की पेट्या बनणिल्यािि त्याच्या घड्या करून त्या 

कोठेही णगऱ्हाईकाकडे पाठणििे सोपे असते. 
 
एकदा िापिलेल्या पि िागंल्या णटकलेल्या पेट्यानंाही लहान धंदेिाल्याकडभन मागिी असते. 

लहान धंदेिाल्यािे मालािे पकॅकग सोपे ि कमी खिात होते. 
 
या धंद्यास लागिािी मणशनिी– 
 
(१) ककटग मशीन (पेपि)         (२) बॉतस बेंकडग मशीन. 
(३) िोटिी ककटग मशीन.         (०) स्लॉट ककटग फभ ट मशीन. 
(५) तािा मािण्यािे यंत्र–बॉतस ख्स्टिि (पायाने िालिािे). 

❀    ❀ 
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प्रकिि णतसिे 
िाइली बिहवणे 

 
कोित्याही प्रकाििे दप्ति (िेकॉडय) ठेिण्याकिता आधुणनक पद्धतीत पठु्ठ्ठ्याच्या अथिा 

काडयशीटच्या फाईल्स लागतात. अशा फाईल्स सियि णठकािी लागत असल्याने त्यानंा मागिी ििपभि 
असते. 

 
पुठ्ठ्ठ्याच्या फाईलमध्ये दोन प्रकाि आहेत. पंख्यािी फाईल (केस बोडय) ि ऑणफस फाईल. 
 
(१) पंख्याच्या फाईलमध्ये मध्यिागी बाइकंडग कापडाच्या दोन पट्ट्ट्या पुठ्ठ्ठ्यािि येतात ि 

त्यािरून णफतीने ककिा नाडीने बाधंण्यािी सोय असते. या बाइकंडग कापडािी पट्टी ६ ते १४ सें. मी. (२ ½ 
ते ० इंि) रंुद ि २३ सें. मी. (९ इंि) लाबं असते. कापडी पट्टीस आतभन कागदािी पट्टी णिकटणितात. 
नाडी ककिा फीत ९१·५ सें. मी. (१ िाि) असते अथिा दोन तुकड्यातं बसणितात. णगऱ्हाइकाचं्या 
मागण्यापं्रमािे माल िापिािा लागतो. ऑडयि असल्यास माल व्यिख्स्थत किािा. सिय साधािि णिक्रीस 
बाजािी माल िालतो. ऑडयिप्रमािे पठु्ठ्ठ्यािी जाडी कमीजास्त किािी. 

 
ऑहिस िाईल–या फाईलला दोन पुठे्ठ असतात. ििच्या पठु्ठ्ठ्यास कमीत कमी २·५ सें. मी. िि 

बाइकंडग पट्टीिी णबजागिी (कहज) असते. कागदाच्या रंुदीच्या १/० इतके अतंि ठेिभन कहज बनणितात. ही 
जागा णगऱ्हाइकाचं्या जरूिीप्रमािे कमी–जास्त किािी लागते. खालिा पुठ्ठा अखंड असतो. अखंड पठु्ठा 
ठेिण्यात एक फायदा असतो. फाईल उघडभन िािताना आतील कागद ताठ िाहतात. कागद बाधंण्याच्या 
सोयीकिता किगा माितात ि फाईल लेसने बाधंण्यािी व्यिस्था कितात. किग मािताना दोन िोकामंधील 
अंति स्टँडडय पंि इतके ठेितात. स्टँडडय पिंच्या दोन िोकामंधील अंति ८ सें. मी. (३ ¼ इंि) असते. 
ऑणफस फाईलच्या दोन्ही पठु्ठ्ठ्यानंा कहज ठेिण्यािी पद्धत आहे. कापडी पट्टीखेिीज बाकीच्या िागािि 
कागद णिकटणितात. ऑडयिप्रमािे माल िापरून काम सिसामध्ये अथिा खळीमध्ये किाि.े 

 
काडभशीट िाईल—किेऱ्या, व्यापािी कंपन्या, महाणिद्यालये यानंा ज्या फाईली लागतात, त्या 

काडयशीटच्या अथिा फाईल बोडयच्या बनणितात. जरूिीप्रमािे काडयशीट कमीजास्त जाडीिा िापितात. 
अशी फाईल िापिण्यास सोईिी ि ककमतीच्या दृष्टीने सिांना पििडिािी असते. कागद जपभन ठेिण्यास ती 
सोईिी होते. फाईलींमध्ये तीनिाि लहानमोठे आकाि असल्यामुळे जरूिीप्रमािे त्यािंी णनिड किता येते. 
फाईलशीट िळण्याच्या णठकािी ६ जागी मोड (क्रीझ) असते. त्यामुळे िळणििे ि घडी घालिे सोपे होऊन 
काडयशीट मोडभन तुकडा पडत नाही. या फाईलमध्ये लेस नसते. कागद बसणिण्याकिता पत्र्याच्या पट्ट्ट्या 
असतात. पट्ट्ट्या बाजािात तयाि णमळतात. पट्ट्ट्या णिकत घेताना त्या १४४४ नगाच्या णहशबेाने घेिे स्िस्त 
पडते. येथेही िोकािे अंति स्टँडडय पंि प्रमािे असते. णटनपत्र्याच्या पट्ट्ट्याचं्या ऐिजी अलीकडे 
प्लॅख्स्टकच्या पट्ट्ट्या ि ख्तलपा णनघाल्या आहेत. 
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या धंद्यास लागिािी यंते्र:– 
 
(१) ककटग मशीन (कापिी यंत्र) 
(२) स्रॉ बोडय कटि (पुठे्ठ कापण्यािे यंत्र) 
(३) क्रीकझग मशीन(मोड यतं्र) 
(०) पंकिग अँड कॉनयि ककटग मशीन. 
(५) किगा मािण्यािे मशीन. 
 

  ज      
 

ह्या फाईलला बाजािात णिज फाईल म्हित असले तिी णतला णकत्येक णठकािी इंडेतस फाईल 
म्हिभनही ओळखतात. णिज फाईलकिता िागंला जाड म्हिजे ६८ डीसी (२० औंस) स्रॉबोडय िापिलेला 
असतो. फाइल बनणिताना पठु्ठा व्यिख्स्थत िाकणििे हेि महत्त्िािे काम असते. पठु्ठा िाकणिण्यापभिी त्याला 
बाहेििा कागद लािभन घेतात. तो एक ठिाणिक काळ्या िंगािा णडझाईन असलेला कागद असतो. 
पुठ्ठ्ठ्याला बाक णदल्यानंति अधयिट काटकोनी अथिा अधयगोलाकृती नळी पाडािी लागते. हे काम पायाने 
िालिाऱ्या शततीिि िालिाऱ्या बेंकडग मशीनिि किाि ेलागते. िििा कागद लािल्यानंति पुठ्ठा जिा निम 
होतो. त्यामुळे बेंकडगिे काम कििे सोईिे असते. कािि तो सहज िळतो ि पायाने िालणिण्याच्य मशीनिि 
काम किताना श्रम पडत नाहीत. पुठ्ठ्ठ्यािि िाकणिण्यािी घळ १/८ ते ३/८ इिं एिढी पाडता येते. 
फाईल्सिी जाडी आत लािण्याच्या तलपप्रमािे कमीजास्ती किाियािी असते. कपाटात फाईली उभ्या 
ठेिाियाच्या असतात.फाईल बाहेि काढिे सुलि व्हाि ेम्हिभन फाईलच्या पाठीिि एक गोल किग मािलेली 
असते, किग दोन्हींकडभन सािखी काललेली असते. त्याकिता मेल ि फीमेल डायसेट लागतो. फाईल 
काढघाल किताना ि िापिताना खिाब होऊ नये म्हिभन खालच्या बाजभस णटनच्या पट्ट्ट्या बसणितात. 
पट्ट्ट्या बसणिण्यािे काम णिकमग मशीनने होते. 

 
फाईलकिता लागिािे णिजेस, णटनपट्ट्ट्या, एक इिंी किग िगैिे णटनिे सामान बाजािात तयाि 

णमळते. हे सामान ग्रोस अथिा शकेड्यािि णमळते. णिज, किग, िगैिे माल बनणििािे स्ितंत्र कािखाने 
मंुबईस आहेत. णिज फाईलला लीव्हि फाईलही म्हितात. 

 
किग फाईल–दुकानदािानंा दुकानात णकिकोळ आलेली पते्र त्यांिा णनकाल होईपयंत ती जपभन 

ठेिण्याकिता ि खासगी व्यततींना िििेिि लागिािे ि काढ-घाल किाि े लागिािे कागद नीट 
ठेिण्याकिता या फाईलिा उपयोग होतो. 

 
ह्या फाईली तीन िाि आकािातं णमळतात. त्या अशा—(१) फभ ल स्केप, (२) फभ ल स्केप ¼ (३) 

क्राऊन ¼ (०) डेमी ¼. या फाईलींगमध्ये किगा असलेल्या पट्ट्ट्या बसणितात. पट्टीििील दोन किगामंधले 
अंति स्टँडडय पिंा इतके असल्यामुळे कोिताही पिं केलेला कागद फाईलमध्ये व्यिख्स्थत ठेिता येऊन 
कागद सुिणक्षत िाहतो. 

 
या फाईलसाठी ०४ डीसी (१० औंस) ि ५७ डीसी (१६ औंस) जाडीिा पुठ्ठा िापितात. पठु्ठ्ठ्याला 

आतभनबाहेरून हिा असेल त्याप्रमािे णडझाईन, इणमटेशन, प्लॅख्स्टक कोट, िगैिे प्रकाििे कागद लाितात. 
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नंति क्रीझ कििे, किगा मािि, कोपिे कापिे िगैिे कामे किाियािी असतात. या फाईलमध्ये किग पट्टी 
व्यिख्स्थत बसेल इतके बॅकिे अंति ठेिाि े लागते. किग दोन हाताने दोन बोटातं धरून ओढभन उघडािी 
लागते, दाबताि ती बंद होते. 

 
किग तयाि णमळतात त्याि घेिे उत्तम. 
फाईलींच्या धंद्यास लागिािी यंते्र– 
 
(१) बेंणडग मशीन (पायािे अथिा पॉिििे) 
(२) णिकमग मशीन 
(३) प्लायपे्रस. 
(०) किगाकंिता िोके पाडण्यािा पंि ि किगा बसणिण्यास डाईस (मेल णफमेल). 
(५) कॉनयि ककटग मणशन. 
(६) इंडेतस ककटग मणशन. 
 

❀    ❀ 
 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रकिि िौथे 
कागद आखणे–पेपर रूसलग 

 
पुस्तकबाधंिीच्या व्यिसायात कागद आखिे हा एक स्ितंत्र व्यिसाय होऊ शकतो. कागद 

आखण्यात दोनि मुख्य प्रकाि आहेत: (१) कागदािि साध्या सिळ िेषा माििे (२) छापलेल्या फॉमयिि 
िकाने (खाने) आखिे, यालाि जॉबिकय  म्हितात. पणहला प्रकाि सोपा ि सहज साध्य होिािा आहे. दुसिा 
मात्र कठीि आहे. त्याकिता कामािी हातोटी ि अनुिि, त्यािप्रमािे कामात स्िच्छता ि शातंपिा लागतो. 
एखाद्या जॉबमध्ये उभ्या िेघािंी सुििात तीनिाि णठकािाहंभन होत असते, त्या तशा आखण्याकिता पेन 
(णपना) फॉमयप्रमािे लािाव्या लागतात. या कामास णिजिकय  म्हितात. हे काम कििे ि शाई व्यिख्स्थत 
येण्याकिता सोय कििे हेि काम मुख्य असते. अशा पेन लािण्याकिता, जी लाकडी पट्टी असते णतला 
ख्स्टक म्हितात. या पट्टीिि एकपासभन िाि णपना िगेिगेळ्या अतंिाने लािता येतात. जॉब कामात 
पायर्थयाकडभन सोडभन छापलेल्या मजकभ िात आखल्याबिोबि थाबंिभन िि णपना उंि लािाव्या लागतात. 

 
जॉब रूकलग सािकाश होिािे काम आहे. त्याकिता हाताने िालिािे रूकलग मशीन िापितात. या 

मशीनिि काम किाियािे असताना कमीतकमी तीन मािसे लागतात.रूकलग मशीन घिी ठेिभन फतत 
जॉबिकय  कििािे काही लोक पुण्यात आहेत ि नििाबायको आपल्या मुलाचं्या मदतीने काम करून िागंले 
पैसे णमळणितात. 

 
रूकलगच्या णपना णपतळी पत्र्याच्या अथिा स्टेनलेस स्टीलच्या णमळतात. ठिाणिक अंतिािि णपना 

बसणिलेले पते्र णमळतात. ते घेिे इष्ट आहे. िैयख्ततक काम आल्यास त्याप्रमािे णपना लािभन घ्याव्या 
लागतात. या णपनानंा पन्हळीिा आकाि असतो ि त्या पन्हळीतभन शाई सािखी उतिते. 

 
शाईिी व्यिस्था-णपनिा िििा िाग िपटा पत्रा असतो. त्यािरून णपनच्या पन्हळीपयंत पातळ 

बनातीिा, फ्लॅनेलिा, तुकडा बसणितात ि या सिय तुकड्यािंि एक लाबं तुकडा २ ककिा ३ घड्या करून 
ख्स्टकिि बसणितात. शाई मोठ्या तुकड्यािि थोडी थोडी लािािी लागते ि ती सिय लहान पट्ट्ट्यािि 
सािखी पसिते. 

 
बनात–कागद आखला जातो त्या णठकािी रूकलग मशीनिि बनात (फ्लॅनेल) घालािी लागते. 

बनात दोन रुळाचं्या अंतिात बसते. बनात सािखी णफित असल्याने णपनानंा योग्य ती निमाई णमळते. बनात 
सािखी णफित असल्याने कागद शिेटपयंत नेते. 

 
शाई—रूकलग किता शाई तीन िंगात णनळी, लाल ि काळी िापितात. या शाईच्या पुडींना 

ॲनलीन डाईज म्हितात. रूकलग किता म्हिभन डब्यातभन णमळतात. आपल्याला हिी तशी पातळ शाई 
किािी लागते. कागदाििील शाई लिकि सुकािी म्हिभन णतच्यामध्ये थोडेसे डीनेिडय ख्स्पणिट अथिा ऑतस 
घालाि ेलागते. 

 
ज्या रूकलग मशीनिि रूकलग पेन ऐिजी िततया िापितात, त्या मशीनला णडस्क (Disc) रूकलग 

मशीन म्हितात. या मशीनिि कागदािी एक बाजभ आखता येते त्याप्रमािे एका िळेी कागदाच्या दोन्ही 
बाजभही आखता येतात. त्यामुळे दुहेिी आखाियािे कागद, उत्ति पणत्रका (आन्सि बुतस् ) िगैिेच्या 
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कामाकिता या प्रकाििे मशीन उत्तम असते. ही यंते्र णिजेच्या शततीिि िालतात, त्यामुळे कामािा 
उठािसुद्धा मोठ्या प्रमािात होतो. 

 
णडस्क (Disc) मशीनमध्ये जॉब आखण्यािी सोय असिािेसुद्धा मशीन णमळते. जो िाग 

आखाियािा नसतो तेथील िकत्या (णडस्क) उिलल्या जातात ि कागद पढेु जातो. ही िकत्या 
उिलण्यािी णक्रया कॅम पद्धतीने केलेली असते. 

 
जॉब रूकलगच्या कामात छापलेल्या फॉमयप्रमािे गाळे लािभन घ्याि ेलागतात. पशाच्या कोठ्याकिता 

मनी कॉलम लाििे ि आखिे ही कामे व्यिख्स्थत होतात ि ठिाणिक जागी िकत्या उिलल्या जातात. 
 
ज्याला ज्या प्रकाििे काम किाियािे असेल त्याप्रमािे त्याने मशीनिी णनिड किािी. 
 
(अ) हँड रूकलगकिता लागिािे साणहत्य:– 
 (१) हँड रूकलग मशीन. 
 (२) णपना (पेन), णपतळी अथिा स्टेनलेस. 
 (३) बनात.  
 (०) शाई ि शाईकिता िाडंी. 
 (५) िश, शाई लािण्याकिता णखिि (णिमटा) 
 (६) ट् िाईन.  
(ब) फतत उत्तिपणत्रका ि िह्याचं्या कामाकिता साणहत्य— 
 (१) दोन्ही बाजभ असिािे णडस्क (Disc) रूकलग मशीन. 
 (२) िकत्या (Discs). 
 (३) दोन िकत्यामंध्ये अंति ठेिण्याकिता प्लॅख्स्टक किगा, स्पेसेस (spaecs). 
 (०) शाई ि शाईकिता िाडंी. 
 (५) बनात. 

(६) मजबभद दोिा (ट् िाईन). 
(क) जॉब–िकय  णडस्किि आखाियािे असल्यास त्याप्रकाििे मशीन ि ििील सिय साणहत्य. 
 

           (Die stamping) 
 

डायस्टँकपग म्हिजे पोलादी गट्टभिि कोिलेली अक्षिे शाई लािभन कागदािि उठणििे. नोटपेपििि 
मोनोगॅ्रम छापिे, नाि ेछापिे, पते्त छापिे िगैिे प्रकाििे काम अशा िीतीने कितात. ह्या कामास फाि ककमत 
पडत असल्याने त्यािे णगऱ्हाइकही ठिाणिक ि िागंले काम पसंत कििािे असते. सियसाधािि मािसास ते 
पििडत नाही. पोलादी गट्टभिि कोिलेल्या अक्षिात बोटाने शाई िितात. डायिा िििा िाग पसुभन साफ 
कितात. यंत्रात योग्य जागी डाय ठेिभन पे्रसमध्ये जोिात कागदािि दाबतात. त्यामुळे शाईने कागदािि 
अक्षिे उठतात. 
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दाबण्याकिता पे्रसिि डायच्या आकािािी गादी तयाि किािी लागते. गादीकिता दाबाच्या गट्टभिि 
पुठ्ठ्ठ्यािे तुकडे, टीपकागदािे तुकडे, लािाि े लागतात ि सिािि एक निम िबिािा तुकडा 
(सायकलट्यभबिा) लाितात. नंति पे्रसला सािखे झटके देतात; म्हिजे त्या  िबिाखाली, जशी अक्षिे 
कोिलेली असतात, त्याप्रमािे ठसा तयाि होतो. ह्याला डायस्टँकपगिा मेल डाय (मुख्य ठसा) म्हितात. 

 
नंति फतत डायच्या कप्रटिा (इंपे्रशनिा) िाग ठेिभन बाकी सिय िाग णनमुळत्या आकािात कापभन 

काढतात. ही मेल डाय तयाि झाली, की काम सुरू किता येते. 
 
कामािा िगे साधाििपिे ताशी १४४ प्रती असा असतो. 
 
डाय स्टँकपगमध्ये ॲटोमणॅटक यंते्र आहेत. त्यािि शाई लाििे, ती पुसिे िगैिे सिय णक्रया याणंत्रक 

पद्धतीने होतात. आपल्याकडे अजभन हातमशीनेि प्रिािात आहेत. 
 
डायकप्रकटगिी शाई इति शाईपेक्षा िगेळ्या प्रकाििी असते. 
 

                
 

कॉपि प्लेट कप्रकटग हा एक स्ितंत्र छपाईिा प्रकाि आहे. ही छपाई म्हिजे हौसेिा मामला. श्रीमतं 
लोक ि व्यापािी संस्था यानंा ह्या प्रकाििी छपाई आिडते. या छपाईत प्रथम ताबं्याच्या पत्र्यािि अक्षिे 
अथिा मजकभ ि कोितात, म्हिजे ‘एन गेव्ह’ कितात ि अशा कोिलेल्या अक्षिातं बोटाने िोळभन शाई िितात. 
नंति ती प्लेट साफ करून जास्त असलेली शाई पसुभन घेऊन, णिणशष्ट प्रकािच्या यंत्रािि छापतात. 
मशीनच्या प्लेटिि, शाई लािभन तयाि केलेली प्लेट योग्य जागी ठेिभन णतच्यािि छापाियािे काडय ठेिले ि 
ििपभि दाबाने िििा रूळ त्यािरून णफििला, म्हिजे शाई काडयिि उठते. या पद्धतीने ख्व्हणजकटग काडय 
(नाि णिठ्ठी), आमंत्रि पणत्रका ह्यािंी छपाई होते. दििळेी एकि काडय छापभन णनघत असल्याने, छपाई फाि 
थोडी होते. एकाद्या एन गे्रव्हि कडभन कॉपि प्लेटिे एन गे्रख्व्हंग कििभन घ्याि ेलागते. एकदा केलेली प्लेट 
तशीच्या तशी जन्मिि िालते. 

 
या छपाईिी शाई िगेळ्या प्रकाििी असते. कॉपिप्लेटििील काम काळ्या शाईति छापण्यािी प्रथा 

आहे. छापभन िाळणिल्यानंति काडािि बोट णफििभन पणहल्यास हाताला अक्षिे िि उठलेली लागतात. 
 
मोठ्या शहिाति हा धंदा िालतो. 
 

                            ,                       
 

या णिषयाििील पुष्ट्कळशी माणहती पणहल्या िागात आली आहेि. आिखी काही माणहती स्ितंत्र 
धंदा ह्या दृष्टीने येथे देत आहे. 

 
पुस्तकाच्या पाठीिि सोनेिी नाि घालताना पसु्तकाच्या पाठीच्या रंुदीत नािािी अक्षिे बसतील 

अशा आकािािा टाईप घ्यािा लागतो. टाईपिी णनिड किताना ह्या गोष्टीकडे णिशषे लक्ष द्याि े लागते. 
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टाईप शतयतो मध्यम–णमणडयम–साइझिा असािा. त्याला िळिात फाि बािीक िेघा नसाव्या. टाईपािी 
अक्षिे सिळ िेषेत बसतील अशी असािी. नािाच्या दोन शब्दातंील अंति (स्पेकसग) सािखे असिे ि दोन 
ओळीतले अंति सािखे असिे या गोष्टी महत्त्िाच्या आहेत. या बाबी व्यिख्स्थत जमल्या ति सोनेिी नाि 
मािलेले पुस्तक उठािदाि णदसते. 

 
पुस्तकाच्या पठु्ठ्ठ्यािि नाि मािाियािे असेल, ति कव्हििी लाबंी ि रंुदी लक्षात घेऊन त्यास 

साजेल अशा टाईपिी णनिड किािी. ह्यासाठी टाईप शतयतो मध्यम (णमणडयम) जाड घ्यािा. अक्षिे खुली 
असािी. नाि ेमािताना सिय अक्षिे कॅणपटल िापिण्यािी पद्धत आहे. णशशाच्या टाईपमध्ये २ णकलोपासभन ० 
णकलो कॅणपटल ि लहान कॅणपटल असलेले लहान फाऊंट णमळतात ते घ्याि.े टाईप नेहमी िाि पाि 
प्रकािच्या िळिािा ठेिािा ि २० पॉईंट पासभन १२ पॉईंटपयंत असािा. यापेक्षा लहान टाईप शतयतो िापरू 
नये. 

 
नािासाठी अस्सल सोनेिी पान िापिण्यािी प्रथा आता सोन्याच्या णकमती फाि महागल्यामुळे बंद 

झाली आहे. सध्या प्रिािात इणमटेशन (नकली) फॉईल िापितात. पसु्तकािि नाि ेमािताना सोनेिी ककिा 
रुपेिी पाने िापितात, तशीि इति िंगािंीही िापितात. 

 
ठिाणिक उष्ट्ितेने सोने अथिा रुपे कापडािि ठसा घेते. प्रथम टाईप ि मशीन गिम किण्याकिता 

ख्स्िि ८४° ते ९४° णडग्री सेंणटगे्रडिि ठेिािा. एकदा टाईप पुिता गिम झाल्यानंति, काम िालभ  किताना 
त्याला गिमपिा कमी पि एक सािखा लागतो. यािळेी ख्स्िि १४ णडग्रीिि ठेिािा. सोने, रुपे अथिा इति 
िंगािे पान (फॉईल) असेल, ति त्या कामास लागेल त्याप्रमािे मशीन गिम ठेिाि.े सोने, रुपे अथिा इति 
िंगािे कागद मणशन जास्त तापल्याने जळिाि नाहीत अशी काळजी घ्याियास हिी. काम काळ पडिाि 
नाही इकडे लक्ष द्याियास हि.े 

 
िागंल्या उठािदाि कामाकिता टाईपिा दाब (इपें्रशन) एकसािखा यािा लागतो. दाब सािखा 

किण्यास गादी (मेकिेडी) कििे आिश्यक आहे. णिठ्यािपाट्या लािभन दाब सािखा किािा. 
 
कामाच्या सुििातीस कापडाच्या पट्ट्ट्यािंि दोनतीनदा नाि उठिभन पाहािें. ि सिय व्यिख्स्थत 

जमले म्हिजे काम िालभ  किाि.े काम उठािदाि हि े असले ति कापडास योग्य अशा प्रकाििे सोन 
िापिाि.े िाितात नकली सोने बनत नसल्याने आपल्या पसंतीला फाि िाि णमळत नाही. बाजािात जे 
णमळत असेल, त्याििि समाधान मानिे िाग पडते. 

 
पुस्तकाििील सोनेिी नाि ेि नक्षीकाम ह्याखेिीज आिखी काही णठकािी सोने िादंी अथिा इति 

िंगािें फॉईल िापरून काम केले जाते. लग्नपणत्रका, िेटकाडे, ग्रीकटग काडयस् ि दीपािली काडे 
इत्यादींिि ह्या प्रकाििे छापकाम कितात. अशा काडािि िगेिगेळ्या िंगात उत्तम आकृत्या ि मजकभ ि 
छापलेले असतात. हे काम गिम दाब देण्याच्या पद्धतीने (एम्बॉकसगने) केलेले असते. 

 
कायम स्िरूपाच्या आकृत्या णपतळी ब्लॉक कोरून, (म्हिजे एन्गे्रव्ह करून) कितात; अथिा 

ब्लॉकमेकिकडभन णिव्हसय ब्लॉक, म्हिजे उलटी अक्षिे बसिलेला ब्लॉक, कििभन घेतात. कागदािा िि 
उिलला जािािा िाग ब्लॉकमध्ये खोल कोिलेला असतो. डायस्टँकपगमध्ये ज्याप्रमािे मागला दाब निम 
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िस्तभिा बनणिलेला असतो त्यािप्रमािे येथेही तो बनिभन घ्यािा लागतो. त्यामुळे दाब व्यिख्स्थत येतो ि 
उिलला जािािा िाग उिलला जातो. मेल णफमेल डायिीि णक्रया हे दोन िाग कितात. 

 
िंगीत छपाईत णित्रातील िगेिगेळ्या िंगाकंिता िगेिगेळे ब्लॉक बनणितात, त्याि तत्त्िािि येथेही 

ते ब्लॉक बनिाि े लागतात. सोनेही अथिा इति िंगािें कागद तयाि णमळतात. या िंगीत फॉईलमध्ये 
िंगाचं्या दहाबािा छटा णमळतात. मुख्य उदे्दश णित्रािी हुबेहुब प्रणतकृती उठणिता यािी हा असतो. 

 
ज्याला या धंद्यात पडाियािे आहे, त्याने प्रथम िगेिगेळ्या णडझाईनिी, या पद्धतीने छापलेली 

आमंत्रि पते्र, नाताळ काडे, अणिनंदन काडे, िेटकाडे, यािंा अभ्यास केला पाणहजे ि आपल्याला काय 
जमेल ते ठििभन पुढिा मागय णनणित केला पाणहजे. हा व्यिसाय लहान ककिा मोठ्या प्रमािात आपल्या 
ऐपतीप्रमािे होऊ शकतो. हा माल सीझनल, ठिाणिक िळेी ि ठिाणिक प्रसंगीि लागिािा आहे हे पभियपिे 
लक्षात घ्याि.े आपला बिािसा समाज सुणशणक्षत होत आहे ि अशी काडे पाठणिण्यािी पद्धत आता पडत 
िालली आहे; त्यामुळे बाजाि पेठ मोठी आहे. कापड ककिा कागद याििच्या अशा छपाईत यंत्रािा गिमपिा 
ही बाब महत्त्िािी आहे त्याकडे लक्ष द्याि.े कापडाििच्या कामास उष्ट्िता जास्त लागते ि कागदाििील 
कामास ती कमी लागते. 

 
कापडािि सोनेिी, रुपेिी अथिा इति िंगात छपाई किताना सुििातीस मशीन गिम कििे 

आिश्यक असे. ८४° णडग्री सेंणटगे्रड ते १४४° सेंणटगे्रड अथिा १७५° ते २०४° णडग्री फॅिनहाईट उष्ट्ितेने 
मशीन िागंले गिम होते. काम िालभ  झाल्यािि १४° णडग्री उष्ट्ितामान ठेिाि ेम्हिजे सािखा ताि णमळतो. 

 
कापड, िामडे िगैिेंिि नाि े मािताना, नं. ०४३ ि ०४५ या सोनेिी छटा येण्यासाठी मे. णजओ 

ख्व्हली, लंडन या कंपनीिे न्यभव्हॅप (Newvap) सोने िापिाि ेि नं. १४३ िी िादंीिी छटा येण्यासाठी व्हॅप्को 
(Vapco) िी िादंी िापिािी. 

 
जमंन कंपनीिे लुतसि (Luxur) या नािािेही एक इणमटेशन फॉईल णमळते तेही काम बिे देते. 
 
सोनेिी कामात येिाऱ्या अडििी ि त्यािंी काििे— 
 

अडिि काििे 
१. सोने न उठिे (१) योग्य फॉईलिी णनिड नसिे. 
 (२) ठशािा (ब्लॉकिा) ताि पुिेसा नसिे. 
 (३) फॉईल बिोबि न येिे अथिा न ठेििे. 
२. अधिट अक्षिे उठिे अथिा 
त्याबिोबि ब्लॉक उठिे. 

(१) योग्य फॉईल नसिे. 

 (२) ब्लॉकिा ताि बिोबि नसिे.  
 (३) दाब णदलेला िळे कमी असिे 
 (०) गादी बिोबि नसिे. 
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 (५) गादी फाि कडक (कठीि) असिे. 
 (६) ब्लॉक अस्िच्छ ककिा बिोबि कोिलेला नसिे. 
 (७) फॉईलला अथिा ब्लॉकला तेलकट अंश िाहािे. 
 (८) मशीनिि आपोआप फॉईल सिकण्यािी णक्रया असल्यास फॉईल 

नीट सिकत नसिे. 
 (९) फॉईल जाताना ब्लॉकच्या अगदी जिळ येिे ि अगोदि तापिे. 

३. ििलेली छपाई (१) योग्य फॉईलिी णनिड नसिे. 
 (२) ब्लॉक फाि गिम होिे. 
 (३) दाब फाि िळे असिे. 
 (०) छपाईिा िळे जास्त होिे. 
 (५) दाब (इंपे्रशन) सािखा नसिे. 
 (६) गादी फाि निम असिे. 
 (७) ब्लॉक फाि णझजलेला अथिा फाि उथळ असिे 

०. िकाकी कमी येिे (१) ब्लॉक फाि गिम असिे 
 (२) ब्लॉक घािेिडा असिे. 
 (३) दाब फाि उंि असिे. 
  

 
ब्लॉकिी आकृती जि बािीक िेघािंी ि ििगच्च (सॉणलड) असेल ति सोईस्कि गादी तयाि 

किण्याकडे जास्त लक्ष द्याि े लागते. ती जि अखंड (ििगच्च) असेल ति नेहमीपेक्षा जास्त दाब घ्यािा 
लागतो. णतच्यात बािीक िेघा असतील ि गादी निम (सॉफ्ट) असेल ति दाब जास्त िळे ठेिािा लागतो. 

 
बािीकसािीक गोष्टी नीट उठिाियाच्या असतील ति कडक गादीिि अगदी बेताने दाब घ्यािा. 
 
सियसाधाििपिे उत्तम छपाईकिता बतेािा ताि ि सिय सोने सुटण्याकिता दाब देण्यािी िळे या 

गोष्टीकडे लक्ष द्याि.े त्यामुळे सिय पान छापण्याच्या जागी व्यिख्स्थत बसेल. 
 
शिेटी सागंाियािे म्हिजे या कामात घाई उपयोगी पडत नाही. णतच्यामुळे कामािी खिाबी होते. 

ती टाळािी. 
 
या व्यिसायास लागिािे यंत्रसहाय्य:— 
 
(१) सोनेिी नाि ेमािण्यािे लहान यतं्र, णिजेच्या उपकििासंह थमोस्टॅट ख्स्िि १° ते १४४° णडग्री 

अथिा थोडी जास्त उष्ट्िता देण्यािा ि २२४ ते २३४ णिजेच्या व्होल्टिा. 
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(२) सोनेिी ि इति िंगािी कामाप्रमािे फॉईल. 
(३) िगेिगेळे टाईप ि ब्लॉक, 
(०) शतय असेल ति णपतळी टाईप िापिल्यास उत्तम. णपतळी टाईप ि णपतळी ब्लॉकमुळे सोन्यािी 

तकाकी िागंली िाहते. णपतळी टाईप फिा महाग असल्याने घेिे पििडत नाही, पि एकदा खिय केला ति 
कायमिे णटकतात. 

(५) ब्लॉकने छपाई किाियािी असल्यास नेहमीप्रमािे जस्ती पत्र्यािि म्हिजे कझकिि ब्लॉक 
किािा. पत्रा जाड िापिण्यास सागंाि.े कझकिा ब्लॉक केल्यािि, िापिण्यापभिी त्यािि णनकेल अथिा 
क्रोणमयम प्लेकटग कििभन घेऊन मग िापिािा. प्लेकटगनंति ब्लॉक िागंला पॉणलश किािा. ब्लॉकला 
ताबं्यािे प्लेकटगही िालते. 

 
                       इ     
 

पुस्तकािंी णशलई तािेने ककिा दोऱ्याने कितात हे आपि पाणहले आहे.पिन्तु बाधंिीिा खिय 
िािणिण्यािे दृष्टीने, काटकसि आणि जलदगती या दृष्टीने पेपिबॅक पद्धतीने बाधंिी पेंख्ग्िन पख्ब्लशसंनी 
णिटनमध्ये प्रथम सुरू केली. 

 
या पद्धतीमध्ये पुस्तकािी सिय जुपिी झाल्यािि प्रथम पुस्तकािे कण्यािे बाजभने कापिीयंत्रामध्ये 

कापिी केली जाते. अथात सुटी पाने, णित्राचं्या प्लेट् स िगैिे आधी कुठल्याही णििागास णिकटणिण्यािी 
जरूि नसते. कण्यािे बाजभने कापिी झाल्यािि त्यास पॉणलख्व्हणनल ॲणसटेड अडेणझव्हिे दोन थि लािले 
जातात. हा णिणशष्ट प्रकाििा सिस कापलेल्या पसु्तकािे कागदािे तंतभंना घट्ट पकडभन धितो. त्यानंति 
त्यािि पातळ कापडािी पट्टी णिकटणिली जाते. ि ही पट्टी पसु्तकािे आसपासिेिि कडेस णिकटणिली 
जाते. यानंति कव्हिकाडय नेहमीच्या पद्धतीने पसु्तकािि िढणिले जाते ि पुस्तकाच्या उिलेल्या तीन 
बाजभंिी कापिी केली जाते. 

 
या प्रकाििे पसु्तक हे अथांति पततया बाधंिीिे होत नाही. णटकाऊ बाधंिी दोऱ्याने केलेल्या 

णशलाईिी होते. पाठीिि नुसते णिकटणिले जात असल्याने पेपिबॅक बाधंिीिे पसु्तक जपभन हाताळाि े
लागते. 

 
जलदगती णमळािी म्हिभन हाती काम किण्यापेक्षा यंत्रािी मदत घेिे अणधक सोईिे होते. सल्बी 

एंणजणनअकिग डेव्हलपमेंट कं. णल. या लंडन येथील कंपनीने ‘बाइंडमास्टि’ या नािािे यंत्र या कामासाठी 
बनणिले आहे. या यंत्रािि या सिय प्रणक्रया याणंत्रक पद्धतीने होत असल्याने पेपिबॅक पद्धतीिी पसु्तके 
जलदगतीने बाजािात आििे सुलि झाले. बिीिशी पॉकेटबुतस या पद्धतीने बाधंलेली असतात. 

 
         इ     
 
हा बाधंिीिा प्रकाि म्हिजे एक खिीक प्रकाि आहे. कणठि अशा प्लॅख्स्टक िायिच्या ख्स्प्रगंा तयाि 

णमळतात. पसु्तकािे कण्यािे बाजभस पकंिग मशीनिि िोके पाडभन त्यातभन या ख्स्प्रगंा हाताने ओिाव्या 
लागतात. कण्यािे बाजभस या ख्स्प्रगंा आकषयक णदसतात ि पुस्तकास शोिा येते. सिय पाने पभिय उघडली 
जातात. पुस्तकात णिणिध जाडीच्या कागदाचं्या प्लेट् स या पद्धतीत बसणिता येतात. सुटे कागद न 
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णिकटणिता जुपिी करून िि सुटे कव्हि काडय िढिभन, िािही बाजभंनी पुस्तक नीट कापाियािे, कण्यािे 
बाजभस पंकिग यंत्रािि िोके पाडाियािी ि नंति प्लॅख्स्टक ख्स्प्रगं ििाियािी. 

 
पुस्तक उघडल्यानंति डाि ेककिा उजि ेपान दोन िोकाचं्या णनम्म्या अंतिाने ििखाली होते हा एक 

दोष यात असतो. या बाधंिीिा खियही जास्त येतो. पुस्तक णटकाऊ होत नाही. असे काही दोष यात 
असतात. 

❀    ❀ 
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प्रकिि पािि े
धंद्याच्या खचाचा अदंाज 

 
अंदाज तयाि कििाऱ्या मािसास मुद्रि व्यिसायाच्या सिय खात्यािंी ि कामािी माणहती असािी 

लागते. पिदेशात या णिषयािे अभ्यासक्रम असतात. आपल्याकडे तशा सोयी नाहीत. सिय गोष्टी प्रत्यक्ष 
पाहभनि आपिास णशकाि ेलागते. एख्स्टमेटि, अंदाज कििािा मािभस, हा िािाक्षपिे पाहिािा सिय माणहती 
जमणििािा ि सिय प्रकाििे नमुने जिळ असिािा असािा. या कामाला लागिािी साधने त्याला द्यािी. 
कप्रटसय पोलादी फभ टरूल, ज्याच्यािि इंि ि टाईपिे स्केल (पॉईंट) दाखणिलेले आहेत असा, मोठा फभ ट-
रूल डबीतला, स्क्रभ  टाईप णडव्हायडि, मगॅ्नीफाईंग ग्लास, शतय असल्यास कागदाच्या िजनािी साधने, 
मायको मीटि िगैिे साधने त्यात असािीत. अंदाजपत्रक कििाऱ्या मािसास िािनाने सिय ज्ञान णमळभ शकते 
असे नाही. त्याला ह्याबाबतिे प्रणशक्षि देिाऱ्या ससं्थेत प्रणशक्षिाकिता पाठणििे ि स्ितः कािखान्यात 
ताणंत्रक ज्ञान घेण्यास सिलती देिे जरूिीिे आहे. 

 
पुस्तक बाधंिी या शब्दािी व्याप्ती सुििातीस साणंगतल्याप्रमािे फाि मोठी आहे. त्यामध्ये 

पुस्तकाच्या पानास ताि मािण्यापासभन तो ते पभिय होईपयंत किाव्या लागिाऱ्या सिय प्रणक्रयािंा समािशे 
होतो. पुस्तक बाधंिीिा धंदा कििाऱ्या प्रत्येक मािसाजिळ ती सिय कामे पभिय किता येतील इतकी 
यंत्रसामुग्री असतेि असे नाही. त्याला काही कामे बाहेरूनही कििभन घ्यािी लागतात. त्यािाही णििाि 
अंदाज कििाऱ्यास किािा लागतो. 

 
पुस्तकाच्या तीन िागातं िगेिगेळे बाधंिीिे प्रकाि ि कामे साणंगतली.धंद्यातील पुस्तकाच्या 

पभियत्िाच्या दृष्टीने कामाच्या एकंदि खिािे अंदाजपत्रक कििे हा एक महत्त्िािा िाग असतो. त्यातल्या 
त्यात बाधंिी ि णतिा अंदाज हा िाग बिाि णििािपभियक किािा लागतो.कामािा प्रकाि लहान का 
मोठा,माल थोडा का पुष्ट्कळ या सिय गोष्टी लक्षात घेऊन काम कििाऱ्यास लागिािा िळे-कामािी मजुिी या 
बाबींिा काळजी पभियक णििाि करून खिािा अंदाज किािा लागतो. एकाद्या लहानशा कामािी नोंद 
नजििुकीने णहशबेात घेिे िाणहल्यास, माल ि िळे खिय होऊन धंद्यात णततका तोट येतो. अशा िकुा 
टाळण्याकिता, कामाच्या सुििातीस एकाद्या कागदािि सिय माडंिी कििे उत्तम. 

 
कामाच्या सुणिधेकिता ि त्यात िभक होऊ नये म्हिभन, पुढे दाखणिल्याप्रमािे ततता केल्यास सोईिे 

पडेल. त्यामध्ये आपल्या धंद्याप्रमािे माल अथिा कृती णलहािी. ततत्यािि पणहल्या िाि पाि ओळीत 
कामाणिषयी थोडतयात माणहती णलहािी. णतच्याखाली कागदािे दोन िाग पाडभन एकात माल ि त्यािी 
ककमत णलहािी. दुसऱ्यात कामािा प्रकाि, त्याला लागिािे तास, ताशी मजुिी ह्या गोष्टी णलहाव्या. 
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                 ज   

ग्राहकािें नािं.......... पत्ता................... 
कामािें नाि............ बाधंिी प्रकाि......... 
प्रती.................... देण्यािी मुदत......... 

साणहत्यािी ककमत प्रणक्रयािंी ककमत 

पुठ्ठा = नंबकिग= 
कापड= पिफोिेकटग= 
साइड पेपि= इंटिलीख्व्हंग= 
कव्हि पेपि= फोख्ल्डंग= 
काबयल पेख्स्टंग= 
 इंडेतस= 
 पंकिग= 
बाहेरून करून आिलेले काम बाइकंडग= 

णशलाई: पॅककग= 
रूकलग: जुपिी= 
णगख्ल्डंग: ताि णशलई= 
 दोिा णशलई= 
 आयलेकटग= 
 काडय बाइंकडग= 
 िाउंकडन= 
 फुल पेख्स्टंग= 
 ककटग= 
 िॅपसय= 

 
िि सुणििलेेल्या प्रकािे अंदाज किण्याकिता ततता तयाि केल्यास सहसा िभक होिाि नाही. 

बाधंिीच्या कामामध्ये िगेिगेळ्या प्रणक्रयेप्रमािे माल ि मजुिी असल्यामुळे िभक होण्यािी िीती उििाि 
नाही. 

 
अंदाज किण्यास कामात उपयोगास येिाऱ्या प्रत्येक िस्तभिी ि कामातील कृतीिी संगतिाि 

माणहती हिी. तसेि कामास लागिाऱ्या मालािे िाि, त्यािप्रमािे णिणशष्ट कामास लागिाऱ्या िळेािा 
अंदाज हिा. मुख्य म्हिजे प्रत्येक कामाच्या ताशी मजुिीिी ि कामगािाकडभन ताशी कामाच्या उठाियािी 
पभिय माणहती असिे आिश्यक आहे. 
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पुस्तक बाधंिीत ज्या कामािंा समािशे होतो, त्यािरून खिािा अंदाज काढािा लागतो ि 
णगऱ्हाइकास दि द्याि ेलागतात. 

 
सामान्यपिे दि कसे द्यािते ते पुढे णदले आहे— 
 
(१) कोित्याही पुस्तकािी निी आिृत्ती बांधण्यािे काम. यािा दि देताना सबधं पुस्तके एकािळेी 

(आिृत्ती) बाधंल्यास आिृत्तीिा दि अथिा दि शकेडा दि द्यािा. 
(२) जुनी णिपेअि करून बाधंण्यािी पुस्तके. प्रत्येक पुस्तकािा बाधंिीप्रमािे िगेळा दि द्यािा. 

माणसकािे िषािे अंक बाधंाियािे असल्यास, त्यािें एकि पुस्तक किाियािे ककिा दोन पुस्तके किाियािी 
हे णगऱ्हाइकास णििारून ठििाि ेि त्याप्रमािे काम पाहभन प्रत्येक पसु्तकािा दि द्यािा. 

(३) गं्रथालयाच्या जुन्या पसु्तकािंी दुरुस्ती किताना कागद दुरुस्ती (णिपेअि), पुस्तकाच्या 
संिक्षिाथय किाव्या लागिाऱ्या प्रणक्रया, प्रणक्रयेस लागिाि िळे, माल िगैिे सिय गोष्टींिा णििाि किािा. दि 
देताना  या सिय प्रणक्रया किण्यािा खिय, अणधक बाधंिी खिय एकत्र धरून पुस्तकािा दि द्यािा. 

(०) पुस्तकाच्या िाग ३ मध्ये एकभ ि १३ लहान व्यिसाय साणंगतले आहेत.त्या त्या व्यिसायातील 
क्रमशः सिय कृती किण्यास णकती िळे लागतो, एकंदि कामास मालािा खिय णकती येतो ि आपि आपला 
नफा णकती घ्याियािा िगैिे सिांिा णहशोब करून दि ठििािा लागतो. त्याबिोबि बाजािात अशी कामे 
काय दिाने कितात, इकडेही लक्ष देिे आिश्यक असते. अशा कामािा दि देताना दि डझन नगास अथिा 
दि ग्रोसला अमभक पसेै असा दि द्यािा. 

 
साधे बाइकंडग तािामाििे, दोऱ्याने णशििे ि व्यापािी स्टेशनिी तयाि कििे यािा िाि आपि 

काढािा ि बाजाििे िािही पहाि.ेयाबाबत एक सभिना द्यािीशी िाटते. तुम्ही उत्तम माल िापरूनि काम 
किण्यािा णििाि केलात ति तो माल णगऱ्हाइकास कदाणित महाग िाटेल ि खपिाि नाही. बाजािी 
िस्तभंसाठी िापिलेला कच्चा माल पाहभन, आपिही त्याप्रमािे माल िापिािा, म्हिजे आपला माल खपतो. 
त्याि प्रतीिे काम कििे धंदा णटकणिण्यािे दृष्टीने इष्ट असते. अशा कामािा दि, ज्याप्रमािे काम असेल 
तसा, डझन, ग्रोस अथिा शकेडा यािि द्यािा. 

 
बाधंिीमध्ये प्रत्येक कामािा क्रम (णसके्वन्स ऑफ ऑपिेशन) फाि महत्त्िािा असतो. त्याप्रमािे काम 

केल्यास सहसा िभक होत नाही. 
 
सिय प्रकाििा माल व्यिख्स्थत ि िाया न जाऊ देता िापििे हे फाि महत्त्िािे काम आहे. कामाला 

लागिािा िळे ि त्याला लागिाऱ्या मालािा णहशोब बिोबि जमला म्हिजे िििे नफ्यािे पसेै णकती टके्क 
ठेिाि ेहे तयाि केलेल्या मालािि ि धंद्यािि अिलंबभन असते. 

 
बाधंिीमध्ये काही कामे कामगािानंा अंगािि (कॉरंॅतट) देऊन ठिाणिक दिाने कििभन घेिे, 

कामगाि ि मालक दोघानंाही सोईिे असते. 
 
पुस्तक पभिय होण्याकिता क्रमशः कामाच्या कृती किाव्या लागतात. यािी कल्पना ह्यापभिी णदली 

असल्याने त्यािंी यादी देण्यािी जरूिी नाही. खात्याच्या प्रमुखास कामाच्या कृतीिा क्रम माहीत असतो ि 
तोि कििभन घेिािा असल्याने व्यिख्स्थत ि अंदाजाप्रमािे िळेेत काम कििभन घेिे त्यािी जबाबदािी असते.  
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णनिणनिाळ्या बाधंिीकामात, सिय साधाििपिे प्रणक्रयािंी संख्या (णसके्वन्स ऑफ ऑपिेशनस) पुढे 
णदल्याप्रमािे असते— 

 
(१) पाठ सपाट कापलेले फ्लशकट अथिा प्लेनकट िि जॅकेट नसलेले पुस्तक अंदाजे १२ 

प्रणक्रया. 
(२) कापडी िाढाि पठु्ठा, िि जॅकेट नसलेले–अंदाजे २४ प्रणक्रया. 
(३) णबलबकेु, डुख्प्लकेट णरख्प्लकेट–अंदाजे १३ प्रणक्रया. 
(०) णहशबेी िह्या (अकाऊंट बुके) णशिलेल्या, अधय िामडी, ख्स्प्रगं िगैिे लािलेल्या–अंदाजे ३४ 

प्रणक्रया. 
(५) अधय कापडी पुस्तके, जॅकेटखेिीज–अंदाजे ३४ प्रणक्रया. 
 
िामड्यामध्ये िागंले ि बनािट समजिे कठीि असते. िामड्यािी पिीक्षा फतत त्याच्या ििच्या 

दाण्याने (गे्रनने) होत नाही. कृणत्रम दािा तयाि किता येतो इति मालाच्या बाबतींतही माल, उत्कृष्ट 
कणनष्ट हे ओळखण्याते ज्ञान असिे जरूि आहे. प्रत्येक बाधंिी कामास लागिािा माल, िळे ि त्यािी 
बाधंिीिी पद्धत ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्यातं आपला नफा णकती घ्याियािा हे ठििभन ककमतीिा अंदाज 
केल्यास ह्या धंद्यात कोिासही सहसा खोट येिाि नाही. 

 
शेवटची हविंिी :—माझ्या िािक व्यिसायबधंभंनो ि णशकािभ उमेदिािानंो, आपल्या िाङ्मयात 

अशी व्यिसायािििी पुस्तके नाहीत. धंद्यात पडल्यानंति सुििातीस जे णिणित्र अनुिि आले ि त्यासं तोंड 
देऊन मागय शोधाि ेलागले ते लक्षात घेऊन, इंग्रजी न समजिाऱ्या कामकिी िगाला मातृिाषेत िािता याि े
म्हिभन हे पुस्तक णलणहण्यािा मी प्रयत्न केला आहे. 

 
मी उमेदिाि म्हिभन णशकलो ि नंति स्ितःच्या धंद्यात सात िष े काम केले. नंति धंद्यात नाि 

णमळिभन माझी लंडनला णशकण्यास जाण्यािी इच्छा पभिय केली. ते सिय स्िानुिाि धंद्यातल्या एका शाखेपुिते 
या पुस्तकात संपभिय माणहती देण्यात उपयोगात आिले आहेत. 

 
मला जे सागंाियािे होते ते सिय सागंभन झाले आहे.. शिेटी एकि णिनंती करून णलखाि संपणितो. 

हा एका णिषयास िाणहलेला, ि दििोज प्रत्येकाला आपले पुस्तक नीट ठेिण्याकिता लागिािी माणहती 
पुिणििािा गं्रथ आहे. आपल्या िाङ्मयात अशी पुस्तके नाहीत. मी पुस्तक णलणहले तेव्हापासभन आजपाितेो 
या णिषयाच्या ज्ञानातं खभप िि पडली आहे. कला तीि आहे. पि त्या कलेत पोट णििाग होऊन निीन 
निीन व्यिसाय णनघाले आहेत. गं्रथ, गं्रथालये, गं्रथािी जोपासना, इत्यादी णिषयातं सशंोधने झाली आहेत. 
त्यातभन हा निाि प्रयत्न आहे. जि यदाकदाणित कोिास काही सभिना किाव्या असे िाटले, अथिा माणहती 
अपुिी िाटली, ति त्या सिांनी मला कळिाि.े पुस्तकाच्या नणशबाने पढेु आिृत्ती काढण्यािा योग आल्यास, 
आलेल्या सभिना णििािात घेऊन त्यात योग्य तो बदल किीन; तिी सभिना अिश्य किाव्या अशी णिनंती 
करून आपली सिािी िजा घेतो. 

❀    ❀ 
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हटपणे 
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इगं्रजी शब्दाचें अथभ 
Acetic Acid– ॲसेणटक ॲणसड. िामड्यािे 
ॲणसड, कनबभका सत, णशिका, आंबड पदाथय. 

Backing boards–गोलाईच्या पट्ट्ट्या. 

Annobium Domestieum–पुस्तकातला णकडा. Backing–गोलाई ठोकिे, गोलाई काढिे. 
Acid–क्षािBee’s wax–मेि. Backing machine–णशकंद्या, गोलाई काढण्यािे 

अथिा ठोकण्यािे यंत्र. 
Air tight–हिाबंद, णजिे तोंड पभियपिे बंद आहे 
अशी.  

Bindery–पुस्तक बाधंिीच्या कामािे दुकान. 

Agate Stone–णशकलगाि, णजल्हईिा दगड. Binding department–बाधंिी खाते. 
Accession–(ॲतसेशन) पसु्तक णिल्हेिािी. Bleach (Un)–णबनधुिट, खळ िगैिे असलेला. 
Albumen (White of an egg–dried or wet)–
अंड्यातील पाढंिा बलक, ओला अथिा सुका.  

Block–ठसा. 

Amateur–उमेदिाि, णशकाऊ मािभस.  Bodkin–टोच्या, 
Angle–कोन, काट.  Book–binding–पुस्तक–बाधंिी. 
Automatic–आपोआप िालिािे.  Book Shelf–पुस्तकािंी णशडी. 
Bar–शीग, सळई. Bolt–स्क्रभ , आटे पाडलेला णखळा. 
Back–पुस्तकािी पाठ. Book worm– पुस्तकातला णकडा. 
Bettle–पुस्तकातील णकड्यािी जात.  Brightness–िकाकी, तकाकी. 
Benzol–शुद्घ िॉकेल. लिकि उडभन.  Burnisher–णशकलगाि. 
Benzine–जािािे ि स्िच्छ कििािे िॉकेल. (Low 
boiling)  

Brown–ताबंभस छटा. 

Beach wood–झाडािे नािं.  Brush (Tip)–कंुिा, सोन्याच्या कामािा कंुिा. 
Beach wood creosote–बीि िभड पासभन 
णनघिािे डाबंि. 

Case Board–पंख्यािी फाईल 

Blind tooling–कोिडे काम. Camphor–कापभि. 
Band cover–गाळे टाकलेले कव्हि. Case Making machine–कव्हि बनणिण्यािे यंत्र. 
Band nipper–गाळे दाबण्यािा णिमटा. Casing machine–कव्हि बसणिण्यािे यंत्र. 
 Calico–कापड, बाइंकडगिे कापड. 
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Carrageen moss–पाण्यात िाढिाऱ्या झुडुपािे 
इंग्रजी नाि. माबयकलग मध्ये िापिता. 

Embossing–दाबभन अक्षिे आत उठणििे. 

Chase–टाईप कामाकिता बंद किण्यािी िौकट. Embroidered Covers–कशीदा अथिा िलेबुट्टी 
काढलेली कव्हिे. 
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Clip–बाधंिीमध्ये पठु्ठ्ठ्यािी कापलेली पट्टी िस्तु 
धिण्यािा पंजा. 

Ends–पुस्तकाच्या बाजभ. 

Cloth bound–संपभिय कापडी बाधंिी. Embossing Stick–नािं े मािताना शब्द अथिा 
ओळी धिण्यािी मभठ. 

Clutch–कळ. Enamalled pot–कािेंिा मुलामा केलेले िाडें. 
Cob paper–कागदािे नाि. Ether–हिते लिकि नाहीसे होिािे तेल, लिकि 

पेट घेिािे पेरोलच्या जातीिे शुद्ध तेल. 
Colouring–िंगणििें, िंगकाम. Expose–ठसा घेिे. 
Comb–फिी.  Feeder–देिािा, िाििािा. 
Corners–कोपऱ्यािे तुकडे. File–कानस. 
Cotton wool–डॉतटि लोक िापितात तो कापभस Filter Paper–ब्लॉकटग पेपि (पाढंिा), गाळण्यािा 

कागद, डाग काढण्यास उपयोगी 
Copying Press–लहान दाब, नक्कल काढण्यािा 
दाब. 

Flat–िपटा. 

Cutting machine–कापिी यंत्र. Flexible–लििीक. 
Coupon–नोंद णिठ्ठी. Finishing–सोनेिी काम करून सपंभिय केलेले. 
Cover–पुट् ठा, िषे्टि Finishing Press–सोनेिी कामािा णशकंद्या. 
Crucked–बेढब, िडेींिाकडी. Finishing press (Leo)–णलयो नािाच्या. गृहस्थाने 

बनणिलेला मेजास लािण्यािा लोखंडी णशकंद्या. 
Craft Paper–णिकण्या कागदािा प्रकाि, खाकी 
िंगािा कागद. 

Finishing stove–शगेडी. 

Crushed–िडेीिाकडी, दबलेली. Fillet–िाक. 
Cup–िाटी. Flush cut–साफ कापिी, सपाट कापिी, 

प्रिािातील नाि "कॅत्रज पट्टी." 
Damp–ओलसि, दमट. Fold–घडी. 
Design–आकृती, नकाशा, नक्षी. 
 

Folder–घड्या घालण्यािी पट्टी. 

Dent–खाि, खळगा.  
Dip–बुिकळिे, बुडणििे, टेकणििे.  
Diameter–व्यास, ितुयळािी मध्यिेषा.  
Dish–िाटी, बशी.  
Divider–छेदक.  
Edgebond (Head)–णशिबाधंिी, णशिबाधंिीिा 
गोठ. 
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Egg–अंडे (कोंबडीिे) 
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Folding machine–घड्या घालण्यािे यंत्र. Gum Sandarch–शुद्ध िाळ. 
Folio–कागदािी एक घडी. Gum Mastic–रूमा मस्तकी. 
Foot operated–पायाने िालिािे Half cloth or leather–अधय कापडी अथिा िामडी. 
Fore–edge–पुस्तकािी पढुील बाजभ, टोक. Hammer–हातोडी. 
Formula–णसद्धातं, सभत्र. Hatch–अंडी घालिे. 
Forwarding–कापडातं सपंभिय केलेला. Heating Box–गिम पेटी. 
Frame–िौकट Hong machine–िोके पाडण्यािे यंत्र. 
Full size–संपभिय आकृती, पुिे णित्र Holland board–णपिळ्या गितापासभन हॉलंडमध्ये 

बनलेला पुठ्ठा. 
Gas–जळि िायु, ज्िलन िायु Immitation Foil–नकली िखय. 
Gauge–माप. अतंि लाििे (िायि ख्स्टकिगमध्ये) Imposition–पाने ठेििे, पाने ओढिे. 
Gathering–जुळिी, जुपी. Index–अक्षिे णिल्हेिािी. 
Gelatine–सिसािा शुद्ध प्रकाि, णजलेणटन. Infusion–काढा, अकय . 
Gilding–मुलामा देिे, सोनेिी कििे. Inlaying–जडािािे काम, िितकाम. 
Gilt edge–सोनेिी बाजभ. Interleave–कोिे कागद िििे. 
Glair–अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकामध्ये पािी 
णमसळभन केलेले णमश्रि. 

Isinglass–माशापासभन तयाि केलेला शुद्ध 
णजलेणटन. 

Gloss–तकाकी. Jacconet–नैनसुख, णझिणझिीत कापड. 
Glaze–तकाकी. Knocking down Iron–ठोकण्यािा लोखंडी पाटा. 
Glue–सिस. Kettle stitch–पुस्तकाच्या णशििीतील णििागाच्या 

शिेटिी गाठ. 
Glue pot–सिसािे िाडें, णकटली. Key–णशलाईच्या कामातील दोिा बाधंण्यािी खीळ. 
Glue knife–सोनेिी कामािी सुिी. Lable–नािािी णिठ्ठी. 
Gold Cushion–सोन्याकिता गादी. Lacing–ओििे, सुतळ्या ओििे. 
Grain–दािा. 
 

Larvae–कोशातील णकडे. 

Guard–िक्षक. Lanolin (wool fat) लोकिीपासभन काढलेले तेल. 
Guide–मागय, िस्ता, बिोबि नेिे. Leather–िामडे. 
Guillotine–सुिी खाली पाडभन कापण्यािे यंत्र, 
पभियकालीन फाशी देण्यािी सुिी. 

Leather board–िामड्यािें तुकडे घालभन 
बनणिलेला बळकट ि णटकाऊ पुठ्ठा. 
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Gum–कडक.  
Gum Arabic–बािळीिा शुद्ध कडक.  
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Ledger–खातेिही (इखं्ग्लश पद्धतीिी). Olive green–णहििा िंग 
Letter–अक्षि, णखळा. Open–खुली, उघडी, मोकळी. 
Lever–तिफ. Original–मभळ आकृती. 
Line–िेघ, िामड्यािि णिशषे प्रकािे काढलेल्या 
िेघा. 

Ox–gall–णपत्त, जनाििािें णपत्त. 

Lining–पुठ्ठ्ठ्यानंा आतभन कागद लाििे. Padding–गिम कपड्यामध्ये जाडीकिता घालतात 
तो कापभस. 

Looping–दोि बाधंिे, टागंण्याकिता दोऱ्यािी 
व्यिस्था. 

Paste–खळ, णिक्की, लेिी. 

Lying Press–णशकंद्या. Pasterwater–खल कापसाच्या बोळ्या–िि घेऊन 
िामडे साफ कििे. 

Margin–समास Paper (Butter)–पािदशयक गुळगुळीत कागद 
लॅणमनेशनकिता िापिण्यािा. 

Mark–णनशािी, खभि. Paper (Immitation)–िंगीबेिंगी गुळगुळीत कागद. 
Marble–िंगीबेिंगी कागद. Paper (Tissue)–पातळ पािदशयक पाढंिा कागद.  
Marbling िंगीबेिंगी काम कििे. Paper varnish–कागदािे िोगि. 
Mechanical Section–यंत्र णििाग. Pepper–काळीणमिी. 
Mil–dew–बुिशी. Pattern–नमुना, सािा. 
Mill board–काळा मजबभत पुठ्ठा. Pin–िािी, पािि, खीळ. 
Miter piece–काटकोन किण्यािी िेघ. Pipet-औषध टाकण्याकिता िापिण्यािी कािेिी 

नळी (िसायनशास्त्रात िापितात.) कािेिी िबिी 
बोडािंी नळी, िॉपि. 

12 Mo–कागदाच्या िाि घड्या ि २० पाने. Pint–¼ गलॅन. 
16 Mo–कागदाच्यािाि घड्या ि ३२ पाने. Plain giltedges–साध्या सोनेिी बाजभ. 
Napthalene–डाबंि गोळी. Plate–पट्टी. 
Needle (Binder’s)–बाधंिीकामगािािी सुई 
(नेहमीच्यापेक्षा िगेळी असते). 

Pallet–िेघ ितुथय ितुयळातील. 

Nipping press–पुस्तके दाबण्यािा दाब. Point–णखळ्यािें मोजमाप सागंण्यािे साधन, िेघी 
पद्धत, इंिािा .१३८३७ इतका िाग म्हिजे एक 
पॉइटं. 

Niptus Hololenus–पुस्तकातील कसिीिी जात. Polish–णजल्हई, तकाकी. 
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Notes–णटपिे. Polishing Iron–तकाकी आिण्यािे लोखंडी गोळे. 
Nut–िाकी. Plough–ऱंधा, पुलािा. 
Octove (8 Vo)–कागदाच्या तीन घड्या, १६ पाने 
असलेला णििाग. 

 

Oil colour–तेल्या िंग.  
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Paring–िामडे णछलण्यािी णक्रया. Scraper–खिडिी. 
Paring Knife–िामडे णछलण्यािी सुिी. Scout–बालिीि. 
Power–शतती. Scoring–घडी घालण्याकिता िेघ माििे. 
Polish–उजळा देिे, उजळा देिािे द्रव्य Section–णििाग. 
Preservation–संिक्षि, णटकणििे. Section Stitch–णििाग णशलाई. 
Pumice stone–ज्िालामुखीतील लाव्हा िसािा 
दगड; घासिे, साफसुफी, पॉणलश िगैिे कामास 
येिािा दगड. 

Sevin House hold–पुस्तकाच्या णकडीिि 
मािण्यािे औषध. 

Quarto–कागदाच्या दोन घड्या. Sewing press–णशिि कामािा दाब. 
Quarto bound–ितुथांश कापडी, ितुथांश 
बाधंिी. 

Shades–िंगाच्या छटा. 

Quarter leather–ितुथांश िामडी. Sheet–कागद, ताि. 
Ravage–नाश कििे, उध्िस्त कििे. Shelf–णशडी. 
Reader’s mark–िािकािी खभि. Shelf Bend–तेढेगाठ. 
Reel–गंुडाळलेले कागदािे िीळ. Sides–शिेटिे कागद, अस्ति. 
Reflux–ढिळिे, णमसळिे. Signature–णििाग नंबि. 
Repeat–पुन्हा कििे. Solution–णमश्रि. 
Roll–सुिळी, गंुडाळी. Spring–कमान, बाधंिी कामात पुठ्ठ्ठ्यािी केलेली 

नळी. 
Rolling machine–दाबण्यािे यंत्र, घड्या 
मोडण्यािे यंत्र. 

Square–गुण्या, काटकोन. 

Round–िरून णशििे, गोलबत्याच्या आकािािा. Steel Cutting Rule–कापण्यािी पोलादी पट्टी. 
पट्टीिी उंिी टाईपएिढी (·९१८) असते. 

Rounding–गोलाई काढिे. Sterilise–(स्टिलाईज) कीडिणहत कििे. शुद्ध 
कििे. 

Rubber Para–शुद्ध िबि (काळ्या िंगािा 
दगडािासािखा असतो. तो.) 

Steam–िाफ. 

Revet–बोळणििे, साफ बसणििे, सपाट ठोकिे. Stale Stitich िरून ताि माििे, िरून णशििे. 
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Sand Paper–िाळभिा कागद, लाकभ ड घासण्यािा 
कागद. 

Stencil–कातिलेली नमुना आकृती. 

Saw–किित, आिी. Straw board–गितापासभन बनलेला पुठ्ठा. 
Sawing–पुस्तकास किित माििे. Straw board Cutter–बोटकैिी, पुठे्ठ कापण्यािी 

कातिी. 
Saturated Solution–शतय णततका णििघळलेल्या 
पदाथािा द्रि. 

Standard Style–ठिाणिक पद्धत.  

 Stock–साठा, संिय, संग्रह. 
 Standing Press–िाि खाबंी दाब. 
२३४  
Suction Pump–िायुशोषि पंप. Thymol–ओव्यािा अकय . 
Style of series–एक सािखे, एकिळिािे, 
एकिातयता. 

Types–णखळे, अक्षिे. 

Sumithion Dust–पुस्तकाच्या णकडीिि 
मािण्यािी पभड. 

Type holder–मभठ. 
 

Sulphurius Acid–सल्फ्युणिक ॲणसड. Unbleached–णबनधुिट, खळ असलेले. 
Tamarind statrch–णििोतयािी खळ. Vellum–गाईच्या िासिािे कमािलेले णििट जातीिे 

िामडे. 
Tarteric Acid–टाटयणिक ॲणसड, पाढंिे िामडे 
साफ किण्यािे ॲणसड. 

Velvet–िेशमी कापडािा प्रकाि. 

Tape–फीत. Volwel–स्िि. 
Tender–माल पुििठ्यािा लेखी अंदाज. Water proofing–पािी प्रणतबंधक. 
Thickness–जाडी. Weavers knot–कोळी गाठ. 
Theread sewing–दोऱ्याने णशििे. White fish–माशाच्या आकािािा कसिीिा पाढंिा 

णकडा  
Thumb–आंगठा, आंगठ्याच्या नखाप्रमािे गोल. White Ant–िाळिी. 
Tentometer–िंगछटा मोजण्यािे यंत्र. Wire stitch–तािेिी णशलाई, तािेिा टाका माििे. 
Tool–हत्याि, कामािे साधन. Wrinkle–सुिकुती. 
Trim–कापिे. Zinco–(कझको) जस्ती. 
 Zinco Block–जस्ती पत्र्यािि केलेला णिते्र 

छापण्यािा ठसा. 
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