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अ यासअ यासअ यासअ यास    मडंळमडंळमडंळमडंळ    सद यसद यसद यसद य    ::::    

    

लखेनलखेनलखेनलखेन    मडंळमडंळमडंळमडंळ    सद यसद यसद यसद य    :::: अलूरकर दप बाळकृ ण  
 बढे भारती भागवत  
 भोसले िवजय संगराज े
 चौधरी सरेुश अंकुश  
 गायकवाड मु ा काश  
 िग डा राज  
 हरणे अिमत शरदराव  
 कुलकण  योगेश 
 मडके रेखा सागर  
 माने सुनंदा  
 पाटील भाकर  
 रोडे सुने ा आनंद  
 शानबाग रणिजत 
 उगले उ म िनवृ ी 

    

    

काशककाशककाशककाशक    ::::    

    

सयंोजकसयंोजकसयंोजकसयंोजक    वववव    सपंकसपंकसपंकसपंक    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    ::::    

    

िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    वववव    िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण    ::::    

    

मु कमु कमु कमु क    ::::    



अ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दत    

‘मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेले उ पादक 
काम क थानी ठेवून िविवध सै दांितक व मुलत वांशी ओळख क न ावी. सरुवाती पासून िव ा याना 
’लोकोपयोगी सेवा’ व ’उ पादक कामात’ सहभागी करणे आव यक आह.े 
 

S.No. Unit Code Unit Title No. of Notional 
Learning Hours 

1 MSFC-GNA301 - 
NQ2015 

Introduction to Basics of 
Gardening, Nursery and 
Agriculture Techniques 

40 (6+34) 

2 MSFC-GNA302A - 
NQ2015 

For Rural-Semi Rural Schools 

Introduction to Animal 
Husbandry  
 

For Urban Schools 

Innovative Gardening 
Techniques for urban setting 

10 (3+7) 

Total 
50 

 

लोकोपयोगी सेवा :  

केवळ ा यि क कर यासाठी हणून ’नमुना’ जॉब कर यापे ा ’लोकोपयोगी सेवा’ दणेे ह ेअिधक फ़ाय ाचे 
असते. आप या सभोवता या प रसरा या व समाजा या गरजनुेसार असे काम िनवडावे क  या मुळे 
जा तीत जा त ा यि के पुण होतील. यामुळे िव ा याना य  कामाचा अनुभव िमळेल. ’लोकोपयोगी 
सवेा’ हा या अ यास ामाचा आ मा आह.े येक ध ा या सु वातीला लोकोपयोगी सेवांची यादी दली 
आह.े लोकोपयोगी सेवा दतेांना निवन तं ान वापर याचा य  करावा. नािव यपुण क प करणे, 
दु ती सवेा, व तूंची िन मती व िव  ह ेसव िव ाथाना वहार ान दे यासाठी आव यक आह.े 

 

 

 

 

 

  



‘‘‘‘मुलभतू तं ानमुलभतू तं ानमुलभतू तं ानमुलभतू तं ान’’’’    अ यास मा मागील भिुमकाअ यास मा मागील भिुमकाअ यास मा मागील भिुमकाअ यास मा मागील भिुमका    
 
‘‘‘‘मुलभतू तं ानमुलभतू तं ानमुलभतू तं ानमुलभतू तं ान’’’’    कोसच े व प कोसच े व प कोसच े व प कोसच े व प     

‘मुलभूत तं ान’ हा अ यास म अिभयांि क , उजा पयावरण, शेती व पशूपालन व गृह आरो य या चार 
िवभागात िवभागला आह.े या पैक  दोन सजीव व दोन िन जव घटकाशी सबंंिधत आहते. वरकरणी दसता 
हा अ यास म खुप जा त वाटेल. हा अ यास म ’हाताने काम करत करत िशकणे’ या प दतीने राबवायचा 
आह.े या कारे आपण पोहायला िशकतो, सायकल चालव यासाठी िशकतो. या कारेच हा अ यास म 
िशकवायचा आह.े अ यास मातील सव सै दांितक भाग व कौश ये िव ा यानी य  कामात सहभाग 
घेऊन आ मसात करायची आहते. ान िमळव याची या ही अशा ’उ पादक कामा’ भोवती घडेल असे 
अपेि त आह.े यामुळे ’सै दांितक’ भाग व ’ ा यि क’ ह े वतं  घटक नसनू याचा एक च अ यास 
करायचा आह.े यामुळे ’काम’ करतांना या येक पायरीवर यामागील त वे व माहीतीचा प रचय 
िव ा याना क न ायला हवा. या कारे िशकव याने केवळ ’कौश य’ ा  होत नाही तर यामागील दृ ी 
प  होते. ा यि कांना जोड दे यासाठी व ’असे का ?’ याचे सखोल आकलन हो यासाठी संगणक य 

ध ाचा वापर ज र करावा. यासाठी इंटरनेट वरील शै िणक ोत (जसे ि हडीओ) चा वापर करावा. 
येक ध ा या शेवटी उदाहरणादाखल काही संदभ दले आहते.  

अ यास माच ेफ़ायद ेअ यास माच ेफ़ायद ेअ यास माच ेफ़ायद ेअ यास माच ेफ़ायद े    
 

१) हा अ यास म ब िवध कौश याचा अस याने िव ा याना यां या भिव यातील क रयची दशा 
िनवड यासाठी मदत होते. अनेक कौश यांची ओळख झा याने तो या या आवडीचे एक े  
िनवडू शकतो.  

२) मह वाचे हणजे िविवध अनभुव िमळा याने िव ा या या बु दीम ेला चालना िमळते. िविवध 
शाखांचे ान िमळा याने याला िविवध यामागील मुलभूत त वे व यांचे मह व याची ओळख 
होते.  

३) य  वहारात कामे करतांना आप याला अनके कौश यांचा वापर करावा लागतो. उदा. शेतक-
याला शेती या ाना बरोबर वीज, मोटार-पंप, खा  संर ण व या, पशूवै क य ान लागते. 
यामुळे अडचणी या वेळी तो माग काढू शकतो. एखा ा फ़ॅि केशन ावसाियकाला जर पो ी 

बांध याचे काम िमळाले तर याला पो ीचे मुलभूत ान ह ेफ़ाय ाचे ठ  शकते. तो िग-हाईका 
अिधक चांगली सवेा दऊे शकतो. ’मुलभूत तं ान’ या िवषयामुळे िव ा याम ये अशा कारचा 
आंतरशाखीय दृ ीकोन िवकिसत होतो. 
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Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

१ १ १ १     जमीन, मशागत आिण पीक लागवडजमीन, मशागत आिण पीक लागवडजमीन, मशागत आिण पीक लागवडजमीन, मशागत आिण पीक लागवड    
    
काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?        

शेतीतील िविवध परीमापके व सािह य साधन.े 

जिमनीची पीक लागवडीसाठी मशागत करण ेआिण एका िपकाची लागवड क न िपकच ाचा अ यास करणे.  

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये        

या पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.े    

• एका िपकाची लागवड कर यासाठी यो य प तीने जिमनीची मशागत करण.े  
• िपकाची िनवड व िनयोजन  

• मलूभूत शेती प दत या मागील त वांचे वणन करण.े 
    

सचुवले या लोसचुवले या लोसचुवले या लोसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिकोपयोगी सवेा / ा यिकोपयोगी सवेा / ा यिकोपयोगी सवेा / ा यि केकेकेके :  

• या पाठात आपण IBT िवभागाम ये कुठल ेपीक यायच ेयाचे िनयोजन करायचे आह.े आप याला एका लहान 
लॉटवर ( १०० ते १००० क़ फुट ) कमान एक भाजीपाला पीक यायचे आह.े   

या पाठाम ये आपण खालील कृती िशकुयात - 

• १) पीक घे यासाठी शेती िव ापीठ कंवा कृषी िव ान क  ने कािशत केले या शेती डायरीचा वापर करण.े 
• २) जवळ पास या शेताला भेट  

• ३) कामाचे िनयोजन – खालील सव कामांचे वेळाप क तयार करण.े न दी त ा तयार क न, पीक काढणी 
झा यावर जमा- खच ताळेबंद करणे. 

ा यि क ा यि क ा यि क ा यि क ----    जमीनजमीनजमीनजमीन    तयारतयारतयारतयार    करणेकरणेकरणेकरणे    वववव    शतेातशतेातशतेातशतेात    एकएकएकएक    पीकपीकपीकपीक    घणेेघणेेघणेेघणे े

सािह यसािह यसािह यसािह य    ––––    िबयाण,े पाणी, खते-स य व रासायिनक खत.े  
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    – टकाव, कुदळ, खोरे, घमले,े टेप, झारी, खुरप,े िवळा, बादली इ.  

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    
१) ३ ते ४  िव ा याचा एक गट तयार क न ा यि क करण.े 
२) ा यि कासाठी लागणा-या सािह याची जुळवाजुळव करा.  

    

कृतीकृतीकृतीकृती----        
१) सुरवातीस जमीन मोजून या.    
२) जिमनी या उतारा या िव द दशेत टकाव कंवा कुदळी या साहा यान े खोदणी क ण माती भूसभूशीत 

करा. जा त शेत अस यास शेत नांग न व वख ण या.    
३) खोदकाम केले या जागेतील दगड व गवत वेचून जमीन व छ करा.    
४) आव यकत ेनुसार  वेगवेगळी स य व रासायिनक खते टाकून मातीत िमसळा.    
५) िपका या आव यकतेनुसार जिमनीम ये सरी-वरंबा / गादी वाफा / सारे / आळे इ. क न या.    
६) बीज या केलेले िबयाण ेयो य या अंतरान ेलावा / पेरणी करा.     
७) लागवड / पेरणी करतांना आंतर िपकांची लागवड करा.    
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८) पेरणी/ लागवड क न झा यावर या जिमनीला ७ ते १० समेी.  एवढे पाणी ा.    
९) ४ ते ६ दवसांनी पु हा ५ ते ७  सेमी एवढे (आंबवणी) ा.    

१०) आव यकते नसुार ६ त े८ दवसां या फरकान ेया रोपानंा पाणी ा.    
११) रोपे २१ ते २८ दवसांची झा यावर यातील गवत खुर या या साहा यान े खुरपून काढा. व याचा 

आ छादनासाठी (म चंग साठी) उपयोग करा.    
१२) आव यकतेनसुार पु हा पा या या पाळया व िशफारशीनुसार खताची मा ा ा.    
१३) पीक तयार झा यावर याची काढणी व िव  करा.     
१४) िपकाचे नफा-तोटा प क व अहवाल तयार करा.    

    

    
िपकाचेिपकाचेिपकाचेिपकाचे    नफानफानफानफा    ––––    तोटातोटातोटातोटा    प कप कप कप क    वववव    अहवालअहवालअहवालअहवाल....    

    

अअअअ.... ....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    न दीन दीन दीन दी    खचखचखचखच    पयेपयेपयेपये    / / / / पैसेपैसेपैसेपैसे    
११११    लागवडी खालील े  गंुठे  
२२२२    नांगरणी बैलजोडी / ॅ टर   
३३३३    मशागत वखरणी 

पेरणी 
 

४४४४    िपकास पाणी दणे े मोटार बील  
५५५५    वापरलले ेखत नाव  

वजन 
 

६६६६    औषध फवारणी औषधाचे नाव 
औषध 

 

७७७७    बीज या खच थायरम / गंधक नाव –  
जीवाण ूसंवधक नाव - 

 

८८८८    िबयाण े कंमत िबयाणाचे नाव – 
वजन - 

 

   सरीसरीसरीसरी    प तप तप तप त 

                             
                                        ससससपाटपाटपाटपाट    वाफावाफावाफावाफा प तप तप तप त                       आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    1.1   गादीगादीगादीगादी    वाफावाफावाफावाफा    प दतप दतप दतप दत 
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९९९९    आंतर मशागत नंदणी – 
कोळपणी - 

 

१०१०१०१०    पीक कापणी कापणी – 
मळणी - 

 

११११११११    माकट पयत वाहतुक वाहतकु खच -  
य  खच एकुण  

माल िव तनू आलले ेउ प   

                       
नफा कंवा तोटा  =  माल िव तून आलले ेउ प  – िपकास एकुण आललेा खच 

    

नफा कंवा तोटा  =   …………. पय े
 

िव ाथ  उप म -  याच माणे आप या प रसरातील एखा ा शेतक-याचा एका िपकाचा नफा तोटा प क अहवाल 
काढा.    
द ताद ताद ताद ता    ––––    

१) जिमनीची मशागत करताना अवजारांनी आप या शरीराला इजा होणार नाही याची द ता यावी.    
२) िबयाण ेखरेदी करताना ते चांग या नावाजले या ( ँडेड) कंपनीचेच खरेदी करा.    
३) मदुत संपलेली िबयाण ेखरेदी क  नका.    
४) िबयाण ेखरेदी या पाव या, थोडे बी, िबयाणांची िपशवी जपून ठेवा.    
५) िपकाला पा या या पाळया यो य वेळी ा.    

    

आपणासंआपणासंआपणासंआपणासं    हेहहेेहे    मािहतमािहतमािहतमािहत    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका    ? (शेतीची मूलत वे)  
१) जिमनी या उताराला आडवी मशागत व पेरणी के यास पाणी अडते व मरुत.े तसेच माती पा याबरोबर वा न 

जात नाही आिण उ पादन वाढते.    
२) जिमनीचा कार, गुणधम, पा याची उपल धता, मजुरांची आव यकता, हवामान, नफा-तोटा इ. घटकांचा 

िवचार क नच िपकाची िनवड करावी लागत.े    
३) जिमनीचा साम ू (आ ल- िव ल िनदशाकं) सात या आसपास पािहज.े साम ूचार पे ा कमी असले तर चूना 

ावा.  साम ूसाडआेठ या वर असले तर िज सम कंवा गंधक जिमनीत िमसळावे. माती परी णानुसार न , 
फुरद, पालाशाचे माण ठरवावे.    

४) मातीची त सुधार यासाठी वेगवेगळया ब िपकांची / आंतरिपकांची लागवड करावी.     
५) खरीप हगंामात शेतात एकदल िबयांचे पीक घेतल ेतर र बी हगंामात या शेतात ि ददल िबयांचे िपक यावे.    
६) ि ददल वन पत ना फ  सु वातीलाच बाहे न न  ावे लागते. नंतर या वातावरणातील नाय ोजन शोषन 

क न यांची गरज भागवतात. तसेच याची मुळामं ये साठवण करतात.    
७) यु रया खतापासून िपकानंा न  (नाय ोजन) हे मुल  िमळत.े    
८) रासायिनक िम  खतामं ये  १८: १८: १८ याचा अथ या खताम ये न  (N) १८ भाग, फुरद (P) १८ भाग 

व पालाश (K) १८ भाग असत.े    
९) रासायिनक  खतां या जा त वापरान ेपीक उ पादन काही अंशी वाढते, परंत ुजमीन नापीक हो याचा धोका  

असतो. हणुन यांचा कमीत कमी वापर केला पाहीजे    
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१०)  स यखत े (शेणखत, कंपो ट खत, गांडुळ खत) वापर यान े पीक उ पादन वाढत े िशवाय जिमनीचा पोत 
चांगला राखला जातो.              
                                                                                            

            
                                                                                                                                                                                                                                

                                    
            
                                        

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                          

                                                                                                                                                        
 

                                                                  
 

           
                                                                                                                                                            
                

                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

        
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    1.2 1.2 1.2 1.2 को थबंीरीचेको थबंीरीचेको थबंीरीचेको थबंीरीचे    रोपरोपरोपरोप    

वाहवाहवाहवाह    आकृतीआकृतीआकृतीआकृती 
शेतात को थंबीर च ेपीक घेणे. 

शेत 

टकाव / कुदळ, फावड े

शेत मशागत करणे 

बादली, खुरपे 

तण, दगड, गोटे 

तयार जमीन 

फोडलेले धने 
पेरणी बादली 

पाणी 

अंकूर 
 

को थंबीर िव साठी    
तयारतयारतयारतयार 

खुरपणी 
पाणी 

खत 

तण 
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वाहवाहवाहवाह    आकृतीआकृतीआकृतीआकृती 
शेतात भुईमुगाचे पीक घेणे. 

शेत 1 हे टर 

रायझेिबअम 

खुरपणी व रोलर फरवणे 

बी (100 कलो / हे टर)  

पेरणी अंतर 20 ⅹ 15 to 30 ⅹ 10 

अंकुरलेले िबज 

N 10 

 

पाणी 

रोप पाच आठव ांच े

पाला व शगा 

पाणीपाणीपाणीपाणी 

तणतणतणतण 

कंपो ट खत 

N 10 

P 20 

K 30 

थायरम 5 gm/kg  

तण 

खुरपणी 

रोप सात आठव ांचे 

पाणीपाणीपाणीपाणी 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    1.3 1.3 1.3 1.3 भईुमगुाचेभईुमगुाचेभईुमगुाचेभईुमगुाचे    पीकपीकपीकपीक 
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िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचना  चना  चना  चना      

आप या प रसरातील मुख िपकांनुसार संबिधत िवषयाची मािहती दणेे  

पीक च ा या वेळाप का माणे आप याला पुढील ा याि के यायची आहते – 

१) िबज या २) आंतर मशागत व आधुिनक प दतीचा वापर 3) खत ेव क टक नाशके 4) नफा-तोटा प क इ.  
या सबंधी सिव तर कृती पुढील पाठामं य े दली आह.े   
 
सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

     ११११....११११    शतेीशतेीशतेीशतेी    पशपुालनपशपुालनपशपुालनपशपुालन    िवभागातिवभागातिवभागातिवभागात    कामकामकामकाम    करतानंाकरतानंाकरतानंाकरतानंा    यावयाचीयावयाचीयावयाचीयावयाची    द ताद ताद ताद ता....    

शेती िवभागात काम करताना अनेक िविवध काम े करावी लागतात. यासाठी वेगवेगळी ह यारे तसेच यं  े
वापरावी लागतात. यासाठी यं ांची पूण मािहती असण े आव यक असत.े शेती िवभागात काम करताना होणारे 
अपघात टाळ यासाठी सावधानता बाळगण ेआव यक आह.े 

१. जिमन खोदकाम करताना टकाव हा वि थत धरावा, मागे पुढे कोणी उभ ेआह ेक  नाही ते पहावे. 
२. शेताता काम करतांना िवळा, खुरप,े टकाव, फावड,े कुदळ यांसार या ह यारांनी आप याला व इतरानंा इजा 

होणार नाही याची काळजी यावी. 
३. शेतीची अवजारे ठेव यासाठी वतं  रॅक असावे. सािह य एकावर एक रचून ठेवू नये. 
४. िवळा, खुरप,े झारी इ. वजनाने हलके सािह य वरती टांगून ठेवावी. 
५. कलम चाकू व सीकटर यासंार या अणकुचीदार सािह यान ेकाम करताना हाताला व बोटांना इजा होणार 

नाही याची काळजी यावी. 
६. बीज या करताना गरम पा यात बी िभजवल ेजात े यावेळी गरम पाणी अंगावर उडून अंग भाजणार नाही 

ह ेपहावे.  
७. औषधे हाताळतांना हातमोजे वापरावेत. औषधे शरीरावर सांडू नये तसेच नाका-त डात जाणार नाही याची 

काळजी यावी. त डावर माल बांधावा. 
८. शेतीसाठी लागणारी खते, औषधे, िबयाण ेजनावरां या व माणसां या खा पदाथाशेजारी ठेवू नये ते वतं  

कपाटात ठेवावे. 
९. रासायिनक खतांची फवारणी करतानंा हातमोजे घालावे व नाकाला माल बांधावा. काम झा यावर हात 

व छ धुवावे. 
१०. जनावर हाताळतांना यांची शंगे, तसेच लाथांपासून सरुि त अंतरावर थांबावे. 
११. जनावरे व प ी यांची ा याि क करतांना यां या जवळ ग धळ व ग गाट क  नये. 
१२. जनावराच ेमोजमाप घेताना जनावर सव बाजंूनी दोर लावून पकडावे. 
१३. शेतात अडगळी या व गवत असले या ठकाणी कामाची सुरवात करतांना लांब काठीन ेतेथे हलचाल करावी 

यामळेु साप, वंचू इ. ा यापंासून धोका िनमाण होणार नाही याची काळजी यावी. 
१४. गांडूळ खत िन मती करतानंा बेडवर गोणपाट िभजवून ठेवावे. याला उंदीर, क ब ा, कु ी नुकसान करणार 

नाहीत याची काळजी यावी. 
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    ह याराचंीह याराचंीह याराचंीह याराचंी    ओळखओळखओळखओळख    
 शेती वसायात काम करताना िविवध ह यारांचा, अवजारांचा व यं ांचा वापर करावा लागतो. या सवाची 
मािहती, ह यारांची यो य िनवड व यांची िनगा याचे ान असण ेआव यक असत.े  
 शेती वसायाम ये तीन कार या अवजारांचा समावेश होतो.  
� शेतीशेतीशेतीशेती    उपयुउपयुउपयुउपयु     यं ेयं ेयं ेयं े, , , , अवजारेअवजारेअवजारेअवजारे    इ यादीइ यादीइ यादीइ यादी    सािह याचंेसािह याचंेसािह याचंेसािह याचंे    कारकारकारकार    वववव    यां यायां यायां यायां या    वापरामळेुवापरामळेुवापरामळेुवापरामळेु    होणारेहोणारेहोणारेहोणारे    फायदेफायदेफायदेफायदे    

शेती वसायाम ये िविवध अवजारे, यं े यांची गरज भासत.े महारा ात, शेती वसायाम ये पुढील  
तीन कार या अवजारांचा समावेश होतो. 
 

११११)))) शेतीशेतीशेतीशेती    उपयुउपयुउपयुउपयु     सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : हातान ेवापरता येणा  या सािह याचा यात समावेश होतो. उदा. िवळा, खुरप,े  कु हाड, 
कुदळ, टकाव, घमेली, फावड,े पहार, हातोडा इ. यांचे आयु य १ त े७ वषापयत असते. 
 

२२२२)))) शेतीशेतीशेतीशेती    उपयुउपयुउपयुउपयु     अवजारेअवजारेअवजारेअवजारे    : : : :  याम ये कुळव, कोळप,े पाभर, रीजर, ितफन, केणी इ. समावेश असून यांचे आयु य १० त े

२० वषापयत असत.े 

३३३३)))) शेतीशेतीशेतीशेती    उपयुउपयुउपयुउपयु     यं ेयं ेयं ेयं े    : : : : वीज मोटार पंप, ॅ टर, मळणी यं , े पंप, ड टस, चाकू, कटर इ. यं े याम य ेसमािव  
होतात. या ितरी  फळबागासंाठी लागणा  या का ी, झा  या, पॉिलथीन, पंखे, पॉिलहाऊसचे सािह यही गरजेचे  

 झालले ेआहे.  
  

 यं ाचा व सािह याचा वापर के यामुळे शेतीची काम े वेळेवर व अिधक कायत परतेन े केली जातात. यामुळे 
उ पादन मता व उ पादनात वाढ हो यास बरीच मदत होते. शेतीम ये यं  व सािह याचंा वापर के यास खालील 
फायद ेहोऊ शकतात. 

१) कामाची गती वाढते. 
२) शेतक  यांची काय मता वाढत.े  
३) ब िवध िपके घेता येतात.  
४) वेळेची बचत होत.े 
५) अप य टाळता येतो. 
६) उ पादनखच कमी हातो. 
७) बैलश चे तोटे टाळता येतात. 
८) वैयि क जोखीम कमी होत.े 
९) मो ा माणावर शेती क न ितचे ापारीकरण करता येते. 

  
अवजाराचंीअवजाराचंीअवजाराचंीअवजाराचंी    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी        

शेती वसायात अवजारांचा िन य वापर होत असतो, हणून यांची सतत काळजी यावी लागते.  
अवजारांचा नेहमी मातीशी व पा याशी संपक येतो. काम झा यानंतर लगेच साफसूफ क न ठेवायला हवी. यांना 
िनयिमत तेलपाणी ावे, धार लावून यावी हणजे ती अिधक काळ काय म राहतात. अवजारे ओ या व दमट जागेत 
ठेवू नये, कारण अशाजागी लाकडी अवजारांना वाळवी लाग याची श यता असत,े तर लोखंडी अवजारे गंज याची 
श यता असते. गंज याने, वाळवी लाग याने अवजारांचे आयु य कमी होत.े लोखंडी अवजारे गंजु नये यासाठी यानंा 
रंग ावा. 
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जमीन जमीन जमीन जमीन     (Land)(Land)(Land)(Land)–  
पृ वी या        पृ भागाला आपण जमीन हणतो जिमनीत माती, हयुमस, ार, पाणी, जीवाण ूवगैरे असतात. 

जिमनीत असलेले स य पदाथ कुजतात व यापासनू हयमुस तयार होत.े पावसापासून िमळणा-या पा याचा जिमनीत 
साठा होतो. वन पती जिमनीतनू पाणी व ार घेतात. 

 
जमीनीच ेघटक जमीनीच ेघटक जमीनीच ेघटक जमीनीच ेघटक (Component of Land) :(Component of Land) :(Component of Land) :(Component of Land) :      माती, स य पदाथ, हवा, पाणी इ. 
 

 
    

माती (माती (माती (माती (Soil) Soil) Soil) Soil) ––––    
        माती ही वन पती या वाढीसाठी आव यक असत.े सजीवांचे जीवनच  मातीत सु  होऊन मातीतच 
संपत,े इतके मातीचे मह व आह.े वन पती या वाढीसाठी आव यक सवघटक, पोषण मू ये (Nutrients) मातीतून 
िमळतात. माती हा शेतीचा पाया आह.े मातीला मदृा असेही हणतात. 
 

माती कशी बनत े माती कशी बनत े माती कशी बनत े माती कशी बनत े ????    
 दगड, गोटे, वाळू, बारीक माती, तसेच काबनी पदाथ िमळून माती बनलेली असते. वातावरणातील उ णता, 
थंडी, वारा अशा बदलामंुळे खडकांवर प रणाम होतो. खडकाळ पृ भागांवर भेगा पडतात. अित उ णता, अित थंडी 
यामंुळेही खडकांना भेगा पडतात. या भेगात साठललेे पाणी थंडीमुळे गोठत ेपाणी गोठल ेक  पा या या आकारमानात 
वाढ होते. याची प रणती खडक फुट यात होत.े 
 नदी आिण पावसाचे पाणी, वाहणारे वारे, हवामानात सतत होणारे बदल यामुळेही खडक आिण िशलाखंड 
फुटत राहतात. झीज होत होत कालांतरान े यांचे बारीक कणांत पातंर होत ेआिण यांची माती होत.े या मातीच ेथर 
पृ वीतलावर पसरतात. 
 खडकाचंे मातीत पातंर हो या या या यलेा खडकाचं े ‘अप ीणन’ हणतात. सिुपक जिमनीचा २.५ 
समी. जाडीचा मातीचा थर नैस गकरी या तयार हो यास ८०० ते १००० वष लागतात. 
 

मातीच ेगणुधम मातीच ेगणुधम मातीच ेगणुधम मातीच ेगणुधम (Characteristics of Soil) (Characteristics of Soil) (Characteristics of Soil) (Characteristics of Soil) –––– 
११११)))) कणांचा आकार (Size) –  

 मातीमधील सव कण एका आकाराचे नसतात. माती या कणाचंा आकार ०.००२ िम.मी. पासून २ िम.मी.   
कंवा यापे ा जा त असू शकतो. या वेगवेगळया कणांचे माण बद यामुळेच माती या गुणात पु कळ फरक होतो. 

यािशवाय मातीत असले या ारामंुळे सु दा मातीत फरक होतो. लोह वगैरे  कमी-जा त अस यामुळे मातीचा रंग 
बदलतो. 
 
 

0.5 / 5%

25%

45 / 50%

25%

स���य पदाथ 

हवा 

ख�नज पदाथ 

पाणी 
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अ. . मातीचा कारमातीचा कारमातीचा कारमातीचा कार    कणाचंा आकारकणाचंा आकारकणाचंा आकारकणाचंा आकार    

१ िचकणमाती ०.००२ िम.मी. पे ा लहान 
२ गाळ (िस ट) ०.००२ -०.५ िम.मी. 
३ वाळू ०.०५ िम.मी. ते २ िम.मी. 
४ खडी २ िम.मी. पे ा मोठे 

 
२२२२)))) सि छ तासि छ तासि छ तासि छ ता – (Porosity) 
     माती या कणामं ये रािहले या पोकळीमुळे माती भसूभशूीत राहत ेयालाच सि छ ता हणतात. सि छ तमेुळे 
मातीत पा याचा साठा होतो, जे हा ही िछ  े कंवा पोकळी पा याने पूण भरते यावेळी मातीची पाणी ध न 
ठेव याची मता प रपूण झाली असे हणता येईल. काही काळाने गु वाकषणामुळे मोठया िछ ातील पाणी वा न 
जाईल व तेथे हवा रािहल, पण केशाकषणामुळे मातीतील ओलावा मा  तसाच रािहल, यावेळी जे पाणी तसेच राहत,े 
याला मातीची जलधारण मता (Field Capacity) अस े हणतात. (वन पती ह ेपाणी शोषनू घेतात) ह े पाणी 

िवहीरीत जात नाहीत. माती या कणानंी शोषून घेतलले ेपाणी तसेच राहत.े परंत ूकणां या फट म ये साठवलेल ेपाणी 
िवहीरीत जात.े माती या कणां या पाणी शोषून घे या या मतेला जलधारण मता असे हणतात. माती या 
कणांनी ध न ठेवललेे पाणी वन पती व जीवाणू यांना उपयोगी पडत.े जिमनीतील १ मीटर खालील पा याच े
बा पीभवन अगदी मंद गतीन ेहोत.े 

 

३३३३)))) केशाकषणकेशाकषणकेशाकषणकेशाकषण    ––––    (Capillary Action)    
 केशाकषण हणजे काय ? जे हा आपण कपडयाचे एक टोक पा यात बुडवतो, यावेळी या माण ेकापसाची 
वात तलेात घातली असता तले वातीपासनू वर चढून वाती या टोकावर जळत राहते, या माणे पाणी कपडया या 
पा यात बुडाले या टोकापासनू वर चढत.े जे हा दोन कणामंधील अंतर अगदी कमी असत,े यावेळी कणां या 
आकषणामुळे िछ ामधील पाणी गु वाकषणािव द चढत े व या पोकळीत राहत.े केसासार या बारीक निलकेत 
याच कार या आकषणान े पाणी कंवा इतर वपदाथ वर चढतात. हणून या यलेा केशाकषण हणतात. 

मातीत ओलावा राह याचे हचे कारण आह.े मातीची जलधारण मता केशाकषणामुळे कती पाणी ओढून घेतल ेजाते 
यावर अवलंबून असते. हणजे िछ  ेजेवढी बारीक, तेवढे केशाकषण जा त असत.े 
 

४४४४)))) आयन िविनमयआयन िविनमयआयन िविनमयआयन िविनमय – (Ion Exchange)     
    रेणमू ये ऋण भार (-ve change) असललेे इले ॉ स व धन भार (+ve change) असललेे क कातील 
ोटॉन ह ेसम माणत पसरलेल ेनसतात. यामुळे रेणू या एका बाजूला ऋण भार व याचवळेी दसू-या बाजूला धन 
भार क त होऊ शकतात. असे रेण ूपा यात िवरघळ यावर ऋण व धन भारांचे भाग ऐकमकेापंासून वेगळे होतात. 

यांना ऋण व धन आयन (+ve and – ve Ions) हणतात. (ca++, Na+, H+, CINO3333) ही आयनाची उदाहरण े
आहते. मातीम ये असलले े आयन व ओला ाम ये असलेल े आयन यामं ये यां या दाबा माण े अदलाबदल कंवा 
िविनमय होत असतो, यामुळे माती या गुणात फरक पडतो.  
 उदा. मातीत ca++ आयन जा त असले तर माती भूसभशूीत असते व यात पा याचा िनचरा चांगला होतो. या 
मातीत Na+ असललेे पाणी घातले तर मातीतील काही ca++ आयन पा यात जातात व पा यातील काही Na+ 
मातीत जातात, यालाच आयन िविनमय (Ion Exchange) हणतात. मातीत Na+ चे माण जा त झा यास 
िचकणमाती तयार होते व यात पा याचा िनचरा नीट होत नाही. वन पती पा याबरोबरच जिमनीतील ार आयन 
पातच घेतात. 
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५५५५)))) आकायताआकायताआकायताआकायता    ––––    मातीला हवा तसा आकार दतेा येणा-या गुणधमाला आकायता हणतात. उदा. माती या व तु 
भाज या क  टणक बनतात उदा. वीटा, माठ, पणती इ.    

    

जिमनीतील यमुस िन मतीजिमनीतील यमुस िन मतीजिमनीतील यमुस िन मतीजिमनीतील यमुस िन मती    (Formation of Humus) (Formation of Humus) (Formation of Humus) (Formation of Humus) ––––            
 माती ह ेसू मजीवांचे आगर आह.े िविवध कारचे असं य सू मजीव मातीत आढळून यतेात. मातीम ये वन पती 
आिण ा याचे अवशेष िमसळल,े क  ित यातील सू मजीव या अवशेषांचे अपघटन घडवून आणतात. यातून 
नाय ोजनयु  संयुगांची िन मती होऊन जिमनीची सुिपकता वाढत.े वन पती आिण ाणी अवशेषां या अपघटनातून 
तयार झाले या मातीला कुिपत मृदा ( युमस) हणतात. 
 

जिमनीचेजिमनीचेजिमनीचेजिमनीचे    / / / / मातीच ेमह वमातीच ेमह वमातीच ेमह वमातीच ेमह व    (Importance of Soil) (Importance of Soil) (Importance of Soil) (Importance of Soil) ––––    
१) माती वन पत ना आधार दते.े 
२) वन पत या वाढीसाठी आव यक असणारी िविवध खिनजे, अ े मातीतून िमळतात.  
३) वन पत या वाढीसाठी आव यक असणारे पाणी माती साठवून ठेवत.े    
४) माती वन पत या वाढीसाठी आव यक असणा-या िविवध सू मजीवांचेही घर असते.    

    

माती या सरं णाच ेमाती या सरं णाच ेमाती या सरं णाच ेमाती या सरं णाच ेउपायउपायउपायउपाय    ––––    
अ) वृ लागवड करण.े   
आ) स य खतांचा वापर करण.े   
इ)  स य क टकनाशकांचा वापर करण.े  
ई)  वृ तोड थाबंवणे. 
उ) रासायिनक खत,े क टकनाशके कंवा तणनाशके जिमनीत वापर क  नय.े 

 

जिमनीच ेसिुपकतचे ेनसुार कारजिमनीच ेसिुपकतचे ेनसुार कारजिमनीच ेसिुपकतचे ेनसुार कारजिमनीच ेसिुपकतचे ेनसुार कार    ––––    
अ)  गाळाची मदृा                              ई)  वालकुामय मृदा  

        आ)  तांबडी मृदा                                उ)  जांभी मृदा      
         इ)  काळी / रेगुर मृदा                         ऊ)  खडकाळ मृदा              
    

    

शतेीशतेीशतेीशतेी    कामकामकामकाम    करतानाकरतानाकरतानाकरताना    िन यिन यिन यिन य    उपयोगातउपयोगातउपयोगातउपयोगात    यणेारेयणेारेयणेारेयणेारे    ह यारेह यारेह यारेह यारे    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    माणेमाणेमाणेमाणे    ––––    
    

    

अनुअनुअनुअनु. . . . ....    सािह याचेसािह याचेसािह याचेसािह याचे    नावनावनावनाव    वववव    फोटोफोटोफोटोफोटो    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    

      

११११    िवळा 
 
 
 
 
आकृती १.१  
 

गवत, जनावरांचा चारा व िपकांची कापणी 
कर यासाठी 
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२२२२    खुरप े 
 
 
 
 
 
 

िपकांची नंदणी कर यासाठी  

३३३३    कु-हाड 
 
 
 
 
 
 

शेतीतील अनाव यक झुडपे तोड यासाठी कु-
हाडीचा वापर करतात 

४४४४    कुदळ 
 
 
 
 
 
 
 

जिमन खोद यासाठी तसेच कंदमुळे उदा. 
बटाटे, रताळे जिमनीतून काढ यासाठी 

    
    

५५५५    

टकाव 
 
 
 
 
 
 
 

कमी े ात जमीन खोद यासाठी या 
ह याराचा वापर करतात, शेता या कडवेरील 
व शेतातील अनाव यक झुडपे काढ यासाठी 
वापरतात.  

६६६६    घमले े
 
 
 
 
 

माल वा न ने यासाठी 

 
आकृती १.२ 

आकृती १.३

 

 
आकृती १.४ 

 
आकृती १.५ 

आकृती १.६ 
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७७७७    फावड े
 
 
 
 
 
 

कमी े ात जिमनीला सरी, वरंबा, वाफे व 
आळे कर यासाठी या ह याराचा वापर 
करतात, तसेच शतेाला पाणी भर यासाठी 
‘बारे’ दे यासाठी वापर करतात 

८८८८    पहार 
 
 
 
 
 
 

खोदकाम कर यासाठी, दर घे यासाठी. 

    
    

९९९९    

 
 
झारी 
 
 

 
रोपांना पाणी दे यासाठी, परस बाग, रोप 
वाटीका याम य े माणात पाणी दे यासाठी 
झारीचा उपयोग करतात 

१०१०१०१०    पावडी 
 
 
 
 
 
 
 

वाफे तयार कर यासाठी / माती ओढ यासाठी 

११११११११    पंजा  
 
 
 
 
 
 
 

या साधनाचा उपयोग िबयाण े जिमनीत 
सार या माणात िमसळ यासाठी होतो 
याला रहाळणी अस े हणतात. िबयाण े

फोकण प दतीत याचा वापर करतात उदा, 
कांदयाच ेबी, घासलसूण इ. 

      

आकृती १.७ 

 आकृती १.८ 

 
आकृती १.९  

आकृती १.१० 

 

आकृती १.११ 
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२२२२    शतेीशतेीशतेीशतेी    उपयुउपयुउपयुउपयु     अवजारेअवजारेअवजारेअवजारे    ––––        
    

अनुअनुअनुअनु. . . . ....    अवजाराचंीअवजाराचंीअवजाराचंीअवजाराचंी    नावेनावेनावेनावे    वववव    फोटोफोटोफोटोफोटो    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    

११११    बळी 
राम 
नांगर 
 
 
 
 
 

जमीन नांगरण,े स-या पाडणे,  जिमनी या 
मातीची फेर पालट कर यासाठी वापर करतात. 

२२२२    लोखंडी नांगर 
 
 
 
 
 
 
 
 

जमीन नांगरणे, माती या थराची अदलाबदल 
कर यासाठी. 

३३३३    वखर 
 
 
 
 
 
 
 
 

जमीन सपाट करण े व सपाट वाफे घाल यासाठी 
वापर करतात. 

    
    
    
    

४४४४    

पाभंर  
(बैल) 
 
 
 
 
 
 

 
जमीन भूसभशूीत कर यासाठी व पेरणी 
कर यासाठी पाभंरचा वापर करतात. पाभंरीस 
चार दात े असतात. चाड े ते दाते ह े नळयांनी 
जोडलले े असतात पेरणी करतानी चा ामधून 
दाण ेसोडतात व ते जिमनीत िमसळतात 
 

 आकृती १.१२ 

  

आकृती १.१३ 

 

आकृती १.१४ 

 

आकृती १.१५ 
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५५५५    
 

कोळप े
 
 
 
 
 
 
 

िपका या ओळीतील अंतरानसुार कोळ या या 
दडंाची (दा याची) लांबी २२.५ स.मी. पासनू 

४५ स.मी. पयत ठेवता येते. २) एक बैलजोडी 
एका जूवर २,३ कंवा ४ कोळप े सहजपणे ओढू 
शकते मा  यके कोळ यासाठी एक मजूर 
आव यक आह.े ३) कोळ याने तण काढता येते 
िशवाय ३.५ स.मी. खोलीपयत खुरपणी, ७ त े८ 
स.मी. पयत दातळणी करता येते. 

६६६६    हात कोळप े 
 
 
 
 
 
 

 

१) िपकां या दोन ओळीत नदंणी, खुरपणी 
कर यासाठी मजुराला उ याने कोळप े दो ही 
हातान े मागे पूढे ढकलून चालिवता येते यामळेु 
कामाचा ीण कमी होतो व मजुराची काय मता 
व उ साह टकून रा न काम वेगाने आिण जादा 
होत.े २) या कोळ यामुळे साधारणपण े ३ स.मी. 
खोली पयत जिमनीची खुरपणी होत.े 

७७७७    फण 
 
 
 
 
 
 
 

जमीन भूसभूशीत करण ेव जमीन नांगरण े

८८८८    केणी 
 
 
 
 
 

 

 
जमीन ले हल करण े व जिमनीत बांध 
घाल यासाठी तसेच मातीचा ढगारा कर यासाठी 
उपयोग होतो 

आकृती १.१६ 

आकृती १.१७ 

आकृती १.१८ 

आकृती १.१९ 
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९९९९    

सारायं  
 
 
 
 
 
 
 
 

सारे पाडण ेव जमीन सपाट करण े

१०१०१०१०    रोटो हटेर 
 
 
 
 
 
 
 
 

१)  या अवजाराम ये एका फरणा-या दांडयावर 
१४ ते २० जमीन दातणारे फण नट बो ट या 
सहा यान ेबसिवलले ेअसतात. २)  रोटो हटेर या 
सहा यान े जमीन भूसभूशीत होत.े एकाच वेळी 
नांगरणी आिण ढेकळे फोड यासाठी ाचा 
उपयोग होतो. १० ते १५ स.मी. खोलीपयत तण े
समुळ काढली जातात. 
 

११११११११    दोन चा ांची पाभंर 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ही नेहमीच पारंपा रक पाभर असून फ  एका 
चा ाऐवजी दोन चाडी वापरली आहते. दो ही 
चाडी एकमकेांपासून ३० ते ४० स. मी. अंतरावर 
लोखंडी प यांनी बसिवली आहते. येक फणावर 
दोन िछ ाम य ेखता या न या विबया या न या 
बसिवले या असतात. िबया या नळीचे दसुरे टोक 
िबया या चा ास जोडलले े असत.े खता या 
नळीचे दसुरे टोक खता या चा ास जोडलले े
असत.े न या लिॅ टक या असनू पारदशक 
असतात. 

आकृती १.२० 

आकृती १.२१ 

आकृती १.२२ 
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३३३३    शतेीशतेीशतेीशतेी    उपयुउपयुउपयुउपयु     यं ेयं ेयं ेयं े    ––––    

अनुअनुअनुअनु. . . . ....    शतेीशतेीशतेीशतेी    उपयुउपयुउपयुउपयु     यं ेयं ेयं ेयं े    वववव    फोटोफोटोफोटोफोटो    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    

११११    बैलगाडी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
माल वाहतकू साठी 

२२२२    ॅ टर व ॉली शेती मशागत व माल वाहतूक साठी 

३३३३    मोटार पंप 
 
 
 
 
 

 

िविहरीतून पाणी काढ यासाठी 

४४४४    मळणी यं  
 
 
 
 
 
 
 
 

धा य तयार कर यासाठी 

आकृती १.२४ 

आकृती १.२३ 

आकृती १.२५ 

आकृती १. २६ 
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वा यायवा यायवा यायवा याय    

    .1.1.1.1----    खािललखािललखािललखािलल    ाचंीाचंीाचंीाचंी    थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा    
१) शेती उपयु  अवजारांची नावे िलहा ? 
२) तू हाला मािहत असललेी शेती उपयु  यं ाची नावे िलहा. 

    
    
    

५५५५    

 ेपंप 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
औषध फवारणी कर यासाठी 

६६६६    ठबक संचन सेट 
 
 
 
 
 
 

 

झाडां या मुळाजवळ थबाथंबान े पाणी 
दे यासाठी ठबक संचन सेट वापरतात या 
मुळे पा याची बचत होत े िपकांना यो य 

माणात पाणी, खते व औषध ेपा यातून दतेा 
येतात. 

७७७७    ं लर सेट 
 
 
 
 
 
 
 

या दारे पाणी पावसासारखे तुषारां या पात 
फवारल े जाते उंच सखल जिमनीत सारखे 
पाणी दल े जाते तसेच यातुन खते व औषध े
दतेा येतात. 

८८८८    हाव टर  
 
 
 
 
 
 
 

िपक काप यासाठी व धा य तयार 
कर यासाठी उदा. ग , मका, सोयाबीन, भात 
इ. 

आकृती १.३० 

आकृती १.२७ 

आकृती १.२८ 

आकृती १.२९  
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३) शेतीम य ेयं  व सािह याचा वापर के यास कोणत ेफायद ेहोतात. 
४) शेती अवजारांची काळजी कशी याल ?  

५) एकदल व ि ददल हणजे काय ?    
    

    . . . . 2222    खािललखािललखािललखािलल    ाचंीाचंीाचंीाचंी    थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा    
१) जमीनीचे घटक कोणत े? 
२) माती कशी बनते ?    
३) मातीचे गुणधम सांगा ?    
४) मातीचे संर णाचे उपाय िलहा.    
५) जिमनीत युमस िन मती कशी होत े?    
६) ‘सि छ ता’ हणज ेकाय ?    

    
 .  .  .  . 3333    गाळले यागाळले यागाळले यागाळले या    जागाजागाजागाजागा    भराभराभराभरा....    
१) खडकाचे मातीत पांतर हो या या येस खडकाचं े………………. हणतात. 
२) मातीला हवा तसा आकार देता येणा  या गुणधमाला …………………. हणतात. 
३) िचकण माितचा आकार ……………………..िम.मी. पे ा लहान असतो. 
४) सुिपक जिमनीचा २.५ समेी. जाडीचा थर नैस गक री या तयार हो यास …………… वष लागतात. 

    
    . 4 . 4 . 4 . 4 एकाएकाएकाएका    वा यातवा यातवा यातवा यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    िलहािलहािलहािलहा. . . .     
1) मातीची त सुधार यासाठी काय करावे?    
2) जिमनीवर कोणकोण या कारचे वाफे करतात ?    
3) मातीचा साम ु कती या आसपास असला पाहीजे ?    

 
    .5.5.5.5     शेतात कोथंबीरीच ेपीक घे यासाठीची वाह आकॄती तयार करा ? 
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२ .२ .२ .२ .    बीज लागवडीच े माण आिण बीज या. बीज लागवडीच े माण आिण बीज या. बीज लागवडीच े माण आिण बीज या. बीज लागवडीच े माण आिण बीज या.     
    

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

िपकां या लागवडीसाठी िबया याचे माण कवा रोपांची सं या ठरवण.े  

जैिवक / रासािनक / भौितकप त चा वापर क न यो य बीज या करण.े  

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेआह.ेआह.ेआह.े    

१) आप या प रसरातील िपकां यासाठी िबयाणांचे कवा रोपांचे माण ठरवणे ( ती हे टरी ) 
२) बीज येसाठी आव यक असणारी पवु तयारी आिण द ता मािहती िमळवणे.  
३) आप या परारीसारातील िपकासंाठीयो य कारची बीज या करण ेव बीज येचे फायद ेओळखणे.  

४) िबयांची रोग ितकारक श  वाढिवणसेाठी िबज या करता येणे. 
५) िबयांची उगवण मता वाढिवणसेाठी बीज या करता येणे. 
६) िबयांची उ पादन मता वाढिवणेसाठी बीज या करता येण.े 

 
सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यि केकेकेके    : : : :     

आपण शाळेम ये घेणार असले या पीकासाठी ची बीज या  आप या प रसरातील कृषी िव ापीठ / कृषी िव ान 
क  कवा कृषी िवभाग तफ द शत कर यात आले या कृषी दनैं दनीचा उपयोग क न करा.  

 उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: : : : िबयांची रोग ितकारक श , उगवण मता, उ पादन मता 
वाढिवणसेाठी िबज या करणे. 
सािह यसािह यसािह यसािह य: : : :     
१)  िबयाण,े      २)  बुरशी ज य औषध,    ३) अॅझोटोबॅ टर,      ४)  
रायझोिबयम,     ५)  स फर (गंधक),            ६)  पाणी,    ७)  गूळ    ....    
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : :     
१)  घमले,े   २)  बादली,   ३)  र ीपेपर ४)  हातमोजे,   ५)  लहान े पंप 
६)  लाि टक कागद,  ताडप ी 
    

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    
१) ३ ते ४  िव ा याचा एक गट तयार क न ा यि क करण.े 
२) ा यि कासाठी लागणा-या सािह याची जुळवाजुळव करा.  
३) हाताम ये हात मोजे घाला.    

    

कृतीकृतीकृतीकृती ::::    
१) सु वातीस बी घमे यात लाि टक कागदावर घऊेन या िबयावंर 

५% गुळाचे िचकट पाणी शंपडा. 
२) िबयांची रोग ितकारश  वाढिवणसेाठी यावर बुरशीनाशक औषध, संजीवक, स फर (गंधक), इ. औषधे 

यो य माणात चोळा कंवा फवारा व सावलीत वाळवा. 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    2.1 2.1 2.1 2.1 बीबीबीबी 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    2.2 2.2 2.2 2.2 बीज याबीज याबीज याबीज या 
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३) िबयांची उगवण मता वाढिवणसेाठी पा यात िभजवा. नंतर पेरणी करा. 
४) कठीण कवचा या िबयांची उगवण मता वाढिवणेसाठी ८० अंश स.े तापमाना या पा यात ४ िमिनटे बुडवा 

मग लागवड करा. 
५) उ पादन मता वाढिव यासाठी एकदल िबयांना अझॅोटोबॅ टर तर ि ददल िबयांना रायझिेबयम हे 

िजवाणूसंवधक खत चोळा व सावलीत वाळवा. 
६) रोपां या लागवडीअगोदर मु या बुरशीनाशक औषध िम णात बुडवा. 

    
िव ा यासाठीिव ा यासाठीिव ा यासाठीिव ा यासाठी    त ात ात ात ा    ::::    

अनुअनुअनुअनु.... ....    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    नावनावनावनाव    माणमाणमाणमाण    खचखचखचखच    (((( ....पैपपैैपै))))    
११११    बीजबीजबीजबीज    यायायाया    केललेेकेललेेकेललेेकेलले े   िबयाणेिबयाणेिबयाणेिबयाणे                
२२२२    वापरललेेवापरललेेवापरललेेवापरलले े   बुरशीबुरशीबुरशीबुरशी    नाशकनाशकनाशकनाशक                
३३३३    वापरललेेवापरललेेवापरललेेवापरलले े   िजवाणूिजवाणूिजवाणूिजवाण ू   सवंधंकसवंधंकसवंधंकसवंधंक                

एकुणएकुणएकुणएकुण        

    
द ताद ताद ताद ता    ::::    

१) रसायने िवषारी अस यामळेु ती िबयांना लावताना हातमोज ेवापरावेत. 
२) िबयानंा रसायन ेलावताना ती यो य माणात लावावीत. 
३) गुळाचे पाणी शंपडताना िबयानंा पावडर िचकटेल एवढेच ओल ेकरावे. 
४) िबयाण ेपूणपण ेकोरड ेझा यानतंरच पेरणीसाठी वापरावे. 

    
आपणासंआपणासंआपणासंआपणासं    हेहहेेहे    माहीतमाहीतमाहीतमाहीत    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका ? 

१) बटाटे िबयाण े(बेणे) िजबरेिल स अॅिसडम ये िभजवून लाव यास लवकर उगवण होत.े 
२) उसाच ेिबयाण े(बेणे) िजबरेिल स अॅिसडम ये िभजवून लाव यास लवकर व चांगल ेउगवते. 
३) कां ाची रोपे लाव यापूव  इथरेल या ावणात बुडवून लाव यास मर कमी होऊन उगवण चांगली व जोमाने 

होत.े 
४) बीज याबीज याबीज याबीज या    कर या याकर या याकर या याकर या या    प दतीप दतीप दतीप दती    ––––    

अअअअ)))) बी गर पा यात िभजत ठेवण.े उदा. बोरीच ेबी (कठीण कवचा या बीया)    
आआआआ)))) बी थंड पा यात िभजत ठेवण.े उदा. वारीचे बी.    
इइइइ)))) कोर ा िबयांना औषध, िजवाणूसंवधक खते चोळण े कंवा फवारण.े    
ईईईई)))) रोपांची मुळे ावणात बुडवून ठेवणे.    
उउउउ)))) बी कठीण ेपु भागावर घासण.े (उदा. कोथिंबर)    

    
िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचना  चना  चना  चना      

संबंिधत िवषयाचे ा तािवक करतानंा कामाच े व प , मह व िवशद करणे. तसचे सुरि ततेचे उपाय सांगणे.  

सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

बीबीबीबीज याज याज याज या    (Seed Treatment)(Seed Treatment)(Seed Treatment)(Seed Treatment)    
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 तृणधा य, कडधा य, गळीत धा य यांसार या िपकांना जिमनीतून व िबयांपासनू होणा-या रोग व कड चा 
ादभुाव कमी क न िपकांची जोमदार वाढ हो यासाठी बीज या ह ेअ यंत भावी साधन आह.े 

 

बीजबीजबीजबीज    यायायाया    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ? ? ? ?     
 िबयाण े जिमनीत पेर यापूव  जिमनीतून कंवा िबया यातून पसरणारे िविवध रोग व कड चा ादभुाव 
टाळ यासाठी, तसेच िबयांची उगवण मता वाढिव यासाठी आिण जोमदार रोप ये यासाठी िबया यांवर वेळोवेळी 
जैिवक व रासायिनक कटकनाशकांची व संवधकांची या केली जात.े याला बीज या हणतात. 
बीजबीजबीजबीज    सं कारसं कारसं कारसं कार    ::::        
 मह वाचे हणजे घरचेच िबयाण े ठेवायला िशकल े पािहज.े पारंपा रक िबया यांचा वापर केला पािहज.े 
िबयाण ेशु द असाव.े घरचे िबयाण ेसाभंाळून ठेवणे थोडसे ेक ाच ेअसल ेतरी पुवापार चालत आले या व सव शेतक-
यांना मािहती असले या साठवण या प दती वाप न घर या घरीच िबया यांचे र ण करता येत.े यावरील सोपे 
उपाय खालील माण े    : : : :   

१) िबयाण े चांगल े वाळवून ठेवा. यासाठी कृषीडायरीमध े सुचिवले या माण े यो य या िबयाच े यो य 
कालावधीसाठी कृषी डायरीचा वापर करा. 

२) वारीचे बी कणीस पान े कंवा वारी याच भु यात ठेवल ेतर याला कड लागत नाही. वेखंड, कडु लंब, 
बेशरम इ. झाडांची वाळललेी पान ेवाप न अनेक कार या िबया यांचे सहज र ण करता येत.े 

३) सोयाबीन चे बी पोती उभी ठेवून हवा िमळेल अशाच ठकाणी ठेवली तर याची उगवण मता टकिवता येते. 
४) कापसाचे बी हणजे सरक  यावर सतत २१ दवस थोडसे ेगोमू  शंपडून, चोळून व सावलीत वाळवून ठेवले 

तर याची उगवण मता उ म राहते पण उंदीर दखेील ह ेबी खात नाहीत. 
    

बीजबीजबीजबीज    सं कारासाठीसं कारासाठीसं कारासाठीसं कारासाठी    वापरावयाचेवापरावयाचेवापरावयाचेवापरावयाचे    ससंाधनससंाधनससंाधनससंाधन    हणजेहणजेहणजेहणजे    ‘‘‘‘िबजामतृिबजामतृिबजामतृिबजामतृ’ ’ ’ ’ तेततेेते    पूढीलपूढीलपूढीलपूढील    माणेमाणेमाणेमाणे    तयारतयारतयारतयार    करावेकरावेकरावेकरावे    ::::    
गोमु  ५ िलटर + दशेी गाईचे दधू१िलटर + कळीचा चूना २५० ॅ. + १०० िलटर जीवंत वाहते पाणी कंवा उपसा 
झालेल ेपाणी ह ेिम ण रा भर िभजवावे सकाळी डावीकडून उजवीकड ेढवळावे. बी पस न यावर शंपडावे हल या 
हातान ेचोळावे व िब सावलीत वाळवावे / सकूवावे. नतंर पेरावे कंवा टाकावे. रोपां या मु या या िम णात बुडवून 
नतंर रोपे लावातीत. 
    

बीजबीजबीजबीज    यचेेयचेेयचेेयचेे    फायदेफायदेफायदेफायदे    ((((Benefit Benefit Benefit Benefit of Seed Treatment) of Seed Treatment) of Seed Treatment) of Seed Treatment)     ::::        
१) जिमनीतून व िबयापंासून परसणा  या रोगांचा ादभुाव टाळता येतो. 
२) िबयाणांची शेतात उगवण मता वाढते. 
३) रोपांची िनरोगी व जोमदार वाढ होत.े 
४) िपकां या उ पादनात वाढ होते. 
५) रोपे मर याच े माण कमी होत.े 
६) रोपांची कंवा िपकांची रोग ितकार श  वाढत.े 
७)  िपकांची रोग ितकार श  वाढते.  
८) बीज येसाठी कमी खच येतो. 

 

भाजीपालाभाजीपालाभाजीपालाभाजीपाला    िपकाम येिपकाम येिपकाम येिपकाम ये    खालील माणेखालील माणेखालील माणेखालील माणे    बीज याबीज याबीज याबीज या    के याके याके याके या    जातातजातातजातातजातात    : : : :     
    

११११)))) िबयाणेिबयाणेिबयाणेिबयाणे    गरमगरमगरमगरम    पा यातपा यातपा यातपा यात    बुडवणेबुडवणेबुडवणेबुडवणे    ::::        िबयाण े५० अंश सिे सअस तापमाना या गरम पा यात २० ते  ३० िमनीटे 
बुडवून काढ यावर कोबीवग य भाजीपा याम ये काळीकूज रोगाचा ( लकॅरॉट) बदोब त होतो, तर वांगी 
िपकाचे फोमॉिसस बुरशीपासून होणा-या रोगांचा ादभुाव होत नाही. 
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२२२२)))) जीवाणूजीवाणूजीवाणूजीवाणू    खताचंाखताचंाखताचंाखताचंा    वापरवापरवापरवापर    :::: 
अॅझोटोबॅ टर, अझॅोि प रलमसारखे जीवाण ू एकदल िपकां या मुळा या साि यात वाढून न  

ि थरीकरण करतात. तर रायझोिबयम कारात मोडणारे सू म जीवाण ू ि दल िपकां या मूळात वेश क न 
मुळांवर गाठी िनमाण करतात. या गाठ म ये न  ि थरीकरणी या घडवून आणली जात.े अशा उपयु  
जीवाणूंपासनू घन व पातील जीवाण ूखते तयार क न याचंा वापर िबयांना चोळून लाव यासाठी करतात. 
जीवाण ूखताचा बीज येसाठी उपयोग के यामळेु िपकांची वाढ जोरदार होऊन उ पादनात भरीव वाढ होत.े 

 

‘‘‘‘रायझोिबयमरायझोिबयमरायझोिबयमरायझोिबयम’ ’ ’ ’ जीवाणूजीवाणूजीवाणूजीवाणू    खतेखतेखतेखते    वापर यासाठीवापर यासाठीवापर यासाठीवापर यासाठी    प दतप दतप दतप दत    ::::    
१० कलो िबयाणांसाठी २५० ॅ. वजनाच ेएक जीवाण ूखताचे पा कट या माणात जीवाणू खताची 

पा कटे वेगळी करावीत जीवाणू खताची आव यक िततक  पा कटे घऊेन, यातील खत एका भां ात घऊेन 
याम य ेथोडथेोडे पाणी आिण थोडासा डकं अथवा गूळ टाकून याची रबडी ( लरी) तयार करावी. 

 अशी लरी िबया याला चोळून िबयाण ेसावलीत सकुवून लगेच पेरणी करावी. 

 

३३३३)))) बुरशीनाशकाचंाबुरशीनाशकाचंाबुरशीनाशकाचंाबुरशीनाशकाचंा    वापरवापरवापरवापर    (Use of Fungicides) :(Use of Fungicides) :(Use of Fungicides) :(Use of Fungicides) : 
    िपकां या िबयाणांवर अनेक कार या रोगां या बुरशी असतात या बुरशी िबयाण ेपेर यानंतर िपकांवर 
रोग आणतात. हणून अशा िबयाणांवर बुरशीनाशकांची या क न िबयाण ेरोगमु  क न घेण आव यक 
असते. बीज या कर यासाठी बुरशीनाशकाची भूकटी मड यात कंवा िबयाण े या मम ये कंवा 
पॉिलिथन या िपशवीत यो य माणत टाकून ते हलवतात कंवा फरवतात. यामुळे बुरशीनाशक िबया यास 
चोळल ेजाते कंवा बुरशीनाशकांचा थर िबयाणांवर वि थत पसरला जातो. 

    

४४४४)))) सजंीवकाचासजंीवकाचासजंीवकाचासजंीवकाचा    वापरवापरवापरवापर    ::::    
    संजीवकाचा उपयोग िबयाणाचंी उगवण मता वाढ याव यासाठी करतात. या संजीवकाम ये िज ेिलक  

अॅिसड आिण एन.ए.ए. यांचा समावेश होतो. सदर संजीवकाचंी िबयाणासं िबज या के यामुळे िबयाणांची उगवण 

मता वाढत.े टोमॅटो, िमरची, वांगी इ. िपकां या िबयांना संजीवका या कारानसुार सजंीवकाची ती ता ठरवली 

जात.े या संजीवका या ावणाम ये िबयाण े२४ तास बुडवून ठेवतात. 

बीज यसेाठीबीज यसेाठीबीज यसेाठीबीज यसेाठी    पीकिनहायपीकिनहायपीकिनहायपीकिनहाय    बुरशीनाशकेबुरशीनाशकेबुरशीनाशकेबुरशीनाशके    वववव    जीवाणूजीवाणूजीवाणूजीवाणू    सवंधनेसवंधनेसवंधनेसवंधने    यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    ितितितित    हे टरीहे टरीहे टरीहे टरी    येणारायेणारायेणारायेणारा    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    खचाचाखचाचाखचाचाखचाचा    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    
खालील माणःेखालील माणःेखालील माणःेखालील माणःे     

िपकिपकिपकिपक    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    केललेेकेललेेकेललेेकेलले े   
बुरशीनाशकेबुरशीनाशकेबुरशीनाशकेबुरशीनाशके    
((((कोणतहेीकोणतहेीकोणतहेीकोणतहेी    एकएकएकएक))))    

मा ामा ामा ामा ा    (((( ितितितित    
दहादहादहादहा    कलोकलोकलोकलो))))    

िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    केललेेकेललेेकेललेेकेलले े   
िजवाणूिजवाणूिजवाणूिजवाणू    सवंधनसवंधनसवंधनसवंधन    
((((कोणतहेीकोणतहेीकोणतहेीकोणतहेी    एकएकएकएक))))    

मा ामा ामा ामा ा    (((( ितितितित    
दहादहादहादहा    कलोकलोकलोकलो))))    

हे टरीहे टरीहे टरीहे टरी    लागणारेलागणारेलागणारेलागणारे    िबयाणेिबयाणेिबयाणेिबयाणे    
कलोकलोकलोकलो    म येम येम येम ये    

वारी थायरम, गंधक ३० ॅम, ४० 
ॅम  

अझॅोि प रिलम २५० ॅम  १० कलो 

बाजरी मेटॅलॅ ल ६० ॅम अझॅोि प रिलम २५० ॅम  ३  कलो 
२०ट े  िमठा या 
ावणात िबयाणे 

५ ते १० िमिनटे 
बुडवावे 

ग  थायरम २५ ॅम  अझॅॅटोबॅ टर २५० ॅम  बागायती – १०० ते १२० 
कलो, िजरायती  ७५ त े

१०० कलो 



23 

Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

भात थायरम ३० ॅम  अझॅॅटोबॅ टर २५० ॅम  पेरणी ८० ते १०० कलो 
मका थायरम २५ ॅम  अझॅॅटोबॅ टर २५० ॅम  १५ ते २० कलो 
कापसू काब डिॅझम १५ ॅम  अझॅॅटोबॅ टर २५० ॅम  सुधा रत वाण – ८ ते १० 

कलो, सकं रत वाण – 
२.५ ते ३ कलो 

कॅ टन २५ ॅम  

तूर काब डिॅझम १५ ॅम  रायझोिबयम + 
फुरद 

िवरघळिवणारे 
जीवाण ू

२५० ॅम  १२ कलो 
थायरम २५ ॅम  

मूग आिण  
उडीद 

काब डिॅझम १५ ॅम  रायझोिबयम २५० ॅम  १५  कलो 
थायरम २५ ॅम  

हरभरा काब डिॅझम १५ ॅम  रायझोिबयम २५० ॅम  ६० कलो 
थायरम २५ ॅम  

सोयाबीन थायरम २५ ॅम  रायझोिबयम + 
फुरद 

िवरघळिवणारे 
जीवाण ू

२५० ॅम  ७५ कलो 

भुईमूग थायरम ३० ॅम  रायझोिबयम २५० ॅम  उप ा – १०० कलो 
पस  या – ७० त े८० 

करडई काब डिॅझम १५ ॅम  अॅझॅटोबॅ टर + 
फुरद 

िवरघळिवणारे 
जीवाण ू

२५० ॅम 
यके  

 १२ कलो 
थायरम २५ ॅम  

सूयफूल काब डिॅझम २५ ॅम  अॅझॅटोबॅ टर + 
फुरद 

िवरघळिवणारे 
जीवाण ू

२५० ॅम 
यके  

८ त े१० कलो 
थायरम २५ ॅम  

    
Calculate the amount of seed / plants for the area.Calculate the amount of seed / plants for the area.Calculate the amount of seed / plants for the area.Calculate the amount of seed / plants for the area.    

InformationInformationInformationInformation    
जिमनीनसुार लागवडीसाठी लागणा-या रोपांची अथवा िबयांची सं या काढ यासाठी खालील सु ांचा वापर करतात. 
 

� िबयाणेमा ा / रोपांची सं या = 
                     

� यासाठी खालील प रमाण ल ात ठेवावे. 
१०० समी    = १ मीटर   १२ इंच    = ०.३०  मी. 
३.३ फूट      = १ मीटर   १ फूट      = ०.३० मी. 
१  गंुठा       = १००(मी)²  ४० गंुठे    = १ एकर 
१ एकर       = ४०००(मी)² २.५ एकर (१०० गंुठे) = १ हे टर. 
१ हे टर      = १०, ००० (मी)² 

 

एकुण े  (मी)2
 

रोपांमधील अंतर (मी) ⅹ ओळ मधील अंतर (मी) 
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उदा. १ हे टर जागेत आंबा लागवडीसाठी रोपांची सं या काढा. यासाठी रोपामंधील अंतर व ओळ मधील अंतर - १० 
ⅹ१० मी. या. 
सु  – 
 रोपांची सं या =                  
                             
                    

                                           =                                   १ हे टर = १०,०००  (मी)२ 

 
                     
                    =       
   
  

               =                                         = १०० 

 
हणजेच १ हे टर आंबा लागवडीसाठी १०० रोपे लागतील. 

 
उदाउदाउदाउदा....२  एकर जिमनीत कापसू लागवडीसाठी िबयांची सं या काढा. लागवडीसाठी िबयामंधील अंतर ६० समी व 
ओळीमधील अंतर ६० समी या. 
 
रोपांची सं या =                  
  
        =  १ एकर   =  ४००० मी२  

िबयामंधील अंतर  =  ६० समी = ०.६ मी. 

ओळ मधील अंतर  =  ६० समी = ०.६ मी. 

  
        ∴             =   
                                                   
   =   =  
 
                 =    ११, १११ 
∴ १ एकर जिमनीत कापसू लागवडीसाठी ११, १११ इत या िबया लागतील. 
 

िनरिनराळयािनरिनराळयािनरिनराळयािनरिनराळया    िपकाचंीिपकाचंीिपकाचंीिपकाचंी    परेणीपरेणीपरेणीपरेणी    अतंरअतंरअतंरअतंर, , , , िबयाणेिबयाणेिबयाणेिबयाणे    वववव    रोपाचंीरोपाचंीरोपाचंीरोपाचंी    सं यासं यासं यासं या    
    
पीकपीकपीकपीक    िबयाणेिबयाणेिबयाणेिबयाणे        

(((( कककक. / . / . / . / हेहहेेहे.).).).)    
परेणीपरेणीपरेणीपरेणी    अतंरअतंरअतंरअतंर    
((((सससस....मीमीमीमी.).).).)    

रोपाचंीरोपाचंीरोपाचंीरोपाचंी    सं यासं यासं यासं या    
हे टरीहे टरीहे टरीहे टरी    ((((लाखातलाखातलाखातलाखात))))    

आतंरमशागतआतंरमशागतआतंरमशागतआतंरमशागत    

बाजरी ३ ४५ ⅹ १५ १.५ पेरणीपासून १५  दवसां या अतंरान े१  

                  एकुण े  (मी)2 

रोपामंधील अंतर (मी) ⅹ ओळ मधील अंतर 

      १ हे टर 

१०(मी) ⅹ१०(मी) 
 

  १०,००० मी2   

१०मी ⅹ१०मी 

१०,००० मी2   

    १००  मी2 

                  एकुण े  (मी)2 

िबयामंधील अंतर (मी) ⅹ ओळ मधील अंतर (मी) 

      ४००० मी 

०.६मी   ⅹ ०.६मी   
४०००   

०.३६   
 ४००० 

 ०.३६   
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िवरळणी १ खुरपणी 
सूयफूल ८ तॆ १० ४५ ⅹ ३० ०.७४ २  कोळप या व १ खुरपणी 

भुईमूग 
(उप ा) 

१०० ३० ⅹ १० ३.३० खुरपणी ३० दवसां या आत 

तूर १२ ४५ ⅹ ३० 
६० ⅹ २० 
९० ⅹ २० 

०.७५ 
०.८३ 
०.५५ 

खुरपणी ३० दवसां या आत    

उडीद, मूग १५ ३० ⅹ १० ३.३० खुरपणी ३० दवसां या आत 

र बी वारी १० ४५ ⅹ २० १.०० ३ कोळप या (पेरणीनतंर ३, ५ व ८ 
आठव ांनी  

करडई १२ ४५ ⅹ २० १.०० २ कोळप या 

हरभरा ६०  ३० ⅹ १० ३.३० १ कोळप या    

    
वा यायवा यायवा यायवा याय    

    ११११. . . . थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा....        
१) एकदल व ि दल िबयांना कोण या औषधांची बीज या करतात  ? 
२) वारी िपकांवर कोण या प दतीन ेबीज या केली जाते? 
३) कां ाचे रोपे लाव या पुव  कोण या ावनात बुडवावे? 
४) िबयानंा बीज या क या साठी करतात? 
 

    २२२२. . . . यो ययो ययो ययो य    पयायपयायपयायपयाय    िनवडूनिनवडूनिनवडूनिनवडून    गाळले यागाळले यागाळले यागाळले या    जागाजागाजागाजागा    भराभराभराभरा. . . .     
१) कठीण कवचा या बीयांची उगवण लवकर हावी हणून या …………………… पा यात ३ ते ४ िमनीटे 

ठेवतात.  (गरम / थंड) 
२) भूईमुगा या िबयांवरील बुरशी रोगा या िनयं णासाठी ……………….. ची बीज या करतात. 

 (थायरम / ए डोस फान)  
३) बटाटे िबयाण े(बेणे) ……………….. िभजवून लाव यास लवकर उगवण होत.े 

 (िजबरेिल स अॅिसडम ये/ इथरेलम ये)    
    3333. . . . थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा....    
१) बुरशीनाशक औषधांची नावे सागंा  ? 
२) आप या घरी िबयाणासं काण या कारे बीज या करतात याची मािहती या. 
३) बुरशीज य रोग होऊ नयेत हणून कोणकोण या औषधांची या करतात  ? 
४) बीज या कर याचे फायद ेकोणत ेते िलहा. 
५) भुईमुगा या िबयाणांवर बुरशीनाशक व िजवाणूसंवधक खताची बीज या कशी करतात  ? 
६) बीज या हणजे काय  ? 
७) घर याघरीच िबया यांच ेर ण कर याच ेउपाय िलहा  ? 

    4444. . . . उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण    सोडवासोडवासोडवासोडवा----    
१ हे टर जागेत डाळ ब लागवडीसाठी कती रोपे लागतील. यासाठी रोपामंधील अंतर १० फूट व ओळीमधील अंतर 
१२ फूट या.   
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सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन     

बीज येचा ि हडीओ तसेच अिधक मािहतीसाठी  www.learningwhiledoing.in  ा सकेंत थळावरील 
मािहितपट पाहावा.  
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३.३.३.३.िपकाची आतंरमशागत व आधुिनक शतेी प दतीिपकाची आतंरमशागत व आधुिनक शतेी प दतीिपकाची आतंरमशागत व आधुिनक शतेी प दतीिपकाची आतंरमशागत व आधुिनक शतेी प दती    
 

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

िपकां या लागवडीसाठी िविवध आतंर मशागतीच े कार व यासाठी ची सािह य साधन.े  

िपकां या लागवडीसाठी आ छादन (म च ग) तं ान, खतांचा वापर  इ. वापरणे.   

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपेि त आह.े 

१) शेतीम ये आंतर मशागतीसाठी वापर यात येणा या िविवध साधनांचा उपयोग करता यणेे. 
२) आपण लागवड केले या िपका या गरजेनुसार वरील द या माण ेयो य तं यानाचा उपयोग.  

 
सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यि केकेकेके    : : : :     

१) तु ही लावले या िपकाम ये खालील आंतरमशागतीची कामे जसे क िपकास गरजेनसुार पाणी दणे े
(जल संचन) , खुरपणी करण े, रोग व क ड िनयं ण करणे इ .कृषी डायरी माणे करावीत.  

२) आप या प रसरातील शेतक यां या शेतात भेट दऊेन कवा जवळ या कृषी िव ान क ास भेट दऊेन यानंी 
उपयोगात आणले या आधुिनक तं ानाचा अ यास करा.  

  
ा यि काचा सिव तर तपशील व  वणन : म चगं करण े ा यि काचा सिव तर तपशील व  वणन : म चगं करण े ा यि काचा सिव तर तपशील व  वणन : म चगं करण े ा यि काचा सिव तर तपशील व  वणन : म चगं करण े     

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    : : : : म चंगसाठी पालापाचोळा, गवत, झाडझेुडपे कंवा लिॅ टक फ मचा वापर क न िपकाची उ पादन मता 
वाढवण ेव मातीची धूप थांबिवणे                                                                            

अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    कौश यकौश यकौश यकौश य    ::::    
१. वाफे (बेड) तयार कर यास िशकण.े 
२. जिमनीचा स य गुण वाढिवता येणे. 
३. संचन व था करण.े 
४. म चंगसाठी गवत, झाडेझुडपे, पालापाचोळा यांचा वापर 

करता येणे.  
५. म चंग पेपरचे आ छादन करणे. 
६. पीक लागवडीसाठी कागदाला िछ  पाडण.े 
७. िपकांची लागवड करता येणे. 
८. खतांची मा ा दणे.े 
९. पीक काढण.े 
१०. िनरी ण, न दी व अहवाल तयार करण.े 

 
सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : म चंगसाठी गवत, पालापाचोळा, झाड े-     झुडपे, म चंग पेपर, 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    3.1 3.1 3.1 3.1 पालापालापालापाला    पाचोळापाचोळापाचोळापाचोळा    वगरेैवगरेैवगरेैवगरेै    

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    3.23.23.23.2    म चगंम चगंम चगंम चगं    पेपरपेपरपेपरपेपर 
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खते, िबयाण े/ रोप, ठबक सचंन कट / झारी, बुरशीनाशक औषध इ.       
                                                                 
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : १) टकाव  २) कुदळ  ३) खोरे   ४) टेप   ५) म चंग पेपरला 
िछ  ेपाड यासाठीचे साधन   ६) हॅ सॉ   ७) घमेल े  ८) बादली   ९) 
खुरप े  १०) का ी   ११) िवळा   १२) कु-हाड. 

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    

१) ३ ते ४  िव ा याचा एक गट तयार क न ा यि क 
करण.े 

२) ा यि कासाठी लागणा-या सािह याची जुळवाजुळव 
करा.  

कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     
१) सु वातीस जमीन मोजून या. 
२) मोजले या जिमनीची टकाव कंवा कुदळी या साहा याने खोदणी क न माती भसुभसुशीत करा. 
३) जिमनीचा स य गुण वाढिव यासाठी स य खते मातीत िमसळा. आव यकतेनुसार या जागेत वेगवेगळी खते 

टाकून ती मातीत चांगली िमसळा. 
४) िपका या आव यकतेनुसार जिमनीम ये गादी वाफा कंवा स-या तयार करा व कंिचत जमीन ओली करा. 
५) संचन व था करा. 
६) गादी वाफा / सरी वरील माती थोडी ओली करा. 
७) वा यावर बुरशीनाशक औषधाची फवारणी करा. 
८) गादी वाफा / सरी वर गवत, पालापाचोळा, झाड े – झुडपे यांचे म चंग करा कंवा गादी वाफा/ सरी वर 

पॉिलथीन म चंग कागद अंथ न यावा व सव कडांवर माती ओढावी. 
९) अंथरले या कागदावर िपका या गरजे माणे िछ  ेपाड या या साधनान ेिछ  ेपाडावीत. 
१०) बीज या केललेे िबयाणे कंवा रोपे लागवड करण.े 
११) पा या या पा या व आव यकतेनुसार खताची मा ा ा. 
१२) पीक तयार झा यानंतर याची काढणी क न या. 

 
द ताद ताद ताद ता    ::::    

१) कागदा या आकारा माण ेवाफे/सरी तयार करा. 
२) कागद अंथरताना ओढा-ताण होऊन कागद फाटू नये याची काळजी यावी. 
३) कागदा या दो ही कडा सार या मापात मातीन ेझाकून या.  
४) िपका या गरजे माण ेयो य अंतरावर, यो य आकारात िछ  ेपाडावीत. 
५) लागवड करताना केले या वा यावर पाय दऊे नय.े 
६) म चंग पेपरचा पुनवापर करावयाचा अस यास पीक काढताना कागद फाडू नय.े 
७) म चंगसाठी वापरलेले गवत, पालापाचोळा, झाड े– झुडप ेफेकून न दतेा यांचे कंपो ट खत करा. 

 
िवशषिवशषिवशषिवशष    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    : : : :     

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    3.33.33.33.3    म चगंम चगंम चगंम चगं    शेतीशेतीशेतीशेती 
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    पॉिलथीन म चंग ह ेतं ान उ हा यात पा याची कमतरता अस याने वापरल ेजात.े म चंग पेपरमळेु पीक 
तणरिहत ठेव यात मदत िमळत.े 
 पॉिलथीन कागदामुळे जमीन झाकली जाते व बाहरेील गवताच ेिबयाण ेजिमनीवर पड यास अटकाव होऊन 
गवताची वाढ जवळपास २६% कमी हाते. याचबरोबर जिमनीचे तापमान वाढ यास मदत होत.े परीणामी पेरणी या 
वेळी जिमनीच ेतापमान कमी असल ेतरी िबयाणांची उगवणे चांगली व ३ ते ४ दवस लवकर होत.े 
 खते – गादी वा यावरती लिॅ टकचा कागद अंथर यानंतर खते टाकण ेश य होत नाही हणून गादी वाफे 
तयार करतानाच खतांची मा ा ावी व नतंर कागद अंथरावा. ठबक संचन वापरावयाचे अस यास अगोदर पाईप 
पस न कागद अंथरावा. 
 या प दतीमुळे ५०% पा याची बचत होते व  २० ते ३०% उ पादनात वाढ होत.े 
 
हेहहेेहे    आपणासआपणासआपणासआपणास    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका    ? 
 दरवष  हा वापरललेा लिॅ टक पेपर न  कर याम ये मनु यबळ मो ा माणत खच होते, तसेच 
पयावरणासाठी ह े लिॅ टक धोकादायक ठरणार आह.े यासाठी बायोिड ेडबेल हणजेच िवघटनशील लिॅ टकचा वापर 
केला जातो. मा  या याही िवघटनाची या ही हवामानावर आधा रत अस यान े अिनयिमत असत.े यावर 
जपानमधील संशोधकानंी एक यी टची जाती ओळखली असून, ती जाती िवघटनशील लिॅ टक लवकर िवघ टत 
कर याचे काय करत.े युडोझायमा ही यी टची एक जात सव  आढळत.े ितचा उपयोग िवघटनशील लिॅ टक या 
िवघटनासाठी चांग या कारे होऊ शकतो. पीक काढ यानंतर िश लक रािहललेा पालापाचोळा, पाचट, शेतात 
असणारे गवत, झाड े– झुडपे यांचा म चंगसाठी वापर क न झा यावर यांच ेकंपो ट खत तयार करता येते व यामळेु 
जिमनीचा पोतही सुधारतो. 

 
िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचना  चना  चना  चना      

पाठ - २ मधील पीक लागवडीनसुार यो य या आंतरमशागतीचा उपयोग क न हा पाठ पणू करणे , तसेच िपका या 
व आप या िवभागा या (भौगोिलक प रि थती) गरजेनुसार आ छादन / ठबक इ तं ान उपयोगात आणणे. शेती 
डायरी , गतशील शेतक-यांचा स ला यानुसार खते व क टकनाशके वापरावीत.   

सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

तावनातावनातावनातावना    : : : :  अनके वन पती िनसगतःच जतात आिण वाढतात. जंगलाम ये िनसगतःच बीज सार होतो. 

झाडांची िपकललेी फळे वाळ यानंतर तडकतात व यातील िबया वारा, ाणी व इतर ा यामंुळे िवखुर या जातात. 

यो य परी थीती येताच याचे जिमनीत जुन झाडात पांतर होत.े पावसाच ेपाणी यां या वाढीस मदत करत.े    

 मानवाने िनसगा या िनरी णातून शेती कर यास सु वात केली. यासाठी याने  जमीन तयार केली. 

वन पत पासनू अ  िमळत ेयाची मािहती जे हा मानवाला िमळाली ते हा पासून मानवाने शेती कर यास आरंभ केला. 

िनरिनरा या वन पत चा अ यास क न लागवड केली व वतः या अ ाची तरतूद केली. वन पतीपासून जा तीत 

जा त उ पादन िमळव यासाठी शेतीशा  िवकिसत केल.े 

 आपला दशे हा कृषी धान दशे असनू या दशेातील ७०% लोकसं या शेतीवर व शेतीस परूक वसायावर 

अवलंबून आह.े परंत ूअिनयिमत पावसामुळे शेती वसायाला मयादा येत आह.े  

११११)))) शेतीच ेिभ  हगंाम शेतीच ेिभ  हगंाम शेतीच ेिभ  हगंाम शेतीच ेिभ  हगंाम ::::    



आकृती आकृती आकृती आकृती 3.43.43.43.4    बाजरी (बाजरी (बाजरी (बाजरी (Bajara)Bajara)Bajara)Bajara) 
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आकृती आकृती आकृती आकृती 3.8 3.8 3.8 3.8 नागंरणीनागंरणीनागंरणीनागंरणी    वववव    वखरणीवखरणीवखरणीवखरणी 

३३३३)))) शतेीकाम शतेीकाम शतेीकाम शतेीकाम ::::    
िपकांचे अिधकािधक उ पादन िमळ यासाठी 
जिमनीची उ म मशागत, उ म बी-िबयाण े व 
खतांचा वापर, िपकसरं ण व यो य धा य साठवण 

ा कामांचा शेतीकामात समावेश होतो. 
    

शतेी कामात पढुील ट पे मह वाच ेआहतेशतेी कामात पढुील ट पे मह वाच ेआहतेशतेी कामात पढुील ट पे मह वाच ेआहतेशतेी कामात पढुील ट पे मह वाच ेआहते. . . . ––––    
११११)))) जिमनीची मशागत जिमनीची मशागत जिमनीची मशागत जिमनीची मशागत : : : : जिमनी या मशागतीचे सामा यतः 

तीन ट पे आहते.  
अअअअ) ) ) ) परेणीपवू मशागतपरेणीपवू मशागतपरेणीपवू मशागतपरेणीपवू मशागत            आआआआ)  )  )  )  परेणीची मशागतपरेणीची मशागतपरेणीची मशागतपरेणीची मशागत                                            
इइइइ)  )  )  )  आतंरमशागत आतंरमशागत आतंरमशागत आतंरमशागत     
    

अअअअ) परेणीपवू  मशागतपरेणीपवू  मशागतपरेणीपवू  मशागतपरेणीपवू  मशागत: : : :  जमीन नांगरणे आिण वखरण ेयांचा 
समावेश ा म येo होतो. नांगर यामुळे जिमनीचा वरचा घ  आिण कठीण थर काही ठरािवक खोलीपयत 
आणला जातो, आिण तेथील माती मोकळी होत.े 

खोल नांगरणीमुळे जिमनीचा वरचा थर खाली जातो व खालचा थर वर येतो. ालाच थरांची  
आलटापालट हणतात. ामळेु  जमीन भसुभुशीत होऊन िपकां या वाढीस यो य होते. याम ये पावसाचे पाणी 
वा न न जाता जिमनीत मुरते. 
 माती मोकळी झा याने ित यातील जंत ू व कटक उघड े पडतात व उ हामुळे म न जातात. पूव या 
िपकाची धसकटे व मु या उघ ा होतात. या वेचून  जमीन सपाट केली जात.े 
 िहवा यात  जमीन नांगरली गेली तर जिमनीत िपकाला परूक िजवाण ू (बॅ टे रया) वाढतात, व िपक 
भरघोस येत.े हणून 
शेतकरी िहवा यात 
मो ा माणात 
नांगरणी करतात. 
यास ‘‘ जमीन िहवत

’ ’  घालणे अस े
हणतात. 

 
आआआआ) परेणीची मशागतपरेणीची मशागतपरेणीची मशागतपरेणीची मशागत: : : : यामं ये मातीची बांधणी, बी पेरणी 

कंवा रोपलावणी याचा समावेश होतो. 
१) माती बाधंणीमाती बाधंणीमाती बाधंणीमाती बाधंणी:  :  :  :  नांगर कंवा वखराचा वापर माती 

बांधणीत होतो जे िपक यायचे आह,े या माणे स-या 
पाडण,े आळी करणे कंवा वाफे बांधण ेयाचा समावेश 
होतो. 

२) बी परेणीबी परेणीबी परेणीबी परेणी    :  :  :  :  पेरणी िनरिनरा या प दतीने होत.े उदा. 
पाभंरी या मदतीने बी पेरणी, बीयाण ेजिमनीत टोचून 
बी परेणी केली जात.े उदा. कापसू, कारल,े भोपळा 

आकृती आकृती आकृती आकृती 3.73.73.73.7    डाळ बडाळ बडाळ बडाळ ब 

आकृती आकृती आकृती आकृती 3.93.93.93.9 बी परेणीबी परेणीबी परेणीबी परेणी:  :  :  :   
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लागवड इ. भातासार या िपकाची लागवड रोपण प दतीने होत.े ऊस व भडीची लागवड स-यामं ये करतात. 
कां ाची लागवड रोप तयार क न वा यात करतात. 
 

इइइइ) आतंरमशागत आतंरमशागत आतंरमशागत आतंरमशागत : : : : पेरललेे बी उगव यानंतर काही दवसानंी आतंर मशागतीस सु वात केली जात.े याम ये खालील 
यांचा समावेश होतो. 

 

१) िवरळणीिवरळणीिवरळणीिवरळणी    :  :  :  :  िवरळणीत दाटीवाटीने उगवललेी रोप े उपटुन टाकली जातात. िवरळणी करतानंा उघ ा 
झाले या रोपांची मुळे मातीन ेझाकतात.    

२) खरुपणीखरुपणीखरुपणीखरुपणी    : : : : िवरळणीनंतर खुर या या सा ाने खुरपणी करतात. ामुळे तण िनघून जाते, व मुळां या 
जवळपास हवा खेळती राहते. तण िनयं णामळेु तणांची िपकाबरोबर असणारी अ ाकरीताची पधा 
थांबिवली जात.े    

३) आ छादनाचंा वापर आ छादनाचंा वापर आ छादनाचंा वापर आ छादनाचंा वापर : : : : िपकात यो य माणात ओलावा राहावा यासाठी तूस, केरकचरा, धसकटे, लिॅ टक 
सार या पदाथाचा आ छादन हणून वापर केला जातो. आ छादनामुळे िपकांम ये ओलावा टकवून राह यास 
मदत होत.े    

४) खतपाणी खतपाणी खतपाणी खतपाणी : : : : वाढ या िपकाला ठरािवक काळाने पाणी दले जाते, व खताची यो य मा ा दली जाते. खताचा व 
पा याचा अितवापर िपकानंा हानीकारक असतो. पारंपा रक प दतीत िपकांना पाटान ेपाणी दले जात होत,े 
यामळेू पाणी वाया जात हात.े आधिुनक प दतीत 

तुषार कंवा ठबक िसचनं प दतीने पाणी दले जात,े 
यामळेु पाणी वाया जात नाही पा याची बचत होत.े    

५) भर दणे ेभर दणे ेभर दणे ेभर दणे े : : : : िपका या उघ ा पडले या मुळांवर अथवा 
खोडावर माती टाकणे हणजेच भरदणे े होय. उदा. 
बटाटा, हळद, आल,े ऊस इ. िपकांना भर दली जात.े     

६) औषधफवारणीऔषधफवारणीऔषधफवारणीऔषधफवारणी    : : : : खत पा याइतकेच पीकसंर णही 
मह वाचे ठरत.े पीक कटकांचे भ य ठरले कंवा 
रोगांना बळी पडले, तर याची मो ा माणावर 
नासाडी होते. पीक सरं णासाठी जंत ू –  बुरशीची 
लागण होऊ नय े हणून केललेी औषध – फवारणी ही ितबंधणा मक असते. गरजे न अिधक औषधांचा वापर 
के यास याचा  
जिमनीवर अिन  परीणाम होतो व कालांतरान े 
ती नापीक होते.  

७) राखण करण ेराखण करण ेराखण करण ेराखण करण े : : : : काही िपकाचें वाढी या अव थेत / प ते या वेळी प ी व इतर जनावरापंासून राखण करण े
आव यक असत.े    
    

    

वा यायवा यायवा यायवा याय    

    ११११. . . . खालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहा....    
    

१) शेतीचे दोन िभ  हगंाम कोणत े? ते सांगुन यांची मािहती ा. 
२) बागायती शेती हणजे काय ? 

आकृती आकृती आकृती आकृती 3.103.103.103.10 औषधफवारणीऔषधफवारणीऔषधफवारणीऔषधफवारणी 
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३) शेती मशागतीचे तीन ट पे माने िलहा ? 
४) पेरणी पूव मशागतीचे फायद ेिलहा ? 
५) ‘जमीन िहवत’ ठेवणे हणज ेकाय ? 
६) आंतर मशागतीम ये कोण या यांचा सामावेश होतो ? 
७) म चंग या प दती कोणकोण याआहते ? 
८) म चंगचे फायद ेिलहा ? 
९) म चंग प दतीत पाणी पुरव ाचे िनयोजन कस ेकरता येते ? 
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४. ४. ४. ४. कंपो ट खत ेकंपो ट खत ेकंपो ट खत ेकंपो ट खत े    
    

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

खतांचे िविवध कार (व गकरण) आिण गांडूळ खत (स य) बनव याची प दती. 

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.े    

1. काडी कचरा / शणेखताचा उपयोग क न गांडूळ खत बनवणे व याचा उपयोग करण.े 

2. हम  वॉश तयार करण.े 
 

सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यि केकेकेके: : : :     

ा यि का यि का यि का यि क    ११११––––    गांडुळखतगांडुळखतगांडुळखतगांडुळखत (Vermicompost)(Vermicompost)(Vermicompost)(Vermicompost) तयारतयारतयारतयार करणेकरणेकरणेकरण े    
    

अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    कौश यकौश यकौश यकौश य    ––––     
१) गांडुळखत (Vermicompost) तयार करता येणे  
२) जमीन भुसभुशीत होण ेव पीक चांगल ेयेणे. 
३) पीक चांगल ेयेणे. 

    

सािह यसािह यसािह यसािह य    ––––     शेणखत, शेण, भसुा, धसकटे, पाचट, (Fodder), गांडुळे, पाणी इ.  
    

साधनेसाधनेसाधनेसाधने    ––––            पाणी घाल यासाठी झारी, बादली, घमले,े फावडे, टकाव, िवटा, िसमट, वाळू , दोरी,    
              िबगर    जाळीचे लिॅ टक कॅरेट, लिॅ टक हात मोजे (Hand Gloves) इ.             
    

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    
१) ३ ते ४  िव ा याचा एक गट क न ा यि कासाठी लागणारे रॉ मटे रयल आण यास सांगण.े उदा. शेण, 

भसुा, पाचट इ यादी. 
२) ा यि कासाठी इतर सािह याची जुळवाजुळव करा.  

    

कृतीकृतीकृतीकृती    ––––    
१) सु वातीला सात बाय तीन फूट लांबी, ं दी घेऊन तीन फूट उंचीचे प े  बेड तयार करा.  बेड या तळाला 

कोबा क न या, तसेच तळाला साठी १ इंचाचा P.V.C. पाईप घाला. यातनू गांडुळ पाणी 
(Vermiwash) जमा करता येते कंवा लिॅ टक कॅरेटचा बेड हणून वापर करा.    

२) सुरवातीस बेड या तळाला शेतातील भसूा, नारळा या शडया पाचट, धसकटे (Fodder) इ. चा थर ा. 
व यावर पुरेश ेपाणी घाला.    

३) नतंर कुजले या शेणाचा थर दऊेन यावर ३ त े४ कलो गांडुळे सोडा. व पु हा कुजले या शेणाचा थर ा 
व पाणी टाका, लाँि टक कँरेट साठी २५० ँम गांडुळे वापरा    

४) नतंर शेण व शेतातील पालापाचोळा, भुसा, भाजीपाला यांचे अवशेष याचा थर ा व यावर पुरेस ेपाणी 
टाका.    

५) बेडला दररोज मिहनाभर पाणी ा.    
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६) बेडवर सावली करा कंवा झाडा या सावली खाली बेड असल ेतरी चालले. 
७) १ मिह याम ये एका बेडमधनू ४ ं टल गांडुळखत तयार होते. या गांडुळखताचा रंग काळसर, 

मातीसारखा  असतो 
 
तयारतयारतयारतयार    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    गाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखत    हेहहेेहे    शाळेतीलशाळेतीलशाळेतीलशाळेतील    IBT IBT IBT IBT शतेीसशतेीसशतेीसशतेीस    ––––    पीकासपीकासपीकासपीकास    वापरतावापरतावापरतावापरता    यईेलयईेलयईेलयईेल, , , , तसचेतसचेतसचेतसचे    शाळेतीलशाळेतीलशाळेतीलशाळेतील    कंु ातीलकंु ातीलकंु ातीलकंु ातील    रोपानंारोपानंारोपानंारोपानंा, , , , 
झाडानंाझाडानंाझाडानंाझाडानंा    वापरतावापरतावापरतावापरता    यईेलयईेलयईेलयईेल    मोठयामोठयामोठयामोठया    माणातमाणातमाणातमाणात    असलेअसलेअसलेअसले    तरतरतरतर    याचीयाचीयाचीयाची    कंमतकंमतकंमतकंमत    काढूनकाढूनकाढूनकाढून    शतेकशतेकशतेकशतेक----यानंायानंायानंायानंा    दतेादतेादतेादतेा    यईेलयईेलयईेलयईेल....    
    

यययय     खचखचखचखच    (Costing(Costing(Costing(Costing) ) ) )     
    

अअअअ.... ....    सािह यसािह यसािह यसािह य    Qty / Qty / Qty / Qty / सं यासं यासं यासं या        Rate / Rate / Rate / Rate / दरदरदरदर    Amount / Amount / Amount / Amount / ....पैपपैैपै....    
१ कुजलेल ेशेण    
२ गांडूळ    
३ पाला, पाचोळा    
४ एकुण  
५ एकूण खचावर व other charges 30 %  
६ एकुण  

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.14.14.14.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

आकार लांआकार लांआकार लांआकार लांबी बी बी बी ७ ७ ७ ७ फूट, ंदी फूट, ंदी फूट, ंदी फूट, ंदी ३ ३ ३ ३ फूट व उंची फूट व उंची फूट व उंची फूट व उंची ३ ३ ३ ३ फूटफूटफूटफूट 
    

♦♦♦♦    ७७७७    ⅹⅹⅹⅹ    ३३३३    फूटफूटफूटफूट    यायायाया    बेडबेडबेडबेड    साठीसाठीसाठीसाठी    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    खचखचखचखच    ♦♦♦♦    
    

१) बाधंकामबाधंकामबाधंकामबाधंकाम    क नक नक नक न    खचखचखचखच    

अअअअ.... ....    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    एकुणएकुणएकुणएकुण    खचखचखचखच    

१ बांधकाम एका बेडसाठी वीट, 
िसमट, वाळू इ. 

६०००/- 

२ गांडुळे ४ कलो १६००/- 
एकुण ७६००/- 

    
    
    

 

गोणपाट 
 

भुसा, पालापाचोळा, भाजीपालाअवशेष 
 

कुजलेलेशेणखत 
 

 
 

गांडुळे 
 

कुजलेलेशेणखत 
 

पाचट, धसकटे, भुसा, नारळा याश ा 
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    लिॅ टकलिॅ टकलिॅ टकलिॅ टक        कॅरेटकॅरेटकॅरेटकॅरेट            आकृतीआकृतीआकृतीआकृती        4.24.24.24.2    
 
 
 
         
 
 
 
 
लािँ टक कँरेट चा लािँ टक कँरेट चा लािँ टक कँरेट चा लािँ टक कँरेट चा एक वेळचाएक वेळचाएक वेळचाएक वेळचा        खचखचखचखच    

 

अअअअ.... .... तपशीलतपशीलतपशीलतपशील एकुणखचएकुणखचएकुणखचएकुणखच 

१ लिॅ टककॅरेट ४००/- 
२ गांडुळे२५० मँ १००/- 
एकुण  ५००/- 

    
िन र णिन र णिन र णिन र ण    त ात ात ात ा                            

अअअअ.... .... तपशीलतपशीलतपशीलतपशील िनरी ण व न दी 

१ गांडुळ खताचा रंग  
२ एका बेड / कॅरेट मधून कती कलो खत िमळाल े  
३ कती दवसात खत तयार होते  

    
ा यि क ा यि क ा यि क ा यि क २२२२    ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    ((((गाडुंळगाडुंळगाडुंळगाडुंळ    पाणीपाणीपाणीपाणी) ) ) ) तयारतयारतयारतयार    करणेकरणेकरणेकरणे        

    
साधन ेसाधन ेसाधन ेसाधन े––––        
१५ ली. बादली कवा  म, नळ / तोटी , काडी कचरा, िवटाचें तकुडे, 
गांडूळखत , गांडूळ इ.   
    

कृती कृती कृती कृती ––––        
• आकृतीम ये दाखव या माण े बादली कवा मला तोटी / 

नळ लाऊन या.  
• बादलीचा तळाचा भागवर िवटांचे तुकडे / लहान दगड इ चा 

थर ा.  
• यानंंतर वाळू , कुजलेल ेशणेखत , माती इ चा थर ा . 
• ा प तीने बदली पणू भ न या.  
• सवात वरचा थर काडी कचरा / भाताचे काड इ. भ न िह 

बादली सावली या जागी ठेवावी.  
• या बादलीत २५० मॅ गांडुळे सोडा. 

• रोज ओलावा राहील इतके पाणी बादलीत टाकत राहा (साधारण ३० to ४५ दवस). 
• जा त झाललेे पाणी खाली लावले या तोटीतून बाहरे येईल , जे क वापर या यो य हम -वॉश असेल . 

द ताद ताद ताद ता    ––––    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

गोणपाट 
 

भुसा, पालापाचोळा, भाजीपालाअवशेष 

कुजलेलेशेणखत 

गांडुळे 

कुजलेलेशेणखत 
 

पाचट, धसकटे, भुसा, नारळा याश ा 

 

 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.3 4.3 4.3 4.3 हमहमहमहम ----वॉशवॉशवॉशवॉश    (गाडुं(गाडुं(गाडुं(गाडुं ळपाणी) ळपाणी) ळपाणी) ळपाणी) बाबाबाबादलीदलीदलीदली    
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१) कमान-कमाल गांडुळांना यो य व पोषक असले या खा ाची िनवड करावी.    
२) गांडुळांना मुं यापासून काही इजा होणार नाही याची काळजी यावी.    
३) ह मवॉश (गांडुळपाणी) थंड जागेत साठवून ठेवणे.    
४) पाणी हळूवार पडले अशी व था करण.े    
५) पाणी टाकतानंा अिवघटशील पदाथ याम य ेपडणार नाही याची काळजी यावी.    
६) िहरवे घटक याम ये टाकू नये.    

 
वापर याचीवापर याचीवापर याचीवापर याची    प दतप दतप दतप दत    ––––     फवारणी करायची असेल तर २०० िलटर पा यात ४ िलटर ह मवॉश ावण िमसळून 
वापरता येते. 

    
तयारतयारतयारतयार        झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    हेहहेेहे    शाळेतीलशाळेतीलशाळेतीलशाळेतील    IBT IBT IBT IBT शतेासशतेासशतेासशतेास    वापरावापरावापरावापरा    वववव    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    कराकराकराकरा....    
जादाजादाजादाजादा    ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    असलेअसलेअसलेअसले    तरतरतरतर    कंमतकंमतकंमतकंमत    काढूनकाढूनकाढूनकाढून    शतेकशतेकशतेकशतेक----यानंायानंायानंायानंा    दतेादतेादतेादतेा    यईेलयईेलयईेलयईेल....    
    
खचखचखचखच                                        

    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    सं यासं यासं यासं या(Quantity) दरदरदरदर    (Rate)        एकुणएकुणएकुणएकुण (Total) 
१ बादली    
२ गांडुळे    
३ लोखंडी ितवई    
४ मजुरी व ओ हरहडे चाजस  
एकूण  
    
गाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखत    शेडशेडशेडशेड िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    ––––    मोठया व पात गांडुळखत िनमाण कर यासाठी शेडचे बांधकाम करतात. 
ऊन आिण पावसापासून बचाव कर यासाठी ८ फूट उंच, १० फूट ंद व ३० ते ४० फूट लाबं, आव यकतनेुसार लांबी 
कमी जा त चाल ूशकते. मापाचे छ पर  / शेड बनिवतात. छपराम य ेदोन फूट रंदीचा मधोमध र ता सोडून या या 
दो ही बाजून ेतीन फूट ंदीचे बेड बनिवतात. 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
    
गाडुंळां यागाडुंळां यागाडुंळां यागाडुंळां या    सवंधनासाठीसवंधनासाठीसवंधनासाठीसवंधनासाठी    खाली माणेखाली माणेखाली माणेखाली माणे    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    यावीयावीयावीयावी    ––––        

१) एक चौरस मीटर जागेत जा तीत जा त २००० गांडुळे असावीत.    
२) बेडूक, उंदीर, घूस, गोम या श ुंपासून गांडुळाचे संर ण करावे.    

   

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.44.44.44.4    गांडूळगांडूळगांडूळगांडूळ    खतखतखतखत    तयारतयारतयारतयार    करणेकरणेकरणेकरण े
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३) सवंधक खोलीतील, खो यातील अथवा वा यातील तापमान २०〫c व ३०〫c या दर यान ठेवावे व 
गादीवा यावर सरळ सूय काश येणार नाही याची काळजी यावी.    

४) गादीवा यावर पाणी मारतांना जा त पाणी साचणार नाही याची काळजी यावी. वा यातील ओलावा ४० ते 
४५ ट े  ठेवावा.    

५) गांडुळखत आिण गांडुळे वेगळी करतांना उ हाम ये ताडप ी अथवा गोणपाट अंथ न यावर गांडुळ खताच े
ढीग करावेत. हणजे उ हामुळे गांडुळे तळाशी जातील व गांडुळे आिण गांडुळखत वेगळे करता येईल.    

६) गांडुळे हाताळतांना कंवा गांडुळांना वेगळे करतांना यानंा इजा होणार नाही याची काळजी यावी इजा 
झाललेी गांडुळे वेगळी करावीत जेणे क न इतर गांडुळांना संसगज य रोग होणार नाही.    

७) गांडुळांना मुं या लागणार नाही याची काळजी यावी, हणून बेड या बाहरे या बाजूला В.С.С. पावडर 
टाकावी     

८) बेडम ये कुजले या शेणाचा वापर जा त करावा.    
९) बेडवर सावली असणे आव यक आह.े    

    
उ मउ मउ मउ म    तीचेतीचेतीचेतीचे    गांडुळखतगांडुळखतगांडुळखतगांडुळखत    िमळ यासाठीिमळ यासाठीिमळ यासाठीिमळ यासाठी    मह वा यामह वा यामह वा यामह वा या    बाबीबाबीबाबीबाबी----            

१) शेणखत, घो ाची लीद, लडी खत, हरभ-याचा भसुा, ग हाचा भसुा, भाजीपा याचे अवशेष, सव कारची 
िहरवी पान ेव शेतातील इतर वाया गेलेल ेपदाथ ह ेगांडुळाचे मह वाचे खा  होय. 

२) वयंपाक घरातील वाया गेलले े भाजीपा याचे अवशेष वाळलेला पालापाचोळा व शेणखत सम ामणात 
िमसळल ेअसता गांडुळांची सं या वाढुन उ म तीचे गांडुळ खत तयार होत.े 

३) हरभ-याचा कंवा ग हाचा भसुा शेणाम ये ३◌ઃ१० या माणात िमसळ यास उ म गांडुळखत तयार होत.े 
४) गोबरगॅस लरी, ेसमड, शेण यांचा वापर के यास उ म तीचे गांडुळ खत तयार होते.    

    
गाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखतगाडुंळखत    वापरतानावापरतानावापरतानावापरताना    यावयाचीयावयाचीयावयाचीयावयाची    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    ––––    

१) गांडुळखताचा वापर के यानतंर रासायिनक खते कटकनाशके कंवा तणनाशक जिमनीवर वाप  नयेत. 
२) गांडुळ शेतीत िपकां या मुळाभोवती चांगला ओलावा असण ेगरजेच ेआह.े तसेच तो वषातुन ९ मिहने टकवण े

आव यक आह.े 
३) गांडुळ आ छादनासाठी स य पदाथाचा वापर अ  हणून करत अस याने या स य आ छादनाचा पुरवठा 

वरचेवर करण ेआव यक आह.े 
४) यो य माणात ओलावा आिण आ छादनाचा पुरवठा झाला नाही तर गांडुळां या काय मतेत घट येते. 
५) आपण लागवड केले या िपका या गरजेनुसार तयार केलेल ेगाडूंळ खत वापर करा.  
६) आप या प रसरातील कृषी सेवा क ास (खत े/ बी- िबयाण ेिव  क ) भेट दऊेन उपल ध खतांची यादी बनवा 

आिण आपण लागवड केले या िपका या गरजेनसुार खताची मा  ठरवा. (संदभ वाचनम ये मािहतीचा 
उपयोग क न)  
 

िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सुससुुसुचना  चना  चना  चना      

संबंिधत िवषयाचे ा तािवक करतानंा कामाच े व प , मह व िवशद करणे. तसचे सुरि ततेचे उपाय सांगणे.  
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सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
गाडूंळगाडूंळगाडूंळगाडूंळ खतखतखतखत    (Vermicompost)(Vermicompost)(Vermicompost)(Vermicompost) – 
 भारत दशेात रासायिनक खताचे आगमन व याचा वापर हो यापूव  शेतकरी शेणखत, कंपो ट खत, गाळाच े
खत, िनरिनरा या पड चा वापर, िपकाची फेरपालट यां या दारे जिमनीची सुपीकता टकवून ठेवत. कालांतरान े
शेतकरी रासायिनक  खतांचा वापर माणपे ा जा त क  लागल े व यामुळे याचा दु परीणाम िपकांवर तसेच 
जिमनीत दसून येऊ लागला. पयायान े शेतकरी, ाणी, पाणी, प ी, मानवी आरो य, गांडूळ िम ांचे अि त वच 
धो यात आल.े 
 गेली ४००० वषापासून आपल े पूवज शेती करतात. यावेळी स य खते भरपरू माणात वापरत असत. 
यामळेु जिमनीची सुपीकता टकून रािहली. गे या ५०-६० वषापासून शेतकरी रासायिनक खते वापरत आहते. पाणी 

व रासायिनक खतां या अितवापरामुळे जिमनी पिडक व नापीक होत आहते.  
  

गाडुंळािवषयीगाडुंळािवषयीगाडुंळािवषयीगाडुंळािवषयी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    
 हजारो वषापासून गांडुळे अि त वात असुन यांचे रंग व आकार िभ  िभ  कारचे आढळून येतात. गांडुळे 
जाभंळी, लाल, तांबडी, िनळी, िहरवी, तप करी व फकट तांबूस अशा िविवध रंगाची असतात. सवात लहान 
आकाराची गांडुळे १ इंचापे ाही कमी लांबीची तर सवात मोठे १० फूट लांबीची गांडुळे ऑ ेिलयात आहते. दि ण 
आ केत अलीकड े अजगरासारखी अज  आकाराची गांडुळे दसुन आली आहेत. पण सव साधारण नेहमी आढळून 
येणारी गांडुळे ६ ते ८ इंच लाबंीची असतात. मोठया आकाराची गांडुळे जिमनीत ३ मीटर खोलीपयत जातात आिण 
माती ह ेखा  हणून वा परतात. 

    

यु रया                सुपर फॉ फेट                युरेट ऑफ पोटॅश 

          

        िम - स य खते                        गांडूळ खत                             कंपो ट खत 
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.5 4.5 4.5 4.5 खतेखतेखतेखते    
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 गांडुळ खत िन मतीसाठी ‘इिसिनया फोयटीडा’ ही परदशेी जात जगाम य ेसखोल संशोधनातंी सव कारे 
सव म आढळून आली आहे. जगाम य ेगांडुळा या ३००० कार या जाती आहते, तर भारताम य े३०० कार या 
जात ची गांडुळे आढळून येतात. अितशय नाजूक, मऊ व गुळगुळीत शरीराचा जंतासार या लविचक आकाराचा २ 
इंचापासून त े२ फुटापयत लांबी असलले ेगांडुळ रं जन ेबनलेल ेअसनू याचे शरीर लांबट आकाराचे असत.े 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
११११.... गाडुंळाचागाडुंळाचागाडुंळाचागाडुंळाचा    जीवन मजीवन मजीवन मजीवन म----आयु यआयु यआयु यआयु य    ––––    
 गांडुळ हा उभय लंगी ाणी आह.े अंडाव था, बा याव था, ता याव था आिण ौढाव था अशा चार 
या या जीवन मा या अव था आहते. अंडाव था ३ ते ४ आठवडे, बा य व ता याव था ८ ते १० आठवड े तर 
ौढाव था ६ ते २४ मिह यांपयत आढळते.  

 गांडुळ हा िन प वी ाणी िबळ क न राहणारा आह.े िबळात रा न सतत त डावाटे माती व सोबत येणारा 
स ीय पदाथ िगळून िव ा बाहरे टाकतात. स य पदाथ ह ेगाडुंळाचे मु य अ  आह.े हणून ते मो ा माणावर स य 
पदाथ खातात. गांडुळा या काही जाती जिमनीवर पडलेली झाडांची पान ेखा यासाठी आप या िबळात ओढुन नतेात 
तर काही जाती रा ी जिमनी या पृ भागावर येऊन तेथील स य पदाथ खातात. इतर गाडुंळे माती खातात ते हा 
या मातीतील स य पदाथ यांना िमळतात व जमीन भसुभुशीत होत.े हणून गांडुळ हा शेतक  याचा िम  संबोधतात. 

गांडुळामुळे जिमनीची सुपीकता वाढते, कारण जिमनीतील खिनज न ाचे माण वाढत ेआिण ते न  िपकांना िमळत.े 
 

२२२२.... गाडुंळेगाडुंळेगाडुंळेगाडुंळे    आिणआिणआिणआिण    जिमनीचीजिमनीचीजिमनीचीजिमनीची    रासायिनकरासायिनकरासायिनकरासायिनक    सपुीकतासपुीकतासपुीकतासपुीकता    ––––    
    गांडुळे यां या िन या वजनाची माती दररोज खातात. गांडुळे जिमनीत िबळे करतात, तेथील माती खाऊन 
माग मोकळा करतात. काही गांडुळे िबळातच िव ा टाकतात. 
 गांडुळा या िव ते न ाचे माण आजुबाजु या मूळ जिमनी या तुलनते पाच पटीन ेजा त असते, तर फुरद 
सातपटीन ेव पालाश अकरा पटीन ेजा त असतात. ही मुख अ  ेिपकास उपल ध अव थेत िमळतात. यािशवाय 
कॅ शीअम व मॅ ेिशअम उपल ध अव थेत दु पट माणात या िव ते असतात. 
 

३३३३.... जिैवकजिैवकजिैवकजिैवक    सपुीकतासपुीकतासपुीकतासपुीकता    ––––    
    गांडुळा या िव ते असलले े नेका डया ऑि टनोमायिसटस ् व े टोमायससेसारख े  जीवाण ू  
अँटीबायो ट ससारखे परीणामकारक असतात अशा कारे गाडुंळाची आतडी सुमारे एक हजार पटीपे ा अिधक सं येने 

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.6 4.6 4.6 4.6 गांडूगांडूगांडूगांडूळेळेळेळे    आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    4.7 4.7 4.7 4.7 गांडूळगांडूळगांडूळगांडूळ    
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जीवाणूंची सं या वाढवून एक नैस गक रअ ॅ टरचे काम करतात. तर िव े ारा बाहरे पडलेल ेसु म जीवाण ूजिमनीची 
जैवीक सुपीकता वाढव याचे सारक ाचे काय करतात.  
 

४४४४.... गाडुंळगाडुंळगाडुंळगाडुंळ    खतखतखतखत    वववव    शणेखतशणेखतशणेखतशणेखत    यातीलयातीलयातीलयातील    फरकफरकफरकफरक    ––––    
    

अनुअनुअनुअनु.... ....    गाडुंळगाडुंळगाडुंळगाडुंळ    खतखतखतखत    शेणखतशेणखतशेणखतशेणखत    

१    गांडुळ खत लवकर तयार होत.े (गांडुळे 
गादीवा यावर २-३ आठवड ेि थराव यावर) 

मदंगतीने तयार होते. (जवळजवळ ४ मिहन े
लागतात.) 

२    घाण वास, माशा, डास यांचा उप व नसनु 
आरो याला अपायकारक नाही. 

घाण वास, माशा, डास यांपासनू उप व सभंवतो. 

३    जागा कमी लागत.े जागा जा त लागत.े 
४    ४ बाय १बाय ७५ आकारा या गादीवा यापासनू 

(३००घनफूट) दर १५ दवसाला ३ टन खत िमळत.े  
३ बाय १० बाय १० आकारा या ख ापासनू दर ४ 
मिह यांनी १० टन खत िमळत.े 

५    न  उपल ध २.५ त े३ ट े  न  उपल ध ०.५ त े१.५ ट े  
६    फुरद उपल ध १.५ ते २ ट े  फुरद उपल ध ०.५ ते ०.९ ट े  
७    पालाश उपल ध १.५ ते २ ट े  पालाश उपल ध १.२ ते १.४ ट े  
८    सु म अ  ेयो य माणात उपल ध होतात. सु म अ  ेकमी माणात उपल ध होतात. 

    
५५५५.... गाडुंळाचंेगाडुंळाचंेगाडुंळाचंेगाडुंळाचंे    वववव    गाडुंळगाडुंळगाडुंळगाडुंळ    खताचंेखताचंेखताचंेखताचंे    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    (Uses of Earthworm and vermicompost) (Uses of Earthworm and vermicompost) (Uses of Earthworm and vermicompost) (Uses of Earthworm and vermicompost) ––––    

� माती यामाती यामाती यामाती या    दृ ीनेदृ ीनेदृ ीनेदृ ीने    ––––    
१) गांडुळामुळे जिमनीचा पोत सुधारतो    
२) माती या कणां या रचनेत यो य असा बदल घडिवला जातो.    
३) गांडुळामुळे जिमनीची धूप कमी होत.े    
४) गांडुळां या िबळामंुळे झाडां या मुळानंा इजा न होता जिमनीची नैस गक मशागत केली जात.े    
५) जिमनीत पाणी ध न ठेव याची मता वाढत.े    
६) जिमनीत हवा खेळती रा न मळुांची वाढ चांगली होते.    
७) बा पीभवनाचे माण कमी होते.    
८) जिमनीचा साम ू(पी.एच.) यो य पातळीत राखला जातो.    
९) गांडुळ खाल या थरातील माती वर आणतात व ितला उ म तीची बनवतात.    

१०)     गांडुळ खताम य े युमसचे माण भरपूर अस यान ेन , फुरद, पालाश व इतर सू म  ेझाडांना भरपूर 
व लगेच उपल ध होतात.     

११)     जिमनीतील उपयु  जीवाणूं या सं येत भरपूर माणात वाढ होत.े    
    

� शतेशतेशतेशतेक  यांक  यांक  यांक  यां यायायाया    दृ ीनेदृ ीनेदृ ीनेदृ ीने    ––––    
१) इतर रासायिनक खतावर पूणतः अवलंबून न राहता वयंपूण हो या या दशेन ेवाटचाल.    
२) जिमनीची उ पादन मता वाढते.    
३) पाणी दे याचा कालावधी कमी होतो.    
४) झाडांना, िपकांना पाणी दे याचे माण कमी होत अस यान ेिमळणारे उ पादन जा त व चागं या दजाच े

अस यान ेशेतमालाची चांगली कंमत येत.े    
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५) रासायिनक खतांचा खच कमी आिण िपका या िनरोगी वाढीमळेु कटकनाशकां या खचात बचत.    
६) मजूर वगावर होणारा खच कमी.    
७) गांडुळखत िन मतीमुळे ामीण भागात रोजगारांना रोजगाराची संधी उपल ध होत.े    

� पयावरणा यापयावरणा यापयावरणा यापयावरणा या    दृ ीनेदृ ीनेदृ ीनेदृ ीने    ––––    
१) माती, खा पदाथ आिण जिमनीत पा या या मा यमा दारे होणारे दषूण कमी होत.े    
२) जिमनी या पा या या पातळीत वाढ, पिडक जिमनीची धूप व ारांचे माण कमी होत.े    
३) रोगराईचे माण कमी होऊन आरो य चांगल ेराह यास मदत होते.    
४) कच  या या िव हवेाटीन ेआरो य संदभाच े  कमी होतात.    
    

� गाडुंळाचेगाडुंळाचेगाडुंळाचेगाडुंळाचे    इतरइतरइतरइतर    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    ––––    
१.... गांडुळापासून    कंमती    अिमनो    अँिस स, , , , एंझाईमस    आिण    मानवासाठी    औषधे    तयार    करता    येतात    
२.... प ी, , , , क ब ा, , , , पाळीव    जनावरे, , , , मासे    यांना    उ म    तीचे    खा     हणून    गांडुळ    वापारता    येतात....    
३.... आयुव दक    औषध ेतयार    कर यासाठी    उपयोग    होतो....    
४.... पावडर, , , , िलपि टक, , , , मलमे    यासारखी    कंमती    साधने    तयार    कर यासाठी    गांडुळाचा    वापर    होतो....    
५.... परदशेात    िपझात, , , , आमलेट, , , , सलँेड    या    सार या    खा     व तमु ये    िथनांची    कमतरता    भ न    काढ यासाठी    

गांडुळांचा    उपयोग    करतात....    
६.... गांडुळां या    कोर ा    पावडरम ये    ६०    ते    ६५    ट े     िथने    असतात    ितला    अ त    वापर    करता    येतो....    

    

ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    ––––    गाडुंळपाणीगाडुंळपाणीगाडुंळपाणीगाडुंळपाणी    (Vermiwash)(Vermiwash)(Vermiwash)(Vermiwash) 

तावनातावनातावनातावना    ––––        आज काल भारताम ये शेत जिमनीत रासायिनक खतां या बेसुमार वापरामुळे शेतजिमनीची काय मता 
कमी होत चालली आह.े यामळेु जिमनीचा कस दखेील कमी झाला आह.े याचबरोबर याचा नकळत जनावरे व 
मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होत आह.े रासायिनक खतां या वापरामुळे खचात वाढ होते व मशागत करण े
दखेील महाग झाले आह.े तसेच उ पादनात घट झाली आह.े  

 जिमनीचा कस वाढ यासाठी व शेतीचा खच कमी कर यासाठी गांडुळ खत, गांडुळ पाणी ( ह मवॉश) याचा 
वापर करण ेअ यतं आव यक आह.े यामुळे जिमनीची सुिपकता, जैिवकता सुधारते. जिमनीची त सुधारत ेआिण 
भरघोस उ पादन वाढते. शेतक  याची प रि थती दखेील सधुारते. 

१) ह मवॉशम ये वन पती या वाढीसाठीचे हाम स (सं रेके) असतात. उदा. ऑि झ स (Aurins) आिण 
(Cynin)  याचबरोबर न  (N), फॉ फरस (P) व पोटॅश (K) आिण काही सु म- मलु  ेअसतात. 

२) ह मवॉशम ये नाय ोजनच े ि थरीकरण बॅ टे रया (Bacteria) असतात. उदा. अ ॅझोटोबॅ टेर Sp. 
(Azotobacter Sp.),  अ ॅरोबॅ टेरीअम Sp. (Agrobacterium Sp.)  आिण रायझोिबअम Sp. 
(Rhizobium Sp.) आिण काही फॉ फेट Solubizing बॅ टे रया असतात.    

    
ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    चेचचेेचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    (Ben(Ben(Ben(Beneeeefits of Vermiwash) fits of Vermiwash) fits of Vermiwash) fits of Vermiwash)     ––––    

१) ह मवॉश ह ेवन पतीसाठी पोषक संिजवक (Plant tonic) असून अनेक वन पत चे रोग कमी कर यास मदत 
करत.े    

२) १ िलटर ह मवॉश आिण १िलटर गाईचे गोमु , १० िलटर पा याम ये टाकून तयार झालेल े िम ण जैव-
बुरशीनाशक आिण व प खत हणून वापर करतात.    
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३) ह मवॉश पीकांचा / वन पतीचा काश सं ेषण येचा दर वाढवत.े    
४) मातीतील सू मजीवांची सं या ह मवॉश मुळे वाढत.े    
५) िपकांचे उ पादन वाढते.    
६) रोग ितकार श  वाढत.े    
७) कंपो ट या िवघटनाचा दर ह मवॉश मूळे वाढतो.    

    
ह मवॉशह मवॉशह मवॉशह मवॉश    मधीलमधीलमधीलमधील    घटकघटकघटकघटक        ((((Component Component Component Component of Vermiwash) of Vermiwash) of Vermiwash) of Vermiwash) ––––    

१) PH     - ७.४८ ± ०.०३    
२) Organic Carbon % (स य काबन) -  ०.००८ ± ०.००१    
३) Nitrogen % (नाय ोजन)   - ०.०१ ± ०.००५     
४) Phosphorous % (फॉ फरस)  - १.६९ ± ०.०५    
५) Potassium  (ppm) (पोटॅिशअम)  - २५ ± २    

    
सु मसु मसु मसु म----मलू ेमलू ेमलू ेमलू े    (Micro(Micro(Micro(Micro----Elements)Elements)Elements)Elements)    ––––    
    

अनुअनुअनुअनु.... ....    सु मसु मसु मसु म----मलु ेमलु ेमलु ेमलु े    प रमाणप रमाणप रमाणप रमाण    (Quantity) (ppm)(Quantity) (ppm)(Quantity) (ppm)(Quantity) (ppm)    
१ Sodium (Na) ८±१ 

२ कॅि शअम (Ca) ३±१ 

३ कॉपर (Cu) ०.०१±०.००१  
४ फेरस (Fe) ०.०६±०.००१ 
५ मॅ ेिशअम (Mg) १५८.४४±२३.४२ 
६ मॅगनीज (Mn) ०.५८±०.०४० 
७ झकं (Zn) ०.०२±०.००१ 

 
खतेखतेखतेखते    (Fertilizers)(Fertilizers)(Fertilizers)(Fertilizers)    

तावनातावनातावनातावना    ––––    
    िपकांचे भरघोस उ पादन घे यासाठी सुपीक जिमनीची आव यकता असत.े जिमनीची सुपीकता जिमनीत  
असणा  या अ ांवर अवलंबून असत.े िपकां या वाढीसाठी जिमनीम ये अ ांचे माण भरपरू व सतंूिलत असण े
आव यक आह.े झाड ेजिमनीतील िविवध अ े मळुां दारे शोषून घेऊन आप या अ ाची गरज भागवत असतात 
आिण अिधक उ पादन दणेा  या िपकां या नवीन वाणांमुळे जिमनीतील अ ाचा पुरवठा कमी होत जातो, यामुळे 
अ ांचे जिमनीतील माण यो य ठेव यासाठी खतांचा वापर करावा लागतो. 
 

खते (Fertilizers)  – वन पती वतः या वाढीसाठी जिमनीतून, हवेतून व पा यावून काही अ  े घेत असतात, 
यास खते अस े हणतात. 

वन पत नावन पत नावन पत नावन पत ना    आव यकआव यकआव यकआव यक    असणरीअसणरीअसणरीअसणरी    अ ेअ ेअ ेअ े    ––––    
१)))) मोठया माणात लागणारी अ े – कब, ाण वायू, हाय ोजन, न , सफुरद, पालाश,    
२)))) म यम माणात लागणारी अ े – कॅि शयम, मॅ ेिशअम, गंधक.    
३)))) सू म माणात लागणारी अ े – लोह, मॉिल लडनम, बोरॉन तांबे, ज त, मँगेनीज, लोरीन.    
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खताचंेखताचंेखताचंेखताचंे    कारकारकारकार    (Types of Fertilizers)  ––––    
अ)))) स य खते    

आ)))) िजवाण ूखते    
इ)))) रासायिनक खते    

    

११११)))) स यस यस यस य    खतेखतेखतेखते    (Organic Fertilizers)(Organic Fertilizers)(Organic Fertilizers)(Organic Fertilizers)    ––––    वन पती व ाणी यां या पासून िमळणा  या खतानंा स य खते असे 
हणतात.    

    

स यस यस यस य    पदाथाचेपदाथाचेपदाथाचेपदाथाचे    दोनदोनदोनदोन    कारकारकारकार    आहतेआहतेआहतेआहते    ––––    
११११.... भर खतेभर खतेभर खतेभर खते    
२२२२.... वर खत े कंवा जोर खतेवर खत े कंवा जोर खतेवर खत े कंवा जोर खतेवर खत े कंवा जोर खते    

    

� भरभरभरभर    खतेखतेखतेखते    ––––        
 यात अ ांच े माण कमी असते व िपकांना सावकाश लागू पडते यान ेजिमनी या ाकृतीक गुणधमावर 
चांगला प रणाम होतो. जिमनीचा पोत सुधारतो व 
जलधारणश  वाढत.े उदा. शेणखत, लडीखत, कंपो ट, 
गोबरगॅस लरी, सोनखत, गांडूळ खत ही भर खते आहते. 
 गो ातील शेण, जणावरांचे मू , वैरणीचे तुकड े
वगैरे गोळा क न यावर मातीचा थर दतेात. याच माण े
मातीत टाकले या शेण व कच  या या थरापासून पूण 
कुज यावर याचे शेणखत तयार होत.े ब तेक ठकाणी 
मू ातील न  हवेत जात.े अमोिनया वायूमुळे मतुारीला 
वास येत असतो. शेण व मू ाची व था नीट न 
झा यामुळे आप याकडील शेणखतात N, P, K ह े घटक 
पि मा य दशेातील शेणखता या िन म े ते १/३ पयत 
असतात. हणून जनावरांचे मू  खता या ख यात जाईल याची द ता यावी.  
 

    कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    खतखतखतखत    (Composting) (Composting) (Composting) (Composting)  – कंपो ट खत तयार करण ेही एक जीवशा ीय या असून, ित याम ये न कुजले या 
स य पदाथाच ेसू म जीवाण ूमाफत िवघटन होत ेआिण काबन – नाय ोजन यांचे गुणो र कमी होत.े अशा िवघटन 
झाले या स य पदाथाना कंपो ट खत अस े हणतात. 
 कंपो ट ह ेशेतातील टाकाऊ पदाथ उदा. िपकांची धसकटे, तण, गवत, िपकांचे अवशेष, काड, ख यावरील 
िन पयोगी पदाथ, कापसाचे दठे, िपकांचा भसूा, पाने, ऊसाचे पाचट, िचपाड, गो ातील मु  शोषूण घेतललेी माती 
इ. पासनू कृि म प दतीन ेतयार करतात. याच माण ेशहरातील कचरा, टाकाऊ पदाथ, सोनखत, मलैा, घराघरातनू 
टाकललेा कचरा, भाजी मंडई, म छीबाजार यां या टाकऊ भाग यापासूनही उ म कारचे कंपो ट खत तयार होत.े 
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कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    खतखतखतखत    तयारतयारतयारतयार    कर या याकर या याकर या याकर या या    प दतीप दतीप दतीप दती----    कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    खतखतखतखत    पाचपाचपाचपाच    कारेकारेकारेकारे    तयारतयारतयारतयार    करताकरताकरताकरता    यतेेयतेेयतेेयतेे....    

१)))) इंदरूइंदरूइंदरूइंदरू    प दतप दतप दतप दत –अ)  ढीग प दत, ब) ख ा प दत 
२)))) बंगलोरबंगलोरबंगलोरबंगलोर    प दतप दतप दतप दत   
३)))) नोडपेनोडपेनोडपेनोडपे    प दतप दतप दतप दत 
४)))) सथंे टकसथंे टकसथंे टकसथंे टक    प दतप दतप दतप दत     
५)))) यािं कयािं कयािं कयािं क     प दतप दतप दतप दत 

 
कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    खतखतखतखत    तयारतयारतयारतयार    करतानंाकरतानंाकरतानंाकरतानंा    जागचेीजागचेीजागचेीजागचेी    िनवडिनवडिनवडिनवड    ––––    
कंपो ट खता या औ ािगक उ पादनासाठी जागा िनवडतांना ती जागा शेताम ये व व तीपासून श य ितत या दरू 
असावी. य  जागेवर एखा ा मो ा झाडाची सावली असावी तस े नसले तर क या बांधकामाची छपरी उभी 
करावी. यामुळे आ ता टकून राहणेस मदत होत.े 
ख ाख ाख ाख ा    प दतप दतप दतप दत    ----        कंपो ट ख याची ंदी १.५ ते २.४५ मीटर, खोली १मीटर आिण लांबी आव यकतेनुसार ६ मीटर ते १० 
मीटर ठेवली तरी चालत.े  
 ख ाम ये शेतातून व इतर ठकाणाचा उपल ध स य पदाथ, काडीकचरा, पालापाचोळा याचे बा रक 
तुकड ेक न ख ात टाकतात व याथरावर शेणकाला टाकतात. यावर जलद िवघटन करणारे िजवाण ूएका टनाला 
अधा कलो या माण ेिमसळतात व ते येक थरावर शंपडावे. ख ात पा याचे माण ६०% राहील अस ेपहावे 
संपूण ख ा १ सेमी. जाडी या शेणखतान ेअथवा मातीन ेझाकून यावा. 
 अशा प दतीन ेसाधारण चार त ेसाडचेार मिह यात कंपो ट खत तयार होत.े 
            

कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    खताचेखताचेखताचेखताचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    
१. जिमनीचा पोत सुधा न ितची उ पादन मता टकते व वाढते. 
२. िपकां या वाढीस आव यक असलेल ेसवच अ  ेउपल ध होतात. 
३. अ  ेपुरव ाबरोबरच माती या कणांची घडण बदलून जिमनीचा पोत सुधारतो. 
४. जिमनीत हवा खेळती राहते, व जिमनीचे तापमान कमी राहते, व ते पीक यो य अस ेराखले जाते. यामुळे 

जिमनीत असणा  या पोषक जीवाणूंची वाढ होत.े  

शहरातील काडी कचरा 

वयंपाकघरातील कचरा 

    

कंपो टकंपो टकंपो टकंपो ट    
खतखतखतखत    

तृणधा याचा भूसा 

िहरवळीची खते 

गवत 

ग हाच ेकाड 

झाडपाला 

कडधा याचा भुसा 

कारखा यातील टाकाऊ  

स य पदाथ 

 

काडी कचरा 

ऊसाचे पाचट 

जनावरांच ेमूलभूत 
व उ ावळ 
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५. जिमनीतील उपयु  जीवाणूं या सं येत व काय मतेत वाढ होते. यामुळे अ ां या उपल धतेत वाढ होत.े 
६. जिमनीतील जलसाधारण मता व िनचरा श  सुधारत ेव जिमनीच ेआरो य सुधारते. 
७. जिमनी या ाकृतीक, रासायिनक व जैिवक गुणधामाम ये सुधारण घडून पीक उ पादनात वाढ होत.े 
८. पीका या वाढीसाठी योगय अस ेवातावरण वयार करत.े 

    

� वरवरवरवर    खतेखतेखतेखते    कंवाकंवाकंवाकंवा    जोरखतेजोरखतेजोरखतेजोरखते    ––––    
    या खतामं ये अ ांचे माण अिधक असत ेव ते िपकांना व रत लागू पडतात. ही खते माणातच ावी 
लागतात. भुईमूग पड, सरक  पड, एरंडी पड, लंबोळी पड, हाडचुरा, मासळी खत, करंज पड, क बडी खत 
या ित र  काही वन पत चाही िहरवळीची खते हणून उपयोग केला जातो. उदा. ताग, धचा, शेवरी, चवळी, गवार, 
ि ल रसीिडया. 
    

स यस यस यस य    खतातीलखतातीलखतातीलखतातील    मखुमखुमखुमखु    अ ाचंेअ ाचंेअ ाचंेअ ाचंे    माणमाणमाणमाण    
    

अअअअ.... ....    खताचेखताचेखताचेखताचे    नावनावनावनाव    अ ाचंेअ ाचंेअ ाचंेअ ाचंे    माणमाणमाणमाण    ((((ट ेट ेट ेट े ))))    
नननन     फुरदफुरदफुरदफुरद    पालाशपालाशपालाशपालाश    

१ कंपो ट ०.८० ०.६५ १.०० 

2 क बडी खत ३.०३ २.६३ १.४० 
३ शेणखत ०.५६ ०.३५ ०.७८ 
४ सोनखत १.३० १.१० ०.३५ 
५ भुईमूग पड ७.१० १.४० १.३० 
६ सरक  पड ६.४० २.८० २.५० 
७ एरंडी पड ४.५० १.७० ०.७० 
८ लंबोळी पड ५.०० १.०० १.५० 
९ करंज पड ३.९० ०.९० १.२० 

१० करडई पड ४.९० १.४० १.२० 
११ काडचुरा ३.५० २१.५० ०.० 
१२ मासळी खत ४.१० ०.९० ०३० 

 
२२२२)))) िजवाणूिजवाणूिजवाणूिजवाणू    ((((सवंधनसवंधनसवंधनसवंधन) ) ) ) खतेखतेखतेखते    (Bacterial Fertilizers)(Bacterial Fertilizers)(Bacterial Fertilizers)(Bacterial Fertilizers)    –––– 

    न  ि थर करणा  या, जिमनीतील फुरद िवरघळवणा  या व स य पदाथाच ेिवघटन करणा  या िजवाणूची 
वतं र या वाढ क न यो य अशा वाहकात िमसळून तयार होणा  या खताला िजवाण ूखत अस े हणतात. 

 या खताला िजवाण ू संवधन,े बॅ टे रअल क चर कंवा बॅ टे रअल इनॉ यलुंट असेही हणतात. उदा. 
रायझोिबअम, िनळेिहरवे शेवाळ, अझोला, अ ॅझोटोबॅ टर, अझोि प रलम, बायजे र कया, फुरद िजवाण.ू 
 

३३३३)))) रासायिनकरासायिनकरासायिनकरासायिनक    खतेखतेखतेखते    (Chemical Fertilizers) (Chemical Fertilizers) (Chemical Fertilizers) (Chemical Fertilizers) ----    
    या खतात अ  ेअिधक माणात असतात. अ  ेिपकांना लवकर उपल ध होतात, यामुळे रासायिनक 
खतांचा वापर िपकाची गरज ल ात घेऊन यो य वेळी करावा लागतो. 
 

         रासायिनकरासायिनकरासायिनकरासायिनक    खताचंेखताचंेखताचंेखताचंे    कारकारकारकार    (Types of Chemical Fertilizers) (Types of Chemical Fertilizers) (Types of Chemical Fertilizers) (Types of Chemical Fertilizers) ----    
अ)))) न यु  खते  = N  उदा. यु रया, अमोिनअम स फेट, कॅि शअम अमोिनअम नाय ेट    
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आ)))) फुरदयु  खते = P उदा. सुपर फॉ फेट (Single & Triple)     
इ)))) पालाशयु  खते = K उदा. युरेट ऑफ पोटॅश, स फेट ऑफ पोटॅश     
ई)))) संयु  / िम  खत े= N : P : K उदा. नाय ोफॉ फेट, मोनोअमोिनअम फॉ फेट, डाय अमोिनअम 

फॉ फेट    
    
रासायिनकरासायिनकरासायिनकरासायिनक    खताचंीखताचंीखताचंीखताचंी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    
    

अअअअ.... ....    पीकपीकपीकपीक    खताचंीखताचंीखताचंीखताचंी    मा ामा ामा ामा ा    कककक. / . / . / . / हेहहेेहे....    
नननन     फुरदफुरदफुरदफुरद    पालाशपालाशपालाशपालाश    

१ बाजरी ५० २५ २५ 
२ सूयफूल ५० २५ २५ 
३ भुईमूग, तूर, लगा, मटक  २५ ५० - 
४ एरंडी २५ १२.५ - 
५ र बी वारी ५० २५ २५ 
६ करडई ५० २५ - 
७ हरभरा २५ ५० - 

    
                        N N N N ----    वातावरणातवातावरणातवातावरणातवातावरणात    ७८७८७८७८    %%%% नननन     असतेअसतेअसतेअसते....  
 पु कळ दाब व तापमानांचा उपयोग क न मोठया कारखा यामं ये न यु  खत बनवता येते, पण हचे काम 
िनसगात काही िजवाण ूछोटया माणावर करतात. उदा. कडधा यां या (ले यमु जातीतील) झाडां या मुळांवर िजवाण ू
वाढतात. ह ेिजवाण ूहवेतून न वायू घेतात व याचे थायू व पात पातंर करतात. 
 

    P P P P –––– फुरदयुफुरदयुफुरदयुफुरदयु     खतेखतेखतेखते    
    फॉ फेट या दगडावर (Rock Phosphate) स यु रक आ लाची या के यावर सुपर फॉ फेट िमळत.े 
हाडांचा चुरासु दा फॉ फेटचे खत हणून वापरतात. फॉ फेटचा दगड भारतात राज थानात िमळतो, पण याची 
मोरो ोमधून जा त माणात आयात होत.े 
 

    K K K K –––– पालाशयुपालाशयुपालाशयुपालाशयु     खतेखतेखतेखते    
    पालाशयु  खते समु ातील ारांपासून रसायन ेअलग करताना िमळतात. 
 समु ातील खा  या पा यातनू मीठ (NaCl) काढ यावर उरले या ारात पोटॅिशअम लोराईड (KCl) असत.े 
जमनीत अशा पालाशाचे उ पादन होत.े ब  याच वन पत या राखेत पालाश मो ा माणात असत.े (उदा. 
भुईमूगा या शगांची टरफल ेवगरेै) 
 

४४४४)))) िम खतेिम खतेिम खतेिम खते    
    N, P व K ही ित ही खते िम  व पात वापरली तर सोयीचे होत.े अशी िम खते िवकताना कंवा अस े
वणन क न िवकली जातात. यातील ित ही आकडे अनु मे N, P व K यांचे माण दाखवतात. उदा. N१८ : P१८ : 
K१० 
उदा. यु रयातील नाय ोजनचे शेकडा माण काढण.े 

१)))) यु रआचे रेणसुू    = CON2H4    
२)))) काबनचा (C) अणुभार  = १२    
३)))) ऑि सजनचा (O) अणुभार  = १६ 
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४)))) नाय ोजनचा (N) अणुभार  = १४    
५)))) हाय ोजनचा (H) अणुभार  = १    
६)))) यु रआचा रेणभुार   = C + O + N2 + H4    

     = (१२x१) + (१६x१) + (१४x२) + (१x४)  
                                                    = = = = १२ + १६ + २८ + ४ 
               = ६० 
                        
    नाय ोजनचीनाय ोजनचीनाय ोजनचीनाय ोजनची    यु रयातीलयु रयातीलयु रयातीलयु रयातील    ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी                    =          =          =          =          x     १००        
    
नाय ोजनचीनाय ोजनचीनाय ोजनचीनाय ोजनची    यु रयातीलयु रयातीलयु रयातीलयु रयातील    ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी                                            =   =   =   =   ४६.६% 
                            
    उदा. १) एकरी १२० कलो माणात यु रया ावयाचा अस यास १० मी X १० मी भाजीपाला े ासाठी कती 
युरीया ावा लागेल.  
दललेी मािहती. 

१ एकर जागेसाठी = १२० कलो युरीया 

तर १० मी X १० मी = १०० मी2 जागेसाठी � युरीया लागेल अस ेमान.ु  

∴  � कलो यु रया  = १०० मी2 X १२० कलो युरीया                    (१ एकर जागा = ४०००मी2) 

                           १ एकर जागा 

  = १०० मी2 X १२० कलो 
        ४००० मी2  
 �  = ३ कलो 
∴∴∴∴    १० मी x १० मी जागेसाठी ३ कलो युरीया लागेल    
    
अ ां याअ ां याअ ां याअ ां या    कमतरतमेूळेकमतरतमेूळेकमतरतमेूळेकमतरतमेूळे    िपकावरिपकावरिपकावरिपकावर    दसणारीदसणारीदसणारीदसणारी    ल णेल णेल णेल णे    वववव    यावरीलयावरीलयावरीलयावरील    उपायउपायउपायउपाय    
    
अ ेअ ेअ ेअ  े   अ ां याअ ां याअ ां याअ ां या    कमतरतमेळेुकमतरतमेळेुकमतरतमेळेुकमतरतमेळेु    दसनूदसनूदसनूदसनू    यणेारीयणेारीयणेारीयणेारी    ल णेल णेल णेल ण े   उपायउपायउपायउपाय    
न  मुळाची व झाडांची वाढ थांबत.े झाडाची पाने 

िपवळी होतात. नवीन फूट थांबते, फुल ेकमी येतात. 
गरजेनुसार न यु  रासायिनक खते. 
 

फुरद पानाची मागील बाजू जाभंळट होते. पान े िहरवट 
लांबट होऊन वाढ खंुटते. 

गरजेनुसार फुरदयु  रासायिनक खते, राख व 
भरखते ावीत. 

पालाश खोड आखूड होऊन शडा गळून पडतो. पानां या कडा 
तांबटसर होऊन पानावर ताबंडे व िपवळे ठपके 
पडतात. 

गरजेनुसार पालशयु  रासायिनक खते व 
भरखते ावीत. 

लोह झाडाची वाढ खंुटते. नवीन पानां या िशरामधील 
भाग िपवळा होतो. 

अधा त े एक ट ा िहराकसची अथवा 
अमोिनअम स फेटची फवारणी करावी अथवा 
५ ते २५ कलो िहराकस ित हे टरी 
जिमनीतून ावे. 

बोरॉन  पानावर सुरकु या पडून िपवळे च े पडतात. झाडाचा 
शडा व कोवळी पान ेपांढरट होऊन मरतात. फळावर 

५ क. बोरॅ स ित हे टरी हल या ते म यम 
जिमनीतून देण े कंवा अधा ॅम बोरॅ स १०० 

२८ 
६० 
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तांबड े ठपके पडतात. ली. पा यातून फवारावे.  
ज त पाने लहान हाऊन िशरामंधील भाग िपवळा होतो व 

पान ठक ठकाणी वाळलले े दसत.े 
२ ते २० क. झकं स फेट ित हे टरी 
जिमनीतून ावे कंवा त े १ क. झकं स फेट 
१०० ली. पा यातून फवारावे. 

गंधक  संपूण पान फ ट िपवळसर रंगाचे दसत.े ८ त े २५ क. मँगिनज स फेट ितहे टरी 
जिमनीतून ावे. 

तांबे झाडा या शडयाची वाढ खंुटते. खोडाची वाढ कमी 
होते. पाने लगेच गळतात. 

१ ली. पा यात ४ ॅम मोरचूद िमसळून 
फवारावे. 

    
शतेातनूशतेातनूशतेातनूशतेातनू    पीकपीकपीकपीक    काढलेकाढलेकाढलेकाढले    असताअसताअसताअसता    मातीतनूमातीतनूमातीतनूमातीतनू    कतीकतीकतीकती    मलू ेमलू ेमलू ेमलू े    शोषनूशोषनूशोषनूशोषनू    घेतलीघेतलीघेतलीघेतली    जातातजातातजातातजातात    हेहहेेहे    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    त यातत यातत यातत यात    दाखवलेदाखवलेदाखवलेदाखवले    आहेआहेआहेआहे....    
    

    

िपकिपकिपकिपक    
    

उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    Kg Kg Kg Kg दरदरदरदर    हे टरीहे टरीहे टरीहे टरी    
वापरललेीवापरललेीवापरललेीवापरललेी    मलू ेमलू ेमलू ेमलू  े   दरदरदरदर    हे टरीहे टरीहे टरीहे टरी    

NNNN    P2O5P2O5P2O5P2O5    K2OK2OK2OK2O    
वारी १, ७९२ ५६ १५ १४६ 

बाजरी १, १२० ३८ २२ ६६ 

भुईमूग १, ९८४ ७६ २२ ४५ 

ऊस ६७,२०० ९० १७ २०२ 

 
 याचा अथ ही िपके घेत यावर  वर दाखव या माण ेन  (N), फुरद (P2O5) व पालाश (K2O) ही खत े
मातीत घातली पािहजेत. िपकाला लागणारी मलू  ेपुरव यािशवाय खतांचा आणखीही एक उ ेश असतो तो हणजे 
माती भसुभुशीत करण.े या कामात स य खते (नैस गक खते) जा त भावी असतात. 
    

खतेखतेखतेखते    दे याचेदे याचेदे याचेदे याचे    माणमाणमाणमाण    कसेकसेकसेकसे    ठरवावेठरवावेठरवावेठरवावे    ????    
 जिमनीत कोणकोणती अ  ेआहते ह ेशोध यासाठी माती परी ण आव यक आह.े माती परी णाव न 
न , फुरद आिण पालाश या खतांचा कती माणात वापर करावा हे ल ात येत.े जिमनीत अ ांचे माण अ यतं 
अ प अस यास िपकानंा लागणा  या खतां या चिलत िशफारशीपे ा दीडपट खत ावे लागत.े अ  कमी 
अस यास स वा पट खते ावीत आिण अ  ेम यम व थोडी जा त अस यास नेहमी द या जाणा  या खतां या 
िशफारशीइतके खत ावे. अ  े जा त अस यास खतां या िशफारशीपे ा २५% कमी खते ावीत व अ  े
फारच जा त अस यास ५०% कमी खत ावीत. 
 िपकांचे अपेि त उ पादन हो यासाठी मातीपरी ण क न यानसुार खतांचा वापर करावा. न , फुरद व 
पालाश ही अ  े यो य माणात दली तर उ पादनात वाढ होत.े खतांचे माण ठरव यासाठी माती परी ण 
आव यक आह.े 
 

मातीमातीमातीमाती    नमनुानमनुानमनुानमनुा    घतेानाघतेानाघतेानाघतेाना    यावयाचीयावयाचीयावयाचीयावयाची    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    ––––    
���� मातीचा नमुना साधारणपण े िपकांची कापणी झा यावर परंतु नांगरणीपूव  यावा. शेतात पीक अस यास 

दोन ओळीतील जागेतून नमनुा यावा.    
���� शेतात रासायिनक खते टाकली अस यास दोन ते अडीच मिह या या आत माती नमनुा घेऊ नये.     
���� िनरिनरा या शेतांतील मातीचे नमुन ेएक  िमसळू नये.    
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���� शेतातील जनावरे बस या या जागा, खर व कचरा टाक या या जागा, िविहरीचे कंवा शेताचे बांध इ. 
जागेतून मातीचे नमुन ेघऊे नयेत.    

���� रासायिनक खतां या रका या िपश ा माती नमुना घे यासाठी वाप  नयेत.    
    

मातीचामातीचामातीचामातीचा    सामूसामूसामूसामू    ––––    
    मातीम ये आ ल व अ कली याचें ामाण ph कंवा साम ूया आक ाने दशवतात. साम ूसात हणजे यु ल 
(तट थ्) समजतात. साम ू७-१४ अस यास अ कली जा त व साम ू०-७ अस यास आ ल जा त. पण माती साम ू६.५ त े
८.५ या दर यान असावा. काही रासायिनक खतांमुळे साम ूजरासा बदल याचा सभंव असतो. अमोिनयम स फेट, 
सुपर फॉ फेट वगैरे खतामं ये आ ल ेअसतात. 
 
वा यायवा यायवा यायवा याय    

    1111    रारारारा    . . . . खािललखािललखािललखािलल        सोडवासोडवासोडवासोडवा    
१) युरीयातील नाय ोजनचे शेकडा माण काढा. 
२) गांडुळखत व शेणखत यातील फरक प  करा 
३) माती या दृ ीने गांडुळाचे उपयोग कोणत े
४) गांडुळाचे इतर उपयोग िलहा 
५) गांडुळाची आकृती काढून भागानंा नावे ा 

    

    2222    रारारारा    गाळले यागाळले यागाळले यागाळले या    जागाजागाजागाजागा    भराभराभराभरा....    
१) युरेट ऑफ पोटॅश या खतापासनू िपकानंा ………………….. ह ेमुल  ेिमळत.े 
२) मातीचा साम ु० ते ७ असा अस यास माती …………………… धम य असते. 
३) वन पत ना युरीया खतापासनू …………………. िमळत.े 
४) सुपर फॉ फेट या खतापासून िपकांना ……………….. मुल े िमळत.े 

    

    3333    थाथाथाथा    सोडवासोडवासोडवासोडवा. 
भुईमुग िपकासाठी एकरी १६० कलो ॅम सूपर फॉ फेट टाकावयाच ेअस यास २० मी. X १० मी. े ासाठी कती 
कलो सुपर फॉ फेट लागल े? 

    

    4444    लालालाला    थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा....    
१.... भारतात    कती    जातीची    गांडुळेळेळेळे    आहेत????    
२.... गांडुळखत    िन मतीसाठी    कोणती    गांगांगांगांडुळे    वापरतात????    
३.... गांडुळाला    शेतक  याचा    िम     का    हणतात????    
४. खते हणजे काय ?  याचे कार सांगा. 
५. वन पत ना आव यक असणारी अ  ेिलहा. 
६. खते दे याचे माण कसे ठरवावे ? 
७. ह मवॉश मधून वन पती या वाढीची कोणती सं रेके िमळतात ? 
८. ह मवॉश फायद ेसांगा ? 
९. ह मवॉश मधून कोणकोणती सु म-मुल  ेिमळतात ? 
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५ ५ ५ ५ .िपकावंरील कडी व रोग .िपकावंरील कडी व रोग .िपकावंरील कडी व रोग .िपकावंरील कडी व रोग     
    

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

शेतीतील िपकांवरील क ड व रोग कोणते? 

स य क टक नाशके आिण याचंा उपयोग करण.े   

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.े    

• िपकावरील िविवध क ड व रोग ांची ओळख आिण मोजमाप करणे. 
• स य क टकनाशक ( दशपण  अक, िनम अक , अमृत जल इ ) तयारक न याचा य  उपयोग करणे आिण 

याचे फायद ेपडताळणे.  
 

सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यसचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा य केकेकेके    : : : :     

• आपण लागवड केले या िपकातील कड ची न द ठेऊन यां या िनयं णासाठी आवशकते नुसार स य क टक-
नाशकांचा उपयोग करणे. 

• आप या प रसरात एखाद े चिलत पारंपा रक स य क टकनाशके बनवण े 
• आप या प रसरातील कृषी सेवा क  (खत ेबी-िबयाण ेिव  क ) भेट दऊेन उपल ध मुख १० क ड / बुरशी 

नाशकांची मािहती घेण.े  

 
ा यिा यिा यिा यि काकाकाकाची सिव तर मािहती ची सिव तर मािहती ची सिव तर मािहती ची सिव तर मािहती     

    

ा यि का यि का यि का यि क    ५५५५....    ११११    : : : : क डक डक डक ड    ओळखणेओळखणेओळखणेओळखणे    वववव    तीचेतीचेतीचेतीचे    मोजमाप करणेमोजमाप करणेमोजमाप करणेमोजमाप करणे.    
    

अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    कौश येकौश येकौश येकौश ये    ----            

१) कड ची मािहती घेण.े २) कड या हगंामाची मािहती घेण.े 

सािह यसािह यसािह यसािह य    –––– विहत  भंग, वही, पेन, टेप, प ी इ. 

कृतीकृतीकृतीकृती    ––––        

१) कडीचे िनरी ण कर यासाठी जवळ या शेतावर जाणे. 
२) या ठकाण या िपकांचे िनरी ण करण.े 
३) या ठकाण या िपकांवर कोणती क ड पडली आह ेते पाहणे व न द ठेवण.े 
४) या कडीचा अथवा अळीचा रंग व आकार कसा आह ेते पाहण ेव न द करण.े 
५) या कडीस अथवा अळीस पा यातील रस शोष यासाठी स ड आह ेका त ेपहाणे. 
६) या कडीस अथवा अळीस कती पाय आहते, याची न द करण.े 
७) पकडललेी क ड अथवा अळी कशा कारे झाडाची पाने खाते, शडा पोखरत,े खोड पोखरते त ेिनरी ण करण.े 
८) पकडललेी क ड एखाद ेफळ पोखरते का त ेपाहण.े 

 

खालीलखालीलखालीलखालील    िनरी णावं निनरी णावं निनरी णावं निनरी णावं न    कडीचेकडीचेकडीचेकडीचे    नावनावनावनाव    ओळखाओळखाओळखाओळखा....    
अ) पान ेखाणारी अळी / क ड  (ब) फळ पोखरणारी अळी / क ड (क) शेडा पोखरणारी अळी / क ड 
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ड)  रस शोषणारी अळी / क ड         (इ)  पानानंा भोके पाडून ह रत  खाणरी अळी / क ड. 
 यां या िशवाय दसुरी कोण या कारची क ड आहे का ते पाहण े व याची न द ठेवणे. कडीचे िनरी ण 

के यानंतर ती कती माणात आह ेह ेठरिव यासाठी या े ाचे १X१ चौ.मी. भागातील िपकाचे िनरी ण करण ेव 

यानसुार संपूण े ातील क ड भागाचा अंदाज सांगण.े(उदा. १X१ चौ.मी. े ात जर  १०० रोपे असतील तर 

यापकै  कती रोपांवरती क ड पडली आह ेते मोजून यावे. जर १०० पकै  ३५ रोपांवर क ड पडली असले तर कडीचे 

माण े३५% आह ेअस े हणता येईल. याव न संपणू े ाची ट े वारी काढा.) 

ा या या या यि काची सिव तर मािहती ि काची सिव तर मािहती ि काची सिव तर मािहती ि काची सिव तर मािहती     

आपल ेशेतकरी पारंपा रक ान व अनुभवा या आधारे अनेक काराने कटक नाशके तयार करत आले आहते. 
यां या ानाचा वापर क न आपण थािनक पातळीवर तयार केली जाणारी व वापरली जाणारी स य कटकनाशके 

िव ा याकडून क न यावीत. यातील काही सवसाधारण सामाईक कटकनाशके खाली दले आहते. आपण केलेल े
कटक नाशके ही शा ीय कसोटीवर पडताळून पहावीत यासाठी याचा वापर के यावर िव ा याना िन र ण व न दी 

अव य ठेव यास लावा ात. जर प रणाम िमळाला नाही तर तस े प  पणे िलह यात सांगावे.   

ा यि का यि का यि का यि क    ५५५५.२  :.२  :.२  :.२  :    स य क टकनाशक ( दशपण  अक )स य क टकनाशक ( दशपण  अक )स य क टकनाशक ( दशपण  अक )स य क टकनाशक ( दशपण  अक )    तयारतयारतयारतयार    करकरकरकरणेणणेेण े- 

सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : दशपणाकासाठी लागणा  या १०वन पत ची पान े– कडु लंब, िनरगुडी, घाणेरी, गुळवेल, एरंड, िसताफळ, 
पपई, ई, करंज, क हेर, शेण, गोमु , पाणी.  
 

साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : बादली, तराजू, लिॅ टक बॅरेल, हाममौज,े र ीपपेर, बांबूची काठी. 
    

कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     
१) थम लिॅ टक बॅरेल घऊेन याम ये पाणी या. 
२) नतंर खालील माण ेवन पत चा पाला टाका.  (हचे माण शाळेत ५ % या.) 

 

 
 
 
 
ह ेसव 
िम ण 
२५० िल. 
लिॅ टक 

बॅरेल म य े
या.  

दशपणाकाचेदशपणाकाचेदशपणाकाचेदशपणाकाच े   माणमाणमाणमाण    
(शतेक(शतेक(शतेक(शतेक  यां यां यां यांसाठी)साठी)साठी)साठी)    

    शाळेम येशाळेम येशाळेम येशाळेम ये    दशपणाकदशपणाकदशपणाकदशपणाक    तयारतयारतयारतयार    
कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    ५५५५% % % % माणेमाणेमाणेमाणे    यायायाया    

 
 
 
 
 

शाळेत ह े
सव 

िम ण 
२० िल. 
लिॅ टक 
बॅरेल 
म ये 
या. 

५ कलो कडु नंब पाला २५० ँम कडु नंब पाला  
२ कलो िनरगंुडी पाला १०० ॅम िनरगंुडी पाला 
२ कलो घाणरेी पाला १०० ॅम घाणेरी पाला 
२ कलो गुळवेल पाला १०० ॅम गुळवेल पाला 
२ कलो एरंड पाला १०० ॅम एरंड पाला 
२ कलो िसताफळ पाला १०० ॅम िसताफळ पाला 
२ कलो पपई पाला १०० ॅम पपई पाला 
२ कलो ई पाला  १०० ॅम ई पाला 
२ कलो करंज पाला १०० ॅम करंज पाला 
२ कलो क हरे पाला १०० ॅम क हरे पाला 

२ कलो दशेी गाईच ेशेण (ताजे) १०० ॅम गाईचे शेण (ताजे) 
५ िलटर गोमु  व २०० िलटर 
पाणी  

२५० ँम गोमु  व १० िलटर 
पाणी 

 

३) लिॅ टक बॅरेलम ये टाक यानंतर बांबु या काठीन ेदररोज २ त े३ वेळा डावीकडून उजवीकड ेढवळा. 
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४) वरील सव बाबी ३० दवस सावलीत आंबवा. 
५)  ावण पूणतः आंबव यानतंर गाळून या.  

तयारतयारतयारतयार    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    दशपणाकदशपणाकदशपणाकदशपणाक    IBT IBT IBT IBT शतेातीलशतेातीलशतेातीलशतेातील    पीका यापीका यापीका यापीका या    कडीवरकडीवरकडीवरकडीवर    वाप नवाप नवाप नवाप न    फवा नफवा नफवा नफवा न    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    करणेकरणेकरणेकरणे....    
 

• कती िलटर दशपणाक तयार झाल.े = ……………………. 
 

अशा कारे दशपणाक (टॉपटेन) ह ेOrganic Pesticides ह ेमूळ औषध तयार होत.े दशपणाक ह े िविवध 
िपकांवरील रोग – कड िनयं णासाठी रामबाण उपाय आह.े   

    
टपटपटपटप    ––––    वरील कृती करताना ३ त े ४ िव ा याचा गट क न आव यक असणा  या सािह याची व दशपणाकासाठी 

आव यक असणा  या वन पती िवभागून िमळिव यास सांगण ेजणे क न सव िव ाथ  सहभागी होईल. 
    
दशपणाकदशपणाकदशपणाकदशपणाक    वापरावयाचीवापरावयाचीवापरावयाचीवापरावयाची    मा ामा ामा ामा ा : : : : २.५ िलटर ावण २०० िलटर पा यात िमसळून ित एकर े ावर फवारावे. 
द ताद ताद ताद ता        : : : : १)  ३० दवस ावण कप ान ेझाकून ठेवावे. 
 २)  लिॅ टक बॅरेल सावलीत ठेवावे. 

३)  ावण ढवळतांना आंगावर पडणार नाही, डो यात जाणार नाही याची काळजी यावी. 
    

        ा यि क ा यि क ा यि क ा यि क ५५५५.३.३.३.३    : : : : अमतृजलअमतृजलअमतृजलअमतृजल    ((((स ीयस ीयस ीयस ीय    संजीवनीसंजीवनीसंजीवनीसंजीवनी) ) ) ) तयारतयारतयारतयार    करणेकरणेकरणेकरणे....    

अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश        : : : : अमृतजल (स य संजीवनी ) तयार करता येणे. 
सािह यसािह यसािह यसािह य        : : : :  दशेी गाईचे / दशेी बैलाचे कंवा हशीचे शेण, गोमु , गुळ, पाणी. 
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : २५ िलटर मतेचा लॅि टक बॅरेल, काठी इ. 
कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     

१) सुरवातीस व छ असा २५ िलटर मतेचा लिॅ टक बॅरेल या. 
२) लिॅ टक बॅरेल म य े१० िलटर पाणी या. 
३) यानंतर ५ कलो दशेी गाय/बैलाच ेशेण, दशेी गाईच े५ िलटर गोमु  लिॅ टक बॅरेल म ये या. याम य े५० 

ॅम लाल/काळा गुळ घाला. व ावण काठीन ेडावीकडून उजवीकड ेढवळा. 
४) ह े ावण / िम ण ६ ते १० दवस कुज यासाठी ठेवावे. 
५) िम ण दररोज काठीन ेढवळावे. 
६) िम ण सावलीत ठेवावे.  

 
तयारतयारतयारतयार    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    अमतृजलअमतृजलअमतृजलअमतृजल    IBT IBT IBT IBT शतेासशतेासशतेासशतेास    वापरावापरावापरावापरा. . . . वववव    घतेले याघतेले याघतेले याघतेले या    िपकाचेिपकाचेिपकाचेिपकाचे    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    कराकराकराकरा    कंवाकंवाकंवाकंवा    कंमतकंमतकंमतकंमत    काढूणकाढूणकाढूणकाढूण    शतेक  याशतेक  याशतेक  याशतेक  यासससस    ाााा....    

य  खचय  खचय  खचय  खच    ((((CCCCoooostingstingstingsting) ) ) )     
    

अअअअ.... ....    सािह यसािह यसािह यसािह य    Qty / Qty / Qty / Qty / सं या सं या सं या सं या     Rate / Rate / Rate / Rate / दरदरदरदर    Amount / Amount / Amount / Amount / ....पैपपैैपै....    
१ शेण    
२ गोमु     
३ गुळ    
४ एकुण  
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५ एकूण खचावर व other charges 30 %  
६ एकुण  

 
वापर याचीवापर याचीवापर याचीवापर याची    प दतप दतप दतप दत    : : : : वरील ावण १० पट पा यात घेवून ते शेतात फड याने कंवा झारीन े शंपडावे. अधा एकरासाठी 

वरील िम ण ४ ते ६ मिह यांसाठी ावे. 

फायदाफायदाफायदाफायदा    : : : :     
१) अमतृजल (स य संजीवनी) शेतात / जिमनीत द यान ेजीवाणू मोठया माणात वाढतात.    
२) अमतृजलाम य ेअसलेल ेसंजीवके व effective micro- organism यांचा िपका या वाढीस चांगला प रणाम 

होतो, व िपकाची वाढ जोमान ेहोत.े    
३) पीक िनरोगी बनते.    

    

टपटपटपटप    : : : : दशेी गाईचे ताज ेशेण व गोमु  वापर यास प रणाम चांगला िमळतो. 
    

ा यि का यि का यि का यि क    ५५५५.४.४.४.४    ::::    सससस     धा याकूंरधा याकूंरधा याकूंरधा याकूंर    हेहहेेहे    सजंीवकसजंीवकसजंीवकसजंीवक    तयारतयारतयारतयार    करणेकरणेकरणेकरणे    
    

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    :  :  :  :  ग , उडीद, मटक , मुग, तीळ, हरबरा, चवळी, िबयाणे, पाणी 
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : लिॅ टक बॅरेल, तराजू, िम सर, व गाळ कर यासाठी कापड, हातमोजे इ. 
कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     

१) थम ३ िलटर मतेचा लॅि टक डबा या. याम ये ग , उडीद, मटक , मुग, तीळ, हरबरा, चवळी ही 
िबयाण े येक  १०० ॅम या माण े या व लॅि टक ड यात एक  क न घाला. 

२) सव िबयाण ेपा यात िभजतील या माण ेपाणी लिॅ टक ड यात टाका. 
३) सव धा य २४ तास िभजवून ठेवा. 
४) नतंर सव धा य िम कर ने बा रक क न या व व  गाळ करा. 
५) गाळलले े ावण / िम ण व छ अशा लिॅ टक ड यात सुरि त ठेवा. 

अशा कारे स  धा याकुंर ह ेसंजीवके तयार करता येते.  
    

तयारतयारतयारतयार    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    सससस     धा याकूंरधा याकूंरधा याकूंरधा याकूंर    IBT IBT IBT IBT शतेातीलशतेातीलशतेातीलशतेातील    पीकासपीकासपीकासपीकास    फवा नफवा नफवा नफवा न    िपका यािपका यािपका यािपका या    वाढीचेवाढीचेवाढीचेवाढीचे    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    कराकराकराकरा    
य  खचय  खचय  खचय  खच    ((((CoastingCoastingCoastingCoasting) ) ) )     

    

अअअअ.... ....    सािह यसािह यसािह यसािह य    Qty / Qty / Qty / Qty / सं या सं या सं या सं या     Rate / Rate / Rate / Rate / दरदरदरदर    Amount / Amount / Amount / Amount / ....पैपपैैपै....    
१ ग     
२ उडीद    
३ मटक     
४ मुग    
५ तीळ    
६ हरबरा    
७ चवळी    
८ एकुण  
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९ मजुरी व इतर शु क (३०%) एकुण कमतीवर  
१० एकुण  

    
सससस     धा याकूंरधा याकूंरधा याकूंरधा याकूंर    वापर याचीवापर याचीवापर याचीवापर याची    मा ामा ामा ामा ा : : : :     वरील ावण २०० िलटर पा यात िमसळून िपकांवर व फळ झाडांवर फवारतात.  
फायदेफायदेफायदेफायद े: : : : िपकांची वाढ व फळांची वाढ चांगली होत ेव िपकांना संजीवके िमळातात. 
    

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    त ात ात ात ा    ::::        
    
    
 

िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचनाचनाचनाचना––––    

संबंिधत िवषयाची ओळख क न दणेे आिण द तेचे िनयमांचे पालन करण े. 

सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

तावना : तावना : तावना : तावना :     

आपला दशे कृषी धान असून या दशेातील ७०% लोकसं या शेतीवर व शेतीस पूरक वसायावर अवलंबून 
आह.े यामुळे पावसाचे कमी जा त माण, खतांची कमतरता, िपकांवरील रोग अशा अडचणी भारता या एका मो ा 
लोकसं येवर प रणाम करतात. या संदभात, आपण िपकांवर पडणा या िविवध कडी ओळखणे व ितचे मोजमाप कस े
करतात ह ेपाहील.े 

उ पादनाम ये आज शेतक  यांना सवात जा त सम या पीक संर णाबाबत भेडसावत आह.े हणून यश वी 
उ पादन घे यासाठी पीक सरं ण ही एक मह वाची बाब आह.े आधिुनक शेतीप दतीम य ेरासायिनक कटकनाशकां या 
अित वापरामुह े कड म ये ितकार मता वाढतच गेललेी आह.े  

िनसगातील ९८% कड चे नसै गक र या िनयं ण होत असून, फ  २% कड या िनयं णासाठी मानवास 
िविवध उपाय योजावे लागातात. श ु कड ना मार यासाठी रासायिनक कटकनाशकामंुळे िम  कटक मारले गेल,े 
यामळेु श ु कड ना मार या या य ात िम  कडीही मार या गे या. यामुळे श  ु कड ची सं या वाढतच गेली 

आिण िम  कड ची सं या कमी झाली आह.े भारतातील एकुण वा षक शेती उ प ापैक  सरासरी १५ त े२०% उ प  
ह ेकेवळ कड मुळे घटले जात.े 
आप या िपकांचे नुकसान करणारा कोणताही जीव हणजे क ड होय उदा. क टक, कोळी, जीवाणू, (बॅ टेरीया, बुरशी, 
सु कृमी इ.) उंदीर, घुशी, माकडे इ. ( या ा याला ६ पाय  कंवा ३ पायां या जोडया असतात याला क टक अस े
हणतात. उदा. मावा, तुडतुड,े झरुळ, इ. तसेच कोळी ( पायडर) या ा याला ८ पाय कंवा ४  पायां या जो ा 

अस यान े कटक हणता यणेार नाही.  
 

क डक डक डक ड    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ????    
जे हा क टक  / इतर सजीव (बुरशी, मावा, तुडतुडे, अळी इ.) यामंुळे िपकांचे / फळझाडांचे नुकसान होत.े ते हा या 
कडीपासून िपकांचे सरं ण कर याचा य  करण ेयास ‘ कड िनयं ण’ हणतात. 
कडकडकडकड    िनयं णाचेिनयं णाचेिनयं णाचेिनयं णाचे    कारकारकारकार    ––––        

११११)))) भौितकभौितकभौितकभौितक    कडकडकडकड    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण – कड हातान ेगोळा क न टाकण.े 
२२२२)))) रासायिनकरासायिनकरासायिनकरासायिनक    कडकडकडकड    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण – िविवध रसायनांचा वापर क न कड चा बंदोब त करण.े 

कतीकतीकतीकती    िलटरिलटरिलटरिलटर    स धा याकूंरस धा याकूंरस धा याकूंरस धा याकूंर    तयारतयारतयारतयार    झालेझालेझालेझाले            

स धा याकुंराचास धा याकुंराचास धा याकुंराचास धा याकुंराचा    रंगरंगरंगरंग    िलहािलहािलहािलहा. . . .         
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अ) बा वाहीबा वाहीबा वाहीबा वाही    कटककटककटककटक    नाशकेनाशकेनाशकेनाशके – चघळणा  या कंवा कुरतडणा  या कडीसाठी उदा. आ यां या िनयं णासाठी 
मोनो ोटोकॉस वापरतात.  

आ) आतंर वाहीआतंर वाहीआतंर वाहीआतंर वाही    कटककटककटककटक    नाशकेनाशकेनाशकेनाशके – रस शोषणा  या कडीसाठी उदा. फुल कडी या िनयं णासाठी वापरतात. 
 

३३३३)))) जिैवकजिैवकजिैवकजिैवक    कडकडकडकड    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    ––––    कड िनयं णासाठी िनसगाने व था क न ठेवली आह.े याम ये िम कडी या 
साहयाने नुकसानकारक ठरणा  या कड चे िनयं ण करता येऊ शकते.     

    

जिैवक कड िनयं णाच ेत वजिैवक कड िनयं णाच ेत वजिैवक कड िनयं णाच ेत वजिैवक कड िनयं णाच ेत व    : : : : खालील जैिवक कड िनयं णा या त वांचा अवलंब के यास िन ीतच कड चा 
ादभुाव कमी कर यास मदत होईल. 

१) पूव मशागत वेळेवर करण.े 
२) बीज या  
३) रासािनक खताऐवजी नंबोळी पड, करंज पड सि दयखत इ. खत हणून वापर के यास जिमनीतील 

वाळवी, सु कृमी इ. चा ादभुाव कमी होतो. 
४) सापळा िपक प दतीचा अवलंब करण.े उदा. कपाशीवरील ब ड अळी या (हलेी ओथीस) िनयं णासाठी 

कपाशी या दोन ओळ म य ेचवळीची एक ओळ परेावी, तसचे तुरीवरील ादभुाव कमी हो यासाठी तरू 
अिधक वारी (३=३) या आंतरिपक प दतीचा अवलंब करावा. 

५) वन पतीज य पदाथाचा कड िनयं णासाठी उपयोग करण.े उदा. नंबोळीअक, नंबोळीतेल, तबंाखु अक, 
लसनू अक, िमरची अक इ.  

६) िपकांची फेरपालट करण.े 
७) िम  कटकांचा उपयोग करण.े 
 

रासायिनक घटकाचं ेपयावरणावर होणारे दु प रणामरासायिनक घटकाचं ेपयावरणावर होणारे दु प रणामरासायिनक घटकाचं ेपयावरणावर होणारे दु प रणामरासायिनक घटकाचं ेपयावरणावर होणारे दु प रणाम    ::::    
१) रासायिनक खतां या वापराने जिमनीतील ारांचे माण वाढून वन पती वाढीवर अिन  प रणाम होतो. 
२) वन पत ना उपयु  पोषक े दणे े ही या जीवाणूमंाफत नैस गक र या होत असत.े परंत ु रासायिनक 

खतामुळे ह ेजीवाणू नाश पावतात. 
३) रासायिनक खतां या वापरान े िन पयोगी ारांची िन मती होऊन सू म अ घटकांची वन पतीसाठ ची 

उपल धता कमी होते यामुळे वन पत ची वाढ खंुटत.े 
४) रासायिनक खतांचा वापर के याने जिमनीम ये ारांचे माण वाढते आिण यामुळे मातीची रचना बदलून 

जात ेव जिमनीची पाणी धारण मता कमी होते. 
५) रासायिनक कटकनाशके शेतीम ये कड िनयं णासाठी वापर यान े उपयु  कटक (िम  कडी) मार या 

जातात यामुळे िनसगातील अ साखळी खंडीत होऊन पयावरण िबघडते. 
६) सतत या कटकनाशकां या वापरामुळे कड म ये ितकार मता वाढली असून, यामुळे कड िनयं ण होत 

नाही. 
७) रासायिनक खत,े कटकनाशके यांचे अशं िनच  या दारे पा यात जाऊन िप याचे पाणी दिुषत होऊ लागल े

आह.े तसेच पा यातील रासायिनक घटकां या अंशामुळे मास,े बेडूक, खेकड ेइ यांद वर अिन  प रणाम होत 
आह.े 

८) रासायिनक कटकनाशके वापर याने कटकनाशकाचे काही अशं अ धा य, भाजीपाला, फळे, दधु इ याद म य े
उतरतात व ते मनु य ाणी व इतर स जंवामं ये वेश करतात. यामुळे ककरोग, दयरोग, मधुमेह इ यादी 
रोगांना मानवाला सामोरे जावे लागत आह.े 

९) जिमनीम ये रािहललेे रासायिनक खताचंे घातक  िनमाण होऊन जिमनी ओसाड आिण नापीक होत आहते. 
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जीवनसवंधनजीवनसवंधनजीवनसवंधनजीवनसवंधन    ::::    
    जिमनीम ये िपकांना लागणारा अ ांचा साठा अमयाद आह ेपण तो उपल ध व पात नाही. हा साठा 
िपकां या मु यांना उपल ध क न दणेारे जीव-जीवाणूंना रासायिनक रीतीने न  केलेल ेआह.े हणून शेतीत रासायिनक 
खते, तणनाशके, कटक–नाशके व सू म अ  वापरणे बंद क न जिमनीम ये उपयुकत सु मजीवाणूंची िन मती 
करावी लागेल व यानंा अ  उपल ध क न ावे लागेल. ही जीवाणूंची िन मती, शेणखत कंवा शेणा दारे करता येत.े 
कारण १ ॅ. दशेी गाई या शेणात को ावधी जीवाण ूअसतात हणून दशेी गाई या ता या शेणाचा वापर जीवाणूंची 
वाढ कर यासाठी आपणास करावयाचे आह े. यासाठी खालील माण े‘जीवामतृ’ ावण तयार करावे. 
 

जीवामतृ कस ेकरावेजीवामतृ कस ेकरावेजीवामतृ कस ेकरावेजीवामतृ कस ेकराव े? त ेखालील माणेत ेखालील माणेत ेखालील माणेत ेखालील माणे....    
१) दशेी गाईचे / दशेी बैलाचे कंवा हशीचे शेण १० कलो मॅ. 
२) गोमु  ५ ते १० कलो ॅम. 
३) जुना काळा कंवा लाल गुळ १ कलो मॅ. 
४) कोण याही कडधा याचे पीठ २ कलो मॅ. 
५) जीवाणू माती १ कलो मॅ (मु याजवळची माती) 
६) २०० िलटर पाणी. 

वरील सव घटक एका बॅरल म ये घेऊन २ त े७ दवस आंबवावे. दवसातून २ त े३ वेळा काठीने डावीकडुन 
उजवीकड ेढळवावे.  ह ेजीवामतृ १ मिह याक रता व एक एकरासाठी वापरावयाचे आह े१ दशेी गाय रोज १० कलो 
शेण दते.े एका गाई या शेण व मु ापासून आपण या प दतीन े३० एकर जिमनीचे खत व थापन क  शकतो. 

 

जीवामतृ दे याची प दतजीवामतृ दे याची प दतजीवामतृ दे याची प दतजीवामतृ दे याची प दत    ::::    
 एक एकरम ये पाणी दे या या िजत या स  या असतील ितत या स  यां या सं यनं े २२० त े २२५ िलटर 

तयार    जीवामतृाला भाग यानतंर जे माण यतेे तेवढे ओिलत करतांना सरीत वाहणा  या पा यात टाकत जावे. कंवा 
एका एकरावर एखा ा कडू लबंा या फांदीन ेसर म ये शंपडत जावे कंवा या सग या जीवामतृाचा आव यक तेवढ े
पाणी वाप न व चोळून मातीचा घ  िशरा बनवावा व या िश  याचे पाणी ावया या स  यां यासं येएवढे लहान 
लहान लाडू बनवून ते सरीत लावणी पूव  ठेवावे कंवा पुढे ओिलत करतानंा येक सरीत वाह या पा यात ठेवावे कंवा 
एका यूट या बारदानात भ न व पो याचे त ड बांधुन त े पोत े िवहीरीतून उपसनू पा या या हौदात पडणा  या 

धारेखाली ठेवावे. हणजे जीवाणूंचे अंश वाहणा  या पा यातून सव शेतात पसरतात व जिमनीत जीवाण ू चंड सं येन े

वाढतात. या जीवामतृाचे अ यतं चांगल ेप रणाम दसनू येतात. 
    

अमतृपाणी अमतृपाणी अमतृपाणी अमतृपाणी     (Amrut Jal) :(Amrut Jal) :(Amrut Jal) :(Amrut Jal) :    स ीय सजंीवनीस ीय सजंीवनीस ीय सजंीवनीस ीय सजंीवनी    
    शेणखत स या या प दतीने साठवले जाते यातून जीवजंतूंचा चंड माणात हास होतो. आपण देशी गाईच े
ताजे शेण व गोमु  सम माणात एक  क न यात थोडा गुळ टाकून ६ त े१० दवस सडवावे. नंतर यात पाणी टाकून 
ते शतेात फड यान े कंवा झारीन े शंपडावे. सड या या येत शतेातील जीवाण ूमो ा माणात वाढतात आिण 
यां यामुळे आप या िपकाची जोमदार वाढ होते. एक एकरात १० कलो ताजे शेण िततकेच गोमु  आिण १०० मॅ 

गुळ ४ ते ६ मिह या या िपकास दरमहा एकदा अस े ावे. िपकांची िनरोगी वाढ बघून या िम णाला अमतृपाणी नाव 
का दले आह े याची िचती य  वापर याने येईल. 
    

सजंीवके तयार करणेसजंीवके तयार करणेसजंीवके तयार करणेसजंीवके तयार करणे        ::::    
    बाजारात िमळणारी महागडी सजंीवके िवकत घेऊन फवारणीची अिजबात गरज नाही यासाठी स धा यांकूर 
ह े भावी ठरले आह.े स धा याकुंरात ग , उडीद, मटक , मुग, तीळ, हरबरा, चवळी ह ेबी वापरावे. यके  १०० मॅ 
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घेवून २४ तास िभजवून बारीक क न वाटावी व २०० लीटर पा यात िमसळून व गाळून सव िपकांवर फळधारणा 
झा यावर फवारणी करावी यामुळे िपकांची वाढ चांगली हाते व िपकानंा संजीवके िमळतात. 
    

वन पती व वन पती व वन पती व वन पती व वन पतीज य घटक वन पतीज य घटक वन पतीज य घटक वन पतीज य घटक ::::    
    स य शेतीत पीक संर णासाठी वन पतीज य औषध े वापर यात येतात. ही औषधे प रणामकारक ज र 
आहते. मा  यापकै  अनके औषधी वन पतीचे वापराचे माणाबाबत अ ापही संशोधनाचे िन कष हाती आलेल े
नाहीत. खालील वन पती व यां यातील घटकांचा कड िनयं णासाठी उपयोग केला जातो. 
 

११११)))) तंबाखूतंबाखूतंबाखूतंबाखू    ––––    िपकांवर कटकनाशक, कोळीनाशक, बुरशीनाशक हणून या िपकांचा वापर होतो. तंबाखूम य ेअसलले े
िनकोटीन ह े मु यतः धुरीज य कटकनाशक आह.े कटका या शरीराम ये याचे शोषण होऊन म ातंतू वर 
याचा दु प रणाम होतो. तंबाखू ह े कडीम य े पश, पोट व ासज य िवष पसरवत.े यामळेु याचा उपयोग 

सवसाधारण मावा, अ या, खोड कडा, फुल कड,े कोबीवरील अळी िनयं णासाठी केला जातो. तंबाखूचा वापर 
कर या या अनके प दती आहते. 

अअअअ)))) १ कलो तंबाखूची पान ेकाडया, १५ ते २० िलटर पा यात दवसभर िभजत घाला ात व याम य े१०० 
ॅम साबणाचा चुरा िमसळावा. ह ेिम ण गाळून लगेच े पपंा या सहा याने फवारावे. 

आआआआ)))) साधारण ४०० मॅ तंबाखू ६० मॅ साबण, ८ िलटर पाणी घेऊन ह ेिम ण उकळेपयत तापवावे. यानंतर 
वापरासाठी १ भाग िम णात चु याचा वापर के यान ेप रणामकारकता वाढत.े 

इइइइ)))) ित एकरी ७५-१२५ कलो तंबाखूचे काड भात खाचरात ५ समी खोलीवर गाड यास खोड क ांचा 
बंदोब त होतो. 
 

२२२२)))) लबंारा लबंारा लबंारा लबंारा ((((बकानबकानबकानबकान) ) ) ) ––––    कडु नंब ह ेब वषाय ुझाड आह.े आप याकड ेअनके ठकाणी र याजवळ, बागेत ह ेझाड 
आढळत.े झाडा या पानात व िबयामं ये कटकनाशक गुणधम असून, कटकावर याचा पशज य व पोटिवष 
हणून प रणाम होतो. या झाडा या फळातील िबयांचा उपयोग ल करी अळी, तप करी तुडतुड,े मावा, 

लालकोळी, भाताची गोदमाशी, गवती टो या या िनयं णासाठी होतो. 
अअअअ)))) लंबा  याची १५० ॅम ताजी पाने कंवा ५० मॅ वाळलेली पाने एक िलटर थंड पा यात रा भर िभजत 

ठेवावी. दसु  या दवशी ह े ावण गाळून िपकावर फवारावे. गवती टो यांपासून िपकाचे सरं ण होत.े 
आआआआ)))) लंबा  या या बी चा अक पा यातून १-१० या माणात फवारणी के यान ेल करी अ यांचे कोष मरतात 

यांचे िनयं ण होत.े 
इइइइ)))) लंबा  या या पानांची भूकटी ग हात ४-८ िमसळ याने कड पासून साठवले या ग हाचे सरं ण होत.े 

 

३३३३)))) लसणूलसणूलसणूलसणू    ––––    िनयिमत आहारात असणा  या व सवा या प रचयाचा असा हा लसणू कटकनाशक, बुरशीनाशक,  
सू - कृमीनाशक हणून वापर यात येतो. लसणा या पाकळया या कटकनाशक हणनू वापरता येतात. 
िपकावरील मावा, ल करी अ या, पतंग, बटाटा व टोमॅटो वरील भुंगेरे, कोबीवरील अ यां या िनयं णासाठी 
लसणाचा खािलल माणे वापर करतात. 
२०० ॅम सोलले या लसूण पाक या, १ िलटर पाणी, २०० ॅम साबण, ४ चमचे खिनज तले सािह य यावे.      
लसणू बारीक वाटून २४ तास खिनज तलेात िभजवावा आिण १ िलटर पा यात साबण चांगला िवरघळावा व 
याम य ेवरील लसूण खिनज तेल िमसळावे व ह ेिम ण गाळून यावे. याम ये २० पट पाणी टाकून फवारणी 

करावी.  
 

४४४४)))) िमरचीिमरचीिमरचीिमरची    ––––    िमरचीमधील कॅपसॅिसन या ामळेु िमरचीला कटकनाशक, बुरशीनाशक गुणधम ा  गुणधम  
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ा  झालले ेआहते. िमरची या प  फळात िवशेषतः सालीत, िबयांत कटकनाशकाचे गुणधम आढळतात. मुं या, 
मावा, अ या, गोदामतील कडी, तांदळातील स ड े यां या िनयं णासाठी खालील माणे िमरचीचा वापर 
करतात.   

अ) ितखट प  िहर ा िमर या बारीक वाटून पा यात रा भर िभजवून सकाळी िपकावर फवारण.े 
आ) िपकललेी िमरची बारीक वाटून १ िलटर पा यात िमसळावी. यांनतर पातळ कापडातनू गाळून घेऊन 

साधारण १ भाग ावणात ५ भाग साबणाचे पाणी िमसळून िपकावर फवाराव.े 
 

५५५५)))) कडु नबंकडु नबंकडु नबंकडु नबं    ––––    कडु नंबा या सव भागात अ ॅझािडरा टीन ह ेिवषारी  असते त े कटकनाशक हणनू उपयोगी     
पडते. कडु लंबांची पान,े फळे, साल यां या रसाचा वापर अमे रकन बोडअळी, मावा, तप करी तुडतुड,ेचौकोनी 
ठप यांचा पतंग, ल करी अळया, गवती टोळ, फळमाशी या कड वर तसेच तांदळुातील सोन कड,े धा य 

पोखरणा  या अ या, चवळीवरील भुंगेरे इ यादी साठवणीतील कड वर करतात. कडु नंब वापरा या अनके 
प दती आह.े पा यातील अक, नंबोळी तेल, िबयांची भकूटी, नंबोळी पड इ याद चा वापर करता येतो.   

 

अ) ५ कलो वाळले या िबया बारीक कुटून पुरचंुडी बांधनू बादलीभर पा यात रा भर िभजत ठेवा ात. 
बारा तासांनी िबयांमधील पाणी काढून यावे. यात १० मॅ साबण चुरा िवरघळावा व १०० िलटर 
पा यातून ह ेिम ण िपकांवर फवारावे. हरभरा, मका यासाठी हे टरी ५०० िलटर पाणी वापरावे. 

आ) ४०० िलटर पा यात ५०० मॅ कडु नंबा या िबयांची भकूटी िमसळावीत ह ेिम ण िपकावर फवारावे. 
इ) २ कलो नंबोळी बारीक वाटून ती १५ िलटर पा यात रा भर िभजवावी. दसु  या दवशी कापडातून 

गाळून यावे व फवारणी करावी. 
ई) नंबोळीचे वाळललेे बी घेऊन यावरील साल काढावी. आतील बी पु हा उखळीत कुटून याचा लगदा 

करावा. लगदा करतांना यात थोड े पाणी घालावे. हा घ  गोळा एका परातीत तंबावा. यामुळे 
पृ भागावर तेल दसू लागेल. ह ेतेल हा लग ामधून हाताने दाबून काढावे. १ कलो िबयापासून १००-
१५० िमली तेल िमळत.े तेल काढून उरललेा गोळा उकळ या पा यात टाक यास तले पा यावर तरंगत ेह े
तेल चम याने काढावे व या तलेाचा उपयोग फवारणीसाठी करावा. 

उ) लंबोळी पड हे टरी १ त े२ टन जिमनीम ये िमसळ यास वां या या रोपाचे शड ेव फळे पोखरणा  या 
अळीपासून वांगी िपकाचे संर ण होते. 

 

६६६६)))) सीताफळसीताफळसीताफळसीताफळ    ––––    सीताफळाचा पाला पाच कलो कुटून अडीच िलटर गोमू  आिण अडीच िलटर पाणी या िम णात     
रा भर िभजवावा. दसु~या दवशी याचा अक काढून २०० िमली १५ िलटर पा याम ये िमसळून फवारावे. 
यामुळे मावा, तुडतुड ेया कडीचा बंदोब त होतो. 

    

७७७७)))) धोतराधोतराधोतराधोतरा    ––––    धोत  याची ताजी पाने, खोड, फुले व बी (संपूण झाड) कुटून तयार केलेला १ कलो वजनाचा गोळा     
१० िलटर पा यात िभजवत ठेवा. याम ये २ चमचे रॉकेल आिण ५० ॅम िनरमा िमसळा व ह े िम ण 
कमीतकमी रा भर तसचे रा  ावे. दसु  या दवशी कापडातून गाळून घेऊन िपकावर फवारणी करावी. यामुळे 
अ या, मावा व ढेक या या कड चे िनयं ण होत.े 

    

८८८८)))) टोमटॅोटोमटॅोटोमटॅोटोमटॅो    ––––    कटक, कोळी, गोचीड व सू म जंतू यां यावर टोमॅटो प रणामकारक आह.े याचा सलुभपण ेउपयोग     
करता येतो. टोमॅटोची ताजी पान ेअक काढ यासाठी उ म असतात. यािशवाय झाडांचे कोवळी शड ेव फळे क 
तुकड ेक न ५ िलटर पा यात िमसळावे. रा भर िभजत ठेवावे नंतर कापडातून गाळून फवारणी करावी. 
 

९९९९)))) पपईपपईपपईपपई    ––––    पपई या झाडाचा प रणामकारक उपयोग कटक व सू कृम करता होतो. पपईची पाने बारीक क न     
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िभजत ठेवावी व सकाळी कप ातून गाळून यांची िपकावर फवारणी करावी. 
    

१०१०१०१०)))) तुळसतुळसतुळसतुळस    ––––    अंगणाम ये साधी तुळस कंवा कृ णतुळस असत.े तुळशीचा वास डासांना परावृ  करतो. तुळशीची     
वाळललेी पान,े खोड कंवा संपणू झाडाचा ५० िमली अक काढून १५ िलटर पा यात िमसळून फवारणी करावी. 
पान ेपोखरणा  या अ यांचे िनयं ण होत.े 

    
११११११११)))) मोहमोहमोहमोह    ––––    मोह हा म यम ते मोठा पानझाडीचा वृ  असून, झाडाचे खोड आखूड असते. मोहां या फुलाची दा      

करतात. बी म ये २० त े४३% तेल असत.े या झाडाचा प रणामकारक उपयोग वेगवेगळे कटक व उंदराकरीता 
तसेच साठिवले या धा याचंे सरं ण कर यासाठी होतो. झाडाची साल व पाने यांचा अक पा यात िमसळून 
फवारणी करावी. तसेच मोहाची पड जिमनीत िमसळ यान े िपकाच े सू कृमी पासून संर ण होत.े १ िलटर 
पा यात १०० ॅम मोहाची पड िमसळून काढले या अकाचा उपयोग कटकनाशक हणून होतो. यामुळे भुंगेरे, 
पतंग, पानावर जाळी करणा-य अ या, पाने खाणा  या अ या, मावा यांच ेिनयं ण होते. 

    

१२१२१२१२)))) ि लरीिसि लरीिसि लरीिसि लरीिसिडयािडयािडयािडया    ––––    शेतकरी भातखाचराचे बांधावर िहरवळी या खतासाठी आिण वैरणीसाठी ि लरीिसिडयाची     
झाड ेलावतात. या झाडा या शा ीय नावाचा अथ उंदरांना मारक असा आह.े ि लरीिसिडयाची फां ा व पान े
यांचा २ भाग रस व गुळवेलीचा १ भाग रस १५ िलटर पा यात िमसळावा व भात िपका या या धर यास 
सुरवात झा यानंतर या ावणाची फवारणी करावी. १ िलटर पा याम ये िमसळून फवारणी करावी. 

    

१३१३१३१३)))) िनरगडुीिनरगडुीिनरगडुीिनरगडुी    ––––    या वन पतीचा उपयोग मावा कड िनयं णाक रता होतो. या वन पतीची पान ेगोळा क न रस     
काढावा १ िलटर रस १० िलटर पा याम ये िमसळून फवारणी करावी. 

    

१४१४१४१४)))) झडूझडूझडूझडू    ––––    पारंपा रक र या या िपकांना सू कृमीपासून उप व होतो. या िपकात झडूची झाडे लावावीत.  
िपका या मुळावर ह ला करणा  या मु  सू कृमी झडू या मळुातून पाझरणा  या रसाने मरतात. जेथे सू कृमीचा 
अितशय उप व होतो तथेे झडूची रोपे लावािवत.झडूची पाने व फुले वाळवून यांचे चूण करावे व याची 
धुरळणी िपकावर करावी. यामुळे कडीचे िनयं ण होत.े उदा. मावा, कापसावरील लाल ढेक या, ठप याचा 
पतंग, पानावर जाळी करणा  या अ या इ यादी िनयिं त होतात. 

 
१५१५१५१५)))) हळदहळदहळदहळद    ––––        हळदीचा उपयोग पीक सरं णासाठी होतो. ल करी अळया, चवळीतील भुंगेरे, धा यावरील अ या,      

भुंगेरे, कोळी, तांदळातील सोन कड,े तांदळा या िपकावरील भुंगेरे इ याद चे िनयं ण कर यासाठी हळदीचा 
वापर करतात. 

    

१६१६१६१६)))) करंजकरंजकरंजकरंज    ––––        करंज वृ ां या िबयाम ये ३०-३५ % कडवट तेल असते. याम ये करंजीव, पोगॅमोल व लॅ ीन ही     
कटकनाशक गुणधम असललेी े असतात. ही े अ ॅिसटोनम ये िवरघळून पा यातून िपकावर फवारली 

असता सव कार या कटकाचंा उप व कमी होतो. करंज पड व पानातील अक सू कृम या िनयं णासाठी 
वापरला जातो.    

    

जिैवक रोगनाशकाचंा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर जिैवक रोगनाशकाचंा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर जिैवक रोगनाशकाचंा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर जिैवक रोगनाशकाचंा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर ::::    
कड या िनयं णासाठी जैिवक प दतीचा मो ा माणावर वापर केला जातो. तसेच काही रोगोचाही 

बंदोब त जैिवक घटकांचा वापर क न कर यात येतो. िविवध िपकांवरील जैिवक रोगनाशकांचा रोगिनहाय व 
िपकिनहाय वापर खािलल माणे केला जातो. 
 

जिैवक रोग नाशकांचा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर दशिवणारा त ा जिैवक रोग नाशकांचा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर दशिवणारा त ा जिैवक रोग नाशकांचा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर दशिवणारा त ा जिैवक रोग नाशकांचा िपकिनहाय व रोगिनहाय वापर दशिवणारा त ा ::::    
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अअअअ....नंननंंनं....    जिैवक रोगनाशकजिैवक रोगनाशकजिैवक रोगनाशकजिैवक रोगनाशक    िपकाचे नाविपकाचे नाविपकाचे नाविपकाचे नाव    िपकावरील रोगिपकावरील रोगिपकावरील रोगिपकावरील रोग    वापर याची प दतवापर याची प दतवापर याची प दतवापर याची प दत    

१ ायकोडमा कापूस, तूर, भूईमूग, 
ऊस, वांगी, िमरची, 
कोबी व इतर सव िपके 
व फळझाड े

मुळ कुजण,े खोड सडण,े 
पानगळ होण,े झाड े
वाळण,े करपा, फळकुज, 
केवडा, रोपमर 

बीज या (१०-१५ ॅ./ क.) 
मातीत िमसळून व रापां या 
मुळावर या करण े ( ित 
िलटर ५ .ॅ १० िमनीटे बुडवून 
ठेवणे) 

वन पती व वन पतीज य घटकवन पती व वन पतीज य घटकवन पती व वन पतीज य घटकवन पती व वन पतीज य घटक    
२ कडु नंब वांगी वां याचा रोपवाटीकेतील मर  पानाचा अक फवारण े 
३ िबहाडा व 

कडु नंब 
बोर भुरी रोग िबहाडा व कडु नंब पाना या ५ ट े  

अका या चार फवार या १५ 
दवसां या अंतराने ा ात. 

४ तुळस िमरची  फळकूज पानांचा अक फवारण े

भात  ठपके व करपा पानांचा अक फवारण े
५ बेल िमरची  फळकूज पानांचा अक फवारण े
६ बोगन हलेीया िमरची फळकूज पानांचा अक फवारण े
७ तंबाखू ग , वाल तांबेरा पानांचा अक फवारण े

८ लसणू वाल भुरी व तांबेरा लसणाचा अक फवारण े
९ शेवगा गादी 

वा यावरील रोप े
रोपावरील बुरशी पेरणीपूव  ८ दवस शेव याची पान े

जिमनीत िमसळावीत. 

    
जिैवक िनयं णाच ेफायद ेजिैवक िनयं णाच ेफायद ेजिैवक िनयं णाच ेफायद ेजिैवक िनयं णाच ेफायद े::::    

१) रासायिनक घटकांचा वापर क न रोग िनयं ण कर या या तुलनेत ही प दत कमी ख चक आहे. 
२) पीक उ पादनाम ये रासायिनक अंश राहत नाही. 
३) िपकांवरील व जिमनीमधील उपयु  िजवजंतंूची हानी होत नाही. 
४) रासायिनक रोगनाशकांचा वापर वारंवार करावा लागतो परंत ुजैिवक साधन ेएकदाच वापरावी लागतात. 
५) बुरशीनाशक रसायनापे ा जैिवक साधने ही मृदाज य रोगासंाठी जा त प रणामकारक आहते. 
६) जैिवक साधने सात यान ेवापर यास यांची रोगजंतूम ये ितकार मता िनमाण होत नाही. 
७) रासायिनक िनयं णामुळे होणारे हवा, पाणी व जमीन यांचे दषुण जैिवक िनयं णाम ये टाळले जातात. 
८) रासायिनक िनयं णाम ये असलेल ेसव धोके जैिवक िनयं णाम ये टाळल ेजातात. 
९) िवषाणूज य रोगां या िनयं णासाठी जैिवक िनयं ण प दत काय म आहे.  

१०) रोग िनयं णाबरोबर पयावरणमधील जिैवक समतोल टकिवला जातो. 
११) जैिवक िनयं णाने शेतक  या या कौटंुिबक आरो यावर प रणाम होत नाही. 

 
वा यायवा यायवा यायवा याय    

    1111    लालालाला    थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा....    
    

१) रासायिनकघटकांच ेपयावरणावर होणारे दु प रणाम िलहा. 
२) जीवामृत कसे तयार करावे ? 
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३) अमतृपाणी द यान ेकाय फायदा होतो ? 
४) संजीवके तयार कर यासाठी कोणकोणती धा य ेलागतात ? 
५) जैिवक िनयं णाचे फायद ेिलहा ? 

    

    2222. . . . खालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहाखालील ाचंी उ रे िलहा....    
 

१)))) दशपणाक (टॉपटेन)  कोण या दहा वन पत ची पान ेवापरतात ?    
२)))) दशपणाकाचा उपयोग कशासाठी करतात ?    
३)))) अमतृपाणी कस ेतयार करतात ?    
४)))) स  धा यांकूराचा िपकानंा कोणता फायदा होतो ? 
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आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.1 6.1 6.1 6.1 जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचं े   दातदातदातदात 

६.६.६.६.पशुपालन पशुपालन पशुपालन पशुपालन ––––    जनावरां या दाताव न व जनावरां या दाताव न व जनावरां या दाताव न व जनावरां या दाताव न व शगंावं नशगंावं नशगंावं नशगंावं न    अंदाज ेवय ओळखण ेअंदाज ेवय ओळखण ेअंदाज ेवय ओळखण ेअंदाज ेवय ओळखण े    
    

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

गायी / हशी / शे या इ रवंथ करणारे ा यांचा आप या जीवनातील आिण शेतीतील मह व. 

गायी / शेळी इ जनावरां या दातां या सं येव न तसेच शंगां या वाढीनसुार यांचे वजन ओळखणे.   

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही या पाठात तु ही या पाठात तु ही या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेखालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेखालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेखालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.े    
१) जनावरांचे वय ठरव यासाठी या प दत चा अ यास क न , गायी कंवा शे यांचे , यां या दाता व न आिण 

शंगांव न वय ओळखता येण.े  
२) जनावरां या वयाव न याची उ पादन मता कंवा बाजारभाव ठरवता यणेे.  

 
सचुवले या लोकोपयोगी सचुवले या लोकोपयोगी सचुवले या लोकोपयोगी सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिसवेा / ा यिसवेा / ा यिसवेा / ा यि केकेकेके    : : : :     

ा याि का याि का याि का याि क    ६६६६....११११    : : : : जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचंे    दाताव नदाताव नदाताव नदाताव न    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    वयवयवयवय    ओळखणेओळखणेओळखणेओळखणे    
    

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश – जनावरां या दातांव न अंदाजे वय ओळखण े आिण यांची 
कंमत, उपयोिगतेचे दवस, यो य वय-वाढ यांचा िवचार करणे. 

अपिे त अपिे त अपिे त अपिे त कौश यकौश यकौश यकौश य    ––––    दातांव न जनावराचे वय काढण.े  
ाणीाणीाणीाणी    ––––    गाय, बैल, वास  इ. 

कृतीकृतीकृतीकृती    ––––  
� थम एका जनावरा या (गाय / बैल) जब ातील दात कती 

आहते हे पाह यासाठी जनावरा या मालका या मदतीन े या 
जनावराचा जबडा उघडा. 

� जब ाम ये दसणा  या दातांचे वि थत िनरी ण करा. 
� िनरी ण करत असताना दधूाचे दात कती  आहते व कायमचे 

दात कती आहते याची वि थत पाहणी करा.   
� वरील पाहणीनुसार वहीम य ेजब ातील दात दशवणारी आकृती काढा. 

 

आकृतीचेआकृतीचेआकृतीचेआकृतीचे    नीटनीटनीटनीट    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    क नक नक नक न    जनावरा याजनावरा याजनावरा याजनावरा या    वयाचावयाचावयाचावयाचा    बरोबरबरोबरबरोबरबरोबर    अदंाजअदंाजअदंाजअदंाज    कराकराकराकरा.    .    .    .        

            

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    त ात ात ात ा    ––––        

अनुअनुअनुअनु....     तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    न दीन दीन दीन दी    

११११    दात पािहले या जनावराच ेनाव     
२२२२    दधूाच ेदात     
३३३३    कायमच ेदात     
४४४४    जनावरांचे अंदाज ेवय     
५    जनावरा या मालकाने सािंगतलेले 

वय 
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द ताद ताद ताद ता    ––––            
� जनावरांचे दात पाहताना आपला हात चावला जाणार नाही याची काळजी यावी.    
� अनोळखी जनावर अस यास दात पाहताना संबंिधत मालकाची मदत यावी अ यथा जनावराकंडून इजा 

हो याची श यता असत.े    
आपणासंआपणासंआपणासंआपणासं    हेहहेेहे    माहीतमाहीतमाहीतमाहीत    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका    ? 

� गाय, बैल, वास , शेळी, बोकड यांना वरील जबडयात पुढचे दात नसतात. परंत ुदाढा असतात.    
� जनावरा या वया या अंदाजाव न आपण यां या उपयोिगतेचा, कंमतीचा अंदाज क  शकतो.    
� जनावरा या वया या अंदाजाव न या या यो य, अयो य वाढीचा अंदाज करता येतो.    
� शेतक  याला क ब ा, शे या, गाई वगैरे जोड धं ा या दृ ीन ेमह वा या आहते. तथापी क ब ा व शे या, 

गाई, हशी यामं ये मूलभूत भेद आह.े    
    

िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    ––––    जनावरां याजनावरां याजनावरां याजनावरां या    दाताव नदाताव नदाताव नदाताव न    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    वयवयवयवय    ओळखणेओळखणेओळखणेओळखणे. . . .     
गायगायगायगाय    / / / / बलैबलैबलैबलै    / / / / हसैहसैहसैहसै.... 
१ 
 

ज मतः 

 

दधूाचे २ दात 

२ १५ दवसानंंतर 

 
 

दधूाचे ४ दात    
 

३ २१ दवसानंंतर 

 
 

दधूाचे ६ दात 

४ ३० दवसानंंतर 
 

 

दधूाचे ८ दात    
 

५ २ ते ३ वषानी 
    

 

कायमचे २, दधूाच े६ 

६ ३ ते ४ वषानी  

 
 

कायमचे ४, दधूाच े४ 
 

७ ४ ते ५ वषानी   

 
 

कायमचे ६, दधूाच े२ 
 

८ ५ वषा या पुढे  

 
 

कायमचे ८ दात  
 

शळेीशळेीशळेीशळेी    

१ ज मतः 

 
 

दधूाचे ६ दात 
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२ ४ आठव ानंतर 

    
 

दधूाचे ८ दात 

३ १५ त े१८ मिहने  

 
 

कायमचे २, दधूाच े६ 

४ २० त े२५ मिह यात 
 

 

कायमचे ४, दधूाच े४ 

५ २५ त े३० मिह यात 
 

 

कायमचे ६, दधूाच े२ 

६ ३० त े३५ मिह यात 
 

 

कायमचे ८, दात 

       

बैलां याबैलां याबैलां याबैलां या    दाताचंीदाताचंीदाताचंीदाताचंी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

अअअअ....     फोटोफोटोफोटोफोटो    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

 
 

१ 

    

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.26.26.26.2    

 
 
 
२१ दवसांनंतर दधूाचे ६ दात असतात. 

 
 
 

२ 

    

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.36.36.36.3    

 
 
 

२ ते ३ वषानी बैलाला ६ दधूाचे व २ कायमच े
दात असतात. 

 
 

 
३ 
 
 

 

    

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.46.46.46.4 

 
 
 

३ ते ४ वषानी बैलाला ४ दधूाचे व ४ कायमच े
दात असतात. 
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४ 

    

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.56.56.56.5    

 
 
 
५ वषा या पुढे बैलाला कायमचे ८ दात येतात. 

    
शळेी याशळेी याशळेी याशळेी या    दाताचंीदाताचंीदाताचंीदाताचंी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

अअअअ....     फोटोफोटोफोटोफोटो    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

११११ 

    

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.66.66.66.6    

ज मतः दधूाचे ६ दात असतात शे यांना ३० 
दवसांनतंर ८ दधूाचे दात असतात. 

२२२२    

    

    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.76.76.76.7    

३० त े३५ मिह याम य ेशेळीला ८ कायमच े
दात असतात. 

    
ा यि का यि का यि का यि क    ६६६६....२२२२    ––––    शगंांशगंांशगंांशगंांव नव नव नव न    जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचंे    वयवयवयवय    ओळखणेओळखणेओळखणेओळखणे        
तावनातावनातावनातावना    ––––    शंगावरील वतुळांव न वय ओळख यास कमी मदत होत.े १० ते १२ मिह यांम ये शंगाला १ वतुळ येत.े 

२० मिहन ेत े२ वषानी दसुरे वतुळ येते. ३० मिह यांनी ितसरे वतुळ येते. ४० ते ४२ मिह यांनी चौथे वतळु येत.े ४४ 
ते ६० मिह यांनी पाचवे वतुळ येते. 

शगंावं नशगंावं नशगंावं नशगंावं न    जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचंे    वयवयवयवय    काढ याचेकाढ याचेकाढ याचेकाढ याचे    सुससुुसु     
    
वय = N + २    N = शंगांवरील वतुळांची सं या 
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उदा. १) 
                                                                                                                                                                                                                                        
 N = शंगावरील वतुळांची सं या ५  

वय  = N + २ 
 = ५+ २ 
 = ७ 
जनावरांचे वय ७ वष येईल. 

    
 
उदा. २) 
    

N = शंगावरील वतुळांची सं या ७ 
वय  = N + २ 
 = ७ + २ 
 = ९ 
जनावरांचे वय ९ वष येईल. 

    
    

आप या प रसरातील पश ुवैआप या प रसरातील पश ुवैआप या प रसरातील पश ुवैआप या प रसरातील पश ुवै क य दवाखा यास कवा जनावरां या बाजारास भटे देऊन जनावरां या वय क य दवाखा यास कवा जनावरां या बाजारास भटे देऊन जनावरां या वय क य दवाखा यास कवा जनावरां या बाजारास भटे देऊन जनावरां या वय क य दवाखा यास कवा जनावरां या बाजारास भटे देऊन जनावरां या वय 
ठरवठरवठरवठरव यायायायासबंिंधत मािहती िमळावा.  सबंिंधत मािहती िमळावा.  सबंिंधत मािहती िमळावा.  सबंिंधत मािहती िमळावा.      

िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचना  चना  चना  चना      

जनावरांचे वय ठरव या आधी या संदभातील मािहती / मह व इ. दणे ेआिण सुरि ततेचे िनयम काटेकोरपणे पाळणे 
आव यक आह.े 

सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

    साधारण ४६० कोटी वषापूव  जे हा पृ वी अि त वात आली, यावेळी पृ वीवर कोणतीही सजीव व त ू
न हती. साधारण दोनशे कोटी वषानंतर सू म जीव िनमाण झाल.े डो यांना दसतील अशा वन पती व ाणी ५०-६० 
कोटी वषापूव च िनमाण झाल.े 
 वन पती व ाणी या सजीवा या मु य दोन शाखा आहते. यात मलूभतू फरक आहते. सू म जीव, वन पती व 

ाणी एकमेकांवर अवलंबून आहते.  या ित ही कार या सिजवांना िनसगात सारखे मह व आह.े 
 

वन पतीवन पतीवन पतीवन पती    वववव    ाणीाणीाणीाणी    यांतीलयांतीलयांतीलयांतील    फरकफरकफरकफरक    ––––    
    

अनुअनुअनुअनु.... ....    वन पतीवन पतीवन पतीवन पती    अनुअनुअनुअनु.... ....    ाणीाणीाणीाणी    

१ जग यास हवा, पाणी व सूय काश यांची गरज 
आह.े 

१ जग यास हवा, पाणी व अ य  
सूय काश यांची गरज आह.े 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.86.86.86.8

 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.96.96.96.9 
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२ उजा सूय काशातून घेतात. काबनडाय 
ऑ साइड, पाणी व उजा यापंासून लकुोज व 
इतर रासायिनक पात ऊजा साठवतात. 

२ ऊजा अ ातून िमळत,े इतर ाणी व 
वन पती यांपासनू अ  िमळते. अ ाचे 
पचन झा यावर रासायिनक पात उजा 
साठवली जात.े 

३ चेतासं था नसत े ३ चेतासं था असत,े संवेदना असतात. 
४ जनन लिगक कंवा शाक य प दतीन ेहोत.े ४ जनन फ  लिगक प दतीन ेहोते. 

    
वन पतीवन पतीवन पतीवन पती    वववव    ाणीाणीाणीाणी    यां यातयां यातयां यातयां यात    जरीजरीजरीजरी    पु कळपु कळपु कळपु कळ    फरकफरकफरकफरक    असलीअसलीअसलीअसली    तरीतरीतरीतरी    तेततेेते    एकमकेावंरएकमकेावंरएकमकेावंरएकमकेावंर    अवलबंनूअवलबंनूअवलबंनूअवलबंनू    असतातअसतातअसतातअसतात....    
    

१) ाणी आप याला लागणारी उजा अ ाचे वलन क न िमळवतात. या वलन यते ऑि सजन वापरला 
जाऊन काबन डायऑ साईड वाय ूिनमाण होतो. 

२) वन पती सूयाकडून घेतललेी ऊजा, काबन डायऑ साईड वायू व पाणी यांचे लकुोजम ये पातंर क न 
साठवतात. या यते काबन डायऑ साइड वाय ूवापरला जाऊन ऑि सजन तयार होतो. या दृ ीन ेवन पती 
व ाणी ह ेसहजीवी आहते. 

३) ाणी वन पत वर आप या अ ासाठी अवलंबून असतात. ाणी मे यावर याचे शरीर सू म जीव खाऊन 
टाकतात व यातून खत तयार होते व या खतापासनू वन पत ची वाढ होत.े  

अअअअ     साखळीसाखळीसाखळीसाखळी    ––––     
    पृ वीवर या सव सजीवांना एकमकेांची आव यकता आह.े सव सजीव व िनज व ह ेएकाच प रसं थेच ेघटक 
आहते. येक सजीव दसु  या घटका या अ साखळीचा घटक बनतो. कोण याही सजीव जातीची वाढ कमीजा त झाली 
तरी अ साखळी मधील इतर सजीवांवर प रणाम होतो. या सव सजीव-िनज व संतलुनाला प रि थितक  हणतात.  
 

प ीप ीप ीप ी    वववव    रवथंरवथंरवथंरवथं    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    जनावरेजनावरेजनावरेजनावरे    ––––            
शेतक  याला क बडया, शेळया, गाई वगैरे जोडधं ा या दृ ीने मह वा या आहेत. तथापी क ब ा व शे या, गाई, 
हशी यामं ये मलूभतू भेद आह.े            

    

रवथं करणारी जनावरेरवथं करणारी जनावरेरवथं करणारी जनावरेरवथं करणारी जनावरे    ––––    
शे या, गाई, हशी ही रवंथ करणारी जनावरे आहते. रवंथ करणा  या 
जनावरात पचन या वेगळी असत.े अ  खाताना गाय िवशेष न 
चावता खात.े लाळेबरोबर ह ेअ  मनेम ये जात.े मने ह ेएक मो ा 
िपशवीसारखे इं य आह.े ते  
शरीरा या डा ा बाजूला असते व यात पु कळ िजवाणू असतात. त े
या अ ावर वाढतात. पशुखा ात मु य वेक न वैरणीत तंतुमय पदाथ 
(से यलुोज वगैरे) असतात. याचवेळी पोषक प रि थती िमळा यामुळे 
िजवाणूं या सं यतेही वाढ 
होत.े या येत यावेळी मेनमधील अ  परत त डात येत ेव बरेच चावून झा यावर मग पोटात जाते. तेथे पूण पचन 
होऊन ते शरीरात शोषल ेजात.े मेनमधील िजवाणंू या यामंुळे पुढील प रणाम दसून येतात. 

१) से युलोजसार या तंतमुय यामंुळे पुढील प रणाम दसून यतेात. 
२) यु रयामधनू िथने िमळतात. 
३) कमी दजा या िथनामंधून ज र त े िथन बनत.े 
४) ‘ब’ गटातील जीवनस वे मनेम ये तयार होतात. 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    6.106.106.106.10    अ साखळीअ साखळीअ साखळीअ साखळी 
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५) मनेम ये िमथेन उ पादक िजवाण ूभरपरू वाढतात व त ेशेणातही भरपरू असतात. यामुळेच गोबरगॅस तयार 
होतो. 

६) बुरशी व सरक तील काही अपायकारक पदाथ मनेम ये न  होतात. यामुळे जनावरांना यापासनू थोडफेार 
र ण िमळत.े 

प ीप ीप ीप ी    ––––    
    क ब ांना चोच असत,े पण दात नसतात. यामुळे या अ  न चावताच िगळतात. यां या पोटा या जागी 
िगझाड इं ये असतात. या या बाजूला बळकट ाय ूअसतात. ह े ायू िगझाड इं याकंडून चोळल ेजातात. यावेळी 
आतील खा , पचन े वगैरे वाटली जातात. (आपण दगडावर मसाला वाटतो या माण)े यामुळे पचन लवकर होत.े 
खा ात काही माणात बारीक वाळूसारखे कण असल ेतर या वाट या या यलेा यांची मदत होत.े 
    

ल ात ठेव या या गो ील ात ठेव या या गो ील ात ठेव या या गो ील ात ठेव या या गो ी    ––––    
    क ब ांना मह वाची िथन े खा ातनू ावी लागतात. ही िथन े यांना वतःला बनवता यते नाहीत. 
क ब ांना सव जीवनस वे व अँ टबायो ट स अ ातनू दतेात. 
 बुरशी वगैरे अपायकारक घटकाचंा क ब ांवर लगेच प रणाम होतो. 
    

शरीराच ेतापमानशरीराच ेतापमानशरीराच ेतापमानशरीराच ेतापमान    ––––    
    गाईचे तापमान साधारणतः १०२˚ फॅरेन हाईट (३९˚सिे सअस) असत.े क ब ाचे तापमान जवळजवळ 
१०७-१०८˚ फॅरेनहाईट (४२˚ सिे सअस) असत.े क ब ांना उ णता जा त जाणवते व या तापमान जा त झा यास 
मरतात. 
    

पशधुनाच ेमह व पशधुनाच ेमह व पशधुनाच ेमह व पशधुनाच ेमह व ––––    
आपला दशे हा शेती धान दशे आह े शेती ावसायास जोड वसाय हणून पशुपालन व कुकुटपालन हा 

वसाय मो ा माणात केला जातो तसेच शेती कर यास पशंूची आव यकता भासत.े यामुळे शेतकरी वेगवेग या 
ा यांचा साभंाळ करतो पशु धन ह ेभारतीय अथ व थेत फार मह वाचे थान आह.े  

 पूव या काळी आप या ऋष नी वै दक ाथनेत भगवंता कड ेपशुधनाची मागणी केली आह े या म ये पु कळ 
दधु दणेा  या गाई असा ात, बैल ध -पु , खूप भर वाहन करणारे असत घोड ेवायुपे ाही वेगवान असोत. 
 आप या दशेात मढीपालन वसाय पण मो ा माणात आह े पूव  याकडे सवात जा त म ा याला 
धनवान समजत असत. यांचे पालन करणा  यास धनगर असे हणत. आपण दधु उ पादन, मास उ पादन, शेतीचे काम 
व दळणवळणा साठी जनावरे पाळतो. शेतकरी वगास ह े वसाय उपयु  व परूक आहते. यातून परेुशी संप ी व 
शेणखत िमळत.े या जनावरांची यो य काळजी घेणे आव यक आह ेयातून आप या दशेा या पशुसृ ीचे पोषण हो यास 
मदत होईल. 
 

जनावरां या वयाव न साधरणता शतेकरी या ा यां या शा र रक मतचेा अदंाज काढतोजनावरां या वयाव न साधरणता शतेकरी या ा यां या शा र रक मतचेा अदंाज काढतोजनावरां या वयाव न साधरणता शतेकरी या ा यां या शा र रक मतचेा अदंाज काढतोजनावरां या वयाव न साधरणता शतेकरी या ा यां या शा र रक मतचेा अदंाज काढतो. 
                                                                                                पाळीव ाणी आिण याचं ेसरासरी वयपाळीव ाणी आिण याचं ेसरासरी वयपाळीव ाणी आिण याचं ेसरासरी वयपाळीव ाणी आिण याचं ेसरासरी वय    
    

अअअअ.... ....    ा याच ेनावा याच ेनावा याच ेनावा याच ेनाव    वयवयवयवय    ((((वषवषवषवष))))        अअअअ.... ....    ा याच ेनावा याच ेनावा याच ेनावा याच ेनाव    वयवयवयवय    ((((वषवषवषवष))))    
१ बैल २०-२२ ९ ह ी ७०-९० 
२ गाय २२ १० हरीण ३५ 

३ मढी १५ ११ कबुतर २६ 

४ शेळी १५ १२ गाढव ४५ 

५ क बडी १५ १३ घोडा ४० 
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वा यायवा यायवा यायवा याय    

 .  .  .  . १. १. १. १. खािलल खािलल खािलल खािलल ाची उ रे ााची उ रे ााची उ रे ााची उ रे ा    
१) वन पती व ाणी यातील फरक िलहा. 
२) पशुधनाचे मह व िवशद करा. 

 
 .  .  .  . २२२२. . . . गाळले या जागा भरागाळले या जागा भरागाळले या जागा भरागाळले या जागा भरा....    
१) गाईचे तापमान साधरणतः ………………….अंश स.े असत.े 
२) चार कायमचे व चार दधुाचे दात असणा  या गायीचे वय…………………असत.े 
३) क बडीचे तापमान साधरणतः …………………. अंश स.े असते. 
४) जनावरांना एकुण ………………………दात असतात. 

 

सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन     

जनावरांचे दाताव न वय ओळख यासाठीची अिधक मािहती आिण मािहतीपट www.learninwhiledoing.com ा 
सकेंत थळावर उपल ध आहते.  

६ कु ा २० १४ हसै ३५-४० 
७ ऊंट ५०-७० १५ पोपट २५-३० 
८ मांजर २०-२५ १६ ससा ९-१० 
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७.७.७.७.    पशपुालन पशपुालन पशपुालन पशपुालन ––––    जनावराचं ेवजन, दधुाची मता व चारातील पोषणत वेजनावराचं ेवजन, दधुाची मता व चारातील पोषणत वेजनावराचं ेवजन, दधुाची मता व चारातील पोषणत वेजनावराचं ेवजन, दधुाची मता व चारातील पोषणत व.े  
 

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

शेत काम करणा या कंवा दधु दणेा या जनावरांचे, यां या शरीरा या मापाव न वजन ठरवणे. 

शेत काम करणा या कंवा दधु दणेा या जनावरां या एकून पचिनय घटक (TDN) नुसार चा याचे िनयोजन करणे.    

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील अपिे त कौश ये िमळवण ेअपिे त आह.े    

• जनावरां या शरीरा या मापाव न वजन ठरवता येण.े  
• जनावरचे वजन, दधु दे याची/ काम कर याची मता आिण उपल ध चारातील पोषण त वानसुार आहार 

ठरवणे.  
  

सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / सचुवले या लोकोपयोगी सवेा / ा यिा यिा यिा यि केकेकेके    : : : :     

ा यि का यि का यि का यि क        ११११    जनावरां या शरीरा या मापाव न वजनजनावरां या शरीरा या मापाव न वजनजनावरां या शरीरा या मापाव न वजनजनावरां या शरीरा या मापाव न वजन    ठरवण ेठरवण ेठरवण ेठरवण े----        

कोण याही जनावराचे वजन ह े या या सदुढृपणाचे मापक असत.े जरआप या गायीचे वजन ती या वया या माणात 
यो य असेल तरच ती आपणास चांगल ेउ पादन दऊे शकते. हणून गायीचे वजन जाणून घेण ेफार मह वाचे असत.े  
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    ––––    कापडी    टेप, वही, पेन इ.   ाणीाणीाणीाणी    ––––    गाय, हसै, शेळी. 
कृतीकृतीकृतीकृती    ––––            

• टेप या सहा यान ेकोण याही एका जनावरा या छातीचा घेर मोजा. (स टमीटरम य)े 
• याच जनावराच े शंगापासनू माकड हाडापयत अंतर मोजा. (स टमीटरम ये)    

प दतप दतप दतप दत    ––––    व तुमान = घनता x आकारमान –––– या सु ाचा वापर क न जनावरांच ेअंदाजे वजन काढ याचे सु  तयार केल े
आह.े याम य ेजनावरा या छातीचा घेर व लांबी यांचा िवचार क न जनावराचे आकारमान ठरवल ेआह.े 
    

वयवयवयवय    काढ याचेकाढ याचेकाढ याचेकाढ याचे    सुससुुसु     
जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचंे    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    वजनवजनवजनवजन ( कलो) =   
 

                  अ = छातीचा घेर (स टमीटरम ये), 
        ब = दोन शंगां या म यापासनू माकडहाडापयतचे अंतर (स टमीटरम ये) 
    िन र णिन र णिन र णिन र ण –                      अ = …………………. स टमीटर       
                                        ब = ……………….. स टमीटर  
 
 
 
 
 
 
 

अ × अ × ब 
  १०४००           
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गणनगणनगणनगणन    ––––    जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचं े   अंअअंंअंदाजेदाजेदाजेदाज े   वजनवजनवजनवजन ( कलो)    =        
 
 

 
= 

 
= 

 
      जनावराचेजनावराचेजनावराचेजनावराच े   वयवयवयवय     =       …………….. कलो 
 

या सू ात आले या कंमती भ न उदाहरण सोडव यास येणारे हणजे जनावराचे वजन होय. 
    
द ताद ताद ताद ता    ––––    १)  माप ेघेताना जनावर सरळ उभे असताना यावीत. (जनावर वाकलेल ेअसताना माप ेघेत यास   
                   वजनाचा अंदाज चुक चा येईल. 
                २)  कापडी टेप माप ेझा यावर लगेच गंुडाळून ठेवावा अ यथा तो जनावर खा याची श यता असत.े  
        ३)  अनोळखी जनावरे अस यास मापे घे यासाठी संबंिधत मालकाची मदत यावी. अ यथा जनावराकंडून   

      इजा हो याची श यता असत.े 
    

आपणासंआपणासंआपणासंआपणासं    हेहहेेहे    माहीतमाहीतमाहीतमाहीत    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका    ???? 
 लंबगोला या े फळाच ेसू  थोडासा बदल क न वापरल ेआह.े  १)  जनावराला या या वजनानसुार आहार 

ावा लागतो.  २)  जनावरांच ेवजन काढताना श य झा यास जनावराच ेवजन तराजूवरती क न दो ही वजनातील 
तफावत पहा. उदा. एका गायीचे शरीरा या मापाव न अंदाजे वजन काढण.े 
    

सोडवलले ेउसोडवलले ेउसोडवलले ेउसोडवलले ेउदादादादा....––––        गायी या    छातीचा घेर १७८ समी. आह ेव शंगापासनू माकडहाडापयतच ेअंतर १७२ समी. आह ेतर 
ितचे वजन कती ? 
उ रउ रउ रउ र    ––––    सूससूूसू ----        जनावरांचे अंदाज ेवजन ( कलो)    =   
 

अ = छातीचा घेर (समी), ब = दोन शंगां या म यापासून माकडहाडापयतचे अंतर (समी)) 
∴ दले या मािहतीनुसार, अ = १७८ समी.,    
      

अ × अ × ब 
  १०४००           

अ × अ × ब 
  १०४००           

…… × ……. × ……. 
             १०४००            

………… 
  १०४००           

                    
आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    7.17.17.17.1    जनावरां याजनावरां याजनावरां याजनावरां या    मापाव नमापाव नमापाव नमापाव न    वजनाचावजनाचावजनाचावजनाचा    अंदाजअंदाजअंदाजअंदाज 
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१७८ × १७८ × १७२ 
१०४०० 

३१६८४ × १७२ 
१०४०० 

                ब = १७२ समी  
 

 

 वजन =      =                                                                                                                                            
  

∴ वजन =   ५२४ Kg. 
 

∴ गायीचे वजन ५२४ Kg. (अंदाजे) आह.े 

    
२२२२    जनावराचेजनावराचेजनावराचेजनावराचे    वजनवजनवजनवजन,,,,    दधूाचीदधूाचीदधूाचीदधूाची    मतामतामतामता    वववव    चा  याचा  याचा  याचा  यातीलतीलतीलतील    टीटीटीटी....डीडीडीडी....एनएनएनएन. . . . नसुारनसुारनसुारनसुार    आहारआहारआहारआहार    ठरिवणेठरिवणेठरिवणेठरिवणे            
    

तावनातावनातावनातावना    ––––    मागील ॅ टीकल म ये जनावराच ेवजन कस ेकाढावे त ेआपण िशकललेो आह.े या ा यि कात चा  यातील 
T.D.N. नुसार आहार ठरिवणे व याचा खच ठरिवणे ह ेपाहणार आहोत.  
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ––––    जनावरा या शरीरपोषण तसेच दधू मतेचा, उ पादनाचा आिण काय श चा िवचार क न यो य पोषण 
आहार व उ पादन आहाराच ेिनयोजन करण े
अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    कौश येकौश येकौश येकौश य े– 

१) आहारा या न दी ठेवता येण े
२) जनावरांच ेआहारानसुार T.D.N. काढता येण.े  
३) वजनानसुार आहार ठरिवता येणे. 
४) दधूा या माणानुसार T.D.N. दतेा येण.े 
५) चा  यात T.D.N. चे माण सागंण.े 
६) जनावरा या वजनावर याचा आहार सांगण.े 

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    ––––    
जनावरांना आहाराची गरज दोन कारणासंाठी असत े १) शरीरपोषणासाठी पोषण आहार  २) दधू 

उ पादनासाठी कंवा कायशि साठी. उ पादन आहार जनावरांना दे यात येणा  या आहाराचा िवचार करताना पुढील 
मािहती उपयोगी आह.े 
त ात ात ात ा    . . . . ११११ 

    
 
 

    

    

    

    

त ात ात ात ा    . . . . २२२२    
चाराचाराचाराचारा    वरैणवरैणवरैणवरैण    एकूणएकूणएकूणएकूण    पचनयो यपचनयो यपचनयो यपचनयो य    अ घटकअ घटकअ घटकअ घटक    

(%)(%)(%)(%)    

िहरवी वारी (कडवाळ) १२ 

िहरवा मका १७ 
लसणू घास १२ 

खरुाकखरुाकखरुाकखरुाक    कारकारकारकार    एकुणएकुणएकुणएकुण    पचनयो यपचनयो यपचनयो यपचनयो य    अ घटकअ घटकअ घटकअ घटक    (%)(%)(%)(%)    
हरभरा ७६ 
मका ७७ 
सरक  ८० 
भुईमूग पड ७१ 
सरक  पड ७२ 

ग हाचा क डा (भुसा) ६५ 

सु ास ९० 
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म याचा मूरघास १८ 
वारीचा कडबा ५० 

बाजरीचे सरमाड ३५ 
ऊसाचे वाढे ४६ 

 
जनावरांना दे यात येणा  या चा  यातील सवच भागाचे पचन होतेच अस े नाही. चा  या या कारनुसार व 

यातील घटकानंुसार यातील पचनयो य घटक (T.D.N.) वेगवेगळे असतात. वाळले या चा  याचा उपयोग पोषण 
आहारासाठी होतो. ओला चारा पोषण आहार व उ पादन आहार दो हीसाठी उपयु  आह.े खुराकाम ये उजा जा त 
असते हणून उ पादन आहारासाठी याचा वापर जा त होतो. 
    
वरीलवरीलवरीलवरील    मािहती यामािहती यामािहती यामािहती या    आधारेआधारेआधारेआधारे        
    
सोडिवलले ेउदा. सोडिवलले ेउदा. सोडिवलले ेउदा. सोडिवलले ेउदा. ११११.  -- ५०० कलो वजन असले या एका जनावराचा एक दवसाचा खच TDN  या माणानुसार 
काढा. यासाठी पुढील मािहतीचा आव यकतेनसुार उपयोग करा. 

१) िहरवा मका – दर ३.०० . ित कलो. 
२) लसणू घास – दर ३.०० . ित कलो. 
३) वारीचा कडबा – दर १०.०० . ित कलो. 
४) मजुरी व झीज – एकूण माला या कंमतीवर २५%  

(अंदाजप कात गोठा, गाय व खरेदी कंमत या बाबी िवचारात घऊे नका) 
 
उ र – एक कलो वजनासाठी १० ॅम TDN ावे लागत.े हणजे ५०० कलो वजनासाठी ५००० ॅम एवढे TDN  

ावे लागेल. याचा िहशोब पुढील माणे करता येईल. 
 

अ. . चा  याचा कार TDN चे माण दला जाणारा चारा / खुराक िमळणारे TDN  
१ िहरवा मका १७% ०९ क. ॅ. १५३० ॅम 

२ लसणू घास १२% ०४ क. ॅ. ०४८० ॅम 

३ वारीचा कडबा ५०% ०६ क. ॅ. ३००० ॅम 

एकूण १९ क. ॅ. ५०१० ॅम 

    
यययय     खचखचखचखच    

अ. . मालाचा तपिशल वापरललेा माल दर कंमत 

१ िहरवा मका ०९ क. ॅ. ३.०० . / क. ॅ. २७.०० 
२ लसणू घास ०४ क. ॅ.       ३.०० . / क. ॅ. १२.०० 
३ वारीचा कडबा ०६ क. ॅ. १०.०० . / क. ॅ. ६०.०० 

एकूण        ९९.०० 

मजुरी व ओ हरहडे चाजस माला या २५% २४.७५ 

एकूण कंमत ( .) १२३.७५ 

 



75 

Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

५०० कलो वजन असले या एका जनावराचा एका दवसाचा वा यासाठीचा खचः  १२३.७५ आह.े 
 

११११)))) सोडिवलले ेउदा.सोडिवलले ेउदा.सोडिवलले ेउदा.सोडिवलले ेउदा.----    २२२२.... ५०० क. ॅ. वजन असणा  या व दररोज २० लीटर दधू दणेा  या गायीचा एक दवसाचा 
खच TDN  या माणनसुार काढा. यासाठी पुढील मािहतीचा आव यकतेनसुार उपयोग करा. 

 
१) ओला चारा  –   दर ३.०० . ित कलो 
२) कडबा   –  दर १०.०० . ित कलो. 
३) सु ास  – दर १८.०० . ित कलो. 
४) मजुरी व झीज - एकूण माला या कमतीवर २५% 

(अंदाज प कात गोठा, गाय व खरेदी कंमत या बाबी िवचारात घेऊ नका) 
उ र – एका कलो वजनासाठी जनावराला या या शरीरा या वा यासाठी दररोज १० ॅम एवढे TDN ावे 
लागत.े तसेच दधू दणेा  या जनावरास एक लीटर दधूासाठी साधारण ५०० ॅ. TDN ावे लागते. 

शरीरा या वा यासाठी दे यात येणारे TDN  ह ेचा  यातनू दतेात. तर दधूासाठीचे TDN  ह े खुराकातून 
दतेात. हणजे ५०० कलो वजनासाठी ५००० ॅम एवढे TDN  ावे लागेल. तर २० लीटर दधूासाठी १०,००० ॅ. 
एवढे TDN  ावे लागेल. याचा अथ या जनावरासाठी एकूण १,००० ॅम TDN ावे लागेल. याचा िहशोब पुढील 

माण ेकरता येईल….  
 

अ. . चा  याचा कार TDN  चे माण दला जाणारा चारा / खुराक िमळणारे TDN  
१ ओला चारा १७% १५ क. ॅ. ०२५५० ॅम 

२ वारीचा कडबा ५०% ०५ क. ॅ. ०२५५० ॅम 

३ सु ास ९०% ११.१ क. ॅ. ०९९९० ॅम 

एकूण ३२.२ क. ॅ. १५०४० ॅम 

    
यययय     खचखचखचखच    

अ. . मालाचा तपिशल वापरललेा माल दर कंमत 

१ ओला चारा १५.००० क. ॅ.  . ०३.००/ क. ॅ. ४५.०० 
२ वारीचा कडबा ०५.५०० क. ॅ. . १०.००/ क. ॅ. ५५.०० 
३ सु ास ११.१०० क. ॅ. . १८.००/ क. ॅ. १९९.८० 

एकूण २९९.८० 

मजुरी व ओ हरहडे चाजस माला या २५%         ७४.९५ 

एकूण कंमत ( .) ३७४.७५ 

 
५०० क. ॅ. वजना या व २० िलटर दधू दणेा  या गाईचा एक दवसाचा चा  याचा खुराकाचा खच - ३७४.७५ पय े
 
उप माचंीउप माचंीउप माचंीउप माचंी                िनवडिनवडिनवडिनवड    ––––       

११११) गायी या गो ास भेट दऊेन यां या रोज या चा  या या न दीिवषयी मािहती या.    
२२२२) एका गायी या रोज या आहारातून ितला कती TDN  िमळत,े हे गिणता या साहा यान ेसोडवून पहा.      
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३३३३) िव ा याचे ३ गट क न शेळी, गाय, हसै यांना एका दवसात कती चारा दला जातो यां या न दी घऊेन 
यांचे या दवसाचे TDN  ठरवा.    

    
िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सुससुुसुचना  चना  चना  चना      

पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ––––    उप माचंीउप माचंीउप माचंीउप माचंी    िनवडिनवडिनवडिनवड    
१) शाळेजवळील एखा ा शेतक-या या गायीचे सू ानुसार वजन काढून ा व याची पडताळणी करा.  
२) गावातील जनावरां या दवाखा यास भेट ा व या ठकाणी जनावरांचे वजन कस ेकाढतात ते पहा.  
३) अ यावत जनावरां या गो ास भेट दऊेन तेथील प दत जाणनू या. 

िनदशेकानंीिनदशेकानंीिनदशेकानंीिनदशेकानंी    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ––––    
११११) जनावरा या मालक ची पूव परवानगी यावी. 
२२२२) या दवशी जनावरे घरी आहते का ते पहावे. 
३३३३) जनावर मारत नस याची खा ी क न यावी. 
४४४४) पूव  शेतकरी जनावरांचे वजन कस ेकाढत होते ह ेसमजून या. 
५५५५) डॉ टर जनावरांचे वजन कस ेकाढतात समजून या. 
६६६६) मलुानंा सी.डी. दाखव याची व था करा. 

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ––––    
११११) ा यि कास लागणारे सािह य व साधन ेजमवून ठेवा.    
२२२२) ा यि कास लागणारा कापडी टेप पुरेसा आह ेका व तो वि थत आह ेका ते पहा.    
३३३३) ा यि कास पूव संदभ, मािहती सांगा.    
४४४४) य  कृती क न नीट समजावून सांगा.    
५५५५) िव ा याना ा यि क करावयास ा व न द ठेवायला सांगा.    

    
सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

शरीराला उजा दे यासाठी व शरीराची वाढ, तंदु ती व वा थ राख यासाठी खा ाची गरज असते. हणून 
खा ात पुरेशी ऊजा व शरीराला लागणारी िथन,े ार इ. घटकांचा समावेश पािहज.े िशवाय पचन या सुरळीत 
ठेव यासाठी काही अपचनीय जा त आकारमानाचे घटकही आहारात असावे लागतात. 
जनावरांना आहाराची गरज दोन कारणासंाठी असते. 

� शरीर पोषणासाठी ‘पोषण आहार’ 
� दधू, मासं उ पादन कंवा कायश साठी ‘उ पादन आहार’  

पोषण आहारपोषण आहारपोषण आहारपोषण आहार    
दनैं दन अ याव यक शरीर या ठरावीक गतीने चालू ठेवा ा लागतात. यासाठी पोषण आहाराची गरज 

असते. जनावरांना वतः या शरीरासाठी हणजे जीवनमान सांभाळ यासाठी एक कलो वजनाची १० ॅम एवढे TDN   
(Total digestible Nutrients) ावे लागते. 
उ पादन आहारउ पादन आहारउ पादन आहारउ पादन आहार    ––––        
    पोषण आहार ही शरीराची ाथिमक गरज पूण झा यावरच आहारातील उव रत अ  ेउ पादन कायासाठी 
वापरली जातात हणून ‘उ पादन आहाराची’ गरज असत.े 
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 एक लीटर दधू उ पादनासाठी साधारणपण े ०.५०० क. ॅ. TDN ावे लागतात, कायश साठी पोषण 
आहारापे ा ५०% जा त ऊजची गरज असत.े गाभण जनावरांना शेवट या २ मिह यात खुराक ावा.  
 जनावरांना दे यात यणेा  या चा  यातील सवच भाग यांना पचन होतो असे नाही. चा  या या कारानुसार व 
यातील घटकांनसुार यातील पचनयो य घटक (TDN) वेगवेगळे असतात. वाळले या चा  याचा उपयोग पोषण 

आहारासाठी होतो. ओला चारा पोषण आहार व उ पादन आहार दो हीसाठी उपयु  आह.े खुराकाम ये ऊजा जा त 
असते हणनू उ पादन आहारासाठी याचा वापर होतो. 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
  
िहरवा चारा, ऊस वगैरे खा ात पा याचा अंश जा त असतो. ही खा े जनावरांना चिव  लागतात. खुराकात अ घटक 
व ऊजा जा त माणात असतात, यामुळे दधुावर चांगला प रणाम होतो. 
    
पशखुा  िनवडताना पुढील बाब चा िवचार करावापशखुा  िनवडताना पुढील बाब चा िवचार करावापशखुा  िनवडताना पुढील बाब चा िवचार करावापशखुा  िनवडताना पुढील बाब चा िवचार करावा    ––––    

१) पा याचा अंश. 
२) T.D.N. (एकंदर पचन होईल अशा खा ाला अंश) चारा: ४०-५५%, पड: ८०-९०%, धा य: ७०-९०%. 
३) कंमत : खा े िवकत घेताना पचन होणा  या घटका या वजनावर कंमत बघावी. उदा. ४०% T.D.N. खा  

१= ०० ./ क .ॅ व ८५% T.D.N. खा  २.०० ./ क .ॅ असले तर १ क .ॅ ची कंमत पिह या खा ात 
२.५० . ित क .ॅ होईल व दसु  या खा ात २.३५ . ित क .ॅ होईल हणजेच दसुरे ८५% T.D.N. 
असललेे खा  व त होईल. 

४) खा ाचे िविश  गुण पहावेत. 
(आपण आपले खा  फ  कमतीवर ठरवत नाही) 

    
िवचारात घे याच ेइतर गुणिवचारात घे याच ेइतर गुणिवचारात घे याच ेइतर गुणिवचारात घे याच ेइतर गुण    ––––    

१) चव व वाद, क  यामुळे जनावरांना खा  आवडले. (उदा. पड, भुसा)    
२) िविश  िथन,े जीवनस वे वगैरे. यामुळे जनावरानंी कृती सुधारेल कंवा वा थ राखले जाईल. ( िथनयु  

खा )    
३) आकार, भौितक प वगैरे यामुळे जनावरांना खा  दणेे सोपे होईल कंवा खा ात बचत होईल. (सु ास 

गो यां या व पात (पेलेट कंवा कडबाकुटी या व पात)    
    

कडधा येकडधा येकडधा येकडधा ये,,,, 
मका, वारी वगैरे,  धा य,े 

अ ॅझोला, ऊस 

कारखा यातील उपउ पादनेकारखा यातील उपउ पादनेकारखा यातील उपउ पादनेकारखा यातील उपउ पादने    
उदा. साखर काढ यानंतरची मळी, 
तेल काढ यानंतरची पड, नासले या 
दधुातील िथने 

वाळललेावाळललेावाळललेावाळललेा िहरवािहरवािहरवािहरवा 

खुराकखुराकखुराकखुराक   

पशुखापशुखापशुखापशुखा  

चाराचाराचाराचारा   
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खा ाम य ेवरील गुण दे याची मता असेल तर यासाठी जा त कंमत दणे ेसु दा परवडलेखा ाम य ेवरील गुण दे याची मता असेल तर यासाठी जा त कंमत दणे ेसु दा परवडलेखा ाम य ेवरील गुण दे याची मता असेल तर यासाठी जा त कंमत दणे ेसु दा परवडलेखा ाम य ेवरील गुण दे याची मता असेल तर यासाठी जा त कंमत दणे ेसु दा परवडले....    
    
        
                    
    
    
    
    

    
        
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
वा यायवा यायवा यायवा याय    

 .  .  .  . १ १ १ १ एकाएकाएकाएका    वा यातवा यातवा यातवा यात    उ रेउ रेउ रेउ रे    ाााा....    
१) TDN  हणजे काय ? 
२) पड म य े कती ट े  TDN  असत.े  
३) एक िलटर दधू दणेा  या जनावराला कती ॅम TDN ावे. 

    

. . . . २२२२    रारारारा. . . . पयायपयायपयायपयाय    िनवडूनिनवडूनिनवडूनिनवडून    गाळले यागाळले यागाळले यागाळले या    जागाजागाजागाजागा    भराभराभराभरा.... 
१) जनावरां या चांग या आरो यासाठी जनावरांना एक कलो वजनासाठी ………………….. ॅम एवढे 

TDN  ावे लागते. (१०, १००) 
२) ३५० कलो वजन असले या जनावराला …………………. ॅम एवढे TDN  ावे लागेल. (३०००, 

३५००) 
    

उदाहरण सोडवाउदाहरण सोडवाउदाहरण सोडवाउदाहरण सोडवा----    

आकृती आकृती आकृती आकृती     7.5 7.5 7.5 7.5     िहरवा िहरवा िहरवा िहरवा 

आकृती आकृती आकृती आकृती     7.37.37.37.3    अ ॅअ ॅअ ॅअ ॅझोलाझोलाझोलाझोला    

आकृती आकृती आकृती आकृती 7.4 7.4 7.4 7.4 वाळललेा चारा वाळललेा चारा वाळललेा चारा वाळललेा चारा     

आकृती आकृती आकृती आकृती     7.2 7.2 7.2 7.2     पढपढपढपढ    
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११११. ५००५००५००५००    क ॅक ॅक ॅक ॅ. . . . वजनवजनवजनवजन    असणा  याअसणा  याअसणा  याअसणा  या    गायीचागायीचागायीचागायीचा    एकाएकाएकाएका    मिह याचामिह याचामिह याचामिह याचा    खचखचखचखच    TDN  TDN  TDN  TDN  नसुारनसुारनसुारनसुार    काढाकाढाकाढाकाढा. . . . यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    खािललखािललखािललखािलल    
मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    आव यकतनेसुारआव यकतनेसुारआव यकतनेसुारआव यकतनेसुार    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    कराकराकराकरा....    

१) िहरवा मका – दर ३.०० . ित कलो. 
२) लसणू घास – दर ३.०० . ित कलो. 
३) वारीचा कडबा – दर ८.०० . ित कलो. 
४) मजुरी व झीज – एकूण माला या कंमतीवर २५%  

  

२२२२. ६००६००६००६००    कककक.... ॅॅ ॅॅ    वजनवजनवजनवजन    असणा  याअसणा  याअसणा  याअसणा  या    व व व व २० २० २० २० िलटर दधू दणेािलटर दधू दणेािलटर दधू दणेािलटर दधू दणेा  या या या या    गायीचागायीचागायीचागायीचा    एकाएकाएकाएका    मिह याचामिह याचामिह याचामिह याचा    खचखचखचखच    TDN TDN TDN TDN नुसारनुसारनुसारनुसार    काढाकाढाकाढाकाढा. . . . 
यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    खािलल    मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    आव यकतनेसुारआव यकतनेसुारआव यकतनेसुारआव यकतनेसुार    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    कराकराकराकरा.... 

 

१) िहरवा मका – दर ३.०० . ित कलो. 
२) लसणू घास – दर ३.०० . ित कलो. 
३) वारीचा कडबा – दर ८.०० . ित कलो. 
४) सु ास – दर १८.०० . ित कलो.  
५) मजुरी व झीज – एकूण माला या कंमतीवर २५% 

 
सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन     

जनावरांचे वजन आिण TDN काढ या संबंधातील मािहती आिण मािहतीपट www.learninwhiledoing.com ा 
सकेंत थळावर उपल ध आहते.  
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८ ८ ८ ८ .पशपुालन .पशपुालन .पशपुालन .पशपुालन ––––    जनावराचंेजनावराचंेजनावराचंेजनावराचंे    आरो यआरो यआरो यआरो य        
    

काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?काय िशकाल ?    

जनावरांचे मुख आजार आिण ितबंधक लसीकरण  

दधूसंकलन आिण दधुा या मखु तपास या.  

अपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश येअपिे त कौश ये    

या पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.ेया पाठात तु ही खालील कौश य ेिमळवण ेअपिे त आह.े    

• जनावरांचे मह वाचे आजार व ितबंधक उपाय माहीत होण.े  
• दधुातील ि ता तपासता यणेे.  
 

सुचवले या लोकोपयोगी सेवा / ा यि क कृती :  

१) जनावराचं ेमह वाच ेआजार व ितबधंक उपायजनावराचं ेमह वाच ेआजार व ितबधंक उपायजनावराचं ेमह वाच ेआजार व ितबधंक उपायजनावराचं ेमह वाच ेआजार व ितबधंक उपाय –  आप या प रसरातील पशु वै कय दवाखा यास कवा 
पशु-पालकास भेट देऊन, िनरोगी आिण सश  जनावरची ल णे ओळख यास िशका.   
 

२) दधुातील ि ता तपासणेदधुातील ि ता तपासणेदधुातील ि ता तपासणेदधुातील ि ता तपासण े–  आप या िवभागातील सािह य / साधनाचा उपयोग क न कवा दधु सकंलन 
क ास भेट दऊेन खालील ा यि क क न बघा  

 
ा यि काचा तपशील व वणन :  दधु डेअरी स व पशू वै कय दवाखा यास भेट  

पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    : : : : िनदशेकानंीिनदशेकानंीिनदशेकानंीिनदशेकानंी    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    पूवपूवपूवपूव    तयारीतयारीतयारीतयारी    
१) सव थम दधू सकंलन क ाची परवानगी घेवून ठेवा. 
२) सकंलन दधू दणेा  या शेतक  याची / गव याचीही अगोदर परवानगी या. 
३) सकंलन क ास, गव यास िवचारावया या ांची क पना अगोदरच ा. 
४) सकंलनातील काही तपास या वतः अगोदर क न पहा. 
५) गावात दधू संकलन क  नसले तर मलूांचे २ ते ३ गट क न जवळ या गावातील संकलनास भेट ा. 

    

ा यि काचीा यि काचीा यि काचीा यि काची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    
१) मलूांचे २ ते ३ गट क न या. 
२) आप या िवभागातील सव साधनांची जुळवाजुळव करा. 
३) मलूानंा दधू सकंलन क ास भेट दे यास घेऊन जा. 
४) दधू क ास गे यावर पाळावया या सूचनािंवषयी अगोदर िव ा याना सांगून ठेवा. 

    
अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    कौश येकौश येकौश येकौश ये    ::::    

१) उपकरणांची हाताळणी करता येणे. 
२) लॅ टोमीटर रड ग वाचता येणे. 
३) दधुाचे मोजमाप करता येणे. 
४) दधुातील भसेळ ओळखता येणे. 
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५) दधुातील लॅ टो मोजता येणे. 
६) डअेरी व थापन समजावून घेणे. 
७) लॅ टोमीटर हाताळण.े 
८) दधुातील फॅट काढण.े 

    
सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : दधू केरोसीन पाणी इ. 
साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : बादली, कॅन, व पदाथ मोज याचे माप, लॅ टोमीटर, मेज रंग िसलडर, फॅट मशीन, ेशर टो ह, पातले,े 
प र ा नळी, िचमटा. 
कृतीकृतीकृतीकृती    ::::    
११११))))     गव याकडून / शेतक  याकडून दधू आ यावर यातील सँ पल घेऊन 

कामगारा या मदतीन ेखालील परी ा करा.  
अ) लॅ टोमीटर रीड ग मोजा.     ब)     फॅट परी ा.    क)  साखर 

भसेळ परी ा.      ड)        सोडा भेसळ परी ा.      
इ)  एस. एन. एफ.        

२२२२))))  दधू कती िलटर आह ेते मोजा.      
३३३३))))  दधू पूढील येसाठी पाठिव याची व था समजून या. 
 
अअअअ)))) लॅ टोमीटरलॅ टोमीटरलॅ टोमीटरलॅ टोमीटर    रड गरड गरड गरड ग    घणेेघणेेघणेेघणेे    ::::    
 लॅ टोमीटर या सहा याने आपण दधूातील पा याचे माण मोजू 
शकतो. जर दधूाम ये पा याचे माण जा त असले तर याची घनता कमी 
होत.े हणजेच लॅ टोमीटर दधूाम ये जा त माणात बुडतो. 
लॅ टोमीटर या वरील भागावर (दां ावर – केल) माप े दलेली 
असतात. याचा उपयोग दधूातील पा याचे माण ठरिव यासाठी 
उपयोग होतो. लॅ टोमीटर या खालील बाजूला पारा कंवा लीड लावलले े
असते. जेणेक न तो दधूावर तरंगु शकतो.  
कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     

१) थम १००ml दधू मेज रंग िसलडरम ये या.                                                       
२) यात लॅ टोमीटर सावकाश सोडा.                                                                                                                            
३) लॅ टोमीटर सोडताना तो थोडा फरवून सोडा.    
४) िन मा दधूात बुडलेला दसेल.    
५) लॅ टोमीटरवरचे आकड ेवरील बाजून ेमोजा. जो आकडा असले तो याचा लॅ टो होय.    

    
न दीन दीन दीन दी    : : : : ११११. एकूणएकूणएकूणएकूण दधुदधुदधुदधु = ………………िलटरिलटरिलटरिलटर 
         २२२२. लॅ टोमीटर रड ग = ………………. 
         ३. दधूाचा लॅ टो  = …………………. 
द ताद ताद ताद ता    : : : :     

१) लॅ टोमीटर रड ग घेताना दधूामधील फेस सु वातीस वेगळा क न मगच रड ग या.    

आकॄतीआकॄतीआकॄतीआकॄती    8.18.18.18.1लॅ टोमीटरलॅ टोमीटरलॅ टोमीटरलॅ टोमीटर    

आकॄतीआकॄतीआकॄतीआकॄती    8.2 8.2 8.2 8.2 मजे रंगमजे रंगमजे रंगमजे रंग    िसलडरिसलडरिसलडरिसलडर 
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२) लॅ टोमीटर रड ग व फॅट परी ा करताना एका दधू नमु याची परी ा के यानंतर आलले े रड ग िल न मगच 
दसुरा नमुना परी सेाठी या.    

 

आआआआ)))) दधूातीलदधूातीलदधूातीलदधूातील    फॅटफॅटफॅटफॅट    तपासणेतपासणेतपासणेतपासणे    ::::    

    
गव याकडून    / / / / शेतक  याकडून    दधू    आ यावर    यातील    सँ पल    घेऊन    कामगारा या    मदतीने    खालील    परी ा    करा 

    
सािह यसािह यसािह यसािह य    वववव    साधनेसाधनेसाधनेसाधने    : : : : गबर सटर युज मशीन, यु ोमीटर, १०.७५ िम.ली., 
िपपेट १ िम.ली. रबरी बूच, रे युलेट ग पीन, टँड मेजर ग िसलडर. 
 
रसायनेरसायनेरसायनेरसायने    : : : : स यरुीक अ ॅसीड, अमाईल अ कोहोल. 
कृतीकृतीकृतीकृती    : : : :     

१) थम यु ोमीटरम य े१िम.ली. अमाईल अ कोहोल िपपेट या 
सहा याने या. 

२) नतंर मेजर ग िसलडर या साहा यान े(H2SO4) ९ िम.ली. घेवून 
ते यु ोमीटर म ये सावकाश सोडा. 

३) १०.७५ िम.ली. मते या िपपटे घेऊन यातून दधू यु ोमीटर म ये सोडा.  
४) रे युलेट ग पीनन े यु ोमीटरला रबरी बूच बसवा, यातील िम ण चांगले ५ ते ६ वेळा हालवावे. 
५) वॉटर बाथम य े(६५〫C) यु ोमीटर ठेवा. (५ िमनीटे)                      
६) यानंतर दो ही यु ोमीटर स ी युज मशीनम य ेठेवून ते स ी युज गबर मशीनन ेजोरान े फरवा (साधारण ५ 

िमनीटे)  
७) स ी युज मशीनमधून यु ोमीटर बाहरे काढा. यु ोमीटर या वरील भागात जो िपवळसर भाग आह.े 

(ि धांश) याच ेवाचन करा. जो अकं येईल ते दधूातील फॅट असले. 
    

न दीन दीन दीन दी    :  :  :  :      यु ोमीटर या िपव या भागाचे रड ग = ………………….. 
    दधूाम य ेफॅटचे माण = ………………. 
    
त वत वत वत व    : : : : दधूात िथने व फॅट (तूप) असते. िथनामुंळे फॅट सहज तरंगत नाही व दधूात पसरलेल ेअसत.े स युरीक अ ॅसीड 
म ये सव िथन े िवरघळतात व फॅट मु  होत.े ते वर ये यात मदत हावी हणून १ िमली. अ ॅमाईल अ कोहोल व 
स ी युज वापरतात.  
 

इइइइ)))) साखर भसेळ ओळखणेसाखर भसेळ ओळखणेसाखर भसेळ ओळखणेसाखर भसेळ ओळखणे    ::::    

    

अअअअ.... ....    परी ापरी ापरी ापरी ा    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    अनमुानअनमुानअनमुानअनमुान    

११११    
    
    

दधूाचा सॅ पल (१०िमली.) परी ा 
नळीत घेवून ती परी ानळी उकळ या 
पा यात धरा. 

        

    

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती 8.38.38.38.3    फॅटफॅटफॅटफॅट    तपासणेतपासणेतपासणेतपासण े
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ईईईई)))) सोडासोडासोडासोडा    भसेळ ओळखणेभसेळ ओळखणेभसेळ ओळखणेभसेळ ओळखणे    ::::    

    

अअअअ.... ....    परी ापरी ापरी ापरी ा    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    अनमुानअनमुानअनमुानअनमुान    

११११    दधूाचा सॅ पल घेवून थोडासा िपऊन पहा.         

    
आपणासंआपणासंआपणासंआपणासं    हेहहेेहे    मािहतमािहतमािहतमािहत    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका    ????    
१) गावरान गायी या िनर या दधूाचे लॅ टोमीटर रड ग साधारण ३० असत.े 
२) दधूात खा याचा सोडा टाकलेला अस यास याची परी ा दधू िपऊन करता येत.े दधू खारट लागत.े 
३) दधूाम य ेसाखर टाकलेली अस यास याचे सॅ पल परी ानळीत घऊेन ती प र नळी उकळ या पा यात धर यास 

साखर जळून परी ा नळी या तळाशी चॉकलेटी रंग तयार होतो. 
४)  
 

    
फ़ 

 

     
५)  गव याला दे यात येणारा दधूाचा दर हा लॅ टोमीटर व फॅटरचे माण यावरती अवलंबून असतो. 
    

िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    ::::    
    दधूाचीदधूाचीदधूाचीदधूाची    भकूटीभकूटीभकूटीभकूटी    :  :  :  :  बाजारात िम क पावडर नावान े िमळणारी दधू भकूटी तू ही पािहली असले. एक चमचा 
पावडरम ये ठारािवक माणात पाणी घालनू यापासनू दधू िमळवता येते. या ठकाणी रोज ताज ेदधू िमळू शकत 
नाही अशा ठकाणी ितचा फार उपयोग होतो. 
 

दधुापासनूदधुापासनूदधुापासनूदधुापासनू    भकूटीभकूटीभकूटीभकूटी    कशीकशीकशीकशी    िमळतिमळतिमळतिमळत    असलेअसलेअसलेअसले    ????    
 थम दधुातील अशु दी दरू क न ती मािणत करतात. दधूाला उ णता दऊेन पा याचा अशं काढून टाकतात. 
मो ा माणात उ ण असणा  या बंदी त खोलीत (िजची मता गरजेनसुार ठरत)े दधूाचे तूषार (नोझल या सहा याने) 
सोसोसोसोडल े जातात. उ णतेमुळे ह े दधू खोली या तळाला टेकेपयत याची भकूटी तयार होत.े यासाठी लागणारी उ णता 
िनजतकु करणासाठी लागणा  या उ णतेपे ा अिधक असत.े या ती  उ णतेत रोगकारक आिण घातक सू मजीवांचा 

दधूदधूदधूदधू    दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे    ाणीाणीाणीाणी    फॅटचेफॅटचेफॅटचेफॅटचे    माणमाणमाणमाण    

गाय ४ ते ५ % 
हसै ५ ते ८ % 

शेळी ३ ते ४ % 
मढी ४ ते ६ % 

आकृतीआकृतीआकृतीआकृती    8.4 8.4 8.4 8.4 साखरसाखरसाखरसाखर    भसेळीचीभसेळीचीभसेळीचीभसेळीची     
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नाश होतो. यानंतर ही भकूटी हवाबंद ड यात साठव यात येते. यामुळे दीघकाळ सुरि त राहते. दधुा या पावडरम य े
०.५% फॅट असत.े पावडरीस गोड व समुधुर असा वास व चव असते. 
        

    दधूदधूदधूदधू    महापरूमहापरूमहापरूमहापरू    :  :  :  :  भारत सरकारन े‘दधू महापूर’ योजे दारे दधू उ पादन वाढीस गती दे याचा य  केला आह.े दधू 
योजनेचा एक मुख उ ेश ामीण भागातील दधू उ पादकानंा दधूाची यो य कंमत दणेे व शहरांसार या मो ा 
उपभो ा े ांना ामीण भागाशी जोडण ेहा आहे. दशेातील सवसामा य जनते या आहारात दधू व दु धज य पदाथाच े

माण वाढावे, याच माणे ामीण भागात रोजगार उपल ध हावा, हे या योजनेचा हते ूआहे. 
 

उ) दधु डअेरी (सकंल् क ास भटे दणे े) उ) दधु डअेरी (सकंल् क ास भटे दणे े) उ) दधु डअेरी (सकंल् क ास भटे दणे े) उ) दधु डअेरी (सकंल् क ास भटे दणे े) ::::    

 
आप या जवळ या दधु डेअरी कवा िव  क ास भेट दऊेन ’दधुाची न द’ ठेव याची आिण कंमत काढ याची व था 
समजून या.  

िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी िश कासंाठी सूससूूसूचना  चना  चना  चना      

आप या प रसरात दधु डेअरी नस यास पशुधन पालकस  ( गावातील गवळी ) भटे दऊेन वरील ा यि क करता येईल.  

सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान सबंिंधत िवषय ान     

तावनातावनातावनातावना    : : : :     
    पशुपालन आिण दु ध िवकास यांना भारतीय अथ व थेत मह वाचे थान आह.े िवशेषतः भिूमहीन, लहान भ ू
धारकांचा पशुपालन हा एक मह वाचा वसाय आह.े ड गराळ, आ दवासी तसेच अवषण त भागात कुटंुबास पुरेल 
इतके पीक उ पादन होत नाही हणनू अस े लोक पशुपालन करतात. शेती या एकुण उ पादनापकै  ३०% उ पादन 
पशुपालन या वसायामुळे ा प होत.े 
 आज भारतात शेती बरोबरच पशुपालन वसायास जा त मह व ा  झाल े आह.े पशुपालन वसायातून 
सवात जा त उ प  ह ेदधुापासून िमळत असून भारत दशे हा दधू उ पादनात अ ेसर आह.े हणून दधू सकंलन करण े
हहेी मह वाचे आह.े यामुळे लोकांना आप या जवळच संकलन क  अस यास वसाय कर यास ो साहन िमळत.े 
तसेच दधू वाहतुक चा  सौ य होतो. थािनक लोकांना रोजगार िमळतो. तसेच दधू संकलन के यामुळे व यावर 

या के यामुळे दधुाची त चांगली राहते. यामुळे दधुास यो य भाव िमळतो.  
     
िनरोगीिनरोगीिनरोगीिनरोगी    जनावरजनावरजनावरजनावर    वववव    आजारीआजारीआजारीआजारी    जनावरजनावरजनावरजनावर    यातीलयातीलयातीलयातील    फरकफरकफरकफरक    कसाकसाकसाकसा    ओळखालओळखालओळखालओळखाल    ––––    
    
अवयवअवयवअवयवअवयव    िनरोगी जनावरिनरोगी जनावरिनरोगी जनावरिनरोगी जनावर    रोगी जनावररोगी जनावररोगी जनावररोगी जनावर    
डोळे पाणीदार, चौफेर नजर िन तेज, पाणी, पू वाहणारे लाल कंवा फकट 

लाल 
वचा मऊ, ऊबदार, सतेज व केस साफ बसलेल े अित गरम अगर थंड, केस उभारलेल,े वचा 

िन तेज  
कान टवकारलले ेव मोकळेपणान ेहालचाल करणारे पडलेल ेव हालचाल नसलले े
नाक  ओल,े वयु , धम बंदयुु  कोरड े

शेण कंिचत काळसर, पंगट मऊ, बांधीव अितघ  कंवा अितपातळ, र िमि त, दगुधयु  
लघवी कंिचत िपवळसर व सफेद थोडी थोडी, अित लाल, क ान ेहोते. 
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ासो छवास संथ व िनयिमत जोरात होतो, धापा टाकत.े 
रवंथ करण े शांत व िनयिमतपणे रवंथ करत े कमी माणात अगर अिजबात रवंथ करीत नाही 

खाण-िपण े रोज या आहारानुसार चारा खाते चारा फार कमी खाते. 

    
जनावराचं ेआजारजनावराचं ेआजारजनावराचं ेआजारजनावराचं ेआजार, , , , ल ण ेव उपचारल ण ेव उपचारल ण ेव उपचारल ण ेव उपचार    ––––    
रोगरोगरोगरोग    ल णेल णेल णेल ण े   रोग ितबंधक उपायरोग ितबंधक उपायरोग ितबंधक उपायरोग ितबंधक उपाय    
१. फ  या एकाएक  ताप येण.े मागचा पाय लंगडतो. मासंल 

भागाला सूज येत.े दाब यास चरचर आवाज येतो. 

दरवष  पावसा या या सुरवातीला 
जनावरांना अ ॅलम िेसपीटेड हकॅिसन टोचून 
यावी.  

२. घटसप जनावर एकाएक  आजारी पडते. खाण-ेिपणे बंद 
होत.े अंगात ताप, ग यास सजू येत.े डोळे लाल 
होतात. पाणी गळते. घशाशी घरघर सु  होते. 

दरवष  पावसा यापूव  िनरोगी जनावरानंा 
ऑईल अ ॅड यु हटं एच.एस. हिॅ सन टोचून 
यावे. 

३. तनदाह  संडास तसेच कासेला सूज येत,े दधू, अितपातळ र  
अगर पिूमि त येते. जनावर कासलेा हात लावू देत 
नाही. 

कासे या कंवा सडा या जखमेची व रत 
काळजी यावी. दधू काढ यापूव  लो रन 
कंवा डटेॉल कंवा सॅ हलॉन या ावणान े

कास धुवावी. अधूनमधनू तनदाह 
रोगासाठी दधुाची तपासणी क न यावी. 
गाई कंवा हशी आटव या या शेवट या 
दवशी सडात अँ टबायो ट स ु ज 

सोडा ात. 
४. बुळकांडी जनावर मंद होते, खाण े बंद होत.े सु वातीला 

ब दको ता व नंतर दगुधीयु  जुलाब होतात. लाळ 
गळत.े डोळे खोल जातात. 

सव िनरोगी जनावरांना दोन वषातून एकदा 
पावसा यापूव  ट यु क चर रंडर पे ट 
लस टोचून यावी. 

५. ितवा जनावरास सडकून ताप यतेो. खाण-ेिपणे मंदावते. 
जनावर थरथर कापते. एका पायाने लंगडते. नंतर 
मान, पाठ, डोळे व पायाचे ायू आकंुचन पावतात. 

रोगाचा सार डासापासून होत अस यान े
डासाचे िनमूलन करावे.  

६. लाळ  
खुरकत 

त डातनू लाळ गळते. खाण-ेिपण,े रवंथ करण े
मदंावत,े िजभसे च े पडतात. पाया या खुरात 
जखमा होतात. जनावर लंगडते. 

सव िनरोगी जनावरांना लाळ खुरकत या 
रोगाची ितबंधक लस वषातनू दोन वेळा 
(स टबर – माच) टोचावी. 

७. पोटफुगी डावी कुस फुगण.े जनावर बेचैन होते. खाण ेव रवंथ 
करणे बंद करत.े सारखी ऊठबस करत.े पोटावर 
टचक ने आवाज के यास टमटम आवाज येतो. 

ओला कंवा कोवळा िहरवा कचरा खा यान े अस े
होत.े 

या खा पदाथापासून वाय ू तयार होतो, 
अस ेपदाथ जा त माणात दऊे नयेत. 

    
जनावरां या जखमावंर ठोकळ उपायजनावरां या जखमावंर ठोकळ उपायजनावरां या जखमावंर ठोकळ उपायजनावरां या जखमावंर ठोकळ उपाय    ––––    

१) जखमेत गेललेी घाण काढून टाका.    
२) जंतुनाशक पा याने धुवा.    
३) र ाव बंद झाला नाही तर टं चर बझाईन लावा.    
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४) जखम मोठी असेल तर टाके घालावे.    
५) जखमेत घाण जाऊ नये हणून कापड बांधून या.    

    
वा यायवा यायवा यायवा याय    

वा यायवा यायवा यायवा याय    
 .  .  .  . १. १. १. १. खािलल ाची उ रे ाखािलल ाची उ रे ाखािलल ाची उ रे ाखािलल ाची उ रे ा    
३) दधुापासुन पावडर कशी बनवली जात.े 
४) िनरोगी जनावर व आजारी जनावर यातील फरक खालील मु ा या आधारे िलहा. 

अअअअ)))) डोळे  बबबब))))    कान  कककक))))    शेण  डडडड))))    लघवी. 
५) लॅ टोिमटरचे त व िलहा 

 
         .  .  .  . 2222. जो ा लावा. जो ा लावा. जो ा लावा. जो ा लावा....    

रोगरोगरोगरोग                ल णेल णेल णेल णे    
१) फ  या   १) ताप, गळयाला सुज, डोळे लाल, व घाशाशी घरघर सु  होत.े 
२) घटसप   २) दगुधीयु  जुलाब होतात. 
३) बुळकांडी   ३) कासलेा सुज, दधु अितपातळ, र  अगर पुिम ीत येते. 
४) तनदाट   ४) ताप यणे,े मागचा पाय लंगडतो व मासंाल भाग सुजतो. 

५) या पकै  काही नाही. 
 

सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन सदंभ व परुक वाचन     

जनावरांची फ़ॅट वाढव यासाठी अझोला या शेवाळ वग य वन पतीचा उपयोग होतो. .... या बाबत ची अिधक माहीती 

www.learningwhildoing.in , www.dsttara.in वर िमळेल.   
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 बढे भारती भागवत  
 भोसले िवजय संगराज े
 चौधरी सरेुश अंकुश  
 गायकवाड मु ा काश  
 िग डा राज  
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तावनातावनातावनातावना    

  



अ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दत    

‘मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेले उ पादक 
काम क थानी ठेवून िविवध सै दांितक व मुलत वांशी ओळख क न ावी. सरुवाती पासून िव ा याना 
’लोकोपयोगी सेवा’ व ’उ पादक कामात’ सहभागी करणे आव यक आह.े 
 

. घटक तािसका 

1 िव ुत तं ाची ओळख आिण उपयोजन 30 (8+22) 

2 उजा संवधनाची ओळख  10 (3+7) 

3 कचरा व थापन आणी पुनवापर 10 (4+6) 

 

हा अ यास म पुण हो यासाठी ३५ तास ’ ा यि क’ वेळ व याबरोबर १५ तािसकांचा सै दांितक वेळ अपेि त आहे.  

अ यास म राबव याची प दत अ यास म राबव याची प दत अ यास म राबव याची प दत अ यास म राबव याची प दत  

’मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेले उ पादक काम 
क थानी ठेवून िविवध सै दांितक व मुलत वांशी ओळख क न ावी. सुरवाती पासून िव ा याना ’लोकोपयोगी सेवा’ व 
’उ पादक कामात’ सहभागी करणे आव यक आह.े 

लोकोपयोगी सवेा : लोकोपयोगी सवेा : लोकोपयोगी सवेा : लोकोपयोगी सवेा :     

केवळ ा यि क कर यासाठी हणून ’नमुना’ जॉब कर यापे ा ’लोकोपयोगी सेवा’ देणे ह ेअिधक फ़ाय ाचे असते. 
आप या सभोवता या प रसरा या व समाजा या गरजेनुसार असे काम िनवडावे क  या मुळे जा तीत जा त ा यि के पुण 
होतील. यामुळे िव ा याना य  कामाचा अनुभव िमळेल. ’लोकोपयोगी सेवा’ हा या अ यास ामाचा आ मा आह.े येक 
ध ा या सु वातीला लोकोपयोगी सेवांची यादी दली आह.े लोकोपयोगी सेवा दतेांना निवन तं ान वापर याचा य  
करावा. नािव यपुण क प करणे, दु ती सेवा, व तूंची िन मती व िव  हे सव िव ाथाना वहार ान दे यासाठी आव यक 
आहे.  

  



मुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमका    
 
मुलभूत तं ान कोसचे व प  

मुलभुत तं ान हा अ यास म अिभयांि क  , उजा पयावरण , शेती व पशूपालन व गृह आरो य या चार 
िवभागात िवभागला आह.े या पैक  दोन सजीव व दोन िन जव घटकाशी सबंंिधत आहते. वरकरणी दसता 
हा अ यास म खुप जा त वाटेल. हा अ यास म ’हाताने काम करत करत िशकणे’ या प दतीने राबवायचा 
आह.े या कारे आपण पोहायला िशकतो, सायकल चालव यासाठी िशकतो. या कारेच हा अ यास म 
िशकवायचा आह.े अ यास मातील सव सै दांितक भाग व कौश ये िव ा यानी य  कामात सहभाग 
घेऊन आ मसात करायची आहते. ान िमळव याची या ही अशा ’उ पादक कामा’ भोवती घडेल असे 
अपेि त आह.े यामुळे ’सै दांितक’ भाग व ’ ा यि क’ ह े वतं  घटक नसनू याचा एक च अ यास 
करायचा आह.े यामुळे ’काम’ करतांना या येक पायरीवर यामागील त वे व माहीतीचा प रचय 
िव ा याना क न ायला हवा. या कारे िशकव याने केवळ ’कौश य’ ा  होत नाही तर यामागील दृ ी 
प  होते. ा यि कांना जोड दे यासाठी व ’असे का ?’ याचे सखोल आकलन हो यासाठी संगणक य 

ध ाचा वापर ज र करावा. यासाठी इंटरनेट वरील शै िणक ोत (जसे ि हडीओ) चा वापर करावा. 
येक ध ा या शेवटी उदाहरणादाखल काही संदभ दले आहते.  

अ यास माचे फ़ायद े 
१) हा अ यास म ब िवध कौश याचा अस याने िव ा याना यां या भिव यातील क रयची दशा 

िनवड यासाठी मदत होते. अनेक कौश यांची ओळख झा याने तो या या आवडीचे एक े  
िनवडू शकतो.  

२) मह वाचे हणजे िविवध अनभुव िमळा याने िव ा या या बु दीम ेला चालना िमळते. िविवध 
शाखांचे ान िमळा याने याला िविवध यामागील मुलभूत त वे व यांचे मह व याची ओळख 
होते.  

३) य  वहारात कामे करतांना आप याला अनके कौश यांचा वापर करावा लागतो. उदा. शेतक-
याला शेती या ाना बरोबर वीज, मोटार-पंप, खा  संर ण व या, पशूवै क य ान लागते. 
यामुळे अडचणी या वेळी तो माग काढू शकतो. एखा ा फ़ॅि केशन ावसाियकाला जर पो ी 

बांध याचे काम िमळाले तर याला पो ीचे मुलभूत ान ह ेफ़ाय ाचे ठ  शकते. तो िग-हाईका 
अिधक चांगली सवेा दऊे शकतो. ’मुलभूत तं ान’ या िवषयामुळे िव ा याम ये अशा कारचा 
आंतरशाखीय दृ ीकोन िवकिसत होतो. 
 
 

 

 

 

  



अन�ुम�णका 

िवभागिवभागिवभागिवभाग :::: उजाउजाउजाउजा    पयावरणपयावरणपयावरणपयावरण        

अअअअ.... ....    घटकघटकघटकघटक    पृपपृृपृ     ....    

१ िव ुत साधनेिव ुत साधनेिव ुत साधनेिव ुत साधने, , , , ह याराचंी ओळख व साकेंितक िच हेह याराचंी ओळख व साकेंितक िच हेह याराचंी ओळख व साकेंितक िच हेह याराचंी ओळख व साकेंितक िच ह े ११११    

२ वायरवायरवायरवायर,,,,    केबल आिण वीच या कारांची ओळखकेबल आिण वीच या कारांची ओळखकेबल आिण वीच या कारांची ओळखकेबल आिण वीच या कारांची ओळख    ९९९९    

३ वायर गेजवायर गेजवायर गेजवायर गेज १६१६१६१६    

४ वीज वाहक ताराचं ेजोडवीज वाहक ताराचं ेजोडवीज वाहक ताराचं ेजोडवीज वाहक ताराचं ेजोड १८१८१८१८    

५ साध ेवाय रंग करणेसाध ेवाय रंग करणेसाध ेवाय रंग करणेसाध ेवाय रंग करण े २१२१२१२१    

६ िजना वाय रंग करणेिजना वाय रंग करणेिजना वाय रंग करणेिजना वाय रंग करणे    २५२५२५२५    

७ गोडाऊन वाय रंग करणेगोडाऊन वाय रंग करणेगोडाऊन वाय रंग करणेगोडाऊन वाय रंग करणे २७२७२७२७    

८ अ थग करणेअ थग करणेअ थग करणेअ थग करणे २९२९२९२९    
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१ यर्द्यतु साधन,े हत्िाराचंी ओळख र् साकेंयतक यचन्ह े

 

काि यिकाल ?  

 

यर्दु्यत साधने आयण उपकरणे ओळख,  त्िांचा र्ापर आयण र्ापर करताना घ्िार्िाची सुरक्षा र् उपाििोर्ना. 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे - 

१) यचन्हांचे र्ाचन आयण त्िांच्िा उपिोगाचे र्णवन करण.े 

२) यचन्हांचा उदे्दि स्पष्ट करता िेण.े 

३) यर्दु्यत साधने, उपकरण ेआयण सामग्रीचा र्ापर करताना यनगडीत असणारी आरोग्ि आयण सुरक्षा र्ोखीम 

आयण कािवपद्धती स्पष्ट करण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

१) िाळेतील र्गव खोली र् र्कव  िॉप िांची यर्दु्यत र्ोडणी (wiring diagram) यर्दु्यत संकेत यचन्हांचा र्ापर 

करुन काढण.े 

२) िाळेतील ककर्ा घरातील इलेक्ट्रीकल साधने, र्ािररग िांचे गटाने सरे्क्षण करण ेर् सांकेयतक यचन्ह ेसमर्ाऊन 

घेणॆ. सुरयक्षततेच्िा दषृ्टीन ेधोकादािक बाबी िोधणे.  

३) रे्गरे्गळ्िा यर्दु्यत उपकरणांर्रील तपिील (Name plate) र्ाचणे र् समर्ाऊन घणेे.  

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

कािविाळा : 

यर्रे्चा सर्ाांयगण अभ्िास करण्िासाठी, प्रात्ियक्षक करण्िासाठी, यर्यिष्ट प्रकारची रचना असार्ी लागत.े 

त्िासाठी २०x२० आकाराची हरे्िीर र् पुरेसा प्रकाि असणारी खोली असार्ी. सभतीर्र ब्लकॅ बोडवच्िा िेर्ारी यर्यर्ध 

हत्िारे, उपकरण ेिांची मांडणी केलेला िेल्फ असार्ा. दसुर् िा बारू्ला सभतीर्र यर्यर्ध मायहती उदा. घ्िार्िाची दक्षता 

यलयहलेला तक्ता असार्ा. मधोमध ४’ x १०’ र् २.५’ अकाराचे र्कव  टेबल असारे्. त्िाच्िा एका बारू्ला यिक्षक र् तीन 

बारू्ने यर्द्याथी उभे राहून प्रात्ियक्षक पाहणे र् कृती करण े असा अभ्िास करु िकतील. िा र्कविॉपच्िा बाहरेच्िा 

बारू्ला २०’ x १०’ िा आकाराचा पॅसेर् असेल तर तेथ ेबसून  यथअरी यिकण ेसोइस्कर होते. 

कृती –  

१. सर्व साधने, हत्िारे र्कव  टेबल र्रती ठेऊन त्िाची मायहती देण.े 

२. त्िांचा प्रत्िक्ष र्ापर करुन दाखर्णे. 

३. हत्िारे र्ापरत ेरे्ळी घ्िार्िाच्िा सुरयक्षततेबाबत मायहती देण.े 

४. हत्िारांची काळर्ी र् यनगा किी राखार्ी िाची मायहती देण.े 
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संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

 

 सरुयक्षततचे ेयनिम :  

 आि.बी.टी. यर्भागात काम करण्िापूर्ी प्रत्िेक यर्द्यार्थिावने सुरयक्षततेचे यनिम माहीत करुन घेतल े पायहरे्त. 

यिक्षकांनी यर्भागातील र् बाहरेील काम े करताना होणारे संभाव्य धोके र् त े टाळण्िासाठी घेण्िाची काळर्ी 

यर्द्यार्थिाांना समर्ारू्न सांगार्ी. 

दक्षता –  

१) काम करण्िापूर्ी उपकरणांचे सप्लाि र् फ्िूर्, मेन स्र्ीच बंद करारे्त र् ‘काम चालू आह’े असा फलक तेथ े

लार्ार्ा. 

२) काम करताना हडँग्लोहह र् रबर सोल असलेल ेसेफ्टी िूर् र्ापरारे्त. 

३) प्रत्िेक पॉर्र पॅनल खाली रबरी मॅट असल्िाची खात्री करा. 

४) उपकरणाला अर्थथग र्ोडलले ेआह,े िाची खात्री करार्ी. 

५) उंच रठकाणी काम करताना िोग्ि त्िा सुरक्षा बाळगाव्यात. 

६) काम झाल्िार्र कामाची र्ागा स्र्च्छ करार्ी. 

७) यर्रे्मुळे आग लागल्िास पाण्िाचा र्ापर करु नि.े 

८) टेस्टरचा र्ापर फक्त फेर् चेक करण्िासाठीच करार्ा, स्कू्र ड्रािहहर सारखा करु नि.े 

९)  इलेक्ट्रीक काम करताना इन्श्िुलेटेड हत्िारांचा र्ापर करार्ा. 

१०)  फ्िूर् तार र्ळाल्िास िोग्ि त्िा क्षमतेचीच फ्िूर् तार र्ापरार्ी. 

११)  मेन यस्र्च कुठे आह ेर् कसा चाल ूर् बंद करार्ा िाची मायहती यर्द्यार्थिाांना द्यार्ी. 

१२)  िॉक लागण्िाची कारणे र् त्िार्रील प्रथमोपचार यर्द्यार्थिाांना समर्ारू्न द्यारे्त. 

१३)  सायहत्िाची मायहती यर्द्यार्थिाांना द्यार्ी. 

१४)  प्रात्ियक्षक संपल्िानंतर सायहत्ि ज्िा-त्िा रठकाणी ठेर्ारे्. 

१५)  प्रात्ियक्षक केलेल्िा र्ागेची स्र्च्छता करार्ी. 

१६)  प्रात्ियक्षक संपल्िानंतर सर्व बटण ेबंद असल्िाची खात्री करुनच घरी र्ारे्. 

१७)  इलेक्ट्रीक सप्लाि टेस्ट लॅम्पच्िा सहाय्िने चेक करण े

 

प्रस्तार्ना  

  ऊर्ाव म्हणरे् एखाद्या कृतीची कािव करण्िाची क्षमता, त्िा मागील र्ोर आयण त्िातून यनघणारी कृतीिीलता !  

अनेक रे्ळा ऊर्ाव ही डोळ्िांना ददसत नाही. रॉकेल, यडझेल, लाकूड, अन्न िा पदाथाांमध्िऊेर्ाव ही रासाियनक स्र्रुपात 

साठर्लेली असत.े लाकूड पेटयर्ल्िानंतर रासाियनक उरे्चे उष्णता उरे्त रुपांतर  होते.   

उर्चे ेस्त्रोत : 

लाकूड, र्ीर्ाश्म इंधन, कोळसा, खयनर् तेल ह े उरे्चे पारंपाररक स्त्रोत आहते. पर्न ऊर्ाव, सौर ऊर्ाव, 

र्लयर्दु्यत ऊर्ाव, बािोगॅस, बािोयडझल आयण अण ूऊर्ाव ह ेउरे्चे नयर्करणक्षम स्त्रोत आहते. 
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यर्द्यतु ऊर्ाव : 

र्ीर् (यर्दु्यत) ही एक िक्ती, ऊर्ाव (Charge) आह,े र्ी प्रर्ाहीत होते आयण हीच्िा प्रर्ायहत होण्िा मधुन 

िक्ती, उष्णता आयण प्रकाि िा मध्ि ेरुपांतररत होते. कोणतीही र्स्तू (पदाथव) कठीण, द्रर् आयण र्ाि ूिांपासूनबनलेली 

असत.े सर्वच पदाथव ह े यर्रे्चे र्ाहक नसून काही यिघ्र र्ाहक, काही मंद र्ाहक आयण काही यर्रोधक आहते. सोने, 

चांदी, तांबे, लोह,  अ ॅल्िूयमयनिम ह ेयर्रे्चे यिघ्र र्ाहक असून, कोरडे लाकूड, काच, प्लास्टीक ह ेयर्रे्चे यर्रोधक आहते. 

र्ीर् ही अत्िंत र्रुरीची ऊर्ाव असल्िान ेयतच ेर्हन दकफाितिीर होण्िाकरीता तांबे, अ ॅल्िूयमयनिम  र् गलॅ्ह्नाईर्ड 

स्टील िांचा र्ापर केला र्ातो. माणसाच्िा र्ीर्नामध्िे यर्रे्ला अनन्िसाधारण महत्र् आह,े म्हणून त्िाची व्याप्ती 

यर्स्तारली आह.े घरामधील  प्रकािाबरोबरच अन्ि यर्दु्यत उपकरण,े सुखसोईची साधनॆ तसेच लहान मोठे उद्योग, 

व्यर्साि ह े सर्वस्र्ी यर्रे्र्रच अर्लंबून असल्िान,े र्ीर् यनर्ममतीचे यर्यर्ध स्त्रोत िोधण्िाचे कािव चाल ू आह.े िा 

रठकाणी आपण घरगुती र्ापरासाठी र्ीरे्च्िा यर्यर्ध र्ोडण्िा, त्िासाठी लागणारे सायहत्ि, हत्िारे, त्िाची यनगा आयण 

सुरयक्षतता िांचा  अभ्िास करणार आहोत. 

 

यर्द्यतु क्षते्रािी संबधंीत साकेंयतक यचन्ह े–  

यर्रे्चे काम करताना, त्िाच्िा र्ोडणीचे आरेखन करताना  त्िा संबंधीची सांकेयतक यचन्हे र् त्िाबद्दलची  मायहती 

असण े आर्श्िक आह.े सांकेयतक यचन्ह े ही सरे् ऑफ इंयडिा ही संस्था तिार करत.े सांकेयतक यचन्हांचा नकािे, 

दळणर्ळण, िासकीि कामाकार्ाकररता त्िाचप्रमाणे  यर्दु्यत क्षेत्रामध्ि ेपॉर्र र्ािरींग डािग्रॅम तसेच इतर यर्रे्ची 

काम ेकरण्िाकररताचांगला उपिोग होतो. यचन्हांमुळे, तिार केलेला नकािा सुलभपण ेर्ाचता िेतो र् त्िाचा सुस्पष्ट 

अथवबोध होतो. 

 

यर्द्यतु क्षते्रािी संबयंधत साकेंयतक यचन्ह े– 

 

पॉयझरटहह तार + Ve बदलता यर्रोध सरकत्िा सबदसूह 
 

यनगरेटहह तार — Ve  बले इंयडकेटर ‘N’ च्िा र्ागी दकती 

मागी त ेयलहार् े  

अर्थथग 

 

एररअल 

 

ददर्ा 
, ⊗ 

र्ाहकाची र्ोडणी 
 

फ्िरू् 

,  

क्रॉस र्ोडणी 

 

ससगल पोल यस्र्च 
 

ओलाडूंन र्ाणार् िा र्ाहक तारा 
 

टू र् ेयस्र्च 
 

र्ािररग (र्नरल)  

टू र् ेसेंटर ऑफ यस्र्च 

 

डािोड 
 

इंटरयमयर्एट यस्र्च 
 

एल.ई.डी. 
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सॉकेट 

 

इलके्ट्रोलरेटक कॅपयेसटर 
 

 प्लग 

 

ददव्याच ेऔटलटे ककर्ा ददर्ा 
 

प्लग र् सॉकेट 

 

ए.सी. 3 फेर् ५0 हटवझ ४४0 

न्िरूलसह 
 

यससलग पॉईंट, लाइरटग 
 

स्टार कनके्ट्िन 

 
बटॅन होल्डर 

 

स्टार कनके्ट्िन न्िरुलसह 

 

रान्सफॉमवर 

 

डेल्टा कनके्ट्िन 
 

फ्लोरोसटं ट्यबु 
 

कपयॅसटर 
 

हहोल्ट मीटर 

 

चोक 
 

अ ॅमीटर 

 

र्ाईंसडग 
 

र्टॅमीटर 

 

बटॅरी 
 

मयल्टमीटर 

 

र्नरेटर (सर्वसामान्ि यचन्ह) 
 

दिके्वन्सी मीटर 

 

मोटर (सर्वसामान्ि यचन्ह) 

 

िधु्द यर्रोध 
 

एक्ट्झॉस्ट फॅन 

 

इन्डक्ट्टन्स ककर्ा इन्डक्ट्टर 
 

यससलग फॅन 
 

सलगपण ेबदलता यर्रोध 
 

फॅन रेग्िलुटेर 

 

 

 

 

िकै्षयणक साधन े– यनरयनराळी हत्िारे दिवयर्णारा तक्ता र् हत्िारे 

 

 

 

कॉयम्बनिेन प्लािर 

 

  

स्कू्र ड्रािहहर 

 

 

राऊंड नोझ 

 

 

 

पोकर  
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साईड करटग प्लािर 

 

यनऑन टेस्टर   

 

 

बॉल पीन हमॅर 

 

   

 

 

टेस्ट लमॅ्प 

 

 

मलॅटे 

 

 

हडँ सॉ 

 

इलके्ट्रीिन चाकू 

 

 

  

 

 

टेनन सॉ 

 

 

फमवर यचझर 

  

 

 

हकॅ्ट्सॉ 

 

फाईल 

(कानस)् 

 

यर्मलटे (यगरमीट) 

 

माफाव 

  

 

 

रॅचटे िेस 

   

हडँ ड्रील मिीन 

  

 

 इलके्ट्रीक  

यड्रल मिीन  

 

 

    

 

 रार्ल प्लग टूल 

  

मरे्ररग टेप 

 

 

 

 



6 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 

कॄती – 

१. र्रील चाटव मधील १ त े ३५ ही सांकेयतकयचन्हे नेहमीच्िा र्ापरातील असल्िामुळे ती आठर्णीत 

ठेर्ण्िाकरीता यर्द्यार्थिाांच्िा र्हीत यलहून द्यार्ीत. 

२. एखादा यर्दु्यत र्ोडणीचा नकािा दाखरू्न त्िातील सांकेयतक यचन्ह ेर् त्िाचा अथव समर्ारू्न सांगार्ा. 

३. सांकेयतक यचन्ह ेहातान ेकाढािला लार्ण.े 

४. र्स्तू दिवयर्णे करीता काढलेल्िा सांकेयतक यचन्हाप्रमाणे र्स्तू िोधण्िास सांगण े

 

यर्द्यतु साधनाचंी र् हत्िाराचंी ओळख 

 

प्रस्तार्ना 

यर्दु्यत काम करताना अनेक हत्िारांचा र्ापर करार्ा लागतो. िा सर्व हत्िारांची मायहती, त्िाचा उपिोग, हत्िारांची 

िोग्ि यनर्ड, त्िांची यनगा, र्ापरताना घ्िार्िाची काळर्ी िाचे ज्ञान असण े आर्श्िक आह.े यर्दु्यत कामातील 

हत्िारांचे र्गीकरण, पकडणारी, यपळणारी, ठोकणारी, कापणारी, यछद्र ेपाडणारी इ. प्रकारे करता िेत.े 

उदे्दि –  

१. यर्दु्यत कामातील नेहमीच्िा र्ापरातील रे्गरे्गळ्िा हत्िारांची मायहती देणे 

२. यर्रे्र्र चालणार् िा हडँ ड्रील मिीन र् पोटेबल पॉर्र  ड्रील मिीनची मायहती देणे. 

यर्द्यतु कामाकररतायनत्ि उपिोगात िणेारी हत्िारे – 

पक्कड (प्लािर) –  

पक्कड ही घडीर् पोलादापासून बनयर्लेली असत.े यर्दु्यत कामासाठी र्ापरािच्िा पकडीच्िा मुठीला दोन्ही 

दांड्यार्र रबर ककर्ा सेल्िूलाईट िाचे आर्रण असत.े पक्कडीच्िा तोंडाच्िा आकारार्रुन              

 १. चपट्या तोंडाची  

 २. यनमूळत्िा तोंडाची अस ेदोन प्रकार आहते. िा पक्कडीचा उपिोग र् आकार पुढील प्रमाणे - 

अ. कामँ्बीनिेन प्लािर – िा पक्कडीचा उपिोग तारांना पीळ देण,े तार तोडण,े तारांना र्ाकरू्न आकार देण,े 

छोटे स्कू्र यपळण,े िासाठी करतात. िा एकाच पक्कडीन े अनके कामे करता िेतात, म्हणून िा पक्कडीला 

काँम्बीनेिन प्लािर (संिूक्त पक्कड) अस ेम्हणतात. ही पक्कड म्हणरे् चपट्या तोंडाची पक्कड र् साईड कटर 

िांचे एकत्रीकरण होि. 

आ. लागँ नोर् प्लािर – िा पक्कडीचे पुढचे टोक लांब यनमूळत े असते. अडचणीच्िा रठकाणी काम  

करण्िासाठी यहचा  यर्िेर् उपिोग होतो. तारा धरण,े तारेचे तोंड र्ळर्णे, तारा यपळण ेिा कामासाठी 

िा पक्कडीचा उपिोग होतो. 

इ. साईड करटग प्लािर – िा पक्कडीचा उपिोग अडचणीच्िा रठकाणी तारा अचूक तोडण,े र्ॉईंटच्िा तारा 

अचूक तोडण,े इन्सूलेिन  नेमके कापणे िासाठी करतात. 

 
 
 

र्ािर स्रीपर 

 
 
 

 

 

 

र्ािर गरे् 
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पक्कडची यनगा र् काळर्ी 

१. पक्कडीचा उपिोग लोखंडी धातूच्िा तारा, सळी तोडण्िा कररता, यखळे ठोकण्िासाठी अथर्ा उपटण्िासाठी 

करु नि.े 

२. गरम पदाथव धरु निेत. 

३. हातोडी सारखा र्ापर करु नि.े 

४. पक्कडीच्िा मुठीच्िा दांड्यार्रील इन्सुलेिन खराब होणार नाही िाची काळर्ी घ्िार्ी. 

५. पक्कड बरेच ददर्स र्ापरािची नसल्िास यतच्िा यबर्ागरीर्र तेल सोडारे् र् र्बड्यात ग्रीस लार्ारे्. 
 

स्कू्र ड्रािहहर – स्कू्र बसयर्ण्िासाठी अथर्ा काढण्िासाठी िाचा उपिोग होतो. १००, १५०, २५०, ३०० यम.मी. 

लांबीचे स्कू्र – ड्रािहहर र्ापरतात. ७५ यम.मी. लांबीच्िा स्कु्र- ड्रािहहरला कनेक्ट्टर अस ेम्हणतात. कनेक्ट्टरचा उपिोग 

यस्र्च, होल्डर, सॉकेट इ. यर्दु्यत साधनांचे टर्ममनल स्कू्र बसयर्ण्िासाठी अथर्ा काढण्िासाठी होतो. 
 

स्टार स्कू्र ड्रािहहर –  

काही प्रकारच्िा टर्ममनल स्कू्रच्िा डोक्ट्िार्र उभी- आडर्ी (⊕ िा आकाराची) खाच असत,े असे स्कू्र बसयर्णे साठी ककर्ा 

काढण्िासाठी िाचा उपिोग होतो. 
 

यनगा र् काळर्ी –  

१. स्कू्रच्िा खाचेनुसार िोग्ि आकाराचा स्कू्र ड्रािहहर र्ापरार्ा  

२. त्िाचे पाते धारदार नसारे् 

३. काम करताना स्कू्र ड्रािहहरच्िा मुठीर्र हातोडीने ठोकू नि े

४. लोखंडी दांड्यार्रील इन्सूलेिन खराब होणार नाही, िाची काळर्ी घ्िार्ी 

५. मुठीला तेल, ग्रीस अस ेपदाथव लागू देउ नि े

६. पात्िाला िोग्ि प्रकारे हाडवसनग र् टेपररग केलेल ेअसारे् 

 

यनऑन टेस्टर –  

िाचे पुढील टोक कनेक्ट्टर सारखे असून पाते पोलादी असत ेर् त ेकाचेच्िा अथर्ा कठीण पारदिवक रबराच्िा मुठीत 

बसयर्लेले असत.े त्िा मुठीत पात्िाला एक उच्च ओहहम (हाि रेयझस्टन्स) र् यनऑन लॅम्प, यसररर् मध्ि े र्ोडलेल े

असतात. यनऑन लॅम्पचे दसुरे टोक मागील बारू्ला असलले्िा क्ट्लीपला र्ोडलले े असत.े र्यमनीर्र उभे राहून, 

क्ट्लीपर्र बोट ठेउन पात ेयर्दु्यत प्रर्ाहाला (फेर्ला) टेकर्ल्िास फेर् र्ािर र् िरीरामाफव त अर्थथग यमळतो, सर्ककट पूणव 

होऊन टेस्टर मधील लॅम्प प्रकायित होतो र् प्रर्ाहाचे अयस्तत्र् समर्ते. िा टेस्टर मुळे फक्त फेर् र्ािरचे अखंडत्र् 

कळत;े परंत ून्िूरल र्ािरचे अखंडत्र् समरू् िकत नाही. 

यनगा र् काळर्ी – 

१. टेस्टर र्ापरताना त्िाला आदळ – आपट करू नि े

२. आतील लॅम्प चांगल्िा यस्थतीत आह ेिाची खात्री करार्ी     

३. िाचा स्कू्र ड्रािहहरसारखा र्ापर करु नि े

४. िा टेस्टरन ेउच्च यर्दु्यत दाब तपासू नि े
 

टेस्ट लमॅ्प – 
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एका नेहमीच्िा होल्डरला दोन PVC र्ािसव र्ोडून टेस्ट लॅम्प तिार करतात. यनऑनटेस्टरन ेफक्त फेर् र्ािरच ेअखंडत्र् 

समर्ते, परंत ुयर्दु्यत मंडळाचे अखंडत्र् र् दोर् तपासता िेत नाहीत. टेस्ट लॅम्प च्िा सहाय्िाने कंटीन्िूटी, िॉटव सर्ककट, 

ओपन सर्ककट, अर्थथग आयण पोलॅररटी टेस्ट घेता िेत.े थ्री फेर् सप्लाि तपासण्िा करीता, दोन सारख्िा रॅ्टेर् र् हहोलटेर् 

रेरटगच ेलॅम्पस यसररर्मध्िे र्ोडतात. 
 

करर्त (सॉ) – 

सर्व साधारण करर्त दोन प्रकारच्िा असतात. 

१. लाकूड कापण्िासाठी 

२. लोखंड, PVC कापण्िासाठी 

३. तसेच पुढे दात असणारी करर्त र् माग ेदात असणारी करर्त  असत.े अडचणीच्िा रठकाणी िा करर्तीचा 

उपिोग होतो.  

हडँ ड्रील मिीन – 

लाकडाला छोटी भोके पाडण्िाकररता, स्कू्र बसयर्ण्िाकररता इ. लहान सहान कामे करण्िाकररता िाचा उपिोग होतो. 

इलके्ट्रीक ड्रील मिीन –  

ह े उपकरण यर्रे्र्र चालणारे असून ह े अत्िंत रे्गान े दफरते. त्िामुळे िाचा उपिोग काळर्ीपूर्वक करार्ा लागतो. 

लाकूड, लोखंड, काँक्रीटच्िा सभतीला रे्गरे्गळ्िा आकाराची भोके पाडण्िासाठी िाचा उपिोग होतो. िासाठी 

रे्गरे्गळी पाती (बीट) असून ती ठरायर्क कामासाठीच र्ापरार्ी लागतात. िा मिीनर्रती पाणी पडू नि े िाची 

काळर्ी घ्िार्ी, अन्िथा काम करताना िॉक लागण्िाची र् ड्रीलमधील सकीट िॉटव होण्िाची िक्ट्िता असत.े 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१. सांकेयतक यचन्ह ेम्हणरे् काि ? 

२. सांकेयतक यचन्हांचा उपिोग कोठे कोठे केला र्ातो ? 

३. तुम्हाला माहीत असललेी पाच सांकेयतक यचन्ह े काढून त्िाचे स्पष्टीकरण यलहा. 

४. सांकेयतक यचन्हांचा चाटव बनरू्न र्कविॉप मध्िे लार्ा. 

५. यर्रे्ची कामे करताना कोणकोणती हत्िारे, साधने र्ापरार्ी लागतात? 

६. स्कू्र ड्रािहहरची काळर्ी किी घ्िाल ? 

७. पक्कडीचे यर्यर्ध उपिोग सांगा. 

८. यनऑन टेस्टरची रचना सांगा. 
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२. र्ािर, केबल आयण स्र्ीच च्िा प्रकाराचंी ओळख 

 

काि यिकाल ?  

 

यर्यर्ध प्रकारच्िा र्ािर, केबल आयण यस्र्चेस ओळखण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१) यर्यर्ध प्रकारच्िा र्ािर, केबल आयण यस्र्चेसचे उदे्दि सांगणे.  

२) कंडक्ट्टर र्ािर मधून, केबल मधून तार व्यर्यस्थत काढण.े 

  

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

यर्द्याथाांना घेऊन िाळेत/पररसरात यर्यर्ध उपकरणांना, तसेच र्ीर् र्हनासाठी यमटरला कुठल्िा प्रकारच्िा 

र्ािर आहते िाची नोंद करणे. र्ीर् उपकरणात र्ापरलले्िा र्ीर् उपसाधने (accessories) उदा.स्र्ीचेस, फ्िुर्  

बघणे. त्िांची नारे् माहीत करुन घणेे. 

 

प्रात्ियक्षकाच ेर्णवन र् तपयिलर्ार सचूना: र्ािरचा अभ्िास र् र्ािरच ेइन्सलूिेन काढण े 

 

उदे्दि – 

यर्यर्ध प्रकारच्िा र्ािरचा अभ्िास करण.े 

सायहत्ि – 

यर्यर्ध प्रकारच्िा केबल, र्ािर, इन्सूलेिन काढण्िाकररता चाकू र् पक्कड इत्िादी. 

कृती  – 

१. र्ािरर्रील ससगल इन्सूलिेन चाकूने काढण.े 

२. इन्सूलेिन डबल असेल तर चाकू र् पक्कडच्िा साहाय्िाने काढणे. 

३. केबल, आमवडव केबल असेल तर पक्कडच्िा सहाय्िाने काढणे. 

४. आतील तारा सूट्या करून त्िांची संख्िा मोरू्न नोंद करण.े 

 

प्रात्ियक्षकाच ेर्णवन र् तपयिलर्ार सचूना: र्गेर्गेळ्िा स्र्ीचसेचा अभ्िास  

 

उदे्दि -  

यर्दु्यतमंडलात कोणत्िा रठकाणी कोणत ेयस्र्च र्ोडारे् ह ेयिकणे. 
 

अपयेक्षत कौिल्ि – 

यर्दु्यतमंडलातील डािग्रॅम प्रमाणे यस्र्च यनर्डण,े त्िा यस्र्चचे कािव मायहती असणे, यस्र्च उघडून तो पुन्हा र्ोडता 

िेणे. 
 

साधन-े स्कू्र ड्रािहहर, पक्कड. 
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सायहत्ि 

यर्यर्ध प्रकारचे यस्र्च बार्ारातून आणण,े र्कव  टेबल र्रती मांडून ठेर्ण.े 

कृती  –  

मांडणी केलेली सर्व यस्र्चेस स्कू्र ड्रािहहरन ेखोलून दाखर्ार्ीत. त्िातील  कॉन्टॅक्ट्टची कल्पना यर्द्यार्थिाांना द्यार्ी. प्रत्िेक 

प्रकारच्िा यस्र्चचे कािव सांगून त्िा यस्र्चचा  डािग्रॅम कागदार्र काढार्ा  आयण सर्व यस्र्च पुन्हा बंद करुन घ्िार्ीत. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना 

  

१) सर्व साधने, हत्िारे र्कव  टेबल र्रती ठेऊन त्िाची मायहती देण.े 

२) त्िांचा प्रत्िक्ष र्ापर करुन दाखर्णे. 

३) हत्िारे र्ापरताना घ्िार्िाच्िा सुरयक्षतत ेबाबत मायहती देण.े  

४) हत्िारांची काळर्ी र् यनगा किी राखार्ी िाची मायहती देण.े 

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

  

प्रस्तार्ना – 

  यर्रे्चे र्हन एका रठकाणाहून दसुर् िा रठकाणी करण्िासाठी माध्िम 

म्हणून िा र्ािरचा (कंडक्ट्टर) उपिोग केला र्ातो. यर्दु्यतर्ोडणीच्िा यर्यर्ध 

कामासाठी रे्गरे्गळ्िा र्ािरचा उपिोग केला र्ातो यर्दु्यतर्ोडणीत दकती 

लोड आह.े िाचाही यर्चार केला र्ातो. लूर् र्ािर, कंयसल्ड र्ािर, 

र्मीनीखालून र्ाणारी र्ािर र् आकािातून (खांबार्रुन) र्ाणारी र्ािर अस े

मुख्ि प्रकार आहते.  
 

र्यमनीर्रून (खाबंार्रून) र्ाणारी तार –  

अ ॅल्िूयमयनिम स्टील कंडक्ट्टर (ACSR  कंडक्ट्टर ) यर्रे्चा प्रर्ास (र्हन) मैलोन-मैल करून इच्छीत स्थळी 

यर्दु्यतपुरर्ठा पोहचर्ार्ा लागतो. त्िासाठी र्यमनीर्र लहान – मोठे पोल (खांब) उभे करून त्िा र्रुन िा तारा 

टाकल्िा र्ातात. ऊन, र्ारा, र्र्न िाचा यर्चार करून िा तारा बनयर्लेल्िा असतात. मधोमध मर्बूत गॅल्हहनाईझ्ड् 

आिनवची तार असत े आयण त्िाच्िा सभोर्ती अ ॅल्िूयमयनिमच्िा सहा तारांचा पीळ ददलेला असतो. त्िामुळे िाची 

मर्बूती र्ाढते. 
 

कॉपर र्ािर –  

ही तांब्िापासून बनयर्ले असून त्िामध्ि ेकडक आयण मऊ अस ेदोन प्रकार आहते. िांच्िा 

पृष्ठभागार्र होणार् िा हर्ामानाचा आयण इतर द्रव्यांचा र्ाईट पररणाम टाळण्िासाठी 

त्िार्र कथीलचे रटसनग केलले ेअसत.े िा तारांचा उपिोग र्ािर, केबल तिार करणेकररता 

आयण अर्थथग करणेकररता करतात. प्रर्ाहाच्िा दाबानुसार िा तारांची र्ाडी (गेर्) ठरयर्ली 

र्ाते. 

PVC र्ािर (पॉलीयहहनल क्ट्लोराईड र्ािर)  - 

आकृती 2.2  कॉपर र्ािर 

र्ािर 

 आकृती 2.3  PVC र्ािर 

 आकृती 2.1 ACSR  कंडक्ट्टर 
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िा र्ािरच ेइन्सूलेिन थमो प्लसॅ्टीकचे असल्िाने त ेअत्िंत मर्बूत असत.े िामध्िे तांब्िाच्िा तारा असून िा र्ािरचा 

उपिोग कयन्सल्ड र्ािररग आयण इतर सर्व प्रकारच्िा र्ािररगकररता करतात. 

र्देर प्रफू र्ािर – 

ही र्ािर घर / इमारतीच्िा बाहरेच्िा कामाकररता, सर्मर्स र्ािर र् इतर सर्व कामाकररता र्ापरतात. बाहरेच्िा ऊन-

पाऊस िा र्ातार्रणाचा कोणताही र्ाईट पररणाम िा र्ािरर्रती होत नाही. ही  कॉपर ककर्ा अ ॅल्िूयमयनिम मध्ि े

उपलब्ध असत.े  

फ्लके्ट्झीबल र्ािर -   

िा र्ािर यसल्क कहहर,  कॉटन कहहर ककर्ा प्लास्टीक कहहर असलेल्िा असतात. 

यर्यर्ध आकर्वक रंगांमुळे िा र्ािर र्ास्तीत र्ास्त र्ापरल्िा र्ातात. ही र्ािर 

अत्िंत लर्यचक असत.े कारण िा र्ािरमध्ि ेमोठ्या प्रमाणार्र र्ाहक असतात. 

त्िामुळे िा र्ािरचा फािदा असा की एखादा कंडक्ट्टर तूटला तरी सकीट बंद राहत 

नाही. पोटेबल साधना कररता र् तात्पूरत्िा दफटींग कररता िा र्ािरचा उपिोग 

होतो. परंत ू र्ास्त यर्दु्यतप्रर्ाहाकररता  ककर्ा र्ास्त दाबाकररता ही र्ािर 

र्ापरली र्ात नाही. 

ससगल स्रँड र्ाहक – 

चांगल्िा प्रतीचे इन्सूलेिन असलेली ही र्ािर असून िात एकच तार (र्ाहक) असत.े 

कमी यर्दु्यतप्रर्ाह क्षमतेच े र्ाहक अिा प्रकारचे असतात. िात लर्यचकपणा कमी 

असतो. यर्यर्ध गेर् मध्ि ेिा उपलब्ध असतात.  

मल्टी स्रँड र्ाहक – 

चांगल्िा प्रतीचे इन्सूलेिन असलेली ही र्ािर असून िात एका पेक्षा र्ास्त र्ाहक असतात. आयण ते र्ास्त प्रर्ाह 

क्षमतेच ेअसतात. िा र्ािसव व्यर्हारात सांगण्िाची पध्दत ३/२०, ७/१८, १९/१८ अिी आह.े िा मधील पयहली संख्िा 

ही तारेची संख्िा सांगते आयण दसुरी संख्िा ही त्िातील प्रत्िेक तारेची र्ाडी (गेर्) सांगत.े र्से २० गेर्च्िा ३ तारा, 

१८ गेर्च्िा ७ तारा, १८ गेर्च्िा १९ तारा. 

 

केबल 

रे्गरे्गळ्िा दोन ककर्ा तीन र्ािर एकाच मर्बुत इन्सलूिेनमध्ि े घालून 

तिार केलेल्िा र्ािरला केबल अस े म्हणतात. ही  कॉपर ककर्ा 

अ ॅल्िूयमयनिममध्ि े तिार केललेी असत.े िाचे देखील यर्यर्ध प्रकार र् गेर् 

आहते.  

 

आमवडव केबल –  

ज्िा केबलर्र िांयत्रक हानीपासून संरक्षण करण्िासाठी 

गॅल्हहनाईर्ड तारा, पट्या ककर्ा स्टील टेप गुंडाळललेा 

असतो अिा केबलला आमवडव केबल अस ेम्हणतात. िा केबल 

थ्री कोअर मध्ि े असतात. िातील कंडक्ट्टर  कॉपर ककर्ा 

अ ॅल्िुयमयनिमचे असतात. िातील एका र्ािरमध्िे अनेक 

तारांचा गुच्छ असतो. ही आमवडव केबल र्यमनीखालून 

सुरयक्षत टाकता िेत.े 

 

आकृती 2.6 केबल 

 

आकृती 2.4  फ्लेक्ट्झीबल र्ाहक 

  

आकृती 2.7 आमवडव केबल 

आकृती 2.5 

ससगल आयण मल्टी स्रँड र्ाहक 
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यस्र्चेस 

 

पाण्िाच्िा नळाची तोटी सोडली म्हणरे् पाण्िाचा प्रर्ाह सुरु होतो, यस्र्चचे बटन दाबले म्हणरे् सर्ककटमध्िे 

यर्रे्चा प्रर्ाह सुरू होतो. िालाच यस्र्च ऑन म्हणरे् सुरु र् ऑफ म्हणरे् बंद करण े अस े म्हणतात. यर्रे्च्िा 

सर्ककटमधील ददर्ा ककर्ा कोणतेही यर्दु्यत उपकरण सुरु अथर्ा बंद करारे् लागतेच. यस्र्च ऑन- ऑफ होते तेहहा नक्की 

कोणती दक्रिा होते िाचा अभ्िास करु. ससगल फेर् सकीट्मध्िे दोन र्ािर असतात  एक फेर् र्ािर र् दसुरी न्िूरल 

र्ािर असत.े त्िाचबरोबर एक तांब्िाची ककर्ा गलॅ्हहनाईज्ड स्टीलची तार असत.े यतला अथव र्ािर म्हणतात. अथव 

र्ािर, र्ािरींगमध्ि ेअसण ेअत्िंत आर्श्िक असत.े फेर् र्ािर (लाईहह र्ािर) मध्िेच यस्र्च बसर्ार्ा असा यनिम 

आह.े यस्र्चच्िा साहाय्िाने फेर् (लाईहह) र्ािरची दोन टोके एकमेकांपासुन दरू करण ेिा दक्रिा आपण करतो. यस्र्च 

ऑन केल ेम्हणरे् फेर् र्ािरची दोन टोक एकमेकांना र्ोडली र्ातात र् सर्ककट पूणव होऊन त्िातून यर्दु्यतप्रर्ाह र्ाहू 

लागतो. यस्र्च बंद (ऑफ) केले म्हणरे् ही दोन टोके एकमेकांपासून दरू होऊन सर्ककटमधील प्रर्ाह र्ाहणे बंद होतो. 

यस्र्चचा र्ापर करुन आपण यर्रे्चे ददरे् ककर्ा यर्रे्र्र चालणारी उपकरण े चालू ककर्ा बंद करु िकतो. घरातील 

र्ािररगमध्ि े ददरे्, ट्यूब लाईट, पंखा, टी.हही., इत्िादी उपकरण े सतत चालू – बंद करार्ी लागतात र् यस्र्चच्िा 

साहाय्िाने िा दक्रिा सुलभ ररतीने करता िेतात. उपिुक्ततेनुसार यस्र्चचे खालील प्रकार असतात. 

 

यर्यर्ध यस्र्चसे – 

१. ससगल पोल यस्र्च. 

२. ट्र्ीन  नॉब यस्र्च. 

३. टू रे् यस्र्च. 

४. टू रे् सेंटर ऑफ यस्र्च. 

५. स्रेट इंटरयमयर्एट यस्र्च. 

६. यसररर् पॅरलल यस्र्च. 

७. क्रॉस इंटरयमयर्एट यस्र्च. 

८. डबल पोल यस्र्च. 

९. बेल पुि यस्र्च. 

१०. बेड यस्र्च. 

११. टेबल लॅम्प यस्र्च. 

१२. अ ॅटोमॅरटक यस्र्च. 

१३. मेन यस्र्च. 

 

सर्व यस्र्चेसमध्िे बेस, टॉप आयण  कॉन्टॅक्ट्टस मेकॅयनझम अस े तीन भाग असतात. बेस हा यचनीमातीचा ककर्ा 

बॅकेलाईटपासून तिार केलेला असतो टॉप हा बॅकेलाइट ककर्ा पी.हही.सी. पासून करतात. कॉन्टॅक्ट्टस् ह ेतांबे, यपतळ 

ककर्ा िॉझ िा धातूचे बनयर्लेल ेअसतात. ददरे् पंखे, इत्िादीसाठी र्ापरण्िात िेणार् िा यस्र्चेसची यर्र्प्रर्ाह र्ाहून 

नेण्िाची क्षमता ५ अ ॅयम्पअसव र् रेटेड हहोल्टेर् २५० हहोल्ट इतके असत.े पॉर्र र्ािररगकरीता (मध्िम दाबाच्िा) 

र्ापरण्िात िेणार् िा यस्र्चेसची प्रर्ाह क्षमता १५ अ ॅयम्पअसव र् रेटेड इ. २५० हहोल्ट इतकी  असत.े थ्री फेर् कररता  

रे्गळे यस्र्च असतात. यस्र्च गोल, आिाताकृती, चौरसाकृती, अंडाकृती र् अनेक फॅन्सी आकारांमध्ि ेउपलब्ध असतात. 
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ससगल पोल यस्र्च – िा यस्र्चमध्ि े र्ािर र्ोडण्िाकररता दोन टर्ममनल्स असतात. एका 

टर्ममनलमध्ि ेसप्लािकडून िेणारी फेर् र्ािर र् दसुर् िा मध्ि ेलोडकडे र्ाणारी सप्लाि र्ािर 

र्ोडली र्ाते. 

यस्र्च ऑन असताना िांचे दोन्ही कॉन्टॅक्ट्टस एकमेकांना र्ोडल ेर्ातात. यपिानो टाईप 

(टम्बलर टाईप) ससगल पोल यस्र्चही उपलब्ध असतात. िा यस्र्चच्िा साहाय्िाने एक ददर्ा 

चालू ककर्ा बंद करता िेतो.  

 

 यट्र्न नॉब यस्र्च –  

िामध्ि े र्ािर र्ोडण्िाकरीता तीन टर्ममनल्स असतात. िा टर्ममनल्स पैकी एका बारू्ची दोन टर्ममनल्स, पट्टीने िॉटव 

(र्ोडली) केलेली असतात त्िाला फेर् र्ािर र्ोडतात. त्िाच्िासमोर असलले्िा दोन टर्ममनल्स लोडकडे र्ाणार् िा 

रे्गरे्गळ्िा दोन र्ािसव र्ोडतात. त्िांना ऑफर्ािसवही म्हणतात. िात दोन नॉब(खटके) असतात. प्रत्िेक नॉब 

स्र्तंत्रपण े खाली र्र करुन ऑन-ऑफ करता िेतो. िा यस्र्चच्िा साहाय्िाने दोन ददरे् एकाच रठकाणाहून यनिंयत्रत 

करता िेतात. 

 

 

टू-र् ेयस्र्च –  

िामध्ि े र्ािसव र्ोडण्िासाठी तीन टर्ममनल्स असतात. एकूण चार टर्ममनल्स पैकी दोन 

टर्ममनल्स तांब्िाच्िा सलकने (पट्टीने) िॉटव केलेल े असतात. िाला  कॉमन टर्ममनल्स अस े

म्हणतात. िामध्ि ेएकच नॉब असतो. नॉब र्र करताच र्रचे आडरे् कॉन्टॅक्ट्टस् रु्ळतात. त्िा 

रे्ळी खालील कॉन्टॅक्ट्टस् अलग होतात. नॉबखाली करताच आडरे् कॉन्टॅक्ट्टस् रु्ळतात र् र्रचे 

कॉन्टॅक्ट्टस् अलग होतात. यर्न्िाचे र्ािररग, गोडारू्न र्ािररग िामध्ि ेिा प्रकारचे यस्र्च असतात.  
 

टू-र् ेसेंटर ऑफ यस्र्च – 

िा यस्र्चची रचना टू रे् यस्र्चप्रमाणेच असत.े पण िा यस्र्चचा नॉब मध्िार्र आणताच तो ऑफ होतो. िाचा उपिोग 

यर्न्िाचे र्ािररग ककर्ा बेडरुम िासाठी करतात.  
 

स्रेट इंटरयमयर्एट यस्र्च –  

िा यस्र्चमध्ि ेएकूण चार टर्ममनल्स असतात.  यस्र्च नॉब र्र केल्िार्र कॉन्टॅक्ट्टस् आडरे् र्ोडल ेर्ातात. नॉब खाली 

करताच आडर्ी कॉन्टॅक्ट्टस् सूटी होऊन कॉन्टॅक्ट्टस् उभी होतात. टू-रे् यस्र्चऐर्र्ीही िाचा उपिोग करता िेइल. िा 

यस्र्चच्िा साहाय्िाने एक ददर्ा तीन यनरयनराळ्िा रठकाणांहून लार्ता िेतो. 
 

यसररर् परॅलल यस्र्च – 

िा यस्र्चमध्ि ेएकूण चार टर्ममनल्स असतात. नॉब र्र असताना फक्त र्रच्िा बारू्ची आडर्ी कॉन्टॅक्ट्टस् रु्ळली र्ातात. 

खालची टर्ममनल्स अलग राहतात. नॉब खाली करताच कॉन्टॅक्ट्टस् उभी राहतात. नॉब मध े केल्िास हा यस्र्च ऑफ 

होतो. दोन ददरे् एकदा यसररर्मध्िे र् एकदा पॅरललमध्ि ेर्ोडण्िाकररता िा यस्र्चचा उपिोग होतो. ददरे् यसररर्मध्ि े

र्ोडल ेर्ातात तेहहा ते मंद प्रकाि देतात तर पँरललमध्ि ेर्ोडल ेर्ातात तेहहा त्िांच्िा रॅ्टेर्प्रमाणे पूणव प्रकाि असतो. 
 

क्रॉस इंटरयमयर्एट यस्र्च –  

  

आकृती 2.8 ससगल पोल 

यस्र्च 

 

कृती 2.9 टू-र् ेयस्र्च 
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िा यस्र्चमध्ि े एकूण चार टर्ममनल्स असतात. नॉब र्र असताना कॉन्टॅक्ट्टस् उभी 

होतात. नॉब खाली करताच उभी कॉन्टॅक्ट्टस् सुटी होऊन क्रॉस पध्दतीन ेरु्ळतात. िा 

यस्र्चच्िा साहाय्िाने एक ददर्ा तीन ककर्ा र्ास्त रठकाणांहून चालू-बंद करता िेतो. 

डबल पोल यस्र्च –  

िा यस्र्चमध्ि े चार टर्ममनल्स असतात. यस्र्चचा नॉब र्र केला असता टर्ममनल्स 

रे्गरे्गळ्िा होतात. यस्र्चचा नॉब खाली केला म्हणरे् दोन्ही कॉन्टॅक्ट्टस् आडरे् 

होतात. मेन सप्लाि र्ोडण्िासाठी िा यस्र्चचा उपिोग करण्िात िेतो. 
 

बले पिु (यपिानो टाईप) –  

िामध्ि े ससगल पोल यस्र्चप्रमाणे दोन टर्ममनल्स असतात. िापैकी एका 

टर्ममनलला फेर् र् दसुर् िा टर्मलनलला बेलकडे र्ाणारी ऑफ र्ािर र्ोडतात. 

ह े यस्र्च गोलाकार, दंडगोलाकार आकारात उपलब्ध असतात. नॉब दाबताच 

कॉन्टॅक्ट्टस् र्ोडली र्ाऊन यस्र्च ऑन होतो र् बेल र्ार्ते. र्रुन बोटांनी नॉब र्रील दाब काढला की, सस्प्रगमुळे नॉब 

र्र र्ातो र् कॉन्टॅक्ट्टस् रे्गळे होतात.  कॉल-बेल सर्ककटमध्िे िा यस्र्चचा उपिोग करतात. 

बडे यस्र्च –  

िा यस्र्चची रचना ससगल पोल यस्र्चसारखीच असत.े िाचा आकार दंडगोलाकृती 

असतो, िा यस्र्चला ‘‘हसँगग  कॉडव यस्र्च’’ असेही म्हणतात कारण ह े यस्र्च बोडावर्र 

बसयर्ले र्ात नाहीत. सर्वसाधारणपण ेपलगंाच्िा बारू्ला ह ेयस्र्च टांगलले्िा अर्स्थेत 

असत.े िा यस्र्चच्िा साहाय्िाने ददर्ा चालू-बंद करता िेतो. िाच तत्र्ार्र बेड यस्र्चेस 

अनेक फँन्सी प्रकारात तिार केलेली असतात. 
 

टेबल लमँ्प यस्र्च – 

िा यस्र्चचा  आकार चपटा, आिताकृती असून त्िामध्िे दंडगोलाकृती  नॉब असतो. 

नॉब दाबताच कॉन्टॅक्ट्टस् रु्ळल े र्ातात र् पुन्हा नॉब दाबताच कॉन्टॅक्ट्टस् अलग 

होतात, यहच दक्रिा र्ारंर्ार होते; िाचा उपिोग टेबल लॅम्पमध्ि ेकरतात. 

 

अ टॅोमरॅटक यस्र्च –  

हा ससगल पोल यस्र्च असतो पण प्रेस बटणऎर्र्ी िाला लांब दांडी असत.े 

दार उघडल्िानतंर आपोआप ददर्ा लागार्ा अिी व्यर्स्था िा यस्र्चने 

करता िेत.े दार बंद असताना लांब दांडी प्रेस झालेली असत े र् सकीट 

ऑफ असत.े दार उघडल ेकी दांडीर्रील दाराचे प्रेिर नाहीसे होऊन यस्र्च 

ऑपरेट होतो र् सर्ककट ऑन होते आयण ददर्ा लागतो. अ ॅटोमॅरटक यस्र्च 

दिर्, स्कूटरचा िेक पेडल िा रठकाणी र्ापरतात. 

 

मने यस्र्च –   

र्ीर्पुरर्ठा कंपनीकडून आलले्िा 

मेन्सच्िा तारा प्रथम घरात (ककर्ा कारखान्िात) असलेल्िा मीटरला र्ोडतात र् 

यडयस्रब्िुिन बॉक्ट्सद्वारे र्ीर्पुरर्ठा घरातील ककर्ा कारखान्िातील र्ािररगमध्ि े

 

आकृती 2.10  डबल पोल 

यस्र्च 

 आकृती 2.11  बेल पिु यस्र्च 

आकृती 2.12  बेड यस्र्च 

        

आकृती 2.13 टेबल लमँ्प यस्र्च 

आकृती २.१४ ऑटोमरॅटक यस्र्च 

आकृती २.१५ मने यस्र्च 
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करण्िात िेतो. यडयस्रब्िुिन बॉक्ट्समध्ि ेआर्श्िक तेर्ढे रे्गरे्गळे सर्ककट्स काढतात र् प्रत्िेक सर्ककटमध्िे एक मेन यस्र्च 

बसयर्लेला असतो. 

ह ेमेन यस्र्च ऑन –ऑफ करुन र्ािररगमध्िे र्ाणारा यर्दु्यतप्रर्ाह चाल ूककर्ा बंद करता िेतो. िामुळे घरातील ककर्ा 

कारखान्िातील एकाच सर्ककटमधील ददरे् अथर्ा लोड बंद करुन इतर भागातील ददरे् अथर्ा लोड सुरु ठेर्ता िेतो. 

एकूण सप्लािर्र मेन यस्र्चद्वारे यनिंत्रण ठेर्ता िेते. ससगल फेर् सप्लािकररता र्ापरण्िात िेणार् िा मेन यस्र्चला 

आि.सी.डी.पी. म्हणरे् आिनव क्ट्लॅड डबल पोल मेन यस्र्च म्हणतात.  थ्री फेर् सप्लािकररता आि.सी.टी.पी. मेन यस्र्च 

र्ापरतात, आि.सी.टी.पी म्हणरे् आिनव क्ट्लॅड ररपल पोल मेन यस्र्च, हा थ्री फेर् प्रर्ाहाच्िा उपकरणासाठी र्ापरतात.  

 

स्र्ाध्िाि  

 

१. र्ािर म्हणरे् काि? 

२. र्ािरच ेयर्यर्ध पाच प्रकार यलहा 

३. इन्सूलेिन म्हणरे् काि ? त्िाची आर्श्िकता सांगा 

४. मल्टी स्रँड र्ाहक म्हणरे् काि? 

५. आमवडव केबल किासाठी र्ापरतात ? 

६. ददलेल्िा र्ािसव र् केबल र्ररल यर्यर्ध आर्रण ेकाढून दाखर्ा, त्िातील तारा मोरू्न त्िाची नोंद करा 

७. यर्दु्यतमंडळात यस्र्चचे कािव सांगा 

८. मेन यस्र्च किाला म्हणतात? 

९. टू-रे् यस्र्चची अंतगवत रचना सांगून त्िाची डािग्रॅम काढा 

१०. टेबलर्र मांडणी केलेली सर्व यस्र्च स्कू्र ड्रािहहरच्िा साहाय्िाने खोलून पुन्हा र्ोडून दाखर्ा 

११. यस्र्चच्िा टर्ममनलला र्ािर र्ोडून दाखर्ा. 

 

सदंभव र् परूक र्ाचन  

 

यहहयडओ यहहयडओ र् ओपन ररसोसेस बघा : www.learningwhiledoing.in 
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३ र्ािर गरे् 

 

काि यिकाल ? 

 

यर्यर्ध प्रकारच्िा तारांची र्ाडी (गेर्) ओळखण.े  

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१) कंडक्ट्टर र्ािर मधून, केबल मधून तार व्यर्यस्थत काढण,े र्ािर गेर् हाताळणे आयण गेर् पाहून नोंद करणे. 

२) दकती गेर्च्िा कंडक्ट्टर मधून दकती कंरट र्ाहतो ह ेसांगता िेणे. 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सेर्ा, प्रात्िायक्षके  

 

िाळेमधील केलले्िा र्ािररग मधील यर्यर्ध तारांचे गेर् पाहून नोंद करण े

 

यिक्षकांसाठी सचूना 

 

केबल मधून र्ािसव आयण तारा बारू्ला करताना र्ापरार्ी लागणारी हत्िारे आयण साधने र्ापरताना घ्िार्िाची दक्षता 

समर्ारू्न सांगण.े 

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

 

प्रस्तार्ना 

घरामधील अथर्ा कारखान्िातील यर्दु्यत र्ोडणी करताना 

कोणत्िा र्ाडीच्िा (गेर्) तारा र्ापराव्यात, ह े त्िा र्ोडणीत िणेार् िा 

यर्दु्यत उपकरणार्र अर्लंबून आह.े यर्दु्यतबल्ब, यमक्ट्सर, इस्त्री, िीर्, 

यगर्र िा साधनांकररता रे्गरे्गळ्िा गेर्च्िा तारा र्ापराव्या लागतात. 

िा तारा (र्ािर) दकती गेर्च्िा आहते, ते पाहण्िासाठी एक स्टँडडव र्ािर 

गेर्चा उपिोग केला र्ातो.  

तारांची संख्िा र् त्िाचा गेर् सांगण्िाची प्रचयलत पध्दत अिी 

आह े१/१८, ३/२०, ७/१८ िातील पयहला आकडा हा त्िा र्ािरमधील 

तारांची संख्िा सांगतो आयण दसुरा आकडा त्िा प्रत्िेक तारांचा गेर् 

सांगतो. र्से १८ गेर्ची १ तार, २० गेर्च्िा ३ तारा, १८ गेर्च्िा ७ तारा इ. 

 

कृती – 

१. रे्गरे्गळ्िा र्ािरचे तुकडे घ्िा. एका टोकार्रील इन्सुलेिनचा थर तीन सें.यम. इतका काढा. 

आकृती 3.१ र्ािर गेर् 
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२. सर्व तारा सुट्या करा. 

३. त्िातील एक तार (कंडक्ट्टर) घ्िा. 

४. र्ािर गेर्चे यनरीक्षण करा. 

५. कंडक्ट्टर र्ािर, गेर्र्रील सर्व ठबीकायछद्रापैकी ज्िा यछद्रातून र्ाणार नाही, र् त्िाच्िा लगेचच पुढच्िा 

यछद्रातून र्ाऊ िकेल अस ेयछद्र िोधा.  

६. अिा यछद्राचा आकार र्ाचा त्िाची नोंद करा. 

७. अिा रीतीन ेरे्गरे्गळ्िा र्ाडीचे कंडक्ट्टसव घेऊन त्िाचा गेर् िोधा. 

स्रँडेड ताबं्िाच्िा P.V.C. र्ािसवची यर्द्यतु प्रर्ाह क्षमता दिवयर्णारे कोष्टक 

 

अ.क्र. प्रचयलत नार् ताराचंी सखं्िा एका तारेचा गरे् सरुयक्षत प्रर्ाह 

क्षमता (AMP) 

१ ३/२२  ३ २२ १० 

२ ३/२०  ३ २० १३ 

३ ७/२२ ७ २२ १५ 

४ ७/२० ७ २० २५ 

५ ७/१८ ७ १८ ३० 

६ ७/१७ ७ १७ ४० 

 

स्र्ाध्िाि  

 

१) र्ािर गेर्चा उपिोग सांगा. 

२) र्ािर गेर् हाताळताना घ्िार्िाची काळर्ी कोणती? 

३) ददलेल्िा केबल आयण र्ािसव िांचा गेर् ओळखा. 

४) पाठात ददलेल्िा प्रत्िेक तारांची प्रर्ाह क्षमता सांगा 

 

सदंभव र् परूक र्ाचन  

 

यहहयडओ र् यहहयडओ मुक्त िैक्षयणक स्त्रोत बघा : www.learningwhiledoing.in   
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४ र्ीर् र्ाहक ताराचं ेर्ोड 

 

काि यिकाल ? 

 

यर्दु्यत र्ािर र्ोडण्िासाठी र्ापरल्िा र्ाणारे यर्यर्ध र्ािर र्ोडण्िाचे  प्रकार  करून दाखर्ता िेतील. 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१) र्ािर र्रील आर्रण काढण्िासाठी र्ािर स्रीपर िा साधनाचा र्ापर करण.े 

२) चाकूने र्ािरर्रील आर्रण काढणे. 

३) खालील प्रकारचे यर्यर्ध र्ोड करता िेण.े  

४) प्लायस्टक इलेयक्ट्रकल टेपचा र्ापर करण.े  

५) कामाचे क्षेत्र कामाच्िा आधी आयण नंतर स्र्च्छ करण्िाची सर्ि अंयगकारण.े 

६) प्रात्ियक्षकानंतर यर्द्यार्थिावला तारांचा र्ोड घट्टपण ेकरता आला पायहरे्.  

७) केबलचे इन्सूलेिन नीट काढता आल ेपायहरे्, तसेच र्ॉईंट घट्ट केल्िार्र त्िार्र इन्सूलेिन टेप नीट गुडंाळता 

आला पायहरे्. 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

१) र्ािरचे र्ोड करण.े  

२) रु्ने अथर्ा खराब र्ॉईंट बदलणे.   

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

प्रस्तार्ना 

आपण आपल्िा घरामध्ि ेइलेक्ट्रीक र्ािररग करतो अिारे्ळी आपल्िाला कुठे-कुठे िा तारांना र्ोड द्यार्ा लागतो, 

हा र्ोड व्यर्यस्थत आयण घट्ट असण े गररे्चे असत.े र्ोड र्र सैल असेल तर तेथ े स्पार्ककग होऊन आग लागण्िाची 

िक्ट्िता असत.े तसेच िा तारामंडळात र्ोडलेल्िा यर्दु्यत उपकरणास धोका पोचू िकतो आयण आपल्िालाही धोका 

पोचू िकतो म्हणून यर्यर्ध यर्दु्यत  तारांचे र्ोड िोग्ि पध्दतीने करण ेगररे्चे आह.े 

 

सरुयक्षतता – 

आकािातून (पोल र्रुन) यर्दु्यत प्रर्ाह नेण्िाच्िा तारांचा र्ोड हा उघडाच असतो परंत ुइतर सर्व र्ोड िोग्ि पध्दतीन े

बंददस्त करण ेह ेसुरक्षेच्िा दषृ्टीने अत्िंत महत्र्ारे् आह.े बार्ारामध्ि ेइन्सूलेिनच्िा यर्यर्ध टेप (यचकट पट्टी) यमळतात. 

ज्िा रठकाणी र्ािरला र्ोड ददला असेल तेथ ेटेपचे रे्ढे देऊन र्ॉईंट  बंददस्त करार्ा.  

 

साधन े– 

 चाकू, पक्कड, फॉईल पेपर, इन्सूलेिन टेप इत्िादी 
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सायहत्ि - 

यर्यर्ध प्रकारच्िा तारा, र्ािर र् केबल  

 

१) साधा र्ोड 

हा र्ोड एका ससगल तारेर्र देतात. प्रथम दोन्ही टोकांर्रील तारांचे र्रचे 

इन्सूलेिनसुमारे ५ सेंमी. काळर्ीपूर्वक काढा. उघड्या झालेल्िा तारा स्र्च्छ घासा 

आयण बारू्ला दाखयर्लेल्िा प्रमाणे तारांना यपळ द्या. 

२) यिटायनिा र्ॉईंट –  

       उघड्या तांब्िाच्िा तारांना हा र्ोड देतात. त्िा अगोदर िा तारा सँड पेपर (०) 

न ेस्र्च्छ कराव्यात र् खालील प्रमाणे र्ोडाव्यात. र्ोड द्यार्िाच्िा तारा 

एकमेकार्र ठेरू्न एका रे्गळ्िा सुट्या र् उघड्या तारेन ेत्िा खालील प्रमाणे घट्ट 

बांधाव्यात. 

 

३) टी र्ॉईंट –  

    हा र्ोड म्हणरे् दोन केबल एकमेकांना काटकोनात र्ोडल्िा र्ातात.  

कृती – 

१. ज्िा केबलला दसुरी केबल काटकोनात र्ोडार्िाची आह.े ती केबल मध्िभागी ७ 

सेंमी. इतकी सोलून घ्िार्ी. 

२. दसुरी र्ी केबल र्ोडार्िाची आह ेयतच े७ सेंमी इन्सूलेिन काढारे्. 

३. दोन्ही तारा स्र्च्छ कराव्यात. 

४. र्ोडार्िाच्िा र्ािरमधील ४ र् ३ तारांचे दोन गट करारे्त र् त्िामध्ि े

सोलललेी आडर्ी र्ािर टाकार्ी. 

५. नंतर तीन तारांपैकी पयहल्िा तीन डार्ीकडे र् दसु-िा उर्र्ीकडे गुडंाळत र्ारे् 

र् उरललेी तार मधल्िा खाचीतून आडव्या तारेला गुंडाळार्ी. 

६. दोन पक्कड घेऊन दोन्ही बारू्ला यर्रुध्द ददिेन ेतारा यपळल्िास र्ॉईंट  पक्का 

होतो. 

 

४) स्रेट र्ॉईंट – 

हा र्ॉईंट  म्हणरे् दोन केबल र्ािर एकमेकांना समोरासमोर र्ोडण.े 

  

कॄती – 

१. प्रथम र्ािरच ेइन्सूलेिन प्रत्िेकी १० सेंमी इतके काढारे्. 

२. त्िा नंतर दोन्ही र्ािरमधील कंडक्ट्टर अलग करून कमळाच्िा पाकळीप्रमाणे 

करारे्त. 

३. आता िा दोन्ही र्ािरी एकमेकांत घालून पकडीने दोन्हीकडे पीळ द्याव्यात र् 

आकृतीत दाखयर्ल्िाप्रमाणे र्ॉईंट  तिार करार्ा. 

 

आकृती ४.५ र्से्टन ियुनिन  

 

 

आकृती ४.४ स्रेट र्ॉईंट  

 

 

आकृती ४.१ साधा र्ोड 

 

 

 
आकृती  ४.२  यिटायनिा र्ॉईंट  

 

 

आकृती   ४.3   टी र्ॉईंट  

 



20 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

५) र्से्टन िुयनिन र्ॉईंट –  

ओहहर हडे लाईन मध्ि ेकंडक्ट्टरची लांबी र्ाढयर्ण्िासाठी िा र्ॉईंटचा उपिोग होतो, ज्िा रठकाणी कंडक्ट्टरर्र 

र्ास्त ताण पडणार असतो अिा रठकाणी हा र्ॉईंट  िोग्ि असतो.  

कॄती – 

१. र्ािरची दोन टोके र्रील  प्रमाणे काटकोनात र्ाकर्ार्ीत. 

२. पक्कडीच्िा साहाय्िाने त्िांना दोन्हीकडे घट्ट पीळ द्यार्ा. 

र्ोड देण्िाची आर्श्िकता 

काही रठकाणी र्ीर् इकडून यतकडे र्ाहून नेण्िासाठी र्ाहकाला र्ाहक र्ोडल ेर्ातात. तसेच ओहहरहडे र्ाहकांमध्िे 

ददल ेर्ाणारे र्ोड लोड सांभाळण्िासाठी र् िांयत्रकररत्िा मर्बूत करण्िासाठी तसेच र्ार् िाचा दाब सांभळता 

िेण्िासाठी ददल ेर्ातात. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१. यर्र् र्ाहक तारांचे र्ोड का घ्िारे् लागतात ? 

२. कोणत्िाही दोन प्रकारच्िा र्ोडाची आकृती काढून कृती यलहा. 

३. ददलेल्िा तारांचे र्ोड करा. 

 

सदंभव र् परूक र्ाचन  

 

यहहयडओ र् मुक्त िैक्षयणक स्त्रोत बघा : www.learningwhiledoing.in 

  



21 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

५ साध ेर्ािररग करण े

 

काि यिकाल ? 

सर्व प्रमायणत कािवपद्धती र्ापरुन र्गावमधील / घरातील साधे इलेयक्ट्रक र्ािररग करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

 

१. सांकेयतक यचन्ह ेर्ापरुन साध ेइलेयक्ट्रकल सर्ककटची आकृती काढता िेण.े  

२. एक यस्र्च र्ापरून एक ददर्ा आयण दोन यस्र्च र्ापरून दोन ददरे् संचायलत करण्िासाठी ससम्पल इलेयक्ट्रकल 

सर्ककट तिार करण.े 

३. दोन ककर्ा दोन पेक्षा अयधक ददरे् यसरीसर्मध्िे (एकसर र्ोडणीत) र्ोडता िेण.े  

४. दोन ककर्ा दोन पेक्षा अयधक ददरे् पॅरलल (समांतर र्ोडणीत) र्ोडता िेण.े  

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

१. एखाद्या घरामध्ि ेचाललले्िा र्ािररगची प्रत्िक्ष पाहणी करा. 

२. तेथ ेतिार केलले्िा डािग्रॅमचा अभ्िास करा. 

३. त्िार्र असलले्िा सांकेयतक यचन्हांचे र्ाचन करा. 

४. र्ािररगसाठी र्ापरत असलले्िा सर्व साधनांची, सायहत्िाची पाहणी करुन मायहती घ्िा. 

५. एखाद्या खोलीचे र्ािररग करणे.  

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

यर्द्यार्थिाांना िॉटव सकीट ही संकल्पना समर्ारू्न सांगण.े त्िाच प्रकारे उघड्या र्ािर पासून होणारे धोके 

समर्ाऊन सांगणे.  र्ीर् प्रर्ाह हा र्र कमी यर्रोध असलेल्िा सकीट मधून गेला तर तार गरम होऊन र्ळण्िाचा धोका 

असतो. म्हणून अगोदर लोडचा यर्चार केल्िायिर्ाि सकीट र्ोडणी करुन निे. र्र लोड र्ादा असेल आयण सकीट कमी 

क्षमतेच ेअसेल तर ते र्ळू िकत.े  

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

 

प्रस्तार्ना 

प्रकाि, िक्ती आयण उष्णता ही यर्रे्ची तीन रुपे आहते. िातील प्रत्िेक रुपाचे प्रात्ियक्षक पाहण्िाकररता  

आपल्िाला यर्दु्यत मंडलात बल्ब, यमक्ट्सर र् हीटर ही उपकरण ेर्ोडार्ी लागतील. यर्रे्च्िा िा यतन्ही रुपात र्ीर् 

प्रर्ाहाचे अनेक यनिम र् यसध्दांत लपलले ेआहते. यर्रे्चा अभ्िास करताना िा सर्व िोधांचा अभ्िास होणे गररे्चे आह.े  
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१) हहोल्टेर् -  (यर्दु्यत दाब) माध्िमातून ककर्ा र्ाहकातून यर्र्चे र्हन प्रर्ाहीत होण्िाकररता  र्ो दाब लागतो 

ककर्ा ज्िा दाबाने यर्रे्चे र्हन होते तो दाब म्हणरे्च हहोल्टेर् होि. िालाच इलेक्ट्रोमोटीहह फोसव असेही 

म्हणतात. हा दाब हहोल्टस् मध्ि ेमोर्ार्ा लागतो. 

२) डािरेक्ट्ट  करंट – यर्दु्यत प्रर्ाह हा ज्िास उपलब्धतेच्िा रठकाणाहून कमी उपलब्धतेच्िा रठकाणाकडे र्ाहतो. 

अिा यस्थर र् सातत्िाने र्ाहणार् िा प्रर्ाहास डािरेक्ट्ट करंट अस ेम्हणतात. िाला प्रचयलत भार्ेत डी.सी. करंट 

अस ेम्हणतात. हा बॅटरी, र्नरेटर ककर्ा रेक्ट्टीफािर िांपासून यमळतो. 

३) अल्टरनरेटग करंट – र्ाहकातून र्ाहणारा यर्दु्यत प्रर्ाह हा काही यनियमत अंतरान े यर्रुध्द ददिेन ेप्रर्ाहीत 

होतो. अिा यर्दु्यत प्रर्ाहास अल्टरनेरटग करंट अस े म्हणतात. िाला प्रचयलत भार्ेत ए.सी. करंट अस े

म्हणतात. िा करंटची यनर्ममती खूप मोठ्या प्रमाणात होत असत ेिाचे र्हनदेखील खूप लांब पिांत नेल ेर्ाते.  

४) रेयझस्टन्स – यर्रे्चे र्हन ज्िा माध्िमातून होते, त्िाचे मुख्ि तीन प्रकार आहते. १) िीघ्र र्ाहक २) मंद र्ाहक 

३) यर्रोधक. यर्दु्यत प्रर्ाह र् यर्दु्यत उपकरण ेिा मध्ि ेककर्ा र्ीरे्चे रुपांतर प्रकाि, िक्ती र् उष्णता िांमध्ि े

केल ेर्ात असताना र्ाहकाचे र्रील तीनही प्रकार अत्िंत महत्त्र्ाचे कािव करीत असतात. रेयझस्टन्स ह ेकमी 

अयधक तीव्रतेच ेर्ापरले र्ातात. 

५) रान्सीस्टर – र्ास्त यर्दु्यत दाबाच्िा प्रर्ाहाचे कमी यर्दु्यत दाबाच्िा प्रर्ाहात रुपांतर करणार् िा साधनाला 

रान्सीस्टर अस े म्हणतात. असे रान्सीस्टर ह े इलेक्ट्रीकल र् इलेक्ट्रॉयनक उपकरणामध्ि े अत्िंत महत्र्ाची 

भूयमका बर्ार्तात. 

६) कॅपसॅीटर – यर्दु्यत प्रर्ाह काही प्रमाणात साठयर्णे तसेच यर्दु्यत प्रर्ाहातील सामान्ि चढउतार यनियमत 

करुन सर्ककट मध्ि ेपाठयर्ण्िाचे काम कॅपॅसीटर करीत असतो. 

७) कनहहेंिनल – यर्दु्यत मंडलातील यर्दु्यत प्रर्ाह ज्िा ददिेन े र्ातो, त्िाला पॉयझटीहह चार्व अस े म्हणतात. 

र्ाहकातून र्ाहणारा ए.सी. करंट काही ठरायर्क अंतरान े यर्रुध्द ददिेने र्ाहतो, अिा र्ाहणार् िा करंटला 

कनहहेंिनल करंट अस ेम्हणतात.  

८) कंडक्ट्टीहह – यर्दु्यत प्रर्ाह, मंडलातनू र्ाहणार् िा मागावस अथर्ा उपकरणातून र्ाहणार् िा मागावस कंडक्ट्टीहह 

पाथ अस ेम्हणतात. सामान्िपणे हा मागव आपल्िाला उघड्या डोळ्िांनी रठणगीच्िा माध्िमातून, आकािातील 

कडाडणार् िा यर्रे्तून अथर्ा मोटार सािकलच्िा स्पाकव  प्लगमधून ददसून िेतो. 

९) र्टॅ (WATT) -   ह ेपॉर्र (िक्ती) मोर्ण्िाचे एकक आह.े ह ेएकक उर्ाव र्ापराचा दर दिवर्ते. १ हहोल्ट 

र्ीरे्चा दाब (voltage) असताना १Amp एर्ढा यर्दु्यत प्रर्ाह सकीटमधून र्ाहण्िासाठी १ watt एर्ढी 

िक्ती लागत.े  

१०)  ओहमचा यनिम – र्ािररगचे यडझाईन करताना र्सा लोडमधील उपकरणांचा यर्चार करार्ा लागतो तसाच 

तो हहोल्टेर्, करंट र् रेयझस्टन्सचाही यर्चार करार्ा लागतो. कारण िा सर्व बाबी एकमेकांर्र अर्लंबून 

आहते. त्िाचा एकमेकािी संबंध आहते िा िास्त्रज्ञाने िोधून काढल्िा. तो यनिम असा तापमान कािम 

असताना यर्दु्यत मंडलातून र्ाहणारा करंट हा त्िा सर्ककटला ददलेल्िा हहोल्टेर्च्िा सम प्रमाणात आयण 

यर्रोधाच्िा व्यस्त प्रमाणात असतो. 

Voltage = I * R 

यर्दु्यत र्ोडणीमध्ि ेर्रील सर्व गोष्टींचा अभ्िास करणे गररे्चे आह.े तुतावस आपण िा रठकाणी साधे  

र्ािररग (र्ोडणी) यिकणार आहोत. त्िासाठी आपल्िाला यर्दु्यत मंडलाकृती (डािग्रॅम) काढार्ी लागले. 
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प्रात्ियक्षकाच ेर्णवन र् तपयिलर्ार सचूना : साध ेसर्ककट र्ोडण्िास यिकण े

 

उदे्दि – साधे सर्ककट र्ोडण्िास यिकणे 

 

साधन े– स्कू्र ड्रािहहर, र्ािर कटर, टेस्टर, पक्कड 

 

सायहत्ि – फ्लेयक्ट्झबल र्ािर, होल्डर, यस्र्च, बल्ब इ. 

 

१. एक यस्र्च र्ापरुन एक ददर्ा लार्ण-े 

पूर्व तिारी – 

१. रे्गरे्गळी सांकेयतक यचन्ह ेपहार्ीत 

२. त्िा संबंयधत लागणारी र्ािर, यस्र्च, होल्डर, बल्ब घ्िार्ा  

३. पक्कड, र्ािर, कटर, स्कू्र ड्रािहहर, टेस्टर इ. 

 

यर्द्यतु   मडंलाकृती तिार करण.े 

 

कृती – 

१. होल्डरला दोन र्ािर र्ोडून घ्िा. 

२. त्िातील एक र्ािर यस्र्चच्िा एका टर्ममनला र्ोडा. 

३. यस्र्चच्िा दसुर् िा टर्ममनलला एक र्ािर र्ोडा. 

४. ररकाम्िा र्ािरची दोन टोके यर्दु्यत पुरर्ठ्याला र्ोडा. 

५. होल्डर मध्ि ेबल्ब बसर्ा. 

६. यस्र्च चाल ूकरा, बल्ब लागले. 

 

२. एक यस्र्च र्ापरुन दोन ददर् ेलार्ण े(यसररर् पध्दतीन)े 

पूर्व तिारी – 

१) रे्गरे्गळी सांकेयतक यचन्ह ेपहार्ीत. 

२) त्िा संबंयधत लागणारी र्ािर, यस्र्च, होल्डर, बल्ब घ्िार्ा.  

३) पक्कड, र्ािर, कटर, स्कू्र ड्रािहहर, टेस्टर इ. 

 

यर्द्यतु मडंलाकृती तिार करण.े 

 

कृती - 

१. िा र्ोडणीमध्ि ेदोन होल्डर र् दोन बल्ब र्ापरल ेआहते 

२. दोन होल्डरचे एक एक टर्ममनल एका र्ािरने र्ोडा 

३. आकृतीत दाखयर्ल्िा प्रमाण ेहोल्डरच्िा बारू्चे एक टोक र् यस्र्च कडील एक टोक यर्दु्यत पुरर्ठ्याला र्ोडा. 

 

आकृती ५.१ एक यस्र्च एक ददर्ा 

 
आकृती ५.२ एक यस्र्च दोन ददर् े
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४. होल्डर मध्ि ेबल्ब बसर्ा 

५. यस्र्च चाल ुकरा, दोन्ही बल्ब एकाच रे्ळी लागतील 

िा पध्दतीन ेआपण दोन पेक्षा र्ास्त बल्ब एकाच यसरीर् मध्ि ेर्ोडू िकतो. 

 

३. एक यस्र्च र्ापरुन दोन ददर् ेलार्ण े(समातंर पध्दतीन)े 

पूर्व तिारी – 

१) रे्गरे्गळी सांकेयतक यचन्ह ेपहार्ीत 

२) त्िा संबंधीत लागणारी र्ािर, यस्र्च, होल्डर, बल्ब घ्िार्ा  

३) पक्कड, र्ािर, कटर, स्कू्र ड्रािहहर, टेस्टर इ. 

 

यर्द्यतु मडंलाकृती तिार करण.े 

कृती – 

१. दोन होल्डर घ्िा, दोन बल्ब घ्िा. 

२. दोन होल्डरचे एक एक टर्ममनल एका र्ािरने र्ोडा.  

३. त्िातील एका र्ािरला T र्ॉईंट  देऊन त्िाचे दसुरे टोक यर्दु्यत पुरर्ठ्यासाठी ठेर्ा. 

४. दोन्ही होल्डरच्िा दसुर् िा टर्ममनलला र्ोडलेल्िा र्ािरला दसुर् िा एका र्ािर ने T र्ॉईंट द्या. 

५. त्िा र्ािरच ेदसुरे टोक यस्र्चच्िा एका टर्ममनलला र्ोडा. 

६. यस्र्चच्िा दसुर् िा टर्ममनलला एक र्ािर र्ोडून ती यर्दु्यत पुरर्ठ्यासाठी ठेर्ा. 

७. ज्िा रठकाणी T र्ॉईंट  घेतला आह.े अिा रठकाणी इन्सूलेिन टेप काळर्ीपूर्वक गुडंाळा. 

८. होल्डरमध्ि ेदोन्ही बल्ब बसर्ा. 

९. यर्दु्यत पुरर्ठ्यासाठी ठेर्लेल्िा र्ािर यर्दु्यत पुरर्ठ्याला र्ोडा. 

१०. यस्र्च सुरु करा, दोन्ही बल्ब लागतील. 

त्िाचप्रमाणे समांतर र्ोडणी पध्दतीन ेआपण दोनपेक्षा अयधक ददरे् एकाच यस्र्चने यनिंयत्रत्त करु िकतो 

र्से-  

यनष्कर्व – 

यसरीर् पध्दतीन ेदोन ककर्ा दोनपेक्षा र्ास्त ददरे् र्ोडण्िान े ददव्यांचा प्रकाि मंद पडतो. कारण िा प्रकारामध्िे सर्व 

ददव्यांमधून होल्टेर्ची यर्भागणी होते. परंत ु समांतर र्ोडणीमध्ि े सर्व ददव्यांना सारखेच हहोल्टेर् (डािरेक्ट्ट करंट) 

यमळत असल्िान ेह ेददरे् र्ास्त प्रकािमान असतात. 

दक्षता –  

१. होल्डर र् यस्र्चच्िा टर्ममनल मध्ि े र्ािर र्ोडताना इन्सूलिेन काढललेा भाग यिल्लक राहता कामा नि.े 

तसेच र्ािर पाठीमागे र्ळरू्न  बसर्ार्ी.  

२. र्ािरला ददलेला T र्ॉईंट  िोग्ि पध्दतीन ेइन्सूलेट  करार्ा. 

३. यिक्षकांनी स्र्तः सर्ककट र् र्ािररग तपासल्िायिर्ाि यस्र्च सुरु करु देऊ निे. 

४. यर्रे्चे काम करीत असताना पािात यस्लपर, बूट घालारे्त. 

५. प्रात्ियक्षक संपल्िार्र टेबलार्रील सर्व कचरा साफ करार्ा. 

 

 

स्र्ाध्िाि 

आकृती ५.3 (समातंर पध्दतीन)े 



25 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 

१. साधे र्ािररग म्हणरे् काि? 

२. होल्डर म्हणरे् काि? 

३. यस्र्चचे प्रकार सांगा. 

४. र्ािरच ेयर्यर्ध प्रकार सांगा. 

५. र्ािर र्ोडणीमध्ि ेकोणती दक्षता घ्िार्ी? 

६. समांतर र् एकसर र्ोडणी म्हणरे् काि? 

७. यर्यर्ध र्ािररगची मंडलाकृती तिार करा. 

 

सदंभव र् परूकर्ाचन  

 

मुक्त िकै्षयणक स्त्रोत र् यहहयडओ  साठी : www.learningwhiledoing.in  
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६. यर्ना र्ािररग करण े

 

काि यिकाल ? 

सर्वप्रमायणत कािवपद्धती र्ापरुन र्गावमधील / घरातील यर्न्िात ’यर्ना र्ािररग’करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

उदे्दि –  

१) यर्ना र्ािररग करता िेण.े  

२) र्न रे् र् टू रे् स्र्ीच चा र्ापर सांगता िेणे.  

३) िाळेच्िा र्ीन्िासाठी  ‘र्ीना र्ािररगचे’ सकीट काढता िेण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

प्रस्तार्ना – 

घरी अथर्ा कािावलिात र्ािररग करताना एका रठकाणाहून लार्लेला बल्ब दसुर् िा रठकाणाहून बंद करता िणे े

अथर्ा दसुर् िा रठकाणाहून लार्ललेा तोच बल्ब पयहल्िा रठकाणाहून बंद करण े अिा रीतीन े केलेल े र्ािररग 

यर्न्िासाठी, घरातील समोरच्िा दरर्ाज्िासाठी, मागच्िा दरर्ाज्िासाठी उपिोगी असत.े  

साधन े– 

पक्कड, स्कु्र ड्रािहहर, र्ािर कटर, टेस्टर. 

अभ्िास – 

आकृतीत दाखयर्लेली यस्थती ही, बल्ब लागण्िाची आह.े हा बल्ब दोन्ही यस्र्चकडून चालू अथर्ा बंद करता िेतो. िातून 

यर्दु्यत प्रर्ाह कसा र्ाहील आयण खंडीत होईल िाचा अभ्िास करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती – 

१. होल्डरच्िा एका टर्ममनलला एक र्ािर र्ोडा, ही न्िूरल र्ािर असेल. 

२. होल्डरच्िा दसुर् िा टर्ममनलला एक र्ािर र्ोडून यतच ेदसुरे टोक टू रे् यस्र्चच्िा मधल्िा टर्ममनलला र्ोडा. 

३. यस्र्चच्िा बारू्ला दोन्ही टर्ममनलला दोन र्ािर र्ोडून त्िा दसुर् िा यस्र्चच्िा टर्ममनलला तिाच प्रकारे र्ोडा. 

४. िा दसुर् िा टू रे् यस्र्चच्िा मधल्िा टर्ममनलला एक र्ािर र्ोडून ती फेर् (लाईन) साठी ठेर्ा. 

५. ही फेर् कररता र्ोडललेी र्ािर आयण होल्डरला र्ोडललेी न्िुरल र्ािर, यर्दु्यत पुरर्ठ्याला र्ोडा 

 

यर्नार्ािररग              आकृती ६.१             टूर्येस्र्च 

 



27 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

६. होल्डर मध्ि ेबल्ब बसर्ा, आयण प्रात्ियक्षक करुन पाहा, बल्ब प्रकायित होईल. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

१. यिक्षकांनी टू रे् यस्र्च उघडून दाखर्ारे् र् त्िाचे कािव समर्ारू्न सांगारे्. 

२. साधने र् सायहत्िाची मायहती देऊन यर्ध्िार्थिाांकडून र्ोडणी करुन घ्िार्ी. 

३. एका र्गवखोलीत अस ेर्ािररग करुन घ्िारे्. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१. यर्ना र्ािररगची मंडलाकृती काढून त्िातील सांकेयतक यचन्हांना नारे् द्या. 

२. यर्दु्यत प्रर्ाहाची ददिा दाखर्ा. 

३. लागणार् िा सायहत्िाची र् साधनांची िादी करा. 

४. यर्ना र्ािररग कृती यलहा. 

५. ददलेल्िा सायहत्िातून आयण साधनातून यर्ना र्ािररग करा. 
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७ गोडाऊन र्ािररग करण े

 

काि यिकाल ? 

सर्व प्रमायणत कािवपद्धती र्ापरुन गोडाऊन र्ािररग करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील अपयेक्षत कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

१) गोडाऊन र्ािररगच्िा माध्िमातून यर्यर्ध प्रकारच्िा यर्दु्यत र्ोडण्िा करण्िास यिकणे. 

२) र्ािररगच्िा माध्िमातून घरातील यर्यर्ध प्रकारचे र्ािररग करणेस यिकणे र् त्िासाठी होल्डर, टूरे् यस्र्च, 

र्ािररग र्ोडण्िाचे कौिल्ि आत्मसात करण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

आपल्िा िाळेतील यर्यर्ध खोल्िातंनू िा प्रकारच ेर्ािररग करा. 

 

साधन े: पक्कड, नोर्प्लािर, र्ािर, कटर, टेस्टर, स्कू्र-ड्रािहहर. 

 

सायहत्ि : र्नरे् यस्र्च एक, टूरे् यस्र्च दोन, 

होल्डर, बल्ब, तीन र्ािर. (लाल, यहरर्ी, 

यनळी) 

 

मडंलाकृती :  

 पयहल े यस्र्च ऑन केल्िानंतर पयहल्िा 

ददव्याचे सर्ककट पूणव होते र् तो ददर्ा लागतो. दसुरे यस्र्च ह ेटू रे् यस्र्च असल्िान ेत ेऑन करताच पयहला बल्ब यर्झून 

दसुर् िा बल्बसाठी केलेल ेसर्ककट पूणव होऊन दसुरा बल्ब लागतो. त्िाच प्रमाण ेयतसरे सर्ककट असत.े 

 

कृती :  

१) फेर् कररता लाल र्ािर यनर्डून ती र्न रे् यस्र्चच्िा एका टर्ममनलला र्ोडू. 

२) दसुर् िा टर्ममनलपासून यनघाललेी लाल र्ािर टू रे् यस्र्चच्िा मधल्िा टर्ममनलला र्ोडू. 

३) िा यस्र्च पासून एका टर्ममनलची र्ोडणी यनळ्िा रंगाच्िा र्ािरन ेकरुन ती पयहल्िा होल्डरला र्ोडू. 

४) टू रे् यस्र्चच्िा यतसर् िा टर्ममनल कडून लाल र्ािर र्ाडून ती पुढच्िा यस्र्चच्िा मधल्िा टर्ममनलला र्ोडू. 

५) त्िा टू रे् यस्र्च मधून एक टर्ममनलला यनळी र्ािर र्ोडून ती दसुर् िा होल्डरला र्ोडू. 

६) टू रे् यस्र्चच्िा यतसर् िा टर्ममनलला यहरर्ी र्ािर र्ोडून ती यतसर् िा होल्डरला र्ोडू. 

७) यतसर् िा होल्डरच्िा दसुर् िा टर्ममनलकडून यहरर्ी र्ािर र्ोडून ती अनुक्रम ेदसुर् िा र् पयहल्िा होल्डरला र्ोडू. 

ही न्िूरल र्ािर असेल. 

आकृती  ७.१ मंडलाकृती 
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८) होल्डर मध्ि ेबल्ब बसरू्. 

९) फेर् र् न्िूरल र्ािरला कनेक्ट्िन देऊ आयण प्रात्ियक्षक पाहू. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

१) सर्ककट पूणव झाल्िानंतर यिक्षकांनी स्र्तः टेस्ट घ्िार्ी. 

२) फेर् र्ािरला यस्र्च बसयर्ले आह ेका, िाची खात्री करार्ी. 

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

यर्ना र्ािररग मध्ि ेआपण ज्िा प्रमाण ेएक ददर्ा दोन रठकाणाहुन यनिोयर्त करतो.  तसेच पण त्िापुढच्िा 

सर्ककटचा अभ्िास करणेसाठी गोडाउन र्ािररग यिकण े आर्श्िक आह.े गोडाउन मध्ि ेएका नंतर एक अिा खोल्िा 

असतात. आपण खोलीत प्ररे्ि केला की यस्र्च ऑन करुन बल्ब लागतो. पुढच्िा खोलीत प्ररे्ि करुन तेथील यस्र्च सुरु 

केला की मागील खोलीतील बल्ब यर्झून िा खोलीतील लागतो. तसेच पुढच्िा खोलीत देखील. रे्हहा आपण परत िेऊ 

तेहहा यस्र्च ऑफ करताच यतसर् िा खोलीतील बल्ब बंद होतो आयण दसुर् िा खोलीत बल्ब लागतो. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) यर्ना र्ािररगचे रेखाटन करा. 

२) गोडाऊन र्ािररगचे रेखाटन करा. 

३) र्न रे्, टू रे् यस्र्च मधील फरक सांगा. 

४) रेखाटनातील यचन्हांचे स्पष्टीकरण यलहा. 
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८ अर्थथग करण े

 

काि यिकाल ? 

 

उदे्दि : यर्दु्यत मंडलाच्िा उपकरणांना प्लेट अर्थथग करण्िास यिकण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

१) अर्थथगसाठी र्ापरली र्ाणारी सायहत्िे ओळखण े 

२) अर्थथग करण्िासाठी आकृती काढण े

३) िोग्ि सायहत्ि आयण साधने र्ापरून अर्थथग करता िणेे.  

४) अर्थथगचा  उदे्दि स्पष्ट करता िणेे.  

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

काही रे्ळेला घरातील अर्थथग तुटलले ेअसत ेअिा रे्ळी होणार् िा धोक्ट्िाबद्दल र्ागरुकता करार्ी. िाळा र् गार्ामध्िे 

पाहणी करुण गररे्च्िा रठकाणी अर्थथग करुन द्यारे्. 

 

साधन े: रटकार्, पहार, फार्डे, घमेल,े बादली, पक्कड, स्पॅनर इ. 

 

सायहत्ि : अर्थथग प्लेट, र्ी.आि. पाईप, मीठ, कोळसा, यर्टांचे तुकडे 

र्ाळू, फनेल, यपतळी नट बोल्ट, अर्थथग र्ािर, (ही र्ािर सर्ककट मधून 

र्ाहणार् िा करंटच्िा दपु्पट करंट र्ाहून नेईन एर्ढ्या र्ाडीची असार्ी. 

 

कृती :  

१) अर्थथगसाठी साधारणपण े एक चौरस यमटरचा र् दोन 

यमटरचा खड्डा खोदा. 

२) तांब्िाची ककर्ा कास्ट आिनवची ६०से.मी ⅹ ६०से.मी आकाराची आयण ०.५ से.मी. र्ाडीची अर्थथग प्लेट घ्िा. 

३) १४ गेर्ची कॉपर र्ािर प्लेटला नट बोल्ट न ेघट्ट र्ोडा र् र्ी.आि. पाईप मधून बाहरे काढा. 

४) खड्ड्ड्याच्िा मध्िभागी हा पाईप उभा करा आयण त्िाच्िा आरू्बारू्ने मीठ, कोळसा, यर्टांचे तुकडे, र्ाळू िाचे 

१५ सें.मी. च्िा र्ाडीचे एका आड एक थर द्या. 

५) पाईपर्र फनेल बसरू्न त्िात पाणी ओता. 

६) अर्थथग पाईपला अर्थथग र्ािर नटबोल्टने र्ोडा. 

७) अर्थथग र्ािरचे ह ेटोक मंडळातील अर्थथगसाठी र्ोडा. 

८) अर्थथग सलगता टेस्ट लॅम्पन ेतपासा. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

आकृती  8.१  अर्थथग 
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ज्िा रठकाणी अर्थथगसाठी खड्डा खोदार्ािाचा आह ेतेथील र्यमनीची प्रत पाहून मगच तिी हत्िारे र्ापरार्ीत र् िा 

हत्िारांपासून ईर्ा होणार नाही िाची दक्षता घ्िार्ी. 

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

 

प्रस्तार्ना – 

 उपकरण ककर्ा उपकरणाच्िा आतील धातूच्िा बॉडीमधून यलकेर् करंट र्ाढू लागल्िास तो भाग लाईहह 

(यर्दु्यत भाररत) होतो. र्ािरर्रील इन्सूलेिन खराब झाल्िामुळे अथर्ा अर्ार्र्ी इन्सूलिेन काढून र्ोडणी केल्िामुळे 

अथर्ा लूर् कनेक्ट्िनमुळे अथर्ा इतर काही कारणामुळे र्ािरच ेइन्सूलिेन खराब होते. त्िामुळे उपकरण, िंत्राचे भाग 

लाईहह (यर्दु्यत भाररत) होतात. अर्थथग नसल्िास अिा भागाला हात लागल्िास मिीन र्ापरणार् िा व्यक्तीस गंभीर 

िॉक बसण्िाची िक्ट्िता असत.े पण मिीनच्िा, उपकरणाच्िा धातुचे भाग व्यर्यस्थत अर्थथग केलेल े असल्िास 

मिीनच्िा संपकावत िेणार् िा व्यक्तीस िॉक बसू िकत नाही. 

 र्ीर् ही नेहमी कमी अडथळे / यर्रोध (रेयर्स्टन्स) असलले्िा पदाथावतून र्ाहत.े तसेच र्ीर् ही र्ास्त यर्दु्यत 

दाबाकडून कमी यर्दु्यत दाब (हहोल्टेर्) असलले्िा भागाकडे र्ाते. र्यमनीचे हहोल्टेर् ह ेिून्ि (0) मानल ेगेल ेआह.े 

म्हणरे्च र्ीर् ही र्यमनीकडे प्राधान्िाने र्ाहू िकते. यलकेर् झालेली र्ीर् ही माणसाच्िा िरीराअगोदर सहर्पणे 

र्यमनीकडे र्ाहून नेली र्ाईल, अिी व्यर्स्था करण ेम्हणरे्च अर्थथग करण ेहोि. अर्थथग कंडक्ट्टरचा रोध माणसाच्िा / 

प्रायणमात्रांच्िा रोधापेक्षा (रेयर्स्टन्स) अयतिि कमी असल्िाने सकीटमध्िे यलकेर् प्रर्ाह असल्िास तो अर्थथगच्िा 

तारेतून र्यमनीकडे र्ातो. त्िामुळे आपणास िॉक टाळता िेतो. म्हणून यर्रे्िी संबंयधत सर्व उपकरणांना ककर्ा त्िाच्िा 

प्रत्िेक भागास अर्थथग करण ेअयतिि आर्श्िक असत.े 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) अर्थथग का करार्िाचे असत?े  

२) अर्थथगच्िा खड्ड्ड्यात कोणते यमश्रण र् का घालतात? 

३) यर्रे्चा िॉक केहहा लागतो? 

४) यर्दु्यत उपकरण ेर्ळण्िाची कारण ेसांगा. 

५) खड्ड्ड्याची रचना र् आकृती काढा. 
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९ फ्िरू् र् त्िाच ेमहत्र् 

 

काि यिकाल ? 

 

फ्िूर् र्ािरची  यनयिती करण्िास यिकणे.  

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

१) फ्िूर् तार, सर्ककट आकृतीनुसार तिार करणे. 

२) दकती गेर्च्िा तारेमधनू दकती करंट र्ाहतो ह ेमायहत असणे. 

३) फ्िूर् तार कोणत्िा धातूची आह,े ह ेमायहत असणे. 

४) रे्गरे्गळ्िा फ्िूर् बाबतची मायहती असणे. 

५) फ्िूर्, कॅररअर मधून काढणे र् तार बदलून पुन्हा बसयर्णे. 

६) सुरयक्षततेचे यनिम मायहती असणे. 

 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

 

१) आपल्िा िाळेतील र्गवखोलीमध्ि,े ऑदफसमध्ि,े प्रिोग िाळेमध्ि ेयर्दु्यत प्रर्ाहाचा रे्गरे्गळा लोड असेल त्िा 

प्रत्िेक रठकाणच्िा ददव्यांचा यर्दु्यत उपकरणांचा दकती रॅ्ट लोड आह,े त्िाची बेरीर् करुन खाली ‘फ्िुर् र्ािर 

किी यनर्डाल’ िा ददलेल्िा कोष्टकाप्रमाण ेदकती अॅम्पीअरची फ्िूर् तार लागेल िाची मायहती काढा आयण तथे े

दकटकॅट फ्िूर् िुयनट  बसर्ा. 

२) गार्ातील रे्गरे्गळ्िा घरातनू यर्दु्यत लोडप्रमाण े फ्िूर् तार 

िोग्ि प्रकारची आह ेका ? िाची पाहणी करा. 

३) ह े करीत असताना र्रती ददलेल्िा सार्धानतेच्िा यनिमांचे 

काटेकोरपणे पालन करा. 

४) दकती गेर्च्िा तारेमधनू दकती करंट र्ाहतो िा संबंधीचा तक्ता 

आपल्िा यर्भागामध्िे असण ेगररे्चे आह.े 

 

साधन े: स्कू्र-ड्रािहहर, र्ािर कटर, टेस्टर, पक्कड इत्िादी. 

 

सायहत्ि : फ्िूर् र्ािर, फ्लेक्ट्झीबल र्ािर, यस्र्च, रेग्िूलेटर,  अ ॅमीटर (O ३०A), दकट कॅट फ्िरू्. 

 

कृती : 

१) आकृती मधील मंडलाप्रमाण ेर्ोडणी करा. 

२) उपकरण म्हणून इस्त्री ककर्ा यहटरसारखे खूप र्ीर् लागणारे उपकरण र्ोडा. 

आकृती  9.१ मंडलाकृती 
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३) फ्िूर् होल्डर मध्ि े प्रथम एक ३७ गेर्ची तार टाका. रेग्िूलटेर दफररू्न करंट र्ाढर्ा र् दकती   अ ॅम्पीअरला 

र्ळाली ते पहा. 

४) अिा ररतीन ेसंबंधीत लोडकररता कोणती फ्िूर् असार्ी िाची यनयिती करता िेत.े 

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

संबंयधत यर्र्िाचे प्रास्तायर्क करताना कामाचे स्र्रुप , महत्र् यर्िद करणे; तसेच सुरयक्षततेचे उपाि सांगणे.  

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

 

प्रस्तार्ना 

र्ािररग मध्ि ेबर् िाच रे्ळा काही कारणांमुळे दोर् यनमावण होतात. फेर् र् न्िुरल ककर्ा फेर् र् अर्थथग तार 

िांचा एकमेकांस स्पिव झाल्िास यर्दु्यत मंडळात फेर् कडून यर्दु्यतप्रर्ाह प्रचंड प्रमाणात र्ाहू लागतो. अिा रे्ळी 

घरातील ददरे्, पंखे, टी.हही. इ. उपकरण ेसुरु असल्िास िा मोठ्या प्रमाणात र्ाहत असलले्िा यर्दु्यत प्रर्ाहामुळे ही 

उपकरण े र्ळण्िाची िक्ट्िता असत.े अिारे्ळी हा प्रर्ाह खंडीत करण े अत्िंत आर्श्िक असत.े िासाठी केलले्िा 

व्यर्स्थेला फ्िूर् अस े म्हणतात. काही रे्ळेला घरामध्ि ेिेणारा यर्दु्यत पुरर्ठा हा मुख्ितः पॉर्र हाऊस ककर्ा र्ीर् 

बोडावकडून होत असतो. िा यर्दु्यत पुरर्ठ्यामध्ि े काही कारणास्तर् अचानक मोठी र्ाढ होऊन घरातील यर्दु्यत 

उपकरणांना धोका पोचू िकतो. आकािात चमचमणार् िा यर्दु्यत प्रपाताचा घरातील यर्दु्यत मंडळार्र आघात होऊन 

मोठ्या दघुवटना घडल्िाची उदाहरण ेआहते. ह ेधोके टाळण्िाकररता यर्दु्यत मंडलात फ्िूर् बसयर्णे अपररहािव आह.े 

 

फ्िरू्च ेकािव :  

 सर्वसाधारण यस्थतीमध्ि ेसर्ककट मधून रे्र्ढा करंट र्ाहतो, तेर्ढाच करंट फ्िूर् र्ािर मधून ही र्ाहत असतो. 

अिा रे्ळी फ्िूर् र्ािर मध्ि ेअल्पिी उष्णता यनमावण हात असते. मात्र िा उष्णतेमुळे फ्िूर् तार यर्तळत नाही. परंत ु

सर्ककट मध्ि ेर्सर्सा लोड र्ाढेल त्िा प्रमाणात सर्ककट मधून र्ाहणार् िा करंट मध्ि ेर्ाढ होते. त्िामुळे यनमावण होणार् िा 

उष्णतेन ेफ्िूर् र्ािर यर्तळते र् यर्दु्यत पुरर्ठा खंडीत होतो. ही फ्िूर् र्ािर (िुयनट) यनर्डताना यर्दु्यत मंडलार्र 

दकती लोड आह,े ह ेपाहून मगच त्िा प्रमाणात फ्िूर् तारेची निश्चिनि करार्ी लागत.े 

 

फ्िरू् तारेसाठी र्ापरल ेर्ाणारे धात ू:  

 फ्िूर्ची प्रर्ाह र्ाहून नेण्िाची क्षमता ही त्िाकररता र्ापरल्िा र्ाणार् िा धातूर्र अर्लंबून असत.े िक्ट्ितो 

कमी यर्तळण सबद ूअसलेल्िा धातूची फ्िूर् तारेकररता यनर्ड करतात. रटन, कथील, यिसे िांच्िा यमश्र धातूंपासून कमी 

करंट क्षमतेच ेफ्िूर् बनयर्तात. यर्तळण सबद ूकमी असलले्िा धातूच्िा तारेचासुध्दा फ्िूर् तार बनयर्ण्िासाठी उपिोग 

करतात. उदा. तांबे, चांदी इत्िादी. 

 बर् िाच रे्ळेला व्यर्हारात फ्िूर्च्िा र्ागी कुठलीतरी तार बसयर्ण्िाची सर्ि असत.े पण त्िातून र्ाहणार् िा 

प्रर्ाहाची मात्रा र्ास्त असेल तर फ्िूर् असून नसल्िा सारखीच आह.े त्िामुळे संभर्णारे धोके टळू िकत नाहीत. 

 

 फ्िरू् तार र्ोडताना घ्िार्िाच्िा दक्षता : 
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 फ्िूर् तार िास्त्रिुध्द पध्दतीन ेर्ोडली पायहरे्. सर्ककटच्िा लोडच्िा प्रमाणात िोग्ि आकाराची फ्िूर् लार्ार्ी 

लागत.े फ्िूर् ही नेहमी फेर् र्ािर मध्ि ेबसर्ार्ी लागत.े आपल्िा घरी र्ीर् यमटरच्िा िेर्ारी र्ो फ्िूर् असतो, त्िाचा 

बेस र् टॉप (झाकणे) हा यचनी मातीचा असतो. कारण, प्रमाणापेक्षा यर्दु्यत प्रर्ाह अचानक र्ाढतो त्िारे्ळी फ्िूर् तार 

र्ळून त्िाच्िा रठणग्िा उडतात ककर्ा यर्रे्चा लोळ उठतो, अिा रे्ळी कोणताही धोका यनमावण होऊ नि ेम्हणून िुयनट  

बनयर्लेल ेअसत;े  तसेच फ्िूर् तार बदलण ेसोिीचे हहारे् िा प्रकारची रचना िा िुयनटमध्िे असत.े फ्िूर् तार कॉन्टॅक्ट्ट 

स्कू्र मध्ि ेर्ोडताना, र्ॉिसवच्िा खाली आयण स्कू्र यपळताना ज्िा ददिेन ेघट्ट होतो त्िाच ददिेने तारेचे हुक करुन ती घट्ट 

करतात. त्िानंतर तेथ ेतार र्ास्तीची यिल्लक रायहल्िास फ्िूर्चा टॉप काढताना ककर्ा बसर्ताना तारेला स्पिव होऊन 

िॉक बसण्िाची िक्ट्िता असत.े फ्िूर्चा टॉप, बेस मधून बाहरे काढताना सप्लाि कडील बारू् प्रथम रे्गळी करुन नंतर 

लोड कडील बारू् रे्गळी करतात आयण बसयर्ताना लोड कडील बारू् अगोदर बसरू्न नंतर सप्लाि कडील बारू् 

बसर्ार्ी फ्िूर् तार ही एकेरी र्ापरार्ी, पीळ देउन ती दहुरेी करु नि.े    

फ्िरू् र्ािर किी यनर्डाल : 

 प्रथम घरातील एकंदर लोड दकती आह ेिाचा यहिोब करु.  

समर्ा =  ६० रॅ्ट चे २ बल्ब   = १२० रॅ्ट 

 १०० रॅ्ट चा १ टी. हही. = १०० रॅ्ट 

 ४० रॅ्ट ची १ ट्यूब   = ४०   रॅ्ट     

 एकूण र्ोड    = २६० रॅ्ट 

 

घरी पुरर्ठा होणारा यर्दु्यत प्रर्ाह २३० हहोल्ट 

  

अॅम्पीअर (A) =    

 

 

             A  =  

 

             A  = १.१३ म्हणून िेथ े२ अॅम्पीअरची फ्िूर् तार र्ापरार्ी. (२ अॅम्पीअरची फ्िूर् तार बार्ारातून आणून 

त्िाचा गेर् मोर्ार्ा.) 

फ्िरू् ियुनटच ेप्रकार : 

 आपल्िा घरी यर्दु्यत यमटरच्िा िेर्ारी बसयर्लेले फ्िूर् िुयनट  (यचनी मातीचे) आपण पायहल ेआहचे आयण 

त्िाचा अभ्िासदेखील आपण केला आह.े िाच प्रकारचे कािव करणारी रे्गरे्गळी फ्िूर् िुयनट  असून ती रे्गरे्गळ्िा 

र्ॅट (w) 

 हहोल्टेर् (v) 

२६०  

२३० 

    

आकृती  9.२ फ्िूर् ियुनट  च ेप्रकार 
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यर्दु्यत उपकरणात बसयर्लेली असतात. उदा. यर्यर्ध इलेक्ट्रॉयनक उपकरण,े मािक्रोरे्हह,  अमॅ्प्लीफािरची र्ािर 

इत्िादी. ही फ्िूर् िुयनट  र्ळली असेल तर त्िातील फ्िूर् तार बदलता िेत नसून फ्िूर् िुयनटच बदलारे् लागत.े 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) फ्िूर् र्ािर यनयितीसाठी कोणकोणते सायहत्ि र्ापरारे् लागत.े 

२) फ्िूर् र्ािर कोणत्िा धात ूपासून तिार होते? 

३) करंट मोर्ण्िाचे सूत्र सांगा. 

४) फ्िूर् र्ािरच ेमहत्त्र् सांगा र् ती का र्ापरार्ी ? 

५) फ्िूर् तारेचे रे्गरे्गळे प्रकार सांगा. 

६) फ्िूर् तार ही कोणत्िा कारणाने र्ळाली ह ेकसे ओळखाल ? 
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१० M.C.B. 

 

काि यिकाल ? 

 

फ्िूर् प्रमाणेच ककर्ा फ्िूर् ऐर्र्ी M.C.B. बसयर्ण्िास यिकणे 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सेर्ा / प्रात्ियक्षके 

 

खराब झालेल्िा सर्व फ्िूर् बदलून त्िा रठकाणी M.C.B. बसयर्णे 

 

संबयंधत यर्र्िक ज्ञान 

 

प्रस्तार्ना  

 

यमनीएचर सर्ककट िेकर : 

 यमनीएचर सर्ककट िेकर हा एक फ्िूर्ला उत्तम पिावि आह.े िामध्ि े फ्िूर्चेच कािव होते. परंत ू त े अत्िंत  

सुरयक्षत होते. तुलनात्मक अभ्िास करता सर्ककटमधील यर्दु्यत प्रर्ाह प्रमाणापेक्षा अचानक र्ास्त र्ाढला म्हणरे् 

फ्िूर्तार र्ळून प्रर्ाह खंडीत होतो परंत ू M.C.B. मध्ि े फ्िूर्तार नसत े त्िामुळे ती र्ळण्िाचा प्रश्नच िेत नाही. 

फ्िूर्ची तार आपल्िाला बदलण्िासाठी फ्िूर्चे झाकण र्ाढून ती बसर्ार्ी लागत.े परंत ू M.C.B. सर्ककट एका घट्ट 

बंददस्त बॉक्ट्स मध्ि े असल्िान े ती खोलण्िाचा प्रश्न िेत नाही. फ्िूर्पके्षा M.C.B. हाताळण े सोप्पे असत.े त्िामुळे 

घरातील र्ािरींग मध्िे M.C.B. र्ापरणे अपररहािव आह.े  

 

M.C.B. च ेकािव : 

 यर्दु्यत उपकरणातील यबघाडामुळे, िॉटव सर्ककटमुळे ककर्ा यर्दु्यत प्रर्ाह अचानक र्ाढल्िाने रे् धोके संभर्तात 

त्िापासून बचार् होण्िासाठी तात्काळ यर्दु्यत पुरर्ठा बंद करण्िाचे काम M.C.B. करतो. ह ेसर्ककट िेककगचे कािव दोन 

पध्दतीन ेहोते. 

१) यर्दु्यत मंडळातील र्ीर् पुरर्ठा ज्िा रे्ळी सातत्िाने र्ाढतो त्िारे्ळी M.C.B. िुनीट मध्ि ेअसललेी यर्यिष्ट  

धातूची पट्टी उष्णतेमुळे प्रसरण पाऊन बेंड 

होते (र्ाकते) आयण सर्ककटचे कॉन्टॅक्ट्ट रे्गळे 

होतात आयण प्रर्ाह खंडीत होतो.  

२) यर्दु्यत मंडळात काही यबघाडामुळे िॉटव 

सर्ककट होते आयण यर्दु्यत प्रर्ाह अचानक 

र्ाढतो, त्िारे्ळी M.C.B. मध्ि े यर्दु्यत 

चंुबकीि पररणाम घडून िांयत्रक पध्दतीन े

सर्ककटचे कॉन्टॅक्ट्ट रे्गळे होतात आयण यर्दु्यत 

प्रर्ाह खंडीत होतो. 

 

M.C.B. ची रचना :  
आकृती १0.१  M.C.B. ची अतंगवत रचना / बाह्य रचना 
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 M.C.B. ही एक घट्ट, बंददस्त पटेी असत.े ती दरुुस्ती लािक असत नाही. त्िामुळे त्िात काही यबघाड झाल्िास 

आपल्िाला त्िाच र्ागी दसुरे M.C.B. बसर्ारे् लागत.े िाच्िा रचनेच ेतीन भाग असतात. 

१) बॉक्ट्स : मर्बूत अिा ओतीर् ररर्ीड न ेबनयर्लेली ही पेटी असून िामध्िे M.C.B. ची रचना घट्ट बसयर्लेली 

असत.े 

२) िांयत्रक रचना : यर्दु्यत पुरर्ठा खंडीत होताना ही िांयत्रक कािवप्रणाली कािावयन्र्त होऊन कॉन्टॅक्ट्ट रे्गळे 

होतात. तसेच हातान ेयस्र्च ऑन / ऑफ करताना िांयत्रक कािव प्रणाली काम करत.े 

३) र्ीर् प्रर्ाह खडंीत करणारी िंत्रणा : हा भाग अत्िंत महत्त्र्ाचा असून संरे्दनिील असतो. ही िंत्रणा दोन 

पध्दतीन ेकािव करते. १) प्रमाणापेक्षा र्ास्त यर्दु्यत प्रर्ाह र्ाढल्िान ेउष्णता र्ाढून धातूचे प्रसरण होऊन र्ीर् 

प्रर्ाह खंडीत होतो. आयण २) िॉटव सर्ककट मुळे यर्दु्यत प्रर्ाह र्ाढून यर्दु्यत चंुबकीि िक्ती कािावन्र्ीत होते. 

आयण यर्दु्यत पुरर्ठा खंडीत होतो. 

४) M.C.B. चा एकूण तीन यस्थती असतात. १) बदं २) सरुु ३) ररप : बारू्ची आकृती काळर्ी पूर्वक पहा. 

आपल्िाला सर्ककट, िेक करणार् िा तीन िंत्रणा ददसतील. िामध्ि ेएक धातूची पट्टी, एक ररप कॉईल आयण 

हातान े बंद / सुरु करण्िाचा नॉब ददसेल. सर्ककट मध्ि ेपॉर्र टर्ममनल, धातूची पट्टी करंट कॉईल ककर्ा ररप 

कॉईल, बदलणारे कॉन्टॅक्ट्ट, कािमचे कॉन्टॅक्ट्ट आयण साईड टर्ममनल असे सर्व एका सेरीर्मध्ि े र्ोडलले े

असतात. 

५) सरुयक्षतता : दकटकॅट फ्िूर्च्िा तुलनते M.C.B. अत्िंत सुरयक्षत  असत.े आणीबाणीच्िा रे्ळी, ज्िारे्ळी M.C.B. 
ररप होतो, त्िारे्ळी बाहरेील नॉब ऑफ यस्थतीत िेतो. सर्ककट मधील (लोड मधील) दोर् दरुुस्त करुन हा नॉब 

ऑन यस्थतीत नेल्िास यर्दु्यत प्रर्ाह पूर्वर्त सुरु होतो. तसेच लोड मधील यर्दु्यत पुरर्ठा सुरु करण्िासाठी िा 

नॉबचा उपिोग होतो. घरातील यर्यर्ध लोड कररता रे्गरे्गळी M.C.B. र्ापरतात. ज्िारे्ळी M.C.B. खराब 

होतो त्िारे्ळी त्िार्ागी दसुरा र्ापरार्ा लागातो. 

६) कािावनभुर् : आपल्िा घरात ककर्ा िाळेमध्ि े र्ीर् यमटरच्िा बोडवर्र M.C.B. बसर्ा. आयण त्िाला 

फ्िूर्प्रमाणेच कनेक्ट्िन घ्िा. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) M.C.B. चे तत्त्र् सांगा ? 

२) M.C.B. कोणते कािव करतो ? 

३) फ्िूर् आयण M.C.B.  मधील फरक सांगा. 

४) M.C.B. मधील र्ीर् पुरर्ठा कोणकोणत्िा प्रसंगी खंडीत होतो? 

५) M.C.B. च्िा रे्गरे्गळ्िा यस्थतीचे र्णवन करा.  
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११ सोल्डररग करण े

 

काि यिकाल ? 

सोल्डरींगचा उपिोग करून साधे र्ोड ककर्ा इलेक्ट्रॉयनक्ट्स सकीट तिार करणे.  

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

 

१) सोल्डरींग गणचा उपिोग करून मूलभूत इलेक्ट्रॉयनक्ट्स र्ोडण.े  

२) र्ािर, साधने, उपकरण ेिांचा र्ोड सोल्डररग करुन देण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

सोल्डरींग करून LED लाईट तिार करण ेककर्ा ददलले्िा सर्ककट डािग्राम  पासून सोपे इलके्ट्रॉयनक सर्ककट  (hobby 

kit) तिार करण ेउदा.  दरर्ार्ाची घंटा, पाणी यनिंत्रण गर्र इ. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना   

 

संबंयधत यर्र्िाचे प्रास्तायर्क करताना कामाचे स्र्रुप, महत्र् यर्िद करण.े तसेच सुरयक्षततेचे उपाि सांगणे. इंटरनेट 

र्र यर्यर्ध LEDलाईट च ेसर्ककट उपलब्ध आहते, ते पण र्ापरता िेतील.  

 

संबंयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

सोल्डररगची आर्श्िकता : 

 कंडक्ट्टरच्िा र्ॉईंटची िांयत्रक िक्ती र् कंडक्ट्टीहहीटी र्ाढयर्णेसाठी 

सोल्डररगची आर्श्िकता असत.े इलेक्ट्रीकल इनस्टॉलेिनमध्िे कंडक्ट्टसवला रे्गरे्गळे 

र्ोड देण्िाचे प्रसंग नेहमी िेतात. र्ोड ददल्िामुळे एकूण कंडक्ट्टरची िांयत्रक िक्ती मुळ 

िक्तीपेक्षा कमी होते. त्िामुळे कंडक्ट्टर कमकुर्त बनतो. पुष्कळ रे्ळा र्ोड मर्बूत 

असतोच अस े नाही, तेथ े र्ोड सैल राहण्िाची िक्ट्िता असत.े त्िामुळे र्ाहकाची 

र्ाहकक्षमता कमी होते. हा र्ोड अर्ून सैल झाल्िास थोड्याश्िा धक्ट्क्ट्िानेही तेथे स्पार्ककग होते. र् तेथे काबवन चढून 

प्रर्ाहात यर्रोध र्ाढतो. कंडक्ट्टर गरम होतो आयण प्रर्ाह खंडीत होऊ िकतो म्हणून कंडक्ट्टरच्िा र्ोडार्र सोल्डररग 

करण ेआर्श्िक आह.े 

 

सोल्डररग कस ेअसार् े: 

 सोल्डररग करण्िासाठी र्ो यमश्रधातू र्ापरला 

र्ातो त्िास सोल्डर अस े म्हणतात. िास सोल्डररग मेटल 

अथर्ा दफलर असेही म्हणतात. यर्दु्यत क्षेत्रात सोल्डर म्हणून 

 
आकृती 11.1 सोल्डररग 

इलके्ट्रीक गण 

आकृती 11.2 सोल्डररग मडंळाकृती 
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लेड (यिसे) र् टीन (कथील) िांचा यमश्रधात ूर्ापरला र्ातो, कारण िांमध्ि ेखालील गणुधमव असतात, रे् आर्श्िक 

आहते. 

१) रे् दोन धात ू एकमेकांस र्ोडार्िाचे आहते, त्िा धातूच्िा यर्तळणसबदपूेक्षा सोल्डरचा यर्तळण सबद ू कमी 

असला पायहरे्. 

२) सोल्डररग मेटल ह ेर्ोडार्र सर्व र्ागी सारखे पसरल ेपायहरे्. 

३) सोल्डर यर्तळल्िार्र फार लर्कर ऑक्ट्साईड न होणारा पायहरे्. 

४) सोल्डर हा यर्रे्चा चांगला कंडक्ट्टर असला पायहरे्. 

५) गंर् प्रयतबंधक असला पायहरे्. 

 

सोल्डररगच ेप्रकार : 

१) रटनमन्स सोल्डर : िामध्ि े रटन ५०% र् लेड ५०% अस े यमश्रण असत.े िाचा यर्तळण सबद ू २०० से. 

असतो. िाचा उपिोग फाईन सोल्डररग साठी केला र्ातो. 

२) इलके्ट्रीिीअन सोल्डर : िामध्ि ेरटन ६०% र् लडे ४०% अस ेयमश्रण असत.े िाचा यर्तळण सबद ू१८५ से. 

असतो. िाचा उपिोग रटसनग र् र्ािर र्ॉईंटसाठी, इलेक्ट्रॉयनक उपकरणामध्ि,े मोटार र्ाईंसडग मध्िे केला 

र्ातो. 

३) रेझीन कोअडव सोल्डर : रेझीन कोअर म्हणरे् सोल्डररग मेटलचा तंतूमि र्ािर होि. हा इलेक्ट्रीिीअन 

सोल्डरच असतो. परंत ूिार्र रेझीन फ्लक्ट्स लार्लेल ेअसत.े िाचा उपिोग रेयडओ, टी.हही. अिा इलेक्ट्रॉयनक 

उपकरणातील लहान लहान र्ािसव र्ोडण्िाकररता केला र्ातो. 

सोल्डररग फ्लक्ट्स : 

 सोल्डररग करण्िापूर्ी त्िा पृष्ठभागार्रील धूळ, घाण, राख िांसारखे पदाथव काढून टाकण्िासाठी र्ो पदाथव 

र्ापरला र्ातो, त्िास सोल्डररग फ्लक्ट्स अस ेम्हणतात. 

सोल्डररग फ्लक्ट्सची आर्श्िकता – १)  ऑक्ट्सीडेिनची क्रीिा (राख बनण्िाची क्रीिा होऊ नि े म्हणून)  २) सर्व 

रठकाणी सोल्डर समप्रमाणात पसरण्िास मदत हहार्ी म्हणून. ३) र्ोड लर्कर थंड हहार्ा म्हणून.  ४) सोल्डररगमध्ि े

हरे्चे बुडबुडे राहू निेत म्हणून. 

 

सोल्डररग कस ेकराल ? :  

 सोल्डररग करताना िोग्ि कॅपॅयसटीचा सोल्डररग गन, यर्दु्यत पुरर्ठ्यािी र्ोडून गरम करार्ा. ज्िा भागाला 

सोल्डररग करािचे आह,े तो भाग स्र्च्छ करार्ा. साफ केलेल्िा कंडक्ट्टरर्र िोग्ि ते फ्लक्ट्स लार्ारे्. नंतर गनच्िा 

बीटार्र सोल्डर यर्तळरू्न घ्िारे्. आयण र्ोडाच्िा रठकाणी बीट ठेऊन डाग द्यार्ा अिा प्रकारचे डाग देऊन यर्यर्ध 

यर्दु्यत मंडळे र्ोडा. 

सचूना : यसररर् सकीटमध्िे हहोल्टेर् यर्भागले र्ाते म्हणून यसररर् मध्ि ेर्ोडलले्िा सर्व ददव्यांच्िा हहोल्टेर्ची बेरीर् 

उपलब्ध होल्टेर् पेक्षा कमी होणार नाही अिा दषृ्टीन े माळेत ददव्यांची संख्िा असत.े उदा. उपलब्ध हहोल्टेर् २४० 

असेल र् एका बल्बचे हहोल्टेर् ६ असेल तर २४० ÷ ६ = ४० म्हणून माळेतील बल्बची संख्िा ४० असार्ी. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) सोल्डररग गन म्हणरे् काि ? 
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२) सोल्डररगचा उपिोग काि ? 

३) सोल्डर करताना कोणती काळर्ी घ्िार्ी ? 

४) सोल्डर कोणकोणत्िा धातूचा बनर्तात ? 

५) यर्तळण सबद ूम्हणरे् काि ? त्िाचे महत्त्र् स्पष्ट करा. 

६) ददलेल्िा र्ािसव र्ोडून दाखर्ा. 

 

संदभव र् पूरक र्ाचन  

 

१) नयर्न तंत्रज्ञान मॅन्िुअल साठी : http://www.dsttara.in/Inner/InnerPages/Techonology.aspx 

२) www.learningwhiledoing.in   
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१२ लडे अ यॅसड बटॅरी 

 

काि यिकाल ? 

लेड अ ॅयसड बॅटरीची देखभाल ठेर्णे. 

  

अपयेक्षत कौिल्ि े

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

१) लेड  अ ॅसीड बॅटरी र् इन्हहटवरचा र्ोड करणेस यिकण.े 

२) ह ेिुनीट यर्दु्यत मंडळात कोठे असारे् र् घरामध्िे त्िाची र्ागा कोठे असार्ी ह ेठरयर्ण.े 

३) बॅटरीचा बॅकअप कमी झाला असेल तर त्िाची कारणे िोधून उपाि करण ेर् बॅटरीचे मेंटेनन्स करण.े 

४) स्पेयसदफक ग्रॅहहीटी मोर्णे. 

५) बॅटरीचा मेंटेनन्स करताना त्िातील धोके ओळखून काम करण,े समर्ायर्लेल्िा सर्व बाबी लक्षात ठेऊन 

बॅटरीचा मेंटेनन्स करण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

१) उपक्रम म्हणून गार्ातील ककर्ा आस्थापनातंील बॅटरी-इन्हहटवरची यनियमत देखभाल करण्िाचे काम घेण.े 

२) आपल्िा घरातील र् िाळेतील बॅटरी-इन्हहटवरची यनियमत देखभाल करण.े 

यिक्षकांसाठी सचूना   

संबंयधत यर्र्िाचे प्रास्तायर्क करताना कामाचे स्र्रुप, महत्र् यर्िद करणे. तसेच सुरयक्षततचेे उपाि सांगणे.  

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

बटॅरीच ेमखु्ि दोन प्रकार आहते. : १) ड्राि सेल बॅटरी २) यलक्वीड सेल बॅटरी. 

 

१) ड्राि सले : हा आपण आपल्िा यर्रे्री मध्िे र्ापरतो काही इलेक्ट्रॉयनक उपकरण,े 

घड्याळ िामध्िे अिा सेलचा र्ापर केला र्ातो. 

 

२) यलक्वड बटॅरी : कमी हहोल्टेर् पण र्ास्त क्षमतेचा करंट यमळयर्णे कररता ड्रािसेल 

ऐर्र्ी एक मोठी बॅटरी र्ापरतात अिा बॅटर् िा अनेक रठकाणी र्ापरल्िा 

र्ातात. मोटारकार, रक इ. र्ाहनामंधून देखील िा बॅटरीचा र्ापर होतो. 

िाला स्टोअरेर् बॅटरी असेही म्हणतात. िालाच लेड  अ ॅसीड बॅटरी म्हणतात.  

 

घटक  : लेड म्हणरे् यिसे आयण पाणी र् अ ॅयसड (H२SO४ ) चे यमश्रण 

र्ापरल ेअसत.े िा यमश्रणास इलेक्ट्रोलाईट म्हणतात िा यमश्रणाची यर्यिष्ट 

पातळी िा बॅटरीमध्िे यनियमत असण ेमहत्त्र्ाचे आह.े रासाियनक प्रदक्रिेमुळे त्िाचे उत्सर्वन होत असल्िामुळे 

आकृती 12.2 यलक्वीड  बटॅरी 

 

 आकृती 12.1 ड्राि सले 
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ती पातळी यनियमत राखण्िाकररता बार्ारात यमळणारे यडस्टील्ड र्ॉटर, सेल मध्ि ेओतून यलक्वीडची पातळी 

सारखी राखार्ी लागत.े 

 

यर्द्यतु मडंळात बॅटरीच े कािव : आपल्िा घरी बसयर्लेल्िा मीटरपासून यर्दु्यत पुरर्ठा सुरू होतो. तो मेन यस्र्च र् 

फ्िूर्मध्ि ेिेऊन मग तो घरातील सर्व यर्दु्यत साधनात (लोड) प्रर्ायहत होतो. इनहहटवर बॅटरीचे कािव िाच रठकाणी सुरु 

होते. िा िुयनटचे दोन भाग असतात. १) इनहहटवर   २) बॅटरी. 

१) इनहहटवर :  मीटरकडून आललेा करंट बॅटरी चार्व करण्िाकररता पाठर्तो र् िाच रे्ळी यर्दु्यत मंडळाकडे 

पाठर्तो. (घरच्िा र्ािररगमध्ि)े ज्िा रे्ळी मीटर कडून िेणारा यर्दु्यत पुरर्ठा काही कारणामंुळे खंडीत होतो, 

त्िारे्ळी बॅटरी कडून र्ीर् घेऊन ती यर्दु्यत मंडळाकडे पाठयर्तो, तसेच मीटर कडून िेणारा यर्दु्यत पुरर्ठा 

ज्िारे्ळी पूर्वर्त होतो त्िारे्ळी बॅटरी कडून घेतललेा यर्दु्यत पुरर्ठा बंद करुन आललेा यर्दु्यत पुरर्ठा 

मंडळाकडे सोडला र्ातो र् बॅटरी चार्थर्गचे काम पुन्हा सुरु होते. ह ेकाम हा इनहहटवर क्षणात (क्षणाच्िाही 

भागांत) करतो त्िामुळे आपल्िाला आता कोणता यर्दु्यत पुरर्ठा सुरु आह े र् तो केहहा बदलला गलेा ह े

कळण्िापूर्ीच ह ेबदलाचे कािव घडून गेलले ेअसत.े  

२) बटॅरी : (यर्दु्यत घट) इनहहटवर कडून आललेा करंट साठरू्न ठेर्णे र् इनहहटवर मागेल तेंहहा तो देण.े अयलकडे 

अिा प्रकारचे इनहहटवर, बॅटरीचे िुयनट घराघरातनू र् कािावलिातून पहार्िास यमळते. ह े िुयनट दीघवकाळ 

रटकण्िाकररता त्िाच्िा देखभालीची आर्श्िकता असत.े 

 

३) बटॅरीच ेियुनट : बॅटरीची क्षमता ही अॅयम्पअर मध्िे मोर्तात. १ अॅयम्पअर िाचा अथव बॅटरी ही १ अॅयम्पअर 

करंट र्ापरला तर बॅटरी १तासात पूणवपणे यडस्चार्व होईल. िा िुयनटचा र्ापर बॅटरी यनर्डण्िासाठी होतो. 

बॅटरीची यर्दु्यत भार साठर्ािची क्षमता ही यतच्िातील रासाियनक घटकांच्िा पररयस्थतीर्र, सभोर्तालच्िा 

तापमानार्र इ. अर्लंबून असते. त्िामुळे बॅटरी प्रत्िक्षात लर्कर यडस्चार्व होऊ िकते. बॅटरी नेहमी पुणवपण े

यडस्चार्व करणे यतच्िा आरोग्िासाठी िोग्ि नसते.  

 

४) र्टॅ अर्र (Wh) : बॅटरीची क्षमता Wh मध्िेपण सांयगतली र्ाते. बॅटरीच्िा अॅयम्पअरला र्र बॅटरी हहोल्टेर्न े

गुणले तर अदंारे् रॅ्ट अर्र यमळतात. उदा. १२ V बॅटरीची १०० अॅयम्पअर क्षमता असले तर १०० * १२ = 

१२०० Wh ककर्ा १.२KWh उर्ाव बॅटरीत साठर्ता िेईल.      

बटॅरीची काळर्ी :  

१. बॅटरीत यलक्वीड असल्िान ेती नेहमी उभी ठेर्ार्ी. 

२. बॅटरीचे चार्थर्ग र् यडसचार्ींग यनियमत चालू असणे चांगल.े 

३. बॅटरीचा प्रत्िेक सेल १.१५ हहोल्टच्िा खाली यडस्चार्व होऊ देऊ नि ेतसेच ओहहर चार्व होऊ देऊ नि.े त्िामुळे 

लेड प्लेटस् कमकुर्त होतात. 

४. बॅटरीतील द्रर् (इलेक्ट्रो लाईटची पातळी यस्थर राखार्ी र् त्िा कररता बार्ारात यमळणारे यडयस्टल्ड र्ॉटर 

बॅटरीत टाकारे्. 

५. लेड  अ ॅसीड बॅटरी मधील इलेक्ट्रोलाईटची घनता मोर्ण्िाकररता हािड्रोमीटर  र्ापरारे्. 

 

सले ची यस्थती इलके्ट्रोलाईटची घनता 

पूणव चार्व १.२६ 
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५०% चार्व १.२० 

यडस्चार्व १.१५ 

६. बॅटरी चार्थर्गला लार्ण्िापूर्ी र् चार्व झाल्िानंतर इलेक्ट्रोलाईटची स्पेयसदफक ग्रॅहहीटी तपासार्ी. 

७. बॅटरी नेहमी हरे्िीर रठकाणी ठेर्ार्ी, रे्णेकरुन बाहरे पडणारे र्ािू सहर् बाहरे पडतील. 

८. बॅटरीचे टर्ममनल गंर्लले ेअस ूनि ेत्िासाठी त्िार्र पेरोयलिम रे्ली लार्ारे्.  

९. बॅटरीर्र इलेक्ट्रोलाईट सांडला तर तेथ ेगंर् पकडतो म्हणून बॅटरी सोड्याच्िा पाण्िान ेस्र्च्छ धुर्ार्ी. 

दक्षता :  

१) बॅटरी चार्थर्गला (इनहहटवर)  लार्ताना चार्वरचे पॉयझटीहह टर्ममनल बॅटरीच्िा पॉझीटीहह टर्ममनलला र्ोडारे् 

आयण यनगेटीहह टर्ममनल यनगेरटहह टर्ममनलला र्ोडारे्. र्र चुकीचे र्ोडल ेतर बॅटरी आयण इनहहटवर दोन्ही 

खराब होतात. 

२) लेड अ ॅसीड बॅटरी बरोबर काम करताना नेहमी सुरयक्षत गॉगल र् रबर हडँ ग्लोहहर्् र्ापरारे्त. र्र यलक्वीड 

कापडाच्िा ककर्ा त्र्चेच्िा संपकावत आल ेतर त्र्रीत स्र्च्छ धुर्ारे्त. 

 

इलके्ट्रोलोईटची घनता मोर्ण े: 

 ज्िारे्ळी बॅटरी पूणव चार्व झाली असेल त्िारे्ळी इलेक्ट्रोलाईटची घनता र्ास्त असत.े म्हणरे् त्िातील पाण्िाचे 

प्रमाण कमी झालेल ेअसते आयण बॅटरीतील यर्रे्चा र्ापर र्सर्सा होईल तसतिी यलक्वीडची घनता कमी होत र्ाऊन 

पाण्िाचे प्रमाण र्ाढते. िामुळे सोल्िुिन मधील पाण्िाच्िा प्रमाणार्रुन बॅटरी चार्व झाली अथर्ा यडस्चार्व झाली ह े

सांगता िेत.े ह ेमापन हािड्रोमीटर  िा साधनान ेकरता िेत ेज्िाच्िामुळे आपण स्पेसीफीक ग्रॅहहीटी (यर्यिष्ट गुरुत्र्) 

ओळखू िकतो. 

 

स्पसेीफीक ग्रहॅहीटी :  

 पदाथावच्िा र्र्नाची पाण्िाच्िा र्र्नािी केलले्िा तुलनेस यर्यिष्ट गुरुत्र् 

(स्पेसीफीक ग्रॅहहीटी) म्हणतात. एखाद्या पदाथावचे यर्यिष्ट गुरुत्र् म्हणरे् त्िा पदाथावच्िा 

आकारमानाएर्ढ्या पाण्िापेक्षा तो पदाथव दकती र्ड ककर्ा दकती हलका आह े ते 

दिवयर्णार् िा अंकाला त्िा 

गुरुत्र् म्हणतात. पदाथावचे यर्यिष्ट 

  

यर्यिष्ट गरुुत्र् =   

 

हािड्रोमीटर  :  

 दधुातील घट्टपणा पाहण्िासाठी लॅक्ट्टोमीटर (तर काटा) र्ापरतात त्िासाठी भांड्यात ककर्ा पररक्षानळीत दधू 

घेऊन त्िामध्िे लॅक्ट्टोमीटर  टाकतात. तो दधुार्र तरंगतो. तो ज्िा मापक खुणेपिांत बुडालेला असतो तो अंक र्ाचून 

दधुाची घनता पायहली र्ाते. िालाच िास्त्रीि भार्ेत यर्यिष्ट गरुुत्र् अस ेम्हणतात. िा रठकाणी बॅटरीतील यलक्वीडची 

घनता पाहण्िासाठी ते बाहरे काढणे धोक्ट्िाचे असत.े त्िामुळे ते डॉपर न ेबाहरे काढारे् लागत.े हा डॉपर एर्ढा मोठा 

असतो की त्िाच्िा आत मध्ि े ‘तर काटा’ असतो. डॉपरन े बॅटरीतील यलक्वीड ओढून घेतल्िार्र हा ‘तर काटा’ त्िात 

तरंगतो िा साधनाला हािड्रोमीटर अस ेम्हणतात. 

 

फ्लोट (तर काटा) र्रील खणुा : 

 पदाथावचे र्र्न 

तेर्ढ्याच आकारमानाच्िा पाण्िाचे र्र्न 

 
आकृती १0.3  हािड्रोमीटर  
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 तर काट्यार्र र्रच्िा ददिेकडून खालच्िा ददिेपिांत ११०० त े१४०० पिांत मार्ककग असत.े ह ेस्केल तीन रंगाच्िा 

पट्ट्यामध्ि े यर्भागले असत.े र्रचा पट्टा तांबडा असतो,  त्िाखाली यपर्ळा पट्टा असतो र् सर्ावत िेर्टी यहरर्ा पट्टा 

असतो. बॅटरी मधील इलेक्ट्रोलाईटचे यर्यिष्ट गरुत्र् १.१५ त े१.३ पिांत बॅटरीच्िा यस्थतीर्र अर्लंबून असत.े दिांि 

अपणूाांक व्यर्हारात सांगणे अथर्ा यलयहण्िास अर्घड र्ातात म्हणून ११०० त े१४०० पिांत अंक ददलेल ेअसतात. 

हािड्रोमीटर र्ापरण्िाची पध्दत :  

 हािड्रोमीटरची तोटी बॅटरीच्िा सेलच्िा तोंडातून आत घाला. मीटरचा र्रचा रबरी फुगा दाबा. आतील हर्ा 

बाहरे र्ाऊन बॅटरीतील यलदक्वड, मीटर मध्ि ेिेईल, आतील तरकाटा तरंगेपिांत यलदक्वड मीटर  मध्ि ेओढा. तरकाटा त्िा 

यलदक्वड मध्ि ेकोणत्िा अंकापिांत बुडाललेा आह,े तो अंक त्िा यलदक्वडची, इलेक्ट्रोलाईटची स्पेयसदफक ग्रॅहहीटी दिवयर्तो. 

रे्हहा बॅटरी पूणव चार्व झाली असेल तेहहा तरकाटा पूणव तरंगेल आयण रे्हहा बॅटरी अधी चार्व झाली असेल तेहहा तो 

अधाव तरंगेल तसेच रे्हहा बॅटरी पूणव यडस्चार्व झाली असेल तेहहा तरकाटा पूणव बुडालेला असेल. 

हािड्रोमीटरची घ्िार्िाची काळर्ी र् यनगा : 

१) ह ेमीटर काचेचे असल्िान ेत्िाचा र्ापर नारू्कपणे करार्ा. 

२) त्िाचे काम झाल्िानंतर त ेपुसून र् ररकाम ेकरुन सुरयक्षत र्ागी ठेर्ारे्. 

३) यर्थे बॅटरी चार्थर्गचे काम केले र्ात असेल अिा रठकाणी पेटती ज्िोत नेऊ नि.े 

४) हािड्रोमीटर हाताळताना त्िातील यलदक्वड कपड्यार्र ककर्ा हातार्र पडणार नाही िाची काळर्ी घ्िार्ी. 

कारण ह े अ ॅसीड पडललेा भाग र्ळतो त्िामुळे तो भाग लगेच स्र्च्छ धुर्ार्ा. 

 

स्र्ाध्िाि 

१) लेड अ ॅसीड बॅटरी कोणत्िा कामासाठी र्ापरतात ? त्िाचा काि उपिोग असतो ? 

२) बॅटरीत असणारे घटक कोणते ? 

३) बॅटरीचे मेंटेनन्स कसे करारे् ? 

४) मेंटेनन्स करताना कोणती दक्षता घ्िार्ी ? 

५) इनहहटवर कोणते कािव करतो ? 

६) हािड्रोमीटर म्हणरे् काि ? 

७) स्पेयसदफक ग्रॅहहीटी किी काढाल ? 
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१३ स्टोहह, एल.पी.र्ी गसॅचा अभ्िास करण े 

 

काि यिकाल ? 

यर्यर्ध िेगडीचा र्ापर आयण त्िाची देखभाल करण्िास यिकणे. उदा. र्ातीचा स्टोहह, प्रेिर स्टोहह, LPG, यनधूवर चूल.   

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

िा पाठात तमु्ही खालील अपयेक्षत कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

उदे्दि : र्ातीचा, प्रेिर र् एल.पी.र्ी. गॅस स्टोहहची खोलून र्ोडणी करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े  : 

१) र्ातीचा स्टोहह ककर्ा प्रेिर स्टोहह यलकेर् असल्िास तो तपासता आला पायहरे्. 

२) र्ातीच्िा स्टोहहच्िा र्ाती बदलता आल्िा पायहरे्त. 

३) यनप्पल स्पॅनरन ेयनप्पल उघडून त्िामधील कचरा साफ करण ेर् कार्ळी साफ करता िेणे. 

४) हहॉल्हह खराब झाल्िास तो बदलता आला पायहरे्. 

५) प्रेिर स्टोहहचा र्ॉिर खराब झाल्िास तो बदलता िेण ेगररे्चे आह.े 

६) गॅस िेगडीच्िा नळ्िा खोलून साफ करता िेण.े 

७) गॅस िेगडीचे बनवर साफ करुन होल साफ करता िेणे. 

८) गॅस िेगडी पेटयर्ता िेणे र् बंद करता िेणे. 

९) गॅस यलकेर् तपासता िेण.े 

१०) गॅस िेगडीची रबरी नळी दकमान र्र्ावतून एकदा बदलता िेण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

उपक्रमाचंी यनर्ड करण े:  

१) र्ातीच्िा स्टोहहची खोलणी-र्ोडणी करुन परत तपासून पहा, तसेच आपल्िा िाळेतील ककर्ा 

एखाद्याच्िा घरची गॅस िेगडी दरुुस्त करा. 

२) उपलब्ध होणाऱ्िा प्रिेर स्टोहहची दरुुस्ती / यनगा  

३) गॅस यसलेंडरपासून िेगडीकडे गॅस चाल-ूबंद करण्िाचे काम रेग्िुलेटर बरोबर करतो आह,े त ेपहा. 

४) गॅसचा पाईप साबणाच्िा पाण्िाच्िा साहाय्िाने यलकेर् आह े की नाही ह े तपासा. हा पाईप र्र्ावतून 

दकमान एकदा बदलार्ा. 

५) यस्टल गॅस पाईप यलकेर् असल्िास सोल्डररग करुन घ्िा. 

६) िेगडीचे चालू-बंद करण्िाचे बटन खोलून साफ करा. 

७) िेगडीचे हहॉल्हह काढून स्मूथ पॉयलि पेपरन ेस्र्च्छ करा. 

८) िेगडीचे यनप्पल काढून यतच ेयछद्र साफ करा ककर्ा नयर्न यनपल टाका. 

९) बनवरची सर्व यछद्रे साफ करा. 

१०) िेगडीच्िा स्टँडचे रबर र् नट घट्ट करा. 
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११) खोललले ेसर्व भाग काळर्ीपूर्वक र्ोडा. 

१२) िेगडी चालू करुन पहा. 

 

र्ातीचा स्टोहह, प्रेिर स्टोहह, LPG, तसेच लाकडाची चूल र्र दकमान १०० ग्रॅम भात यिर्र्ा. यिर्र्ण्िास 

दकती इंधन लागल ेर् दकती र्ेळ लागला. तसेच काि अडचणी आल्िा िाच्िा नोंदी करा. चूली मध्िे काही बदल करता 

िेतील का ? चूलींची कािवक्षमता किी र्ाढर्ता िेईल िार्र सयर्स्तर चचाव (brain storming) करा. 

िाळेतील माध्िान्न भोर्नाच्िा चुली मध्ि ेसुधारणा करता िेतील का ?  

यिक्षकांसाठी सचूना   

१) संबंयधत यर्र्िाचे प्रास्तायर्क करताना कामाचे स्र्रुप, महत्र् यर्िद करणे. तसेच सुरयक्षततचेे उपाि सांगण.े  

२) रॉकेल र् एल.पी.र्ी. गॅस ह ेतीव्र ज्र्लनिील असल्िामुळे त्िापासून उद्भर्णार् िा धोक्ट्िाची कल्पना देण.े 

 

संबयंधत यर्र्ि ज्ञान  

र्ातीचा स्टोहह :  

 िा स्टोहहमध्ि े केिाकर्वणामुळे तेल र्ातीतून र्र चढत.े केरोसीनमध्िे काबवनच्िा फार मोठ्या साखळ्िा 

असल्िान ेतेल र्ळताना पुष्कळ हर्ा लागत.े ही हर्ा ज्िोतीबरोबर पूणव यमसळली गेली नाही तर, ज्िोत यपर्ळी िेत ेर् 

भांड्यार्र कार्ळी र्मत.े ह े थांबयर्ण्िासाठी र्ातीच्िा र्र दोन लंबगोलाकार 

र्ाळ्िा असतात. त्िा र्ाळ्िा गरम झाल्िार्र बाहरेची थंड हर्ा आत खेचली 

र्ाऊन तेलाची ज्िोत यनळी होते. पूणव ज्िोत यनळी झाल्िार्र तेलाचे संपूणव ज्र्लन 

होत आह े अस े समर्ारे्. अिा यनळ्िा ज्िोतीची उष्णता यपर्ळ्िा ज्िोतीपेक्षा 

र्ास्त असत.े ज्िोत यपर्ळी असल्िार्र संपूणव ज्र्लन न झाल्िामुळे तेल र्ास्त र् 

उष्णता कमी यमळते. स्टोहह बंद करतांना र्ात लहान करुन फंुकर घालून 

यर्झयर्तात अथर्ा झाकण बसयर्तात. तरीही काही रे्ळ उग्र र्ासाचा धूर िेत 

राहतो. अिारे्ळी झाकण घालून धूर अडर्ार्ा. कारण  तो हायनकारक अथर्ा 

अपािकारक असतो. र्ातीचा स्टोहह पेटललेा असताना तेल घाल ू नि.े िक्ट्ितो 

काही प्रमाणात र्ात र्रखाली करुन ज्िोत लहान मोठी करता िेत.े सगळ्िा र्ाती सारख्िाच उंचीच्िा नसल्िास एका 

बारू्ला (र्ात मोठी असेल तथे)े र्ास्त तेल आल्िामुळे यपर्ळी ज्िोत िेऊन कार्ळी धरत.े अिारे्ळी र्ातीर्रील 

र्ळलेला भाग कापून साफ करार्ा र् सगळ्िा र्ाती एकाच उंचीच्िा करुन घ्िाव्यात. र्ातीच्िा स्टोहहमध्ि े र्ात 

पाण्िान ेओली झाल्िास तेल र्र नीट चढत नाही. त्िामुळे टाकीत पाणी र्ाणार नाही िाची काळर्ी घ्िा. 

 

र्ातीच्िा स्टोहहच ेकािव : 

१) र्ातीच्िा स्टोहहमध्ि ेकेिाकर्वणामुळे तेल र्ातीतून र्र चढते र् पेट घेत.े 

२) तेलाबरोबर हर्ा (ऑयक्ट्सर्न) यमळार्ा िासाठी दोन लंब गोलाकर र्ाळ्िा असतात. 

३) त्िा र्ाळ्िा गरम झाल्िार्र बाहरेची थंड हर्ा आत खेचली र्ाते र् ऑयक्ट्सर्नचा पुरर्ठा पुरेसा होतो अस े

समर्ारे्. ज्िोत यपर्ळी असल्िास ऑयक्ट्सर्नचा पुरर्ठा कमी पडतोि अस ेसमर्ारे्. 

आकृती १3.१ र्ातीचा स्टोहह 
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स्टोहहच ेमखु्ि भाग – टाकी, पपं, बनवर : 

 

१) टाकी : टाकी लोखंडी ककर्ा यपतळेची असते. टाकीच्िा मध्िभागी तेल 

बनवरकडे र्ाण्िासाठी बाररक नळी असत.े ती नळी टाकीच्िा तळापिांत 

पोहोचते. पंपाने हर्ा भरल्िानंतर टाकीच्िा र्रच्िा भागार्र तेलाच्िा 

र्र दाब िेतो र् तेल नळीतून बनवरकडे चढते. स्टोहह बंद करताना चार्ी 

उघडल्िार्र र्रच्िा हरे्चा दाब र्ातो र् तेल बनवरकडे र्ात नाही. अिा 

स्टोहहला प्रेिर स्टोहह (दाब) म्हणतात.  

२) पपं : हरे्चा दाब यनमावण करण्िासाठी टाकीर्र लहान पंप बसयर्लेला असतो. त्िा पंपाला एक रॉड असतो. 

त्िा रॉडच्िा टोकाला चामड्याचे अथर्ा रबरी (Cup Washer) र्ॉिर असते. रॉड माग ेओढतांना बाहरेच्िा 

हरे्च्िा दाबाने र्ॉिर र्रा यनमुळत ेहोते र् हर्ा आत र्ाते. रॉड आत र्ाताना आतील हर्ा अडत ेर् र्ॉिर 

मोठा होऊन हर्ा बाहरे र्ाऊ िकत नाही. पंपाच्िा टोकाला एक हहॉल्र् बसयर्लेला असत.े रॉड र्ास्त 

दाबल्िार्र पंपातील हर्ा िा हहॉल्र्हदारे आत टाकीत र्ाते. हहॉल्र्ची रचना अिी असत ेकी त्िातून हर्ा 

एकाच  ददिेने र्ाऊ िकते. पंपातून टाकीत अिा रीतीने पंप मारल्िामुळे अयधकायधक हर्ा भरली र्ाते. 

टाकीत रे्र्ढी र्ास्त हर्ा भरतात तेर्ढा र्ास्त दाब र्ाढतो. 

 

३) बनवर : हरे्च्िा दाबामुळे तेल टाकीतून बनवरमध्ि ेचढत र्ाते. बनवरचे ४ भाग असतात. 

१) टाकीतून र्र र्ाण्िासाठी दोन नळ्िा असतात. त्िा नळ्िा र्रच्िा सपाट पेटीला र्ोडलेल्िा असतात. 

२) स्टोहह पेटयर्ताना आपण थोडे रॉकेल पेटरू्न बनवरची पेटी गरम करतो. त्िा गरम पेटीत टाकीतील तले 

नळ्िातून आल्िार्र उष्णतेमुळे ते तेल फुटते. िाचा अथव केरोयसनमध्िे १६ त े२४ काबवनच्िा साखळ्िा 

असतात. त्िा फुटतात र् त्िातून काबवनच्िा साखळीचे तुकडे होऊन गॅस यनमावण होतो. 

३) हा गॅस दसुर् िा  दोन नळ्िांतनू परत आतील बारू्स र्ातो. नळीच्िा टोकाला एक बारीक यछद्राचे 

यनप्पल बसयर्लेल ेअसत.े 

४) त्िातून बाहरे आलेला गॅस बनवरच्िा पेटीच्िा खाली पेटतो र् त्िामुळे पेटी सदैर् गरम राहते. अिा रीतीने 

बनवरमध्ि ेटाकीतील तेल फुटून गॅस बनत राहतो. 

प्रिेर स्टोहहच ेकािव : 

१) स्टोहह पेटर्ताना प्रथम काकड्याच्िा साहाय्िाने बनवर गरम करा. (गरम केल्िान ेरॉकेलचे रुपांतर द्रर्रुपातून 

र्ािुरुपात होते, ह ेर्ािुरुप राकेल यनप्पलमधनू बाहरे िेत ेर् पेट घेत.े) 

२) आता दकल्ली (चार्ी) बंद करुन पंप मारा. हर्ा भरल्िार्र तेलार्र दाब िेतो र् तेल नळीतून बनवरकडे चढते. 

यतथ ेते गरम होऊन र्ािुरुपात र्ाते. 

३) र्ािुरुप रॉकेल पेट घेते र् र्ळत राहते. 

 

स्टोहह नादरुुस्त होण्िाची कारण े: 

१) टाकीत प्रिेर रहात नाही : कोणत्िाही र्ागेतून हर्ा गळत असेल तर हरे्चा दाब कमी यनमावण होतो त्िामुळे 

तेल बनवरकडे र्ात नाही. चार्ी उघडल्िार्र आतनू हर्ा बाहरे आललेा आर्ार् आल्िास हरे्चा दाब आत आह े

अस ेसमर्ारे्. 

२) पपं मारल्िास हर्ा आत का र्ात नाही ? : र्ॉिर अथर्ा हहॉल्हह खराब झाल्िास हर्ा आत र्ात नाही. 

आकृती 13.2 प्रिेर स्टोहह 
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३) बनवरमध्ि ेकचरा अडकल्िास : बनवरची ज्िोत कमी र्ळणे, एकाच बारू्ला ज्िोत पेटण ेही िाची लक्षण ेहोत. 

अडकलेली घाण काढण्िासाठी एक तर यपन र्ापरतात ककर्ा दसुर् िा  स्टोहहने गरम करुन ती र्ाळून टाकतात. 

४) बनवरमधनू गसॅ व्यर्यस्थत न र्ळण े : अिा रे्ळी यनप्पल काढून यछद्र साफ करुन परत बसर्ारे्. पुष्कळ दीघव 

र्ापरानंतर बनवरच्िा पेटीत कार्ळी यनमावण होऊन गॅस नीट िेत नाही. अिा रे्ळी बनवर हा दसुर् िा  स्टोहहच्िा 

साहाय्िाने गरम करतात र् तेल चढण्िासाठी नळीतून हर्ा सोडून ही कार्ळी र्ाळून टाकतात. हा उपाि 

असफल झाला तर बनवर बदलार्ा लागतो. 

 

 

 

इंधन म्हणर् ेकाि ? र् ती कोणती ? 

 रे् पदाथव कमी तापमानास (ज्र्लनांक) पेट घेतात; र्ळाल्िानंतर भरपूर उष्णता देतात अस ेपदाथव आपण इंधन े

म्हणून र्ापरतो. केरोयसन (रॉकेल), गोबर गॅस (यमथेल), एल.पी.र्ी. (ब्िूटेन) ही सर्व इंधन े ही काबवन र् 

हािड्रोर्नपासून बनलेली असतात, िात काबवनची साखळी असत.े 

रे्र्ढी साखळी लांब तेर्ढे ते इंधन र्ळण्िास कठीण. घरगुती 

र्ापराच्िा यसलेंडरमध्ि े दाबाखाली द्रर्रुप ब्िुटेन र्ािू साठर्लेला 

असतो. यसलेंडरमधनू बाहरे आल्िार्र दाब कमी होतो. र् द्रर्ाचा 

र्ािू बनतो. 

 

गसॅ िगेडीच ेभाग : रेग्िुलेटर, गॅसचा रबरी पाईप, स्टील गॅस पाईप, चाल ू– बंद बटन, हहॉल्हह, बनवर, सर्ग नट र् स्टँड. 

 

कृती :  

१) गॅस यसलेंडरपासून िेगडीकडे गॅस चाल-ूबंद करण्िाचे काम रेग्िुलेटर बरोबर करतो आह ेत ेपहा. 

२) गॅसचा पाईप साबणाच्िा पाण्िाच्िा साहाय्िाने यलकेर् आह ेकी नाही ह ेतपासा. हा पाईप र्र्ावतून दकमान 

एकदा बदलार्ा. 

३) यस्टल गॅस पाईप यलकेर् असल्िास सोल्डररग करुन घ्िा. 

४) िेगडीचे चालू-बंद करण्िाचे बटन खोलून साफ करा. 

५) िेगडीचे हहॉल्हह काढून स्मूथ पॉयलि पेपरन ेस्र्च्छ करा. 

६) िेगडीचे यनप्पल काढून यतच ेयछद्र साफ करा ककर्ा नयर्न यनपल टाका. 

७) बनवरची सर्व यछद्रे साफ करा. 

८) िेगडीच्िा स्टँडचे रबर र् नट घट्ट करा. 

९) खोललले ेसर्व भाग काळर्ीपूर्वक र्ोडा. 

१०) िेगडी चालू करुन पहा. 

 

उपक्रमाचंी यनर्ड करण े: र्ातीच्िा स्टोहहची खोलणी-र्ोडणी करुन परत तपासून पहा, तसेच आपल्िा िाळेतील ककर्ा 

एखाद्याच्िा घरची गॅस िेगडी दरुुस्त करा. 

 

यर्िरे् मायहती : 

आकृती १3.3  गसॅ िगेडी 
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१) केरोयसन म्हणरे् काि ? काबवनची साखळी १६ त े२४ काबवनची असत.े र्िी साखळी लांब होते, तिी ती 

र्ळण्िास कठीण. र्िी साखळी आखूड त्िाप्रमाणे पातळ र् िरे्टी त्िाचा गॅस होतो. 

२) एल.पी.र्ी. गॅस यसलेंडरमधील गॅसमध्ि े३ ते ५ काबवन साखळी असत.े यसलेंडरमध्ि ेदाब असतो तेहहा ते द्रर् 

रुपात पातळ असत.े यसलेंडरमधून बाहरे आल्िार्र दाब कमी होतो र् गॅस बनतो. 

३) स्टोहह पेटर्ताना आपण थोडे रॉकेल पेटरू्न बनवरची पेटी गरम करतो. त्िा गरम पेटीत टाकीतील तेल 

नळ्िातून आल्िार्र उष्णतेमुळे त ेतेल फुटते. िाचा अथव केरोयसनमध्िे १६ त े२४ काबवन साखळ्िा (c-c-c-c) 

असतात. त्िा फुटतात र् त्िातून काबवनच्िा साखळीचे तुकडे होऊन 

गॅस यनमावण होतो. 

४) गोबर गॅस (यमथेन) : त्िामध्ि ेएकच काबवन असतो. 

यनधूवर चलू –  

आदी मानर्ापासून अर्ून पिांत ‘चूल’ ह ेसाधन स्र्िंपाकासाठी ककर्ा पाणी 

गरम करण्िासाठी र्ापरल े र्ात आह.े लाकूड ह े त्िाचे मुख्ि इंधन आह.े 

र्ोपिांत लाकूड यर्पुल प्रमाणात यमळत होते ककर्ा माणसाला र्ाि ू

प्रदरु्णाचे पिावर्रणाचे महत्र् माहीत नहहत े तो पिांत िा चुलीचा र्ापर 

अमिावद होता. परंत ुअलीकडे त्िाबाबत र्ागरुकता यनमावण झाल्िाने कमी 

इंधनात (लाकूड) र् कमी धूर करणार् िा  चुलीचा यर्कास झाला. आयण 

यनधूवर चूल यर्कयसत झाली.  

रचना –  

१) ही चूल पूर्ी प्रमाणेच मातीची बनयर्ली असून ती भट्टीतून भारू्न तिार केलेली असत.े 

२) नेहमीच्िा चुलीर्र भांडे ठेर्ल ेतर त्िाच्िा बारू्ने र्ाळ र्र िेत अस.े पण िा चुलीर्रील भांडे चुलीर्र पूणव 

पण ेटेकलेल ेअसत.े  

३) त्िामुळे तेथील र्ाळ र् धूर िा चुलीच्िा दसुर् िा  कप्िात र्ाण्िासाठी र्ाट केलेली असत.े 

४) तेथ ेदसुरे भांडे घर बसेल अिी व्यर्स्था असते. 

५) तेथून यिल्लक रायहललेा फक्त धूर दसुर् िा  र्ाटेने धुराड्यात र्ातो. 

६) ह ेधुराडे घरच्िा छपरा र्रती उघडे असत.े 

कािव-  

१) नेहमीच्िा चुलीत र्ाळाच्िा उष्णतेचा रे्र्ढा र्ापर होतो त्िाच्िा सुमारे दपु्पट अयधक उष्णता यमळते. 

२) पयहल्िा टप्िात यिल्लक रायहलेला काबवन दसुर् िा टप्प्िात पूणवपण ेर्ळतो र् िा टप्िात देखील िा उष्णतेचा 

र्ापर करता िेतो. 

 

यनधूवर चलुीच ेफािद े- 

१) इंधनाची (लाकडाची) बचत होते. 

२) र्ापरलेल्िा इंधनाचा पुरेपरू र् पूणव उपिोग होतो. 

३) चुलीतील र्ाळापासून सुरयक्षतता.  

४) एकाच रे्ळी चुलीचा दहुरेी उपिोग. 

५) स्र्िंपाक करण ेसुरयक्षत. 

६) कमीत कमी र्ािू प्रदरू्ण. 

आकृती 13.4 स्मोकलसे चलू्हा   
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७) रं्गल तोड कमी र् पिावर्रणाचे संर्धवन. 

 

यनधूवर चलूीच ेतत्र् :  

१) र्ळणाऱ्िा इंधनाला परेुसा ऑयक्ट्सर्न यमळाला तर त्िा इंधनाचे पूणव ज्र्लन होत.े त्िामुळे र्ास्त उष्णता 

यमळते. चूलीची कािवक्षमता र्ाढते.   

२) धूर हा हरे्त र्र र्ातो. त्िाला सहर् र्ाट करुन ददली तर तो पाईपद्वारे स्र्िंपाक घराच्िा बाहरे सोडता िेतो. 

धुरातील उष्णतेचा र्ापर केला तर चूलीची कािवक्षमता र्ाढत.े 

 

स्र्ाध्िाि 

१) स्टोहह खोलण्िासाठी कोणती साधने र्ापरतात ? 

२) प्रेिर स्टोहहची टाकी यलकेर् असेल तर किी तपासार्ी ? 

३) र्ॉिर खराब झाला ह ेकसे ओळखारे् ? 

४) प्रेिर स्टोहहच्िा बनवरमध्ि ेकचरा अडकल्िास काि करारे् ? 

५) र्ातीच्िा स्टोहहमध्ि ेतेल कोणत्िा पध्दतीन ेर्र चढते ? 

६) र्ातीच्िा स्टोहहला र्ाती र्ळण्िासाठी ऑयक्ट्सर्न र्ािू कसा यमळतो ? 

७) र्ातींना ऑयक्ट्सर्नचा पुरर्ठा पुरेसा होत नाही ह ेकसे समर्ारे् ? 

८) यनधूवर चूलीची रचना सांगा. 

९) यनधूवर चूलीचे फािद ेसांगा.  
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१४ र्ीर् बील काढण े 

 

काि यिकाल ?  

लाईट (Lighting) आयण स्र्िंपाकघर उपकरणांचा (बल्ब, ट्यूब, यमक्ट्सर, र्ॉटर हीटर इ.) मायसक र्ापर काढून 

कुटंुबाचे मायसक र्ीर् िुयनटचा र्ापर र् बील काढणे.   

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

िा पाठात तमु्ही खालील अपयेक्षत कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे. 

१) इलेक्ट्रीयसटी बोडावकडून आलेल ेर्ीर् बील र्ाचता िेणे.  

२) घरगुती उपकरणांर्रची मायहती र्ाचता िेणे.  

३) र्ीर् बीलाचे गयणत करता िेण.े  

४) र्ीर् बचतीसाठीचे पिावि माहीत असणे.  

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके :  

साधन े: र्ीर्मीटर, कॅल्क्ट्िूलेटर, र्ही, पेन इ. 

 

परू्व तिारी :  

१) घरगुती र्ापरात िेणार् िा यर्दु्यत उपकरणांची संख्िा र् रॅ्ट िाबाबतचा तक्ता आपल्िा यर्भागात लार्लेला 

असार्ा. उदा. टी.हही., इस्त्री, फॅन, िेगडी, िीर्, बल्ब, संगणक (कंम्प्िुटर) इ. 

२) आपल्िा िाळेतील र्ीर् मीटरच ेबील काढण्िासाठी प्रत्िक्ष र्ाऊन त्िाचे ररडींग घ्िारे्. 

 

घरगतुी यर्र्चे ेयबल काढताना खालील गोष्टी लक्षात घ्िाव्यात : 

१) घरगुती, व्यापारी अिी ग्राहकांची र्गवर्ारी केली असल्िान ेदोहोंनाही दर रे्गरे्गळे असतात.  

२) यबलाची आकारणी टप्प्िानुसार केली असल्िान े पयहल्िा काही िुयनट्ससाठी एक दर, तर पुढील िुयनटला 

रे्गळा असतो. 

३) र्ीर् िुयनट दराव्ययतररक्त र्ीर्भार, इंधन आकार, कर तसेच मीटर भाडे इत्िादी गोष्टींचा र्ीर् यबलामध्िे 

समारे्ि केलेला असतो. 

 

काही उपकरण ेआयण त्िाचं ेर्ॅटेर् दाखर्णारा तक्ता : 

 

उपकरणाचं ेनार् र्टेॅर् उपकरणाचं ेनार् र्टेॅर् 

बल्ब १५,२५,४०,६०,१००,२०० रॅ्ट यमक्ट्सर, फूड प्रोसेसर २५०-६५० रॅ्ट 

ट्यूब ४० रॅ्ट, २० रॅ्ट हहकॅ्ट्िूम यक्ट्लनर १००० रॅ्ट 

फॅन (यससलग, टेबल) ६०-८५ रॅ्ट यगझर १०००-३००० रॅ्ट 

र्ॉसिग मिीन २००-१००० रॅ्ट रुम कुलर २००-३०० रॅ्ट 

यर्दु्यत इस्त्री ४५०-७५० रॅ्ट हअेर ड्रािर २००-७५० रॅ्ट 

टेयलयहहर्न ६०-२०० रॅ्ट टोस्टर ८०० रॅ्ट 
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दिर् २००-३०० रॅ्ट सोल्डररग आिवन २५-२०० रॅ्ट 

 

उदा. एका घरात दररोर् १५ रॅ्टचा रंगीत बल्ब २४ तास, ६० रॅ्टचा पंखा ४ तास, २०० रॅ्टचा टी.हही. ४ तास, ४० 

रॅ्टच्िा दोन ट्यूब ६ तास, १००० रॅ्टचा गीझर ½  तास लार्ला र्ातो, तर त्िा घरात दररोर् दकती िुयनट यर्दु्यत 

ऊर्ाव खचव होईल ? त्िा घरात एका मयहन्िात दकती िुयनट र्ीर् खचव होईल ? 

 

अ.क्र. उपकरणाचे नार् रॅ्टेर् संख्िा एकूण रॅ्टेर् KW  रे्ळ H तास KW  x H िुयनट 

१ रंगीत बल्ब १५ १ १५ ०.०१५ २४ ०.३६ KWH 

२ पंखा ६० १ ६० ०.०६ ४ ०.२४ KWH 

३ टी. यहह. २०० १ २०० ०.२ ४ ०.८ KWH 

४ ट्यूब ४० २ ८० ०.०८ ६ ०.४८ KWH 

५ यगझर १००० १ १००० १.००० ०.५ ०.५ KWH 

एकूण  २.३८ KWH 

 

िा घरात दररोर् २.३८ िुयनट ऊर्ाव खचव होईल. 

एका मयहन्िाचे ३० ददर्स २.३८ = ७१.४० िुयनट 

म्हणरे्च ७१ िुयनट र्ीर् खचव होईल. 

 

उदा. १०० रॅ्टचा एक बल्ब तीन तास लार्ल्िास दकती िुयनट यर्दु्यत ऊर्ाव खचव होईल ? 

उत्तर : १०० रॅ्ट म्हणरे् ०.१KW 

०.१ KW x ३ तास  = ०.३ िुयनट 

∴  १०० रॅ्टचा बल्ब तीन तास लार्ल्िास ०.३ िुयनट यर्दु्यत उर्ाव खचव होईल. 

 

उदा.  १००० रॅ्ट म्हणरे् १KW 

 १KW x ०.५ = ०.५ KWH 

          =  ०.५ िुयनट 

∴  १००० रॅ्टचा गीझर अधाव तास लार्ल्िास ०.५ िुयनट ऊर्ाव खचव होईल. 

१ िुयनट यर्दु्यत ऊर्ाव म्हणरे् १ दकलो रॅ्ट (१००० रॅ्ट) िक्ती १ तास खचव होणे. 

म्हणरे्च १ िुयनट =  १KW x १ तास = १ KWH 

त्िामुळे एनर्ी मीटरला KWH मीटरसुध्दा म्हणतात. 

 

उदा. १०० रॅ्ट, ६० रॅ्ट, २५ रॅ्ट, १५ रॅ्ट, ४५० रॅ्ट, १००० रॅ्ट, ८५ रॅ्ट, २००० रॅ्ट, ३००० रॅ्ट दकलोरॅ्टमध्िे 

रुपांतर करा. 

उत्तर :  

र्टॅ दकलार्टॅ  र्टॅ दकलार्टॅ 

१०० W ०.१ KW १००० W १.०० KW 
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६० W ०.०६ KW ८५ W ०.०८५ KW 

२५ W ०.०२५ KW २००० W २ KW 

१५ W ०.०१५ KW ३००० W ३ KW 

४५० W ०.४५ KW   

 

र्ीर्यबलाची ककमत काढण.े 

उदा. एका घरामध्ि ेखालीलप्रमाणे यर्दु्यत उपकरण ेप्रयत ददर्िी चालयर्ली र्ातात. त्िार्रुन त्िा घर मालकाला ३० 

ददर्सांसाठीचे िेणारे लाईट यबल दकती ? (प्रयत िुयनटचा दर ४.०० रुपि ेअसा आह)े 

 

१०० रॅ्ट बल्ब २ नग ७ तास 

४० रॅ्ट ट्यूब २ नग ४ तास 

२००० रॅ्ट यहटर १ नग २ तास 

७५० रॅ्ट इस्त्री १ नग ३० यमयनटे 

५०० रॅ्ट यमक्ट्सर १ नग ३० यमयनटे 

२००० रॅ्ट िेगडी १ नग ४ तास 

उत्तर : १००० रॅ्ट = १ दकलो रॅ्ट 

  

एक दकलो रॅ्टचे उपकरण र्र एक तास चालयर्ल ेतर एक िुयनट एर्ढी र्ीर् र्ापरली र्ाते. िार्रुन खालीलप्रमाण ेसूत्र 

तिार करु……. 

१) 

रॅ्ट ⅹ नग ⅹ तास  

= िुयनट ११000 

२) 

१00 रॅ्ट बल्ब ⅹ 0२२ नग ⅹ 0७७ 

तास  

 

= १.४ िुयनट 

११000 

३) 

४0 रॅ्ट बल्ब ⅹ 0२ नग ⅹ 0७ तास   

= ०.५६ िुयनट १000 

४) 

२000 रॅ्ट यहटर  ⅹ 0१ नग ⅹ 0२ तास   

= ४.0 िुयनट १000 

५) 

७५0 रॅ्ट इस्त्री ⅹ 0१ नग ⅹ 0.५0 

तास  

 

= 0.३७५िुयनट 

१000 
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६) 

५00 रॅ्ट यमक्ट्सर ⅹ 0१ नग ⅹ 0.५0 तास   

= 0.२५ िुयनट १000 

 

 

७) 

२000 रॅ्ट िेगडी ⅹ 0१ नग ⅹ 0४ तास   

= 8.000 िुयनट १000 

 

 

३० ददर्सांचे िुयनट = १४.५८५ ⅹ ३० ददर्स = ४३७.५५ 

एकूण ३० ददर्सांचे र्ीर्यबल = ४३७.५५ ⅹ ४  रुपि ेिुयनट 

एकूण ३० ददर्सांचे र्ीर्यबल = १,७५०.२० रुपि.े 

 

उपक्रमाची यनर्ड : 

१) आपल्िा िाळेतील यर्दु्यत उपकरणांची संख्िा, त्िाचा र्ापर, र् रॅ्ट र्रुन एका मयहन्िाचे यबल दकती िेईल 

िाचा अंदार् गयणताच्िा आधारे करा. 

२) प्रत्िेक यर्द्यार्थिावने आपल्िा घरातील मयहन्िाचे र्ीर् बील उपकरणांची संख्िा, त्िांचे रॅ्ट र् त्िांचा र्ापर 

िार्रुन काढारे्. 

३) यर्द्यार्थिाांनी चालू मीटर ररडींग घेऊन पूर्ीच्िा र्ीर् यबलासोबत तुलना करुन एक मयहन्िाचे यबल काढा र् 

तुलना करा. 

४) र्ीर् बील कमी करण्िासाठीच्िा उपाििोर्ना : LED लाईटची रु्ळर्णी करण,े CFL च्िा दरुुस्ती करण,े कमी 

खर्मचक / र्ापराच्िा पिाविािी दफलामेंट ददव्याची बदली करण.े    

    

स्र्ाध्िाि  

१) र्ीर् यबल किासाठी काढार्िाचे ? 

२) र्ीर् यबल काढण्िासाठी लागणारे सायहत्ि कोणते ? 

३) प्रत्िेक घरामध्ि ेएनर्ी मीटर का बसयर्लेल ेअसत े? 

४) एक दकलो रॅ्टचे उपकरण र्र एक तास र्ापरल ेतर दकती िुयनट र्ीर् र्ापरली र्ाते ? 

५) १००० रॅ्ट बरोबर दकती दकलो रॅ्ट ? 

  



55 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

१५ िोर् खड्डा 

 

काि यिकाल  

 

आपल्िा घरचे, िाळेतील तसेच सार्वर्यनक पाणीपुर्ठ्याच्िा रठकाणी सांडपाण्िाचे व्यर्स्थापन करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

१) िोर् खड्डा कोठे करार्ा ह ेठरयर्ता िेणे.  

२) िोर् खड्ड्ड्याच्िा अंतगवत रचनचेी मायहती असण.े 

 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िायक्षके 

पिावर्रणाच्िा दषृ्टीन ेसांडपाण्िाच्िा यनिोर्नाचे महत्र् समर्ारू्न सांगणे. 

 

संबयंधत यर्र्िी ज्ञान 

 

प्रस्तार्ना  

  घरातून बाहरे पडणारे सांडपाणी तसेच सेप्टीक टँकमधून बाहरे पडणारे पाणी तसेच र्ाहू ददल े तर काही 

ददर्सानंतर तेथ ेगटार तिार होते. र् त्िा भागात दगुांधी पसरण्िास सुरर्ात होते तेथ ेडास तिार होतात र् पररणामी 

रोगराई र्ाढते. त्िामुळे प्रदरू्ण यनिंत्रणासाठी िोर् खड्डा हा उत्तम मागव आह.े पररसर म्हणरे् घरच्िा आसपासची र्ागा 

िेथ ेप्राणी, र्नस्पती, हर्ा, माती अिा अनेक गोष्टींचा र्ीर्नािी संबंध िेतो. िातील र्लप्रदरू्ण ही एक मोठी समस्िा 

आह.े त्िाची यर्ल्हरे्ाट लार्ण्िाची आपली र्बाबदारी आह.े म्हणून आपण िोर् खड्डा तिार करण्िासाठी त्िाचा 

अभ्िास करण ेगररे्चे आह.े 

 

उदे्दि : सांडपाण्िाचे यनिोर्न करणेकररता िोर् खड्डा तिार करण.े 

 

सायहत्ि : यर्टांचे तुकडे, र्ाड र्ाळू, पी.हही.सी. पाईप. 

 

साधन े: रटकार्, पहार, फार्डे, घमेल,े मेर्ररग टेप. 

 

कृती :  

१) रे्थ ेआपल ेसांडपाणी सोडािचे आह ेतेथे १ यमटर ⅹ १ यमटरचा खड्डा खोदनू घ्िार्ा. 

२) िा खड्ड्ड्यात प्रथम २० सें.मी. र्ाडीचा र्ाळूचा थर टाकार्ा. 

३) र्ाळूच्िा थरार्र २०  सें.मी. र्ाडीच्िा यर्टांच्िा तुकड्याचा थर द्यार्ा. 

४) त्िार्र पुन्हा र्ाळूचा थर द्यार्ा. 

५) अस ेथरार्र थर देऊन खड्डा भरुन घ्िार्ा. 

६) सर्व सांडपाणी एकत्र करुन पी.हही.सी. पाईप मधून खड्ड्ड्याच्िा मधोमध सोडारे्. 
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घरगतुी िोर् खड्डा : 

आपण मडक्ट्िाचा र्ापर करुन छोटा घरगुती िोर् खड्डा तिार करु िकतो. मागील कृती प्रमाणेच खड्डा खणून तो र्ाळू र् 

यर्टांच्िा तुकड्यांनी भरुन घ्िार्ा. त्िा खड्ड्ड्याच्िा मधोमध एक यछद्र पाडलले े मडके ठेर्ारे् र् िेणारे सांडपाणी 

पी.हही.सी. पाईपने त्िा मडक्ट्िात सोडारे्. पाण्िातून िेणारा केरकचरा त्िा मडक्ट्िात साचतो, त्िामुळे िोर् खड्डा 

स्र्च्छ राहतो. मडके काही ठरायर्क  ददर्सांनी स्र्च्छ करारे्. 

 

कािव : 

१) र्मा केलेल ेसर्व सांडपाणी लगचेच र्यमनीत िोर्ल ेर्ाते.  

२) सांडपाण्िात असणारे यर्यर्ध घटक बॅक्ट्टेररिाच्िा माध्िमातून लगेच यर्घरटत होतात र् रूपातंररत होतात. 

३) त्िामुळे र्यमनीत मुरणारे पाणीसुध्दा स्र्च्छ असत.े 

४) पाणी खोल मुरल्िामुळे मोठमोठ्या झांडांना त्िांच्िा मुळािी पाणी यमळते. 

फािद े:  

१) प्रदयूर्त पाणी र्यमनीर्र उघडे र्ाहणे, डबके साचणे अस ेन होता त्िाचे यनिोर्न होते. 

२) दगुांधी न पसरता हरे्चे प्रदरू्ण थांबते. 

३) कमी खचावमध्िे पिावर्रणाचे रक्षण होते. 

 

उपक्रमाचंी यनर्ड : 

१) आपल्िा िाळेत यपण्िाच्िा पाण्िाच्िा टाकी र्र्ळ िोर्खड्डा करु िकता. 

२) िाळेतील टॉिलेट र्र्ळ िोर्खड्डा करु िकता. 

३) गार्ातील हडँ पंप ककर्ा घरी अस ेिोर्खड्ड ेकरु िकता. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) िोर् खड्ड्ड्याचा आकार र् त्िात काि र्ापरतात त ेसांगा. 

२) िोर् खड्डा करण्िाचे फािदे काि ? 

३) िोर् खड्ड्ड्याचे तत्र् सांगा . 

४) िोर् खड्डा करण्िासाठी लागणार् िा सायहत्िाची र् 

साधंनांची मायहती द्या. 

  

आकृती १५.१ िोर् खड्डा 
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१६ कचरा (Garbage)  

(Introduction to waste disposal and Recycling) 

 

काि यिकाल ? 

 

पिावर्रण संतूलन राखण्िाकररता कचर् िाचे व्यर्स्थापन कसे कराल 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

कचर् िाच्िा र्गीकरणाप्रमाण ेप्रदक्रिेसाठी पाठयर्णे 

सचुयर्लले्िा लोकोपिोगी सेर्ा/ प्रात्िायक्षके 

 

१) आपल्िा िाळेभोर्तालचा सर्व कचरा र्गीकरण करुनच गोळा करा. 

२) त्िाची यर्ल्हरे्ाट लार्णार् िा संस्थेकडे तो पाठर्ा. 

३) कुर्णारा सर्व कचरा एकत्र करुन त्िाचे कंपोस्ट खत ककर्ा गांडूळ खत प्रकल्पात पोचर्ा. 

४) आपल्िा िाळेत असा प्रकल्प उभारा. 

५) कचर् िार्र प्रदक्रिा करणार् िा उद्योग धंद्यांना भेट देऊन पाहणी करा. 

६) कचरा यनमुवलनाचे महत्त्र् नागररकांना पटरू्न सांगण्िासाठी गार्ामध्ि ेकचरा यनमुवलनाची मोहीम हाती घ्िा. 

 

यिक्षकांसाठी सचूना 

 

१) सार्वर्यनक रठकाणचा कचरा गोळा करताना, त्िाचे र्गीकरण करुन आरोग्िायर्र्िी कल्पना देणे. 

२) काच र् तत्सम पदाथव गोळा करताना अर्िर्ांना इर्ा होऊ नि ेिाची दक्षता घेण.े 

३) हातामध्ि ेहडँग्लोहहर् र् पािामध्ि ेिूर् असणे आर्श्िक आह.े 

४) उपक्रमानंतर स्र्तःची स्र्च्छता करणे. 

 

 

संबयंधत यर्र्िी ज्ञान 

   

कचरा व्यर्स्थापनाच ेमहत्र्  (Importance of Garbage management ) 

 आपल्िा सर्ाांच्िा घरामधून आपण दररोर् टाकाऊ पदाथव, र्स्तू बाहरे काढीत असतो. िामध्ि े यिळे अन्न 

भार्ीपाला, फळांच्िा साली, प्लायस्टक कागद, काच इ. ह े सर्व उचलून नेणारी िंत्रणा आर् उपलब्ध आह.े परंत ु

रस्त्िाच्िा कडेला पडललेा कचरा अिा सर्व प्रकारचा कचरा ककर्ा गार्ाबाहरे एकत्र टाकलेला कचरा ह े सारखेच 

धोकादािक आहते. तेथे दगुांधी पसरत,े अनेक प्रकारचे रोग, रं्तू, साथीचे रोग, संसगवर्न्ि रोग पसरतात आयण 

सार्वर्यनक आरोग्िार्र पररणाम होतो, पिावर्रणचा समतोल यबघडतो कारण हा सर्व कचरा एकत्र टाकण्िाने त्िाचे 
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नैसर्मगक प्रक्रीिेतून नाि, यर्घटन, रुपांतर होत नाही. त्िामुळे ही समस्िा उग्ररूप धारण करत.े अिा कचऱ्िाची 

यर्ल्हरे्ाट लार्ताना त्िाचे र्गीकरण करुन त्िार्र प्रक्रीिा केली तर त्िातून र्स्तूंची पुनःयनर्ममती आयण सेंद्रीि खत अस े

दोन उपिुक्त घटक यमळतात. त्िातून उरे्ची बचत आयण यनर्ममती असा दहुरेी फािदा होतो, तसेच पररसर स्र्च्छ, 

रोगमुक्त होऊन पिावर्रणाचे संतूलन राखण्िास मदत होते. म्हणून कचरा व्यर्स्थापन ही काळाची गरर् आह.े 

 

उदे्दि :  

पृर्थर्ीर्रील र्ीर् सृष्टीतील र्ीर् एकमेकांर्र अर्लंबून आहते. ते एकमेकांचे आहार आहते. त्िांचे यर्र्नमान 

म्हणरे् अनेक अन्नसाखळ्िा आहते. त्िा यबघडर्ण्िाचे कािव अनेक र्र्ाांपासून मानर् करीत आला आह.े यर्कासाच्िा 

मागे लागून मानर्ाने यबघडर्लेल्िा िा पिावर्रणाचे संरक्षण मानर्ालाच करारे् लागणार आह.े अन्िथा मानर्ाचाच 

यर्नाि आह.े म्हणून पिावर्रण सुदढृ राखण ेहा िा कािावतील पयहला टप्पा आह.े 

 

कचर् िाच ेर्गीकरण :  

 कचरा हा अनेक प्रकारचा असतो त्िामुळे एकत्र टाकलेल्िा कचर् िाचे यर्घटन ककर्ा पुनःयनर्ममती करण्िाकरीता 

तो र्गावनुसार रे्गरे्गळा करार्ा लागतो. कचर् िाच्िा व्यर्थापनामध्िे कचर् िाचे र्गीकरण महत्त्र्ाचे आह.े 

१) नैसर्मगक यर्घटन होणारा कचरा. 

२) प्रदक्रिा करुन रुपांतरीत ककर्ा पुनःयनर्ममती होणारा कचरा. 

 

नसैर्मगक यर्घटन होणारा कचरा : 

 यनसगावन े यनमावण केलेला कचरा हा यर्घटनिील असतो. मानर्ाने यनमावण केललेा काही कचरा देखील 

यर्घटनिील असतो परंत ुअिा कचर् िाचे िोग्ि व्यर्स्थापन केल्िास त्िातून उर्ाव र् सेंद्रीि खत यमळू िकते. 

उदा.  १)  गर्त, चारा, झाडांच्िा फांद्या, पान े, फळे इ.   २)  यर्यर्ध पाळीर् प्राण्िांची यर्ष्ठा, िेण, मूत्र इ.         

        ३)  घरात उरलेल,े खराब झालेल ेअन्न, भार्ीपाल्िाचे देठ, फळांच्िा साली, मैला इ. 

 

गाडूंळ खत प्रकल्प :  

 र्र उल्लेख केलेला सर्व प्रकारचा कचरा, गांडूळ खत प्रकल्पात र्ापरल्िास अल्पार्धीत आपल्िाला िेतीसाठी 

१००% उपिुक्त असलले ेगांडूळ खत यमळते. 

 

गोबर गसॅ प्रकल्प :  

 िेण, मूत्र, उरलले े खराब झालेल े अन्न, मैला इ. कचरा गोबर गॅस प्रकल्पात र्ापरुन त्िापासून आपल्िाला 

स्र्िंपाकासाठी गॅस यमळतो आयण र्यमनीसाठी उत्तम प्रतीचे खत देखील यमळते. 

 ह ेदोन्ही प्रकल्प िेतकर् िासाठी र्रदान असून त्िाचा र्ापर देखील मोठ्या प्रमाणात सुरु आह.े 

 

प्रदक्रिा करुन रुपातंरीत ककर्ा पनुःयनर्ममती होणारा कचरा :   

 मानर् यर्कसनिील प्राणी असल्िाने यर्कासाच्िा र् सुखसोईच्िा हव्यासापोटी त्िाच्िा कडून भरमसाठ 

कचर् िाची यनर्ममती होत असून तो िोग्ि प्रदक्रिेअभार्ी तसाच टाकून ददल्िाने त्िाचे दषु्पररणाम यनसगवचक्रार्र र् 

पिाविाने मानर् र्ातीर्र होत आहते. हा कचरा अनेक प्रकारचा असल्िान ेत्िाचे र्गीकरण करुनच त्िार्र प्रदक्रिा होऊ 

िकते.  
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कागद, न्िरू् पपेर, पठु्ठा : 

 र्रील कचर् िाचे एकत्रीकरण करुन त्िाचा लगदा केला र्ातो. त्िातील यर्यर्ध रंगांची िाई घालयर्ण्िा कररता 

रासाियनक प्रदक्रिा केली र्ाते आयण िा लगद्यापासून पुन्हा कागद केला र्ातो. मूळ कागद बनयर्ताना रे्र्ढा कच्चा 

माल (बांबू) लागतो, त्िाच्िा मध्ि े१/3 बांबूची बचत होते. तसेच र्ीर् र् श्रमाची २५% बचत होते. ही पुनःयनर्ममती 

म्हणरे् एक रे्गळा उद्योग आह.े 

 

धात ूकचरा : 

  अ ॅल्िुयमयनिम, स्टील कॅन, कचे्च लोखंड, पत्रा इ. िा सर्ाांचे र्गीकरण करुन त्िाचे लहान लहान तुकडे केले 

र्ातात त े यर्तळरू्न पुन्हा त्िाला उपिुक्त आकार ददला र्ातो. अ ॅल्िुयमयनिमची यनर्ममती करण्िामध्ि े९६% उरे्ची 

बचत होते आयण लोखंडामध्ि े४७% उरे्ची बचत होत.े ही पुनःयनर्ममती कारखान्िातच होते. 

 

काच कचरा : 

 काच ही मुख्ितः र्ाळू, सोड्याची राख आयण चुनखडी िांपासून बनयर्ली र्ाते. काचेच्िा कचर् िाची 

पुनःयनर्ममती करताना मुळच्िा काच तिार करण्िाच्िा प्रदक्रिेतच हा कचरा टाकला र्ातो. िा प्रदक्रिे दरम्िान चंुबक, 

हहकॅ्ट्िुम यक्ट्लनर र्ापरुन त्िातील बाटल्िांची बुच, टोपण, लेबल, प्लास्टीक इ. कचरा रे्गळा केला र्ातो. तिार 

झालेल्िा िुध्द काचेच्िा द्रार्णापासून पुन्हा यर्यर्ध र्स्तू तिार होतात. िा प्रदक्रिेत द्रार्णापासून पुन्हा यर्यर्ध र्स्त ू

तिार होतात. िा प्रदक्रिेत १८% उरे्ची बचत होते. ह ेकािव दखेील काच बनयर्णार् िा कारखान्िाच्िा प्रदक्रिेत होते. 

 

प्लायस्टक कचरा :  

 प्लायस्टकचा िोध ही एक र्ागयतक पातळी र्रची एक औद्योयगक क्रांती मानली र्ाते. िा प्लायस्टक मधून 

अनेक र्स्तू उत्पाददत होत असून त्िाने सारे यर्श्व व्यापल ेआह.े त्िाचा र्ापर प्रचंड प्रमाणात होत आह.े साहयर्कच 

त्िातून यनमावण होणार् िा कचर् िाची यर्ल्हरे्ाट लार्ण ेही एक र्ागयतक समस्िा बनली आह.े Use & Throw च्िा 

र्ायहरात बार्ीमुळे ग्राहक आकर्मर्ला र्ातो. पण कचर् िाचा ढीग मात्र साचत राहतो. हा कचरा सामान्िपणे पेटयर्ला 

र्ातो. पण त्िामुळे प्रचंड प्रमाणात र्ािू प्रदरू्ण होते र् हा डािोक्ट्सीन र्ािू सयर्र्ांना हानीकारक असतो त्िामुळे िा 

कचर् िाचे व्यर्स्थापन करुन त्िाचे र्गीकरण केल ेपायहरे्. िामध्ि ेऔद्योयगक प्लॅयस्टक, कार पाटवस, खेळणी, पारदिवक 

बाटल्िा, मोल्डेड प्रदक्रिेतून झालेली असत.े त्िामुळे रे्गरे्गळे प्लायस्टक रे्गरे्गळ्िा पध्दतीन ेयर्तळरू्न पुनयनर्ममत केल े

र्ाते. िा प्रदक्रिेत ९०% उरे्ची बचत होते.  

 

र्ैद्यकीि कचरा : 

 माणसार्रील उपचाराच्िा दरम्िान हॉयस्पटलमध्ि े मोठ्या प्रमाणार्र कचर् िाची यनर्ममती होते, िामध्िे  

यर्यर्ध प्रकारची और्ध,े कागद, कापूस, प्लॅयस्टकच्िा बाटल्िा, यपिव्या पाईप, धातूच्िा सुिा, मानर्ी अर्िर् इ. 

 र्ापरुन झालेल्िा िा सर्व गोष्टी मानर्ी यर्र्नास अत्िंत घातक आहते म्हणून त्िाची यर्ल्हरे्ाट तात्काळ 

लार्ार्ी लागत.े िामधील प्लायस्टकच्िा र्स्त ू पुनःयनर्ममती प्रकल्पाकडे पाठयर्ल्िा र्ातात र् धातूच्िा र्स्तू, सुई, 

इंरे्क्ट्िन ट्यूब, इ. प्रदक्रिा करुन पुनर्ावपरासाठी घेतल्िा र्ातात. रै्द्यकीि कापड, कापूस र् मानर्ी अर्िर् ह ेखोल 

खड्डा खणून र्यमनीत पुरल ेर्ातात. 

 

औद्योयगक कचरा : 
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 आपल्िा देिात झपाट्यान ेझालेल्िा औद्योयगक प्रगतीमुळे औद्योयगक कचर् िाची यनर्ममती दखेील फार मोठ्या 

प्रमाणात झाली आह.े िातील प्लायस्टक, काच, धात ूइ. कचरा पुनःयनर्ममतीसाठी र्ापरता िेतो. यर्यर्ध रसािने, यर्यर्ध 

इलेक्ट्रॉयनक उपकरण,े अण ू उर्ाव कें द्रातील राख (Radioactive materials), यर्यर्ध यर्र्ारी र्ािू, धूर ह े समस्त 

पिावर्रणाला अत्िंत घातक आहते, परंत ुआर्ही ही घातक रसािने यर्यर्ध कारखान्िांतून उघड्यार्र अथर्ा र्र्ळच्िा 

नदीप्रर्ाहात सोडली र्ात आहते. त्िाचा दषु्पररणाम अन्नधान्िार्र, यपकार्र होतो. प्रदयूर्त पाण्िाचा दषु्पररणाम 

यर्यर्ध प्राणी, मासे र् र्लचर प्राण्िांच्िार्र होऊन त्िांचे र्ीर्नच धोक्ट्िात आल े आह.े त्िाकररता यर्यिष्ट प्रकारे 

त्िाचा नािनाट करार्ा लागतो. 

 Radioactive materials म्हणरे् अणूभट्टी कें द्रातील राख होि. हा अत्िंत धोकादािक कचरा असून त्िापासून 

यनघणार् िा दकरणोत्सगावचा दषु्पररणाम सर्ीर्ांच्िा पुढच्िा अनेक यपढ्यांपिांत राहतो. तसेच हा दकरणोत्सगव अनेक 

पदाथाांना भेदनू आरपार र्ातो. त्िासाठी त्िाची यर्ल्हरे्ाट लार्ण्िाकररता यर्यिष्ट  धातूच्िा पेटीत ही राख र् तत्सम 

पदाथव बंददस्त करुन समुद्राच्िा तळािी नेऊन टाकले र्ातात. 

 

कािविाळा : 
 यर्यर्ध प्रकारचा कचरा मानर्ाला र् पिावर्रणाला दकती घातक आह,े ह े आपण पायहले आह;े तसेच िा 

कचर् िामध्ि ेरोर् हर्ारो टनाचंी भर पडत आह.े त्िामुळे नागररकांना कचरा यनमुवलनाचे महत्त्र् पटरू्न सांगण्िासाठी 

र्ागृती करण्िाची गरर् आह.े त्िाकररता खालील बाबी लक्षात घ्िाव्यात. 

 सर्व प्रकारचा कचरा एकत्र टाकल्िानंतर त्िाचे र्गीकरण करण ेअर्घड आह.े त्िाकररता नागररकांनी कचरा 

टाकण्िापूर्ीच त्िाचे र्गीकरण करारे्. उदा.  १) उरलेल े टाकाऊ अन्न, भार्ी पाल्िाचे देठ, फळांच्िा साली  २) 

प्लायस्टक कागद, यपिव्या, बाटल्िा,  प्लास्टीकच्िा र्स्तू  ३) घन पदाथव, काच इ. िा प्रकारे करुन त्िापुढील प्रदक्रिा 

करणेस, र्ाहतूक करणेस र् िुध्द प्रकारची पुनःयनर्ममती करणे सोपे होईल. कोणत्िाही प्रकारचा कचरा र्ाळू नि.े 

त्िातून यनघणारे यर्यर्ध र्ाि ूघातक असतात. 

 

यत्रसतू्री : (Three R) 

 कचर् िाची यनर्ममती कमीत कमी हहार्ी म्हणून िा यत्रसूत्रीचा प्रचार करार्ा. १)  र्स्तूंचा र्ापर कयमत कमी 

करार्ा   २)  गरर् भासल्िास तीच र्स्तू पुन्हा र्ापरार्ी.  ३)  त्िानंतर ती पुनःयनर्ममतीसाठी द्यार्ी. िालाच कचरा 

व्यर्स्थापनातील यत्रसूत्री अस ेम्हणतात. (Reduce, Reuse, Recycle)  

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) कचर् िाचे यर्यर्ध प्रकार सांगा. 

२) यर्घटन होणार् िा कचर् िाचे व्यर्स्थापन कसे कराल ? 

३) पिावर्रणार्र कचर् िाचे होणारे दषु्पररणाम सांगा.  

४) हॉयस्पटल कचरा म्हणरे् काि ? त्िाचे व्यर्स्थापन कसे करतात ? 

५) कचरा व्यर्स्थानातील महत्त्र्ाचा घटक कोणता ? 

६) कचरा यनमुवलनाची यत्रसूत्री कोणती ? त्िाचे यर्रे्चन करा. 
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थमावृ ीथमावृ ीथमावृ ीथमावृ ी    २०१५२०१५२०१५२०१५    ::::    

        

अ यासअ यासअ यासअ यास    मडंळमडंळमडंळमडंळ    सद यसद यसद यसद य    ::::    

    

    

लखेनलखेनलखेनलखेन    मडंळमडंळमडंळमडंळ    सद यसद यसद यसद य    :::: अलूरकर दप बाळकृ ण  
 बढे भारती भागवत  
 भोसले िवजय संगराज े
 चौधरी सरेुश अंकुश  
 गायकवाड मु ा काश  
 िग डा राज  
 हरणे अिमत शरदराव  
 कुलकण  योगेश 
 मडके रेखा सागर  
 माने सुनंदा  
 पाटील भाकर  
 रोडे सुने ा आनंद  
 शानबाग रणिजत 
 उगले उ म िनवृ ी 

    

काशककाशककाशककाशक    ::::    

    

सयंोजकसयंोजकसयंोजकसयंोजक    वववव    सपंकसपंकसपंकसपंक    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    ::::    

    

िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    वववव    िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण    ::::    

    

मु कमु कमु कमु क    ::::    

  



तावनातावनातावनातावना    

  



अ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दत    

‘मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेले उ पादक काम 
क थानी ठेवनू िविवध सै दांितक व मुलत वांशी ओळख क न ावी. सरुवाती पासून िव ा याना ’लोकोपयोगी 
सवेा’ व ’उ पादक कामात’ सहभागी करणे आव यक आह.े 
 

....    घटकघटकघटकघटक    तािसकातािसकातािसकातािसका    

1 अिभयांि क  कायशाळेतील 
मुलभूत साधने आिण तं े   

30 8+22) 

2 बांधकामातील मुलभूत तं े  10 (3+7) 
 

हा अ यास म पुण हो यासाठी ३५ तास ’ ा यि क’ वेळ व याबरोबर १५ तािसकांचा सै दांितक वेळ अपेि त आहे.  
अ यास म राबव याची प दत     

’मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेले उ पादक काम क थानी ठेवून िविवध 
सै दांितक व मुलत वांशी ओळख क न ावी. सुरवाती पासून िव ा याना ’लोकोपयोगी सेवा’ व ’उ पादक कामात’ सहभागी करणे आव यक 
आहे.    

 

लोकोपयोगी सेवा :  
केवळ ा यि क कर यासाठी हणून ’नमुना’ जॉब कर यापे ा ’लोकोपयोगी सेवा’ दणेे ह ेअिधक फ़ाय ाचे असते. आप या सभोवता या 
प रसरा या व समाजा या गरजेनुसार असे काम िनवडावे क  या मुळे जा तीत जा त ा यि के पुण होतील. यामुळे िव ा याना य  
कामाचा अनुभव िमळेल. ’लोकोपयोगी सेवा’ हा या अ यास ामाचा आ मा आह.े येक ध ा या सु वातीला लोकोपयोगी सेवांची यादी 
दली आह.े लोकोपयोगी सेवा दतेांना निवन तं ान वापर याचा य  करावा. नािव यपुण क प करणे, दु ती सेवा, व तूंची िन मती 

व िव  ह ेसव िव ाथाना वहार ान दे यासाठी आव यक आह.े  

  



मुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमका    
    

मुलभूत तं ान कोसचे व प  

मुलभुत तं ान हा अ यास म अिभयांि क  , उजा पयावरण , शेती व पशूपालन व गृह आरो य या चार िवभागात 
िवभागला आह.े या पैक  दोन सजीव व दोन िन जव घटकाशी संबंिधत आहते. वरकरणी दसता हा अ यास म 
खुप जा त वाटेल. हा अ यास म ’हाताने काम करत करत िशकणे’ या प दतीने राबवायचा आह.े या कारे आपण 
पोहायला िशकतो, सायकल चालव यासाठी िशकतो. या कारेच हा अ यास म िशकवायचा आह.े 
अ यास मातील सव सै दांितक भाग व कौश ये िव ा यानी य  कामात सहभाग घेऊन आ मसात करायची 
आहते. ान िमळव याची या ही अशा ’उ पादक कामा’ भोवती घडेल अस ेअपेि त आह.े यामुळे ’सै दांितक’ 
भाग व ’ ा यि क’ ह े वतं  घटक नसनू याचा एक च अ यास करायचा आह.े यामुळे ’काम’ करतांना या येक 
पायरीवर यामागील त वे व माहीतीचा प रचय िव ा याना क न ायला हवा. या कारे िशकव याने केवळ 
’कौश य’ ा  होत नाही तर यामागील दृ ी प  होते. ा यि कांना जोड दे यासाठी व ’अस ेका ?’ याच ेसखोल 
आकलन हो यासाठी सगंणक य ध ाचा वापर ज र करावा. यासाठी इंटरनेट वरील शै िणक ोत (जसे 
ि हडीओ) चा वापर करावा. येक ध ा या शेवटी उदाहरणादाखल काही संदभ दले आहते.  

अ यास माचे फ़ायद े 
१) हा अ यास म ब िवध कौश याचा अस याने िव ा याना यां या भिव यातील क रयची दशा 

िनवड यासाठी मदत होते. अनेक कौश यांची ओळख झा याने तो या या आवडीचे एक े  िनवडू शकतो.  
२) मह वाचे हणजे िविवध अनभुव िमळा याने िव ा या या बु दीम ेला चालना िमळते. िविवध शाखांचे 

ान िमळा याने याला िविवध यामागील मुलभूत त व ेव यांचे मह व याची ओळख होते.  
३) य  वहारात कामे करतांना आप याला अनके कौश यांचा वापर करावा लागतो. उदा. शेतक-याला 

शेती या ाना बरोबर वीज, मोटार-पंप, खा  संर ण व या, पशूवै क य ान लागते. यामुळे 
अडचणी या वेळी तो माग काढू शकतो. एखा ा फ़ॅि केशन ावसाियकाला जर पो ी बांध याच ेकाम 
िमळाले तर याला पो ीच ेमुलभूत ान ह ेफ़ाय ाचे ठ  शकते. तो िग-हाईका अिधक चांगली सवेा दऊे 
शकतो. ’मुलभूत तं ान’ या िवषयामुळे िव ा याम ये अशा कारचा आंतरशाखीय दृ ीकोन िवकिसत 
होतो. 
 

  



अन�ुम�णका 

िवभागिवभागिवभागिवभाग : : : : अिभयािं कअिभयािं कअिभयािं कअिभयािं क  

अअअअ.... ....    घटकघटकघटकघटक    पृपपृृपृ     ....    
१ मापन व मापनाची साधने १ 

२ अिभयांि क  कायशाळेतील ह यारे, साधनांची ओळख व 
सुरि त वापर 

६ 

३ लाकूड काम 
 

१७ 

४ प यापासून व तू बनवणे ३४ 

५ ि िलग, टॅ पंग आिण डे ग चा वापर    ४१ 

६ वे ड गचा जॉब बनवणे ४६ 

७ िब ड ग मटे रअल ओळख व बांधकाम करणे ५६ 

८ साधी पाईप लाईन तयार करणे ६५ 
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१ मापन र् मापनाची साधन े

 

काि यिकाल ?  

 

मीटर टेप, हहर्मनअर कॅयलपर आयण स्कू्र गेज, सस्प्रग तराजू अिा प्रकारची उपकरण ेर्ापरून मोजमाप करण.े 

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  
 

१) ददलेल्िा कामासाठी िोग्ि त्िा मोजणी उपकरणाची यनर्ड करणे. 

२) रीसडग िोग्िपण ेर्ाचणे.  

३) मापनाची एकके माहीत असण.े 

४) जॉबची मापे घेता आली पायहजे. 

५) साधनाांचा र्ापर करता आला पायहजे. उदा. हहर्मनअर कॅयलपर, मीटर टेप इ. 

६) मोजमापामध्िे एककाांचे रुपाांतर करण.े 

७) मापनाच्िा साधनाांची मायहती असण.े 

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके:  
 

आसपासच्िा रे्गरे्गळ्िा जॉबचे मापे घ्िा. उदा. फर्मनचर, इमारत, टेबल इ. 

कृती :  

१) कािविाळेतील ms अगँल, ms पट्टी मीटर टेप ककर्ा मोजपट्टीच्िा सहाय्िाने मोजा. 

२) G.I. पाईप ककर्ा ms पाईपचा आतील आयण बाहरेील व्यास हहर्मनअर कॅयलपरच्िा सहाय्िाने मोजा. 

३) र्रील मोजमापे मेररक र् यिरटि पध्दतीमध्ि ेकरुन पाहा. 

४) हहर्मनअरन ेकॅयलपरन ेबारचा व्यास आयण ms   अगँलची जाडी मोजणे. 

५) र्स्तूचे र्जन करण.े (सस्प्रग बॅलन्सचा उपिोग करण)े 

६) पाण्िाचे आकारमान र् र्जन मोजा. 

७) यसमेंटचे आकारमान र् र्जन मोजा. 

८) सितीचे आकारमान पृष्ठफळ मोजा. 

९) मोजणी उपकरणार्र कमीत कमी , दकती माप (Least count) मोजू िकतो त ेसमजून घ्िा.  

उपक्रमाांची यनर्ड : 

१) उांची- इांच, फूट, सें.मी. र् मीटर िा एककामध्िे मोजून दाखर्ार्ी. 

२) टेबलाची मापे घेण.े 

३) खोलीची लाांबी र् रुांदी तसेच िाळेच्िा मैदानाचे क्षेिफळ मोजणे. 

४) टाकीच्िा आकारमानार्रुन पाणी साठर्ण्िाची क्षमता ठरर्ा. 

 

यिक्षकाांसाठी सचूना   
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१) मापनाच्िा एककाांची मायहती समजारू्न साांगा. 

२) मापनाच्िा साधनाांची मायहती द्या. 

३) साधनाांची हाताळणी यिकर्ा. 

४) मोजमाप कसे करारे् ककर्ा घ्िारे् त ेयिकर्ा. (उदा. लोखांड, मोजणे, खोलीची लाांबी र् रुांदी) 

५) एकमेकाांचे रुपाांतर करािला यिकर्ा. 

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

प्रस्तार्ना :  

 मुलिूत तांिज्ञानाचा अभ्िास करताना यर्द्यार्थिाांना यर्यर्ध कौिल्िाांची ओळख होणार आह.े बहुयर्ध कौिल्ि े

आत्मसात करताना प्रत्िेक रे्ळी मोज-मापनाची आर्श्िकता िासणार आह.े  मोजमापनासाठी पूर्ी िरीराचे िाग, 

दोरी, िाांडे इ. सारख्िा गोष्टींची तुलना करत. उदा. र्स्त ु दकती हात लाांब आह,े तसेच गहु दकती पािली आहते िा 

िब्दात मोजले जात असत. परांतु अचूक मोजमाप अिा प्रकारे अांदाजाने तलुना करुन िेत नाही.  ‘मागील र्र्ावपेक्षा िा 

र्र्ी जास्त पाऊस झाला’ िा र्ाक्िातून र्णवनात्मक मायहती यमळाली.  मागील र्र्ी १३० यममी. पाऊस झाला र् 

िार्र्ी १७० यममी पाऊस झाला’  िा र्ाक्िात सांख्िात्मक मायहती यमळाली, र्णवनात्मक मायहती पेक्षा सांख्िात्मक 

मायहती जास्त उपिोगी असत.े यर्ज्ञान सांख्िात्मक मायहतीर्रच आधाररत असत.े सांख्िात्मक मायहती यमळयर्ण्िासाठी 

मोजमाप करणे म्हणजे मापन होि. र्स्तुमान, अांतर, तापमान, काळ, आकारमान, क्षेिफळ इत्िाकदचे मापन नेहमी 

करारे् लागत,े िाांनाच रािी म्हणतात मापनासाठी प्रमायणत मापाची (पररमाणाांचा) र्ापर करतात िाला एकक (Unit) 

अस ेम्हणतात.  
 

मलुितू रािी र् सायधत रािी :  

१) मलुितू रािी : र्स्तुमान, अांतर, काळ, तापमान इ. मुलिूत रािी आहते. त्िाांच्िा एककाांना मुलिूत एकके 

म्हणतात. 

२) सायधत रािी : मुलिूत रािीचा उपिोग करुन सायधत रािी तिार होतात. उदा. क्षेिफळ, आकारमान इ. 

सायधत रािींची एकके मुलिूत एककाांपासून तिार होतात त्िाांना सायधत एकके अस ेम्हणतात. 
 

मापन पध्दतीच ेप्रकार :  

१) यिटीि पध्दत 

२) मेरीक पध्दत 

३) आांतरराष्ट्रीि (एस.आि.) पध्दत 

१. यिटीि पध्दत : िा पध्दतीत लाांबी, मापनासाठी फुट ककर्ा इांच, र्जन, मापनासाठी पौंड, रे्ळ मापनासाठी सेकां द 

ह ेएकक र्ापरतात. ही पध्दत सध्िा िारत देिात र्ापरत नाहीत परांत ुव्यर्हारात जुन्िा परांपरेन ेकाही एकके 

र्ापरताना ददसतात. उदा. लाकूड घनफुट एककात साांगतात. 

२. मरेरक पध्दत : िा पध्दतीत (M.K.S.) र् (C.G.S.) अिा दोन पध्दती आहते. 

 

अ.क्र. रािी M.K.S. पध्दत एक C.G.S. पध्दत एकक 

१ अांतर / लाांबी मापन मीटर         (M) सेंरटमीटर   (C) 

२ र्स्तुमान मापन दकलोग्रॅम    (K) ग्रॅम           (G) 

३ रे्ळ मापन सेकां द         (S) सेकां द         (S) 
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ही पध्दत प्रचयलत पध्दत आह.े लहान मोठी एकके १, १०, १०० अिा प्रमाणात असतात त्िामुळे यहिोब सोपा 

होतो. 

३. आांतरराष्ट्रीि (S.I.) पध्दत : (यसस्टीम ऑफ इांटरनॅिनल) िा पध्दतीचा उपिोग जगिरातील मापन पध्दतीत 

समानता आणण्िासाठी आयण मुख्ित्रे् सांिोधनात र्ापरण्िासाठी होतो. िा पध्दतीमधील एकके मेरीक 

पध्दतीतील M.K.S. एककाांप्रमाणे आहते. हीच पध्दत जास्त प्रमाणात उपिोगात आह.े 

 

काही महत्र्ाच्िा रािी र् एकके  :  

अ.क्र. मलुितू रािी एकक सायधत रािी एकक 

१ अांतर / लाांबी मीटर क्षेिफळ चौरस मीटर 

२  र्स्तुमान दकलोग्रॅम आकारमान घनमीटर 

३  रे्ळ सेकां द रे्ग मीटर प्रयत (सेकां द) 

४  तापमान अांि सेल्सीअस घनता दकलोग्रॅम प्रयत घन 

मीटर 

५  यर्दु्यत प्रर्ाह  अ ॅम्पीअर र्जन न्िूटन (N) 

 

रे्ग (चाल) ही सायधत रािी आह,े कारण अांतर, काल मोजून आपण रे्ग =           असा यहिोब करतो. सायधत 

रािीच्िा  एककाचा र् मुलितू रािीच्िा एककाचा सांबांध जसा यलयहला जातो (उदा. (kg/m3) त्िाला त्िा एककाचे 

माप म्हणतात. 

 

एका एककाचे रुपाांतर दसुर िा एककात करताना िाचा फार उपिोग होतो. मापे यलयहताना 

एकक न यलयहता रािी यलयहतात.  

जसे क्षेिफळ = लाांबी ⅹ रुांदी  घनता =  र्स्तुमान ÷ आकरमान  

      क्षेिफळ = L2        घनता = M ÷ L3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रािी एकक 

घनता kg/m3 

त्र्रण m/sec2 

 

                                           
र्जन (ग्रॅम दक.गॅ्र.टन)              आकारमान (घनयमटर, यलटर)         क्षेिफळ (चौरस, यमटर, एकर, हेक्टर)  

               

तापमान (यडग्री, सेल्सीअस)          बल (दक.ग्र.ॅ न्िुटन)   अांतर 
 

    रे्ग     आकृती 1.1 एकके 
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मापनाची अचकूता : मापन दकती अचूक असारे्, ह ेमापन किासाठी होणार 

िार्र ठरत.े त्िार्रुन िोग्ि त्िा साधनाचा र्ापर मापनासाठी करार्ा 

लागतो. तांिज्ञानाच्िा प्रगतीमुळे अांतर, र्स्तुमान काळ िा सारख्िा रािींची 

सुक्ष्म मापनेही अचुक पणे करणारी साधन ेआता उपलब्ध आहते. 
 

मोजमापनाची साधन े:  

१) मोजपट्टी : लाांबी, रुांदी, जाडी, व्यास, उांची मोजण्िासाठी मोजपट्टीचा र्ापर होतो. कामानुसार ती रे्गरे्गळ्िा 

मटेरीअलची र् आकाराांची यमळते.  

स्टील रुल. – फॅयिकेिन र्कविॉप मध्ि ेर्ापर होतो. 

लाकडी पट्टी – सुतार काम, यर्दु्यतकामात र्ापर होतो. 

िास रुल – रे्ल्डींगकाम, लोहारकाम िासाठी र्ापर होतो.  

ह्या पट्ट्या १५० यममी, ३०० यममी, ६०० यममी, १००० यममी अिा लाांबीत उपलब्ध असतात. िाद्वारे ०.५ 

यममी ककर्ा १ यममी इतके लहान माप घेता िेत.े 

दक्षता :  

१) कामाचे रठकाणी टाांगती ठेर्ा. 

२) धात ुकापणार िा र् आखणार िा हत्िाराांमध्िे ठेरु् नि.े 

३) स्कू्रिािहहर सारखा र्ापर करु नि.े 

४) काम नसल्िास ऑईल लारु्न ठेर्ार्ी. 
 

२) मजेररग टेप : ह ेटेप स्टीलचे, कापडाचे ककर्ा प्लास्टीकचे 

असतात. जास्त लर्यचक कामाांसाठी अिा प्रकारचे टेप 

र्ापरतात. यिलाईकाम, बाांधकाम, जयमन मोजणी, 

फॅयिकेिन, सुतारकाम, िेती अिा अनेक रठकाणी िाांचा 

उपिोग होतो. िाांची लाांबी, १.५ मीटर, ३मीटर, ५ 

मीटर, १० मीटर, १५ मीटर, ३० मीटर मध्िे उपलब्ध आह.े 

सरुयक्षत र्ापर :  

१) मोजमाप करताना ताणून धरार्ा. 

२) काम झाल्िार्र लगेच गुांडाळून 

ठेर्ार्ा. 

३) स्टील टेपचा र्ापर नसल्िास ऑईल 

लार्ारे्. 

४) जड मानामध्िे टेप टाकू नि.े 

५) उपिुक्त रठकाणी अडकरू्न ठेर्ार्ा. 
 

आकृती 1.2 मोजपट्टी 

  

आकृती 1.3 मजेररग टेप 

 

आकृती 1.4 बॅलन्स (सस्प्रग बॅलन्स, सुक्ष्म तराजु, दकचन बॅलन्स) 
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३) बलॅन्स : रे्गरे्गळ्िा कामानुसार बॅलन्सचे अनेक प्रकार बाजारात उपलब्ध 

आहते. उदाहरणाथव, सोनाराकडील सुक्ष्म तराजू, बाजारामधील दोन 

पारड्याांचा तराजू, दधु, पोती इ. मोजण्िासाठी टाांगता सस्प्रग बॅलन्स, 

इलेक्रॉनीक बॅलन्स, दकचन बॅलन्स, िेतीमाल मोजण्िाचा टेबल बॅलन्स, रोड रे् 

बॅलन्स इ. िासनाच्िा र्जनमाप यर्िागाने प्रमायणत केलेल ेबॅलन्स असारे्त. 

४) घड्याळ : रे्ळेच्िा मापनासाठी अॅनालँॉग र् यडजीटल घड्याळ 

उपलब्ध आहते. सेकां दाच्िा १०० व्या िागाचे मापन करता 

िेईल अिी घड्याळे सुध्दा उपलब्ध आहते 
 

५) थमावमीटर : पदाथाांचे, र्ातार्रणाचे, पाण्िाचे, िट्टीचे, 

िरीराांचे अिा यर्यर्ध गोष्टीचे तापमान मापनासाठी तापमापी 

(थमावमीटर) र्ापरला जातो. रे्गरे्गळ्िा प्रकारे मापनासाठी 

कामनुसार त्िाचे प्रकार र् रचना असत.े 
 

६) हहर्मनअर कैर्ार : कािविाळेत काम करताना जॉबची सुक्ष्ममाप ेघ्िार्ी लागतात. लाांबी, रुांदी, जाडी, खोली, 

आतील व्यास बाहरेील व्यास इ. सुक्ष्म मापनाांसाठी हहर्मनअर कैर्ारचा र्ापर होतो.  

 

 

 

 

 

 

 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) मापन करताना कोणकोणत्िा सायहत्िाांचा र्ापर करतात ? 

२) मापनाच्िा पध्दती कोणत्िा  ? 

३) मोजमाप करताना काि काळजी घ्िार्ी ? 

४) हहर्मनअर कॅयलपरचा र्ापर किासाठी करतात ? 

५) तुमच्िा कडे फ़ूट पट्टी, लाांब दोरी, बाांबू र् हहर्मनअर आह.े तर तुम्ही मैदानाची लाांबी किी मोजाल ? 

६) जोड्या जुळर्ा  

१. हहर्मनअर कॅयलपर घराची लाांबी 

२. मीटर टेप चार िाचे र्जन 

३. फ़ूट पट्टी पाईप चा घरे 

४. टाांगता र्जन काटा टेबल ची लाांबी 

५. इलेक्रॉयनक्स काटा यमठाई 

 

सांदिव र् परुक र्ाचन  

          

आकृती 1.7 हहर्मनअर कैर्ार vernier caliper 

 

  
clinical thermometer  

 आकृती 1.6 थमावमीटर   

आकृती 1.5 घड्याळ 



6 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

1 िा धड्या सांदिावतील यहहडीओ साठी :  www.learningwhiledoing.in   

2    यिक्षक हस्तपुस्तीका मुलितू तांिज्ञानाची ओळख (हही 1) 
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२. अयििाांयिकी कािविाळेतील हत्िारे, साधनाांची ओळख र् सरुयक्षत र्ापर 

 

काि यिकाल ?  

अयििाांयिकी यर्िागातील हत्िारे र् साधनाांची ओळख होणे, हत्िारे र् साधनाांचा सुरयक्षतपणे र्ापर करण्िास यिकणे. 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आह.े  

१) हत्िारे र् साधनाांचे नार् माहीत असणे. 

२) कोणत्िा कामासाठीचे िोग्ि हत्िार र् साधन मायहत असण.े 

३) हत्िारे र् साधने िाांची सोिीस्कर माांडणी करता िेणे. 

४) त्िाांचा सुरयक्षतपण ेर्ापर करता िेणे. 

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके :  

१) स्कू्र िािर्र, हातोडा (hammer), यिन्नी (chisel), करर्त (saw), पाना (spanners) इत्िादी साधनाांचा 

सुरयक्षत र्ापर करता िार्ा िासाठी चे सरार्सि घेण.े 

२) जर्ळच्िा र्कविॉप मध ेजाऊन हत्िारे र् साधनाांची माांडणी पहा.  

३) त्िा साधनाांचा र् हत्िाराांचा र्ापर कसा करतात ते बघा.  

४) िाळेतील / पररसरातील दरुुस्तीचे काम िोग्ि साहीत्ि र्ापरुन करा.  
 

कृती :  

१) रे्गरे्गळ्िा मार्थिाचे स्कू्र काढण्िास र् पुन्हा बसयर्ण्िासाठी िोग्ि स्कू्र-िािहहरचा र्ापर करा. 

२) पत्र्िाला जोड देण्िासाठी ररहहटे ठोकण्िासाठी हातोडी र्ापरा. 

३) सितीर्र गाळे पाडण्िासाठी हातोडीचा र्ापर करा. 

४) पत्र्िार्र ‘V’ आकारात हातोडीन ेगाळा करा. 

५) लाकडार्रील यखळे क्लॉ हमॅर ने काढा. 

६) िन्नीचा र्ापर करुन  अगँल तोडा. 

७) िन्नीन ेलोखांडार्रील बर काढा. 

८) कानसीने प्लॅटर्र ‘V’ आकारात गाळा करा. 

९) कु-हाडीला कानसीने धार करा. 

१०) र्तुवळाकार यिद्र घासून बर काढा. 

११) अगँल, प्लॅट, पाईप कापण्िासाठी हकॅ्सॉ र्ापरा र् मापात तुकडे करा. 

१२) रे्गरे्गळ्िा स्पॅनरच्िा साहाय्िाने र्कविॉप मधील मयिन दफटींग करा. 

१३) पक्कडचा उपिोग करुन तार कापा. 

१४) पक्कडचा उपिोग करुन ताराांचा जॉईंट करा. 

१५) अडचणीत पडलेला र्ॉिर नोझप्लािरन ेकाढा. 

१६) नटबोल्टचे हडे खराब असललेा नटबोल्ट पक्कड र्ापरून खोला.  
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यिक्षकाांसाठी सचूना   

यिक्षक कृती :  

१) हत्िारे र् साधनाांची नारे् उपिोग साांगा. 

२) सुरयक्षत पध्दतीन ेकाम करण्िास यिकर्ा. 

३) िोग्ि कामासाठी िोग्ि हत्िाराचा र्ापर िाांचे महत्त्र् साांगा. 

४) माांडणी सोिीस्कर र् व्यर्यस्थत करण्िास यिकर्ा. 

५) र्कविॉप मध्ि ेस्र्च्िता करण्िास यिकर्ा. 

६) र्कविॉप मधील अपघाताांचे धोके र् सुरयक्षतता पाळण्िाचे गाांयििव पटारू्न देणे.  

 

सरुयक्षततचे ेयनिम : 

१) कािविाळा नेहमी स्र्च्ि ठेर्ा. मयिन च्िा िोर्ती मोकळी जागा ठेर्ा. मयिन चे सर्व दफ़रणारे पाटव कधीही 

उघडे टाकू निे. त्िाांचे झाकण नहेमी लार्ललेे असल ेपाहीजे.  

२) यर्दु्यत उपकरणे र् त्िाांच्िा अनरु्ांगाने सर्व सुरक्षा यनिम पाळा. उदा. र्ािर उघडी नसणे, सॉकेट मधे कधीही 

पीन यिर्ाि र्ािर खोचू निे, िोग्ि फ़्िुज र् MCB र्ापरणे इ. 

३) कािविाळेतील जमीन कोरडी असार्ी. त्िार्र ऑईल, पाणी इ. साांडलेल ेनसारे्.  

४) मयिनचे बटन ह ेमयिन टेबलच्िा जर्ळ असारे्. ते सहज बांद करता िेईल असे सोईस्कर असारे्.  

५) प्रत्िेक मयिनची र् कािविाळेतील अर्थथग िोग्ि र् चाल ूअसार्ी. 

६) रे्ल्डींग स्क्रीन, रे्ल्डींग गॉगल्स, िींसलग र् ग्राईंसडग साठीचे गॉगल्स घातल्िा यिर्ाि त्िा मयिनर्र काम करु 

नि.े कुणी तस ेकाम करण्िाचे सुचर्ल्िास स्पष्ट नकार द्यार्ा.   

७) बाांधकाम करताांना हातमोजे घालारे्त.  

८) सर्व टुल्स ह ेर्गव सांपल्िार्र जागेर्र ताबडतोब गेल ेपाहीजेत.  

९) कट केल्िानांतर पडलेल्िा टोकदार लोखांडापासून काळजी घ्िा.  

१०) काम करताांना चषे्टा मस्करी करु निे.  

११) कािविाळेत प्रथमोपचार पेटी असलीच पाहीजे.  

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

कािविाळेतील हत्िाराांचा पररचि   

अयििाांयिकी यर्िागात फॅयिकेिन सुतारकाम, बाांधकाम, नळकाम अिा बहुयर्ध कौिल्िाांचे प्रयिक्षण घेताना यर्यर्ध 

कामाांसाठी रे्गरे्गळी हत्िारे, साधने, मयिनरी िाांचा र्ापर करार्ा लागतो. कामाला सुरुर्ात करण्िाअगोदर त्िाांची 

ओळख असणे आर्श्िक आह.े हत्िाराांचा, साधनाांचा िोग्ि कामासाठी िोग्ि पध्दतीन ेर्ापर, र्ापरताांना घ्िार्िाच्िा 

दक्षता आयण सुरयक्षतता िाबाबत मायहती असली पायहजे. 

िोग्ि त्िा कामासाठी िोग्ि त्िाच हत्िाराचा / 

साधनाांचाच र्ापर करार्ा. दसुरे हत्िार / साधन 

र्ापरल्िास ते खराब तर होतेच परांत ुकाम सुध्दा चाांगल े

होत नाही. 
 

आकृती २.१ स्कू्र-िािहहर (Screw Driver) 
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१) स्कू्र-िािहहर (Screw Driver) : आकृतीत दाखयर्ल्िाप्रमाणे िाची रचना असत.े िाचा उपिोग स्कू्र काढण्िासाठी 

अथर्ा स्कू्र बसयर्ण्िासाठी होतो. स्कू्र-िािहहरचे हडँल (मुठ) लाकडी ककर्ा हाडव प्लायस्टक ककर्ा सेल्िुलोज 

 अ ॅयसटेड असत.े  

पाते (Blade)- ह ेपोलाद, काबवन यस्टल पासुन बनयर्तात स्कू्र काढण्िासाठी च्िा पुढील टोकास रटप म्हणतात. 

 

सरुयक्षत र्ापर :  

१) स्कू्र हडेच्िा खाचेनुसार िोग्ि रटपचा स्कू्र-िािहहर घ्िार्ा. 

२) लहान कामासाठी लहान तर मोठ्या कामासाठी मोठा स्कू्र-िािहहर यनर्डार्ा. 

३) स्कू्र-िािहहर मुठीला तेल, ग्रीस लारु् नि.े 

४) काम झाल्िार्र स्र्च्ि करुन जागेर्र ठेर्ार्ा. 

५) होल पाडण,े उचकटणे अिा कामाांसाठी र्ापरु नि.े 

 

२) हातोडी (Hammer) : इांयजयनअरींग र्कविॉपमध्ि ेदफटींग जॉब, ठोककामासाठी उपिोग होतो. रे्गरे्गळिा अनेक 

कामाांसाठी (उदा. पांसचग, बेंडींग, यचसपग, फोर्थजग, ररहहरेटग इ.) रे्गरे्गळ्िा आकारात र् र्जनाांमध्ि ेउपलब्ध 

आहते. हातोडी काबवन यस्टल पासून तिार करतात.  तसेच हातोडीचा दाांडा (हनॅ्डल) लाकडी असतो कारण 

ठोकण्िाच्िा प्रदक्रिेत होणारी कां पने सहज सहन करतो. हातोडीचा माथा (पीन),  फेस, र्जन ककर्ा आकार 

िार्रुन हमॅरच ेप्रकार ओळखल ेजातात. 

१) गोल मार्थिाची हातोडी (Ball Pin Hammer) 

२) सरळ मार्थिाची हातोडी (Straight Pin Hammer) 

३) आडव्या मार्थिाची हातोडी (Cross Pin Hammer) 

४) पांजा हातोडी (Claw Hammer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती 2.2 हमॅर 
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सरुयक्षत र्ापर :  

१) हातोडी र्ापरण्िाअगोदर दाांडा घट्ट र् एकसांध असल्िाची खािी करार्ी.  

२) कामानुसार िोग्ि त्िाच प्रकारची हातोडी र्ापरार्ी. 

३) हातोडीच्िा माथा र् तोंडार्र (फेस) तेल र् ग्रीस लागलले ेनाही िाची खािी करार्ी. 

४) हातोडी र्ापरताना दाांड्याच्िा टोकास धरारे्. 

५) मोडकी र् तडे गेललेी हातोडी र्ापरु नि.े 

 

३) िन्नी (Chisel) : िन्नी हािकाबवन स्टील पासुन बनयर्तात. र्कविॉपमध्ि ेसर्वसाधारणपण ेओबडधोबड मटेरीअल 

कापार्िाचे असेल ककर्ा लहान तुकडे करार्िाचे असतील तर िन्नीचा र्ापर होतो. करटग, यचसपग, कोपरे कापणे, 

की- गाळा करण ेअिा अनेक कामाांसाठी िन्नीचा उपिोग होतो. कामानुसार यचझल चे रे्गरे्गळे प्रकार आहते. 

तसेच थांड आयण उष्ण जॉबसाठी रे्गरे्गळ्िा िन्नी असतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आकृती 2.3  िन्नी 
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सरुयक्षत र्ापर :  

१) फुटलेल्िा मार्थिाची, ब्लडेची िन्नी र्ापरु नि.े 

२) िन्नी र्ापरताना कटींगर्र लक्ष द्यारे् मार्थिार्र नाही. 

३) यचसपग, करटग करताना तुटलले ेमटेरीअल अांगार्र िेणार नाही हे पहारे्. 

४) यचसपग करताना सेफ्टी गॉगल र्ापरार्ा. 

५) िन्नीच्िा डोक्िार्र तेल, ग्रीस नाहीना िाची खािी करार्ी.  

६) िन्नी ब्लडे गरम होत असल्िास र्ारांर्ार ऑईल मध्ि ेबुडरू्न थांड करारे्. 

 

कानस (File) :  जॉबर्र घासकाम करण्िासाठी, खडबडीत ककर्ा ओबडधोबड िाग घासुन समपातळीत आणण्िासाठी, 

मऊ घासकामासाठी कानसचा उपिोग होतो. कानसची लाांबी. चौरस क्षेिफळात दाताांची सांख्िा (ग्रेड) दाताांचा कट 

 

आकृती 2.4 कानस 
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आयण आकार िार्रुन फाईल (कानसीचे र्णवन साांगता िेत.े फाईलचा आकार चपटा, आिताकृती, चौकानी, गोल, 

अधवगोल आयण यिकोणी असतो. 

 

सरुयक्षत र्ापर :  

१) मुठ नसलेल्िा कानसचा र्ापर करु नि.े 

२) कामानुसार िोग्ि ग्रेड र् आकाराची कानस यनर्डार्ी. 

३) कानसच्िा मुठीर्र हातोडीन ेठोकू नि.े 

४) कानस कधीही गरम करु नि.े 

५) कानसच्िा दाताांमध्िे धातूचे कण अडकल्िास ते काढून टाकारे्त. 

६) कानसला ऑईल ककर्ा ग्रीस लारु् नि.े 

७) घासकाम करताना कनसचा सांपुणव िाग उपिोगात आणार्ा. 

 

४) हकॅ्सॉ (Hacksaw) : र्कविॉपमध्ि ेकाम करताना यनरयनराळ्िा धातुचे मटेरीअल हव्या त्िा आकारात र् मापात 

कापण्िासाठी हकॅ्सॉ र्ापरतात. ‘फे्रम’ मऊ पोलादापासून बनयर्तात तर ब्लेड हािस्पीड काबवन स्टील ककर्ा 

  अ ॅलॉि यस्टलपासून बनयर्तात. मुठ लाकडाची, प्लायस्टकची ककर्ा लोखांडाची असत.े हकॅ्सॉ अखांड साांगाडा ककर्ा 

   अ ॅडजेस्टेबल साांगाडा प्रकारात यमळते. ब्लडेची लाांबी २५० यममी ककर्ा ३०० यममी असत.े 

 

आकृती  2.5  हकॅ्सॉ 



13 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 

सरुयक्षत र्ापर :  

कामाच्िा प्रकारानुसार ब्लेडची ग्रेड ठरर्ुन ब्लेडचे दात पुढील बाजुकडे होतील अिा प्रकारे घट्ट बसर्ारे्. 

१) कापताना सांपूणव ब्लडे उपिोगात आणारे्.  

२) कापतेर्ेळी ब्लडे थांड राहण्िासाठी कुलांटचा र्ापर करार्ा. 

३) कापताना जॉब हल ुनि ेकारण हलणार िा र्स्तुमुळे ब्लडे तुटत.े  

४) जास्त दाब देऊन करटग करु नि.े 

५) पुढे कापताना जोर द्यार्ा र् परत िेताना जोर देऊ नि.े 

 

५)  स्पनॅर (Spanner) : उपकरणाांची जोडणी करण ेर् खोलण ेइत्िादी दक्रिा करण्िासाठी रे्गरे्गळ्िा पान्ह े(स्पॅनर) 

ची गरज पडत.े नट बोल्टच्िा र्ापरानुसार स्पॅनरची साईज र् प्रकार यमळतात. ह ेकाबवन स्टीलपासुन बनयर्तात.  

∙ ससगल एांडेड स्पॅन  ∙ डबल एांडेड स्पॅनर  ∙  ररग स्पॅनर   ∙   अ ॅडजेस्टेबल स्पॅनर   ∙ बॉक्स स्पॅनर 

 

 

         

आकृती 2.6 स्पनॅर (Spanner)  अ  अ ॅडजसे्टेबल स्पनॅर 
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आकृती 2.7 

 
आकृती 2.8 लागँ नोज प्लािर 

 
आकृती 2.9 फ्लटॅ नोज प्लािर 

 
आकृती 2.10 साईड करटग प्लािर 

 

सरुयक्षत र्ापर  :  

१) नट बोल्टच्िा साईजप्रमाणे िोग्ि स्पॅनर ची यनर्ड करार्ी. 

२) स्पॅनरचा हातोडीप्रमाणे र्ापर करु नि.े 

३) नटबोल्ट हडे खराब असल्िास स्पॅनर खराब होतो. 

४) काम झाल्िार्र साफ करुन िोग्ि प्रकारे माांडणीत ठेर्ारे्. 

५) र्ापरात नसतील तर ऑईल लारू्न ठेर्ारे्त. 

६) काम करताना अयधक जोर लारू् नि.े 

 

६) पकड (प्लािर) 

पकड म्हणजे पकडण्िासाठी उपिोगात िणेारे हत्िार. यर्दु्यत कामासाठी र्ापरार्िाच्िा पकडीच्िा मुठीच्िा 

दोन्ही दाांड्यार्र रबर ककर्ा सेल्िुलाईड िाांचे आर्रण असते. त्िामुळे र्ीज दरुुस्तीची काम ेयर्दु्यत पुरर्ठा बांद न 

ठेर्ता करता ितेात. यनरयनराळ्िा कामाांसाठी रे्गरे्गळ्िा आकाराच्िा पक्कड र्ापरतात. पकडीचा आकार म्हणजे 

त्िाची जबड्यापासून टोकापिांतची लाांबी होि. पक्कड ओतीर् पोलादापासून तिार करतात. िा १०० ते ३०० 

यममी आकारात यमळतात. पकडीचे खालील प्रकार आहते. 

अ) कायँम्बनिेन प्लािर 

ही पकड मखु्ित्रे् नट, बोल्ट इ. पकडून ठेर्ण्िासाठी 

तसेच ताराांना पीळ देण,े तारा र् यखळे तोडण्िासाठी 

उपिोगात िेत.े ही एकच पक्कड अनेक कामे करते, म्हणून 

यहला काँयम्बनेिन प्लािर 

अस े म्हणतात. १५०, २००, २५० र् ३०० यममी 

लाांबीत िा पकड बाजारात उपलब्ध आहते. 
 

 

आ) लॉंग नोज प्लािर 

िा पकडीचा जबडा यनमुळता असून त्िार्र आडरे् 

समाांतर दात े असतात. िोया आकराच्िा र्ािसव 

र्ाकयर्ण्िासाठी, तारा यपळण्िासाठी तसेच अडचणीच्िा 

रठकाणी काम करण्िासाठी यहचा उपिोग होतो. २०० 

यममी लाांबीची इन्सुलेटेड प्लािर सर्वि र्ापरली जाते. 

 

इ) फ्लटँ नोज प्लािर 

यहचे पुढचे टोक चपटे असत.े ही पकड िोटे नट यपळणे, 

ताराांना यर्यिष्ठ आकार दणेे इत्िादी कामासाठी 

र्ापरतात. सर्वसाधारणपणे १५०, २०० यममी लाांबीच्िा 

िा प्लाय्रसव र्ािररग करण्िासाठी र्ापरतात. 

 

ई) साईड करटग प्लािर 

ही प्लािर अडचणीच्िा रठकाणार्रील ताराांची टोके 

कापणे, इन्सुलिेन काढण े िा कामाांसाठी र्ापरतात. 

१५०, २०० यममी लाांबीमध्िे िा पकड बाजारात 

यमळतात. 
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आकृती 2.11 टोचा (पोकर) 

 

 
आकृती 2.12 गणु्िा (राि-स्वेअर) 

 

आकृती 2.13 हॅक्सॉ 

 

 

 

 

पकडीची यनगा र् काळजी 

अ) पकड हातोडीसारखी र्ापरू निे 

आ) पकडीच्िा मुठीच्िा दाांड्यार्रील इन्सुलेिनची काळजी घ्िार्ी 

इ) पकड बरेच ददर्स र्ापरािची नसल्िास यतच्िा ररहहटेर्र तेल सोडारे् र् जबड्यास ग्रीस लारू्न ठेर्ारे्. 

 

७)  टोचा (पोकर) 

अणकुचीदार टोकाच्िा सळीच्िा दसुऱ्िा टोकास लाकडी अगर 

प्लॅयस्टक मूठ बसरू्न टोचा बनयर्तात. स्कू्र बसयर्ण्िापूर्ी त्िाच्िा 

जागेर्र मार्ककग करण्िासाठी टोचा र्ापरतात. 

 
 

८) गणु्िा (राि-स्वेअर) 

िाचे दोन िाग असतात. त्िातील पात ेकमी जाड र् लाांब असून उच्च 

काबवन पोलादापासून बनयर्तात. िार्र मापनाच्िा खुणा असतात. 

खोड हा दसुरा िाग असनू हा कठीण पोलाद अगर यबडापासून 

बनयर्तात. ह े दोन्ही िाग एकमेकाांना काटकोनात घट्ट बसयर्लेल े

असतात. लाकडी, प्लॅयस्टक,स सनमािका फलकार्र यस्र्चेस अगर 

इतर उपसाधने काटकोनात बसयर्ण्िासाठी िाचा उपिोग होतो. 
 

यनगा र् काळजी 

अ) ब्लेडर्रील मापनाच्िा खुणा जपाव्यात 

आ) ठोककामासाठी ह्याचा उपिोग करू नि े

पाते र् खोड मधील काटकोन साांिाळार्ा 
 

९) हकॅ्सॉ (Hack Saw) 

र्ािररग कामात केबल, कॉड्युट, प्लॅयस्टक नळी तथा केससग 

कॅसपग कापण्िासाठी यहचा उपिोग होतो. तसेच धात ू

कापण्िासाठी यहचा र्ापर करण्िात िेतो. हकॅ्सॉ चे दोन िाग 

खालीलप्रमाण े: 

   फे्रम कापणारे पात ेघट्ट धरून ठेर्ण्िासाठी उपिोगी 

ब्लडे िाद्वारे प्रत्िक्ष कापण्िाची दक्रिा होते. ब्लडे हाि 

स्पीड स्टील पासून बनयर्तात. हकॅ्सॉ फे्रमचे दोन प्रकार पडतात – साधे फे्रम सॉ र् अॅडजेस्टेबल सॉ. 

िातील ब्लेडची लाांबी २०० त े३०० यममी असत.े 

यनगा र् काळजी   

अ) प्रत्िक्ष कामकाम करताना फे्रमर्रील सर्गनटच्िा साहाय्िाने ब्लडे व्यर्यस्थत बसरू्न घ्िारे्. 

आ) फे्रमर्र पाते बसयर्ताना ब्लेडचे दाते पढुील बाजूस असारे्त. 

इ) गरजेप्रमाण ेकापकाम करताना िोग्ि ते कुलांट र्ापरारे्. 

 

स्र्ाध्िाि 

१) स्कू्र-िािहहर चे प्रकार िोधा. 
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२) हातोडीच्िा प्रकारानुसार उपिोग साांगा. 

३) िन्नी र्ापरताना कोणती काळजी घ्िार्ी. 

४) प्लॅट चा चौरसाकृती तुकडा काणसीने घासून काटकोनात तिार करा. 

५) साधनाांच्िा आकृती समोर नारे् यलहा. 

 

सांदिव र् परुक र्ाचन  

८) िा धड्या सांदिावतील यहहडीओ  :  www.learningwhiledoing.in च्िा ररसोसेस यर्िागात   

९) यिक्षक हस्तपुस्तीका मुलिूत तांिज्ञानाची ओळख (हही 1) 
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३. लाकूड काम 

 

काि यिकाल ?  
 

प्लािरू्ड ककर्ा लाकडापासून यलयहण्िासाठी पॅड, रृ्त्तपि स्डॅन्ड, नोटीस बोडव, स्टूल, इलेयक्रक बोडव िासारखी सोपी 

सूतारकामातील र्स्तू तिार करता िेण.े   

   

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१) जॉब चे मार्ककग  

२) हत्िाराांना धार लार्णे. 

३) हत्िाराांचा र्ापर करता िेण े(हातकरर्त, सेंटर पांच) 

४) प्लािरु्ड िोग्ि मापात कापणे. 

५) सनमािका िोग्ि मापात कापणे. 

६) लाकडात/प्लािरू्ड मध्िे िील करणे. 

७) फेयहहकॉल लार्णे आयण चुका ठोकता िेण.े 

८) प्लािरू्डला सनमािका यचटकर्णे. 

९) जॉब चे दफ़यनसिग करण ॆ  

१०) िोग्ि मापात जोडणी करण.े 

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्िक्षके :  
 

सतुारकामाचा कुठलाही जॉब ककर्ा काम े ज्िामध्ि े प्लािर्डू करटग, सनमािका लार्ण,े यिसलग, इत्िादी कामाांचा 

समार्िे आह.े उदाहरणाथव :-  

१) इलेयक्रक बोडव,  दारे / यखडक्िा दरुुस्ती, यबजागरी बसयर्णे असे दरुुस्तीची कामे. 

२) पाट तिार करण.े 

३) चौरांग तिार करण.े 

४) लाकडी टेबल, खुची तिार करणे टेबल तिार करण.े 

५) पॅड तिार करण.े 

६) यस्र्च बोडव तिार करण.े 

७) िाळेतील फर्मनचरसाठी सनमािका यचटकयर्णे. 

८) यर्ळी तिार करण.े 

९) मधुमयक्षकापालन पेटी तिार करण े

१०) डािसनग टेबल तिार करण.े 

११) Weather station  साठी लाकडी पेटी तिार करण.े 

१२) सोलर कुकर तिार करण.े    

 

यिक्षकाांसाठी सचूना   
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ज्िा र्स्तूांची यर्क्री होऊ िकेल. ककर्ा ज्िाची िाळेला गरज असेल अिाच र्स्त ूबनर्ाव्यात. त्िासाठी नयर्न 

प्रकल्प ककर्ा कल्पना यर्द्यार्थिाांकडून घ्िा. उदा. गणपतीची आरास करणे, अभ्िास करण्िासाठी बाक, गार्ातील अपांग 

र् र्िोरृ्ध्द लोकाांसाठी सांडास खुची, कुबडी ककर्ा गाडा इ. ज्िा रठकाणी बाांबू उपलब्ध असेल तेथ े बाांबूच्िा र्स्त ू

कराव्यात. 

प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार र्णवन : सतूारकाम  (अ) धार लार्ण े: ददर्ड पाडण े

 

अपयेक्षत कौिल्ि :  

१) धार लार्ण े   २)  ददर्ड पाडण े   ३)   हत्िाराांचा र्ापर करता िणे.े 
 

सायहत्ि :  

१) पटािी  २)  करर्त 
 

साधन ेर् हत्िारे :  

१) यनसणा   २)  सॉ सेरटग प्लािर / ददर्ड पट्टी  ३) यिकोणी कानस   ४)  बेंच 

हहाईस इ.  
 

कृती :  

१) पटािीला धार लार्ण े:   

१) यनसण्िार्र थोडे पाणी टाका. 

२) पटािीचा यनसण्िाच्िा पृष्ठिागािी साधारणपण े३५ ते ४५ अांिाचा 

कोन राहील अिा बेताने यतची चाप मारललेी बाजू यनसण्िार्र मागे 

पुढे घासा. 

३) घासण्िाची दक्रिा बर िाच रे्ळा करा. 

४) धार लारू्न झाल्िार्र पटािीची सपाट बाजू यनसण्िार्र समाांतर 

घासा. 
 

२) करर्तीला ददर्ड पाडण ेर् धार करण े:  

१) करर्तीची एक बाजू समोर धरुन सॉ सेरटग प्लािरन ेएक दात आपल्िा 

बाजूस र्ाकर्ा.  

२) करर्तीची दसुरी बाजू समोर धरुन रायहलेला एकाआड एक दात आपल्िा 

बाजूस र्ाकर्ा. 

३) यिकोणी कानसीने करर्तीच्िा दाताांना धार करा. 

दक्षता : 

१) पटािीला धार लागली ककर्ा नाही त े पटािी नखार्र घासून तपासून 

पहा. 

२) करर्तीचे दात प्रमाणापेक्षा जास्त बाहरे यनघणार नाहीत िाची काळजी घ्िा. 
 

यिक्षक कृती : 

१) धार लार्ताना पटािी किी पकडार्ी ते यिकर्ा. 

२) धार लार्ताना यनसण्िार्र पाणी का टाकतात त ेसाांगा. 

३) पटािीप्रमाणे इतर हत्िाराांना धार किी लार्तात ते साांगा. 

 

आकृती 3.2 करर्तीला ददर्ड पाडण े

 

आकृती 3.1 पटािीला धार लार्ण े
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४) करर्तीच्िा एक-दोन दाताांना ददर्ड पाडून दाखर्ा. 

५) सॉ सेरटग प्लािरच्िा जबड्यातील यिकोणी यखळा मागेपुढे सरकरू्न ददर्ड किी कमी-जास्त करता िेत ेते 

यिकर्ा. 
 

उपक्रमाांची यनर्ड : 

१) पुढील हत्िाराांना धार लार्ण ेर् ददर्ड पाडण ेआह.े उदा. पटािी, सड्या, चाकू आयण करर्त इ. 

२) प्लािरु्ड, फळी कापणे. 
 

आपणाांस ह ेमायहत आह ेका ? 

१) पटािी, सड्या िाांसारख्िा हत्िाराांच्िा टोकाांना प्रथम चाप मारार्ा लागतो. ह ेकाम ग्राइांडर्र करतात.  

२) चापाच्िा कोनापेक्षा धारेचा कोन सुमारे १० अांिाने जास्त असतो. 

३) साध्िा यनसण्िापेक्षा ऑईल स्टोनर्र धार चाांगली र् लर्कर लागत.े 

४) करर्तीने कापताना लाकडार्र पडणार िा खाचेची रुांदी पात्िाच्िा जाडीपेक्षा ककयचत जास्त असार्ी लागत.े 

त्िामुळे कापकाम सहजतेने र् कमी रे्ळात होते. िासाठी करर्तीचे दात एकाआड एक उलटसुलट बाजूस 

ककयचत र्ाकर्तात. िास ददर्ड पाडण े(सॉ सेरटग) अस ेम्हणतात.  

५) ददर्ड पाडल्िानांतर करर्तीला धार लार्ार्ी लागत.े धार लार्ण्िासाठी यिकोणी कानिीचा र्ापर करतात. 

 

प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार सचूना : सतुारकाम (ब) यबजागरी बसयर्ण े

 

 उदे्दि : १) यबजागरीचे प्रकार ओळखण्िास यिकणे.  २) यबजागरी जोडण्िास यिकण.े 
 

अपयेक्षत कौिल्ि : 

१) स्कू्र िािहहरच्िा साहाय्िाने स्कू्र आर्ळता िेणे. 

२) यबजागरीचे यर्यर्ध प्रकार ओळखता िेण ेआयण त्िाांची मायहती साांगता िेण.े 

३) यिल मिीन / हडँ िील मिीन हाताळता िेण.े 

४) यबजागरी बसयर्णे. 

५) हत्िाराांचा र्ापर करता िेण.े (पटािी) 
 

उपक्रमाांची यनर्ड : 

१) िाळेतील यखडकी र् दरर्ाजा िाांना यबजागरी बसयर्णे. 

२) पेटीला यबजागरी बसयर्णे. 

३) िाळेतील ककर्ा गार्ातील कपाटाांची झडप यबजागरीने बसरू्न द्या. 

४) यस्र्चबोडवला यबजायगरी बसयर्णे. 

५) सोलर कुकरला यबजागरी बसयर्णे. 

६) फोसल्डग टेबल तिार करणे. 

७) फर्मनचरच्िा दकुानाला िेट देऊन यर्यर्ध यबजागरी बसयर्ण्िाचा अनुिर् आत्मसात करण.े 
 

सायहत्ि : 

१) लाकडी फळी / प्लािरु्ड २) यबजागर िा  ३)  िर्टी माथा स्कू्र  ४)  पेयन्सल. 
 



20 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

आकृती 3.3 टक्करी यबजागरी 

  

आकृती 3.4 सांमखु यबजागरी 

साधन े:  

१) हनॅ्ड यिल मयिन      २)  स्कू्र िािहहर    ३)  पटािी     ४)  डील बीट. 
 

कृती :  

१) लाकडी फळीचा आकार पाहून यबजागरीचा आकार, सांख्िा र् गरजेनुसार यबजागरीचा प्रकार ठरर्ा. 

२) फळीला ज्िा रठकाणी यबजागर िा बसार्ािच्िा आहते त्िा जागेर्र यबजागरी ठेरू्न खुणा करा. 

३) खुणाांच्िा जागेर्र पटािीने यबजागरीच्िा पराच्िा जाडीइतके खाचून घ्िा. 

४) पुन्हा त्िा जागेर्र यबजागरी ठेरू्न स्कू्रच्िा यिद्राांच्िा खुणा करा. 

५) यिद्राांच्िा खुणाांर्र हडँ िील मिीनन ेयिद्र पाडा. 

६) पुन्हा त्िा जागेर्र यबजागरी ठेरू्न स्कू्र िािहहरच्िा साहाय्िाने स्कू्र बसर्ा. 
 

दक्षता : 

१) फळीर्र यबजागरीची खूण करताना यबजागरीचा साांधा फळीच्िा बाहरे ठेर्ा. 

२) यिद्राांच्िा खुणा करताना यबजागरी हल ूदेऊ नका. 

३) स्कू्रच्िा जाडीपेक्षा लहान व्यासाचे यिद्र पाडा. 

४) स्कू्र यतरपा बसरू् नका र् स्कू्र ठोकू नका. 

५) स्कू्र त्िाच्िा लाांबीइतका आत गेल्िार्र जास्त दफररू् नका. 

६) स्कू्र डोके यबजागरीच्िा पट्टीच्िा र्र िेणार नाही िाची काळजी घ्िा. 
 

यिक्षक कृती : 

१) यिल मिीन र् पटािी र्ापरतानाची दक्षता साांगा. 

२) यबजागरी बसयर्ण्िासाठी आखणी किी करतात त ेयिकर्ा. 

३) यबजागरीच्िा प्रकाराांची मायहती द्या.  

४) स्कू्र आर्ळण ेर् फळी किी कट करतात त ेदाखर्ा. 
 

आपणाांस ह ेमायहत आह ेका ? 

१) दरर्ाजा, यखडकी िाांच्िा झडपाांची उघडझाप करण्िासाठी यबजागरी र्ापरतात. 

२) यबजागर िा लोखांडी, यपतळी ककर्ा अ ॅल्िुयमयनिमपासून बनर्तात. तसेच त्िा लहानमोठ्या आकारात 

यमळतात.  

३) सर्वसाधरणपण ेकामासाठी टक्करी यबजागरी, तर अर्जड दरर्ाजासाठी टी यबजागरी र्ापरतात. दकुानाच्िा 

घडीच्िा दरर्ाजाला पट्टी यबजागरी र्ापरतात. 
 

यबजाग-िाांच ेप्रकार :  

१) बट सहज (सांमखु यबजागरी) (Butt Hinge) : टक्करी   

सांमुख यबजागरी म्हणजे एकमेकाांस जोडलले्िा आिताकृती आकाराच्िा 

दोन समान पट्टिा होत. िा यबजागरीचा उपिोग सर्वसाधारण र् 

यर्िेर्तः सर्वच कािावसाठी केला जातो. िा यबजागर िा २५ यममी. त े

१५० यममी. िा आकारात उपलब्ध 

आहते. िाचा आकार म्हणजे िाच्िा 

पट्टीची लाांबी होि. िा यबजागरीस टक्करी यबजागरी अस ेसुध्दा म्हणतात.  
 



21 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 आकृती 3.8 यपिानो यबजागरी 

 

आकृती 3.5 टी यबजागरी 

 

आकृती 3.6 पट्टी यबजागरी 

  

आकृती 3.7 पालवमेंट यबजागरी 

२) उचलती सांमखु यबजागरी (Rising Butt Hinges) : ही यबजागरी उघडली म्हणजे यतची एक पाकळी र्र 

उचलली जाते म्हणून िा यबजागरीला रािसझग बट सहज अस े म्हणतात. जयमनीर्र आांथरलेल्िा सतरांज्िा, 

गायलचे िाांसारख्िा र्स्त ूदाराला अडून खराब होऊ निेत म्हणून दार उचलल ेजाण्िाची सोि होण्िासाठी ही 

यबजागरी र्ापरतात. 
 

३) टी यबजागरी (T Hinge) : ही टी (T) आकाराची यबजागरी होि. िाची 

एक पट्टी सांमुख (Butt Hinge) यबजागरीसारखी तर दसुरी पट्टी 

यबजागरीसारखी (Strap Hinge) असत े यहचा उपिोग अर्जड 

दरर्ाज्िाांच्िा झडपाांना जास्त लाांबीपिांत आधार यमळार्ा म्हणून 

त्िाांच्िा जोडणीत र्ापरतात. 
 

४) पट्टी यबजागरी (Strap Hinge) :  पट्टी यबजागरी म्हणजे ‘V’ 

आकाराच्िा दोन लाांब पट्टिाांपासून तिार झालेली यबजागरी होि. िाचा 

उपिोग दकुानाांचे ककर्ा तबेल्िाांचे मोठमोठे दरर्ाजे िाांच्िासाठी 

करतात. िा तीन ते साडे चार इांच लाांबीच्िा उपलब्ध आहते. ही लाांबी 

यबजागरीच्िा एका पाकळीर्रुन मोजतात. 

 

५) पालवमेंट यबजागरी (Parliament Hinge) : बाहरेच्िा बाजूला 

उघडणारे दरर्ाजे, यखडक्िा िाांच्िासाठी ही यबजागरी र्ापरतात. िा 

यबजागरीमुळे दारे सिती समान राहू िकतात र् त्िामुळे दाराांची 

माणसाच्िा हालचालीस कोणत्िाही प्रकारे अडचण होत नाही. 

 

 

६) यपिानो यबजागरी (Piano Hinge) : ही यबजागरी यपिानोच्िा 

झाकणीकररता र्ापरतात. म्हणून िास यपिानो यबजागरी म्हणतात. ही 

अरुांद, लाांब र् नाजूक असत.े यहचा उपिोग सितीतील कपाटाच्िा 

झडपासाठी सुध्दा करतात. 

 

 

 

                  प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार सचूना : सतुारकाम (क) सनमािका बसयर्ण े

 

उदे्दि : प्लािरु्ड र्र सनमािका बसर्ण्िास यिकणे. 

अपयेक्षत कौिल्ि :  

१) प्लािरु्ड िोग्ि मापात कापणे. 

२) सनमािका िोग्ि मापात कापणे. 

३) हत्िाराांचा र्ापर करता िेण े(हातकरर्त, सेंटर पांच) 

४) सनमािका यचटकर्णे. 

५) िोग्ि मापात जोडणी करण.े 
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६) फेयहहकॉल लार्णे आयण चुका ठोकता िेण.े 
 

सायहत्ि :  

१) प्लािरु्ड   २)  सनमािका   ३)  तार चुक    ४)  फेयहहकॉल 
 

साधन े:  

१) स्टील टेप   २)  गुण्िा   ३)  पेयन्सल 
 

 

हत्िारे : हात करर्त, सेंटर पांच / सनमािका कटर, हातोडी, अांबूर, रांधा. 

कृती :  

१) ददलेल्िा मापानुसार प्लािरु्डर्र काटकोनात आखणी करुन घ्िा. 

२) हातकरर्तीच्िा साहाय्िाने प्लािरु्ड कापून घ्िा. 

३) प्लािरु्डच्िा आकारमानानुसार सनमािकार्र पेयन्सलन ेआखणी करा. 

४) सेंटर पांचच्िा साहाय्िाने त्िार्र ३ त े४ रे्ळा रेर्ा ओढा. 

५) रेर्ा मारलेली बाजू प्लािरु्डच्िा कडेर्र धरुन खाली दाबा. सनमािका आपोआप तुटेल. 

६) प्लािरु्डच्िा सर्व बाजूांनी कोडीर्र साधारणपण े३ सेमी अांतरार्र अध्िाव जातील अिा बेताने चुका ठोका. 

७) प्लािरु्डच्िा र्रच्िा र् सनमािकाच्िा खालच्िा पूणव पृष्ठिागार्र फेयहहकॉल लार्ा. 

८) प्लािरु्डच्िा एका बाजूला सनमािका टेकर्ा र् त्िार्र दाब द्या. 

९) अिाप्रकारे हळूहळू सनमािका थोडा थोडा टेकर्त यचटकर्ा. 

१०) कोडीर्र ठोकलेल्िा चुका, सनमािकार्र दाब िेईल अिा ररतीने आत र्ाकर्ा. 

११) प्लािरु्डर्र सर्व रठकाणी र्जन ठेर्ा. 

१२) साधरणपण े१२ तासाांनी सनमािकार्रील र्जन काढून घ्िा. 

१३) प्लािरु्डच्िा कोडीर्र ठोकलेल्िा चुका काढून घ्िा. 

१४) प्लािरु्डच्िा चारही कडाांर्र रांधा मारा. 
 

दक्षता : 

१) प्लािरु्ड कापताना त्िाखाली उांच ठोकळा ठेर्ा. 

२) सनमािका प्लािरु्डपेक्षा ककयचत मोठा ठेर्ा. 

३) सनमािकार्र सेंटर पांचने मारलेल्िा रेर्ा एकार्र एक िेत आहते, िाची खािी करा. 

४) सेंटर पांच टोकदार असल्िाची खािी करा. 

५) सनमािका तोडताना त्िाची प्लािरु्डर्रील बाजू दाबून ठेर्ा. 

६) फेयहहकॉल लार्ल्िार्र रे्ळ न घालर्ता प्लािरु्डला ताबडतोब सनमािका यचटकर्ा. 

७) सनमािका यचटकर्ताना सनमािका र् प्लािरु्डमध्ि ेहरे्ची पोकळी राहणार नाही, िाची काळजी घ्िा. 
 

यिक्षक कृती :  

१) सनमािका र् प्लािरु्ड यर्र्िी मायहती द्या. 

२) सनमािका कसा यचटकर्ार्ा ते यिकर्ा. 

३) िोग्ि मापात पेयन्सलन ेआखणी किी करािची ते दाखर्ा. 

४) हातकरर्तीने कापकाम कसे करतात ते यिकर्ा. 

५) ह ेतांि र्ापरुन टेबलच्िा टॉपला सनमािका कसा लार्ता िेईल ते साांगा. 
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Cross rail halving  ‘T’ halving joint    

       
Beveled halving joint आकृती 3.10   

 

 आकृती 3.9 पसु्तकठेर्णी तिार करण े

 

६) िा तांिाचा र्ापर करुन सनमािका बसर्लेल ेप्लािरु्ड सितीला लारू्न डािसनग टेबल कसे बनर्ता िेईल त े

साांगा. 
 

आपणाांस ह ेमायहत आह ेका ? 

१) जास्त रुांदीचे लाकूड दरु्ममळ असल्िाने त्िाऐर्जी प्लािरु्ड र्ापरतात. खोडाचे पापुद्रे एकार्र एक यचटकरू्न 

प्लािरु्ड तिार करतात. साधारणपण े६ यममी. पासून १८ यममी. पिांतचे प्लािरु्ड मोठ्या प्रमाणात र्ापरल े

जाते. र्ॉटरप्रुफ प्लािरु्डसुध्दा बाजारात उपलब्ध आहते. 

२) नक्षी िापलले्िा कागदार्र प्लयॅस्टक रेयझनचे थर देऊन सनमािका तिार करतात. त्िामुळे ते गुळगुळीत र् 

धुण्िास िोग्ि होते. काही रे्ळेस सनमािकाऐर्जी फोरमािका र्ापरतात. फोरमािका सनमािकापेक्षा जाड 

असतो. यिर्ाि त्िाचा पुष्ठिाग खरबरीतसुध्दा असतो. 

३) जास्त खोलीचे कापकाम करण्िासाठी हडँ सॉ र्ापरतात. 

४) हातोडी घडीर् पोलादापासून तर अांबूर, पक्कड िाांसारखी साधने ओतीर् पोलादापासून बनर्ललेी असतात.  

५) यखळे काढण्िासाठी अांबूरचा उपिोग करतात. 

सुतारकामात लाकडाचा पुष्ठिाग सपाट करण्िासाठी रांधा र्ारतात. रांधा लाकडी ककर्ा लोखांडी 

असतो. रांध्िाचे खोड, पाते, पाचर इ. मुख्ि िाग असतात. 
 

    प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार सचूना : सतुारकाम (ड) लाकडाच ेसाांध ेतिार करण्िास यिकणे 
 

प्रात्ियक्षक : सतुारकाम-  पुस्तकठेर्णी तिार करण े

उदे्दि : 

१) लाकडाचे साांधे तिार करण्िास यिकणे. 

२) साांध्िाचा र्ापर करुन पुस्तक ठेर्णी तिार करणे. 
 

अपयेक्षत कौिल्ि :  

१) लाकूड कापता िेणे.     २)  हत्िाराांचा र्ापर करता िेण.े       ३)  

लाकूड रांधता िेणे.  ४)  खाचा पाडण.े 

५)  साांधेमोड करता िेणे.  ६)  िोग्ि मापात जोडणी करता िेणे.  ७)  

कसू बनयर्णे  ८)  गुण्िाचा र्ापर करता िेणे. (डाि, गुण्िा) 
 

सायहत्ि :  

१) लाकडी फळ्िा   २)  यपर्ळी माती  ३)  फ्रें च पॉयलि  ४) स्कू्र. 
 

साधन े:  

१) िील मिीन   २)  सुतारी िेगडा  ३)  मोजपट्टी ४)  गुण्िा   ५)  

कटार्णी. 
 

हत्िारे : करर्त,  रांधा,  पटािी,  सड्या,  हातोडी,  िील बीट,  स्कू्र 

िािहहर,  माफाव कानस,  पॉयलि पेपर. 
 

कृती : 

१) प्रात्ियक्षकासाठी लागणार िा साधनाांची र् हत्िाराांची मायहती घ्िा. 
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२) िेगड्यात फळ्िा पकडून ददलेल्िा मापात करर्तीने कापून घ्िा. 

३) नांतर फळ्िाांचे दोन्ही पुष्ठिाग रांधून घ्िा. 

४) दोन्ही बाजूांच्िा फळ्िाांना करार्िाच्िा खाचेची (सर्धी) आखणी करा. 

५) नांतर फळ्िाांना पटािी र् सड्याच्िा मदतीने खाचा पाडा. 

६) ठेर्णीच्िा फळ्िाांना कुसाची आखणी करा. 

७) कसू करर्तीन ेकापून घ्िा. 

८) कसू यिद्रात बसरू्न घ्िा. 

९) साांध्िाांमधून कसू यनघू निेत म्हणून त्िाांना स्कू्र बसर्ा. 

१०) कसूचा बाहरे यनघाललेा िाग माफावने घासून घ्िा. 

११) फळ्िाांचे सर्व पृष्ठिाग पॉयलि पेपरन ेघासून घ्िा. 

१२) नांतर त्िार्र यपर्ळी माती लार्ा. 

१३) पुन्हा एकदा सर्व पृष्ठिाग पॉयलि पेपरन ेघासून िेर्टी त्िार्र फ्रें च पॉयलिच ेदोन-तीन हात द्या. 
 

दक्षता : 

१) रांधकाम करताना रांधा जास्तीत जास्त लाांबपिांत न्िा. 

२) खाच पाडताना प्रथम सळाांना काटकोनात खाच मारा. 

३) खाच पाडताना फळी फुटणार नाही िाची काळजी घ्िा. 

४) कसू खाचेपेक्षा ककयचत मोठे कापा. नांतर माफावने घासून बसते करा. 

५) घासताना प्रथम रफ आयण िेर्टी स्मुथ पॉयलिपेपरचा र्ापर करा. 

६) पॉयलि देताना धुळीचा सांपकव  िेणार नाही िाची काळजी घ्िा. 
 

यिक्षक कृती : 

१) हत्िाराांचा र्ापर यिकर्ा (उदा. पटािी, रांधा इ.)   २) मापनानुसार लाकूड कापण्िास यिकर्ा. 

३) रांधकाम करताांना रांधा कसा पकडार्ा, कसा चालर्ार्ा ते साांगा.  ४) खाच काम यिकर्ा. 

      ५) साांधे जोडण्िास यिकर्ा. 
 

उपक्रमाांची यनर्ड : 

१) यस्र्चबोडव तिार करण.े    २)  Weather station  साठी लाकडी पेटी तिार करण.े  

३)  लाकडी टेबल, खुची तिार करणे.  ४)  मधुमयक्षकापालन पेटी तिार करण.े   ५)  सोलर कुकर तिार करण.े  

६)  लाकडी बेंच तिार करण.े 
 

आपणाांस ह ेमाहीत आह ेका ? 

१) सुतारकामात २ फूट लाांबीची लाकडी घडीची पट्टी र्ापरतात. यतच्िा चार घड्या होतात. त्िामुळे ती सहजपण े

यखिात बाळगता िेत.े 

२) रांधताना फळीला आधार देण्िासाठी रठय्िा र्ापरतात.  

३) लाकडाच्िा लाांबीच्िा ददिेत समाांतर रेर्ा मारण्िासाठी खटार्णी र्ापरतात. 

४) सुतारकामात सर्वसाधारण तोडकाम करण्िासाठी पटािी तर खाचा पाडण्िासाठी सड्या र्ापरतात. 

५) माफाव कानिीर्र मािाच्िा खर्ल्िाप्रमाणे दात असतात. लाकडाला आकार देऊन झाल्िार्र लाकूड घासून 

साफ करण्िासाठी ही कानस र्ापरतात. 
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६) लाकडी र्स्तूचे िाग जोडण्िासाठी यनरयनराळे साांधे ककर्ा जोड तिार करारे् लागतात. दोन लाकडे िेजारी –

िेजारी ठेरू्न बनर्लेल्िा साांध्िाांना ठेपीचे साांधे तर दोन लाकडे एकार्र एक ठेरू्न बनर्लेल्िा साांध्िाांना 

खापीचे साांधे म्हणतात. फ्रें च पॉयलिमुळे लाकडाचे हर्ामानापासुन सांरक्षण होते. त्िामुळे लाकूड दीघवकाळ 

रटकते र् सुिोयित ददसते.  

७) तसेच लाकडी जोडाचे उपिुक्त प्रकार खालीलप्रमाण ेआहते. 

१) स्रेट जॉईंट २)  ‘एल’ जॉईंट  ३) हाफ लॅप टी जॉईंट  ४) कॉनवर जॉईंट  ५) क्रॉस जॉईंट  ६) क्रॉस िीज 

जॉईंट  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

झाडे ही नैसर्मगक सांपत्ती आह ेर् अनादी काळापासून ही सांपत्ती माणसाला उपलब्ध होत आह.े झाडाांपासून 

मानर्ास अनेक फािदे आहते. त्िाांच्िापासून 

अनेक यजर्नार्श्िक र्स्तू प्राप्त होतात. त्िापैकी 

सुतारकामात र्ापरण्िात िेणारे लाकूड ह े

झाडाचे खोड होि. झाड बी रुजल्िानांतर तिार 

होते. झाडाची र्ाढ टप्प्िाटप्प्िाने होते. 

 झाडाांना आधार देण्िासाठी खोड 

असत.े खोड मजबूत करण्िासाठी यनसगावत 

सेल्िूलोजचे तांत ू यलग्नीन िा घटकाने जोडलेल े

असतात. अिा रचनेचा मानर्ाने आपल्िा 

र्ापरासाठी कल्पकतेन े उपिोग करुन घेतला 

आह.े झाडाांच्िा र्ाढीच्िा पध्दतीर्रुन झाडाचे 

दोन मुख्ि प्रकार आहते. 

 

                                                      

आकृती 3.17 र्कृ्षाच्िा खोडाचा आडर्ा िेद  

 

कँम्बीिम 

थर 

साल 

बांद 

रेर्ा गोडे 

लाकूड 

साड लाकूड 

र्ार्मर्क कडा 

यजहहारा 

आकृती 3.11 स्रेट जॉईंट आकृती 3.12 ‘एल’ जॉईंट आकृती 3.13  हाफ लपॅ टी जॉईंट 

आकृती 3.14 कॉनवर जॉईंट आकृती 3.15 क्रॉस जॉईंट आकृती 3.16 क्रॉस यिज जॉईंट 
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१) आांतर र्ाढीची झाडे : उदा. बाांबू, ताड, सुपारी, नारळ इत्िादी. 

२) बाहरेील र्ाढीची झाडे : उदा. सागर्ान, देर्दार, आांबा, सचच, बािूळ इत्िादी. सुतारकामात िाच झाडाांच्िा 

लाकडाचा उपिोग केला जातो. 
 

लाकूडकामात लाकूड र्ापरण्िाच ेफािद े:  

१) लाकूड गांजत ककर्ा सडत नाही.  

२) र्जनाच्िा मानान ेलाकूड मजबूत र् ताठ असते. 

३) लाकूड उष्णतार्ाहक नाही. त्िामुळे त ेफार उष्ण ककर्ा थांड होत नाही.  

४) लाकडापासून आकर्वक र्स्त ूबनर्ता िेतात तसेच लाकडार्र कोरीर् काम सुध्दा करता िेत.े 

५) लाकडापासून सहजपणे हर्ा तो आकार बनर्ता िेतो. 

६) रृ्क्षाांची लागर्ड करुन लाकूड हरे् त्िा प्रमाणात यमळर्ता िेत.े 
 

तोटे :  

१) लाकडाच्िा आकारमानानुसार साांधे जोडून र्ापरारे् लागत.े 

२) आकार र्ाढतो तिी ककमतही िरमसाठ र्ाढते. 

३) लाकूड पेट घेऊ िकते. 

४) लाकडाला र्ाळर्ी ककर्ा कीड लागत.े 

५) हरे्तील आद्रवतेप्रमाण ेलाकूड फुगत ेककर्ा आकसत.े 

६) नैसर्मगक असल्िामुळे यर्यर्धता आढळत.े 
 

सतुारकामात उपिोगात िणेारे यर्यर्ध प्रकारच ेलाकूड :  

लाकडाचा दजाव र् गणुधमावर्रुन लाकडाचे दोन प्रकार आहते. 

∙ मऊ लाकूड (Soft Wood)  ∙ कठीण लाकूड (Hard Wood) 

१) साग :  

गुणधमव – दाट, सरळ र् सुांदर सळाांचे, यपर्ळसर सोनेरी अगर तपदकरी रांगाचे परांत ुकामास सोपे र् रटकाऊ. 

उपिोग – उत्तम प्रकारचे फर्मनचर, इमारत बाांधकाम , आगगाडीचे डबे, जहाजे, पॅटनव तिार करण्िासाठी. 

२) यिसम :  

गुणधमव – दाट सळाांचे, टणक, रटकाऊ र् र्जनदार, जाांिळट तपदकरी रांगाचे. 

उपिोग – रांध्िाचे खोड, हत्िाराांच्िा मुठी र् दाांडे, ककमती फर्मनचर, होड्याांचे साांगाडे इत्िादी तिार 

करण्िासाठी. 

३) बािळू : 

गुणधमव – दाट सळाांचे, ताांबूस सपगट रांगाचे, अयतिि मजबूत, कठीण, टणक र् यचर्ट. 

उपिोग – िेतीची अर्जारे, हत्िाराांच्िा मुठी, बैलगाड्या, तांबूच्िा खुांया इत्िादी तिार करण्िासाठी. 

४) आांबा :  

गुणधमव – कठीण सळाांचे, सपगट रांगाचे, मध्िम मजबूत. 

उपिोग – स्र्स्त फर्मनचर, फळाांचे खोके, खेळणी इत्िादी तिार करण्िासाठी. 

५) सलब : 

गुणधमव – दाट र् रे्ड्यार्ाकड्या सळाांचे, यचर्ट, ताांबूस रांगाचे, उग्र र्ासाचे. 
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उपिोग – स्र्स्त फर्मनचर र् इमारती कामात उपिोगी. 

र्रील लाकडाांबरोबर सचच, खैर, यनलयगरी, टेंिुणी, उांबर, अिोक, देर्दार, फणस इत्िादी लाकडेसुध्दा सुतारकामात 

उपिोगात आणतात. 
 

कृयिम लाकूड : हल्ली सागर्ान तसेच अन्ि लाकडाला पिावि म्हणून कृयिम लाकडाचा र्ापर फार मोठ्या प्रमाणात 

केला जातो. िा लाकडाांचा इमारतींच्िा बाांधकामात तसेच फर्मनचर कामात जास्तीत जास्त र्ापर केला जातो. 
 

कृयिम लाकडाच ेफािदे : 

१) िा लाकडात नैसर्मगक लाकडातील दोर् आढळत नाही. 

२) ही लाकडे मोठ्या आकाराची उपलब्ध असतात. 

३) ही लाकडे मजबूत र् आकर्वक असतात. 

४) ही लाकडे आर्श्िक मापात र् कल्पक आकारात कापता िेतात. 

५) र्स्तू तिार करताना रे्ळेची र् पैिाची बचत होते. 

६) िा लाकडात स्कू्र ककर्ा यखळे ठोकल ेअसता िेगा पडत नाही. 
 

कृयिम लाकडाच ेखालील प्रकार आहते : 

प्लािर्डू, पार्टटकल बोडव, ब्लॉक बोडव, लयॅमनटेेड बोडव. 

१) प्लािर्डु : प्लाि म्हणजे थर होि. लाकडी ओंडक्िापासून पातळ फळ्िा तिार करुन त्िाचे उिे र् आडरे् थर 

एकमेकाांना जोडून प्लािरू्ड तिार करतात. िा पातळ फळ्िाांचे सळ एकमेकाांना काटकोनात ठेरू्न सरस ककर्ा 

गोंद र्ापरुन दाब िांिात दाब दऊेन एकमेकाांना जोडतात र् तिार तके्त िोग्ि आकारात कापून प्लािरू्ड तिार 

होते. प्लािरू्ड तिार करताना पातळ फळ्िा यर्र्म सांख्िेत (जसे ३,५,७,९) एकमेकाांना जोडतात. ह े३ ते 

२४ यममी. मध्िे यर्यर्ध जाडीत जसे (३ यममी., ६ यममी., १५ यममी., १८ यममी.,  २४ यममी.) उपलब्ध 

असतात.  

२) पार्टटकल बोडव : लाकडाचे बारीक कण तिार करुन ते अत्िांत उष्ण अिा र्ाफेत यिजर्तात र् लगदा तिार 

करतात. िा लगद्यात सरस ककर्ा रेयझनसारखा यचकट पदाथव तिार करतात. िा तक्त्िाांना हरे् ते आकार 

ददल्िानांतर ते र्ाळर्तात. िा तक्त्िाांची जाडी र् टेक्चर जरुरीप्रमाणे यर्यर्ध प्रकारचे यमळू िकते. 

३) ब्लॉक बोडव : चौरस लाकडी पट्ट्या एकमेकाांना जोडून त्िाच्िा पृष्ठिागार्र दोन्ही बाजूांनी पातळ फळ्िा 

यचकटर्तात र् ब्लॉक बोडव तिार करतात. 

४) लयॅमनटेेड बोडव : ह ेकृयिम लाकूड बोडवसारखे तिार करतात.  फक्त िात र्ापरण्िात िेणार िा लाकडी पट्ट्या 

िा आिताकृती असतात. 
 

लाकडाच ेसांरक्षण : सरांक्षण म्हणजे रक्षण करण.े लाकडास होणार िा लाकडाचे रक्षण करण ेम्हणजे लाकडाचे सांरक्षण 

होि. लाकूड कीटकाांच्िा प्रिार्ामुळे खराब होऊ निे, त्िाांचा कुजण्िास बचार् हहार्ा लाकडाचे आिुष्ि र्ाढारे् म्हणून 

त्िार्र सांरक्षक पदाथावचा पातळ थर द्यार्ा लागतो (कीडनािक और्ध फर्ारणी ). िा पदाथाांना सांरक्षक अस ेम्हणतात. 

 लाकडाच्िा र्स्तूचे कीटकाांपासून तसेच र्ातार्रणातील धूळ र् र्रचेर्र हाताळणी करताना होणार िा 

पररणामाांपासून बचार् हहार्ा म्हणून खालील पध्दतीन ेसांरक्षण करतात.  
 

१) पॉयलि काम (Polishing) : लाकडाच्िा र्स्तूची िोिा र्ाढयर्ण्िासाठी तसेच सरांक्षणासाठी पॉयलिचा 

उपिोग करतात. ते बाजारात तिार यर्कत यमळते. ज्िा लाकडी िागार्र पॉयलि करािचे आह ेते लाकूड 

प्रथम घासकागदाने (Sand Paper) घासून पृष्ठिाग चाांगला सफाईदार करुन घ्िार्ा लागतो. त्िानांतर ज्िा 
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रांगाचे पॉयलि करािचे असेल ते रू्ड पॉयलि पृष्ठिागार्र लार्ारे्. पाण्िात यमसळलेला रांग लाकडात यजरुन 

सारखी िटा ददसते. हा रांग पूणवपण ेर्ाळल्िानांतरच पॉयलि काम करारे्. त्िाकररता स्र्च्ि कपड्याचा बोळा 

घेऊन पॉयलि पृष्ठिागार्र लार्ारे्. पृष्ठिागार्रील सळ चाांगल ेर्र िेईपिांत पॉयलि करारे्. नांतर पॉयलि पूणव 

र्ाळू द्यारे्. र्ाळर्ल्िानांतर घासकागदाने पृष्ठिाग आणखी घासार्ा. पृष्ठिागार्रील घासकामाचा िुसा पुसून 

टाकार्ा आयण पूर्ीप्रमाणे कापडाचा बोळा करुन पॉयलिचा दसुारा हात लार्ार्ा र् पॉयलि पूणव र्ाळू द्यारे्.  

त्िानांतर र्रील प्रमाणेच पॉयलिचा यतसरा हात लार्ार्ा. पॉयलि चकचकीत र् सुांदर ददसेल. 
 

२) पेंरटग (Painting)  : तेल यमयित रांगाला इांग्रजीत Oil paint अस ेम्हणतात. ह ेरांगकाम दोन प्रकाराांनी करता 

िेत.े ििन े आयण स्प्रेन.े िा पेंरटगमुळे र्स्तूचा मूळ रांग बदलतो र् र्स्तूस पेंटचा रांग प्राप्त होतो. घरातील 

दरर्ाजे र् यखडक्िा िाांना पेंरटग करतात. त्िामुळे र्ातार्रणातील आद्रवतेचा त्िार्र पररणाम होत नाही र् 

त्िाचा र्ाळर्ी ककर्ा उधई लागण्िापासून बचार् होतो. 
 

३) हहर्मनसिग (Varnishing) : हहर्मनसिग केल्िाने लाकडी र्स्तूर्र हरे्चा पररणाम होत नाही. िाचे यमिण 

बाजारात तिार यमळते. लाकूड घासकागदान े घासल्िानांतर ििच्िा साहाय्िाने र्ार्मनिचा पयहला हात 

सळासमान द्यार्ा र् पूणव र्ाळू द्यारे्. दसुरा हात सळािी आडर्ा द्यार्ा. आर्श्िक असेल तर यतसरा हात 

द्यार्ा.  
 

र्ाळर्ीपासनू सांरक्षण : लाकूड अडगळीच्िा जागेत ककर्ा दमट हर्ामानामध्ि ेठेर्ल्िास मुांग्िाांसारखे कीटक, दकडे लाकूड 

खातात. ह ेकीटक लाकडार्रती त्िाांचा मागव मातीच्िा साहाय्िाने बोगद्यासारखा तिार करतात. त्िामुळे त्िा लाकडाला 

र्ाळर्ी लागली अस ेम्हणतात. र्ाळर्ीमुळे लाकडाची मजबुती कमी होते. त्िार्रील उपाि खालीलप्रमाण े– 

१) डाांबर लार्ण े

२) डाांबर + रॉकेल लार्ण े

३) डाांबर + चुना लार्णे 

४) रसािने लार्णे – सझक नायप्थनटे, क्लोरोडेन इ. 
 

यसझसनग (रापर्ण)े : झाड तोडल्िार्र त्िा लाकडामध्ि ेपाण्िाचा अांि जास्त असतो. त्िामुळे त्िाची मजबुती कमी 

असत े र् त्िार्र बुरिी िेण्िाची िक्िता असत.े त्िासाठी लाकूड र्ाळर्ारे् लागत.े पण काही तेळा त े एका बाजूने 

आकुां चन पार्ल्िाने र्ाकते र् यर्द्रपू होते. िासाठी त े हळूहळू र्ाळर्णे आर्श्िक असत.े र्ाळर्ण्िाच्िा िा दक्रिेला 

यसझसनग म्हणतात. यसझसनग करताना र्ाळर्ी ककर्ा बुरिी लाग ू नि े म्हणून त्िार्र रासाियनक प्रदक्रिा लाकूड 

र्ाळर्ण्िापूर्ी करार्ी लागत.े   

आपणाांस ह ेमायहत आह ेका ? 

१) जास्त रुांदीचे लाकूड दरु्ममळ असल्िाने त्िाऐर्जी प्लािरु्ड र्ापरतात. खोडाचे पापुद्रे एकार्र एक यचटकरू्न 

प्लािरु्ड तिार करतात. साधारणपण े६ यममी. पासून १८ यममी. पिांतचे प्लािरु्ड मोठ्या प्रमाणात र्ापरल े

जाते. र्ॉटरप्रुफ प्लािरु्डसुध्दा बाजारात उपलब्ध आहते. 

२) नक्षी िापलले्िा कागदार्र प्लयॅस्टक रेयझनचे थर देऊन सनमािका तिार करतात. त्िामुळे ते गुळगुळीत र् 

धुण्िास िोग्ि होते. काही रे्ळेस सनमािकाऐर्जी फोरमािका र्ापरतात. फोरमािका सनमािकापेक्षा जाड 

असतो. यिर्ाि त्िाचा पुष्ठिाग खरबरीतसुध्दा असतो. 

३) जास्त खोलीचे कापकाम करण्िासाठी हडँ सॉ र्ापरतात. 

४) हातोडी घडीर् पोलादापासून तर अांबूर, पक्कड िाांसारखी साधने ओतीर् पोलादापासून बनर्ललेी असतात.  
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आकृती 3.20 यर्िाजक 

 

आकृती 3.19 गणु्िा 

 

 आकृती  3.18  पोलादी  मोजपट्टी 

 

आकृती  3.23 कानस 

 

५) यखळे काढण्िासाठी अांबूरचा उपिोग करतात. 

६) सुतारकामात लाकडाचा पुष्ठिाग सपाट करण्िासाठी रांधा र्ारतात. रांधा लाकडी ककर्ा लोखांडी असतो. 

रांध्िाचे खोड, पात,े पाचर इ. मुख्ि िाग असतात. 

सतुारकामात र्ापरली जाणारी हत्िारे : 

१) पोलादी मोजपट्टी (Steel Rule) : र्स्तूची लाांबी, रुांदी मोजण्िासाठी 

पोलादी मोजपट्टीचा उपिोग होतो. िा काबवनिुक्त ककर्ा स्टेनलसे 

स्टीलपासून १५, ३० आयण ६० सें.मी. लाांबीच्िा बनर्तात. िार्र 

यम.मी. र् इांचाच्िा खुणा यर्रुध्द बाजूस दाखर्लेल्िा असतात. 
 

२) गणु्िा (Try Square) : काम करार्िाच्िा र्स्तूर्र काटकोनात रेर्ा 

आखण्िासाठी, पृष्ठिागाची पातळी र् काटकोनात असलले ेपृष्ठिाग 

तपासण्िासाठी गुण्िाचा उपिोग करतात. गुण्िाचे खोड र् पाते अस े

दोन िाग असून खोड यबडापासून र् पाते पोलादापासून बनर्तात. 
 

३) यर्िाजक (Divider) : धातूच्िा पृष्ठिागार्र कां साचे (arc) ककर्ा 

र्तुळाचे (Circle) रेखन करण्िसाठी, दोन सबदतूील अांतर पोलादी 

मोजपट्टीच्िा साहाय्िाने मोजण्िासाठी यर्िाजकाचा उपिोग करतात. 

यर्िाजक यस्थरसाांधा र् सस्प्रगसाांधा अस ेदोन प्रकारचे 

असतात. पािाची टोके अणुकुचीदार असून पोलादी 

असतात. 
  

४) आखणी (Scriber) : धातूच्िा पृष्ठागार्र आखणी 

करण्िासाठी आखणीचा उपिोग करतात. आखणी ह्या 

पोलादापासून बनर्लेल्िा असून त्िाांची लाांबी १५ ते २० सेमी. असत ेर् धारकान १० त े १५ इतका 

असतो. 
 

५) अांकनी (Punch) : धातूच्िा पृष्ठिागार्र केलेली आखणी (Marking) स्पष्ट ददसार्ी म्हणून त्िार्र अांकनी 

(Punch) हदारे खुणा करतात. अांकनी उच्च काबवनिुक्त पोलादापासून बनर्तात. हाताची पकड घट्ट बसार्ी 

म्हणून पृष्ठिागार्र नर्थलग केलले ेअसत.े 
 

६) यिन्नी (Chisel) : धात ूतोडण्िासाठी यिन्नीचा र्ापर करतात. 

 

७) हातोडा (Hammer) : कािव सरळ करण ेककर्ा र्ाकर्णे िासाठी हातोडींचा 

र्ापर करतात.  

८) धात ूकरर्त (Hack Saw) : धात ूकापण्िासाठी धात ू

करर्तीचा उपिोग करतात.  

९) कानस – कािावर्रील अनार्श्िक धात ूघासकाम करुन 

काढण्िासाठी कानिीचा उपिोग करतात. 

प्रकार –  १) चपटी कानस  २)  अधवगोल कानस  ३) गोल कानस, ४) यिकोणी कानस  ५)  माफाव कानस. 

आकृती 3.21 आखणी 

 

आकृती 3.21 हातोडा 

 

आकृती 3.22 Hack Saw 
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(कानसीच ेआकृत्िा पाठ क्र. 2 मधील पहाव्यात) 

 

 

१०) मजे िगेडा (Bench Vice) :  िेगड्याचा जॉबर्र घासकाम करताना, 

कापताना, यिन्नीचे तोडकम करताना, जॉब घट्ट पकडण्िासाठी उपिोग 

करतात. िामध्िे दोन जबडे असतात. एक यस्थर जबडा र् दसुरा 

सरकता जबडा. दोन जबड्यातील (Jaw) अांतर हडँलच्िा साहाय्िाने 

कमीजास्त करता िेत.े हा िेगडा यबडापासून तिार केलेला असतो. त्िाचा 

आकार म्हणजे जबड्याची (Jaw) जाडी होि. 
  

११) सी क्लमॅ्प : िाचा आकार इांग्रजी ‘सी’ अक्षप्रमाण ेअसतो. कािावर्र यर्यर्ध 

दक्रिा करताना त्िाांची हालचाल थाांबर्ण्िासाठी क्लॅम्पचा उपिोग करतात. 

यर्िर्तः िेगड्यात कािव पकडून दक्रिा करणे सोिीचे जात नाही अिा रे्ळी 

सी क्लॅम्पचा र्ापर केला जातो. सी क्लॅम्पच्िा र्ापरामुळे खालील फािद ेआहते. 

१) अडचणीच्िा रठकाणी सहजतेने कािव पकडेन काम केले जाऊ िकते. 

२) यर्यर्ध आकाराचे कािव पकडता िेते. 

३) सहजतेने दोन िाग घट्ट पकडून ठेर्ता िेतात. 
 

 रांध्िाची हत्िारे (Planning Tools) 

१) लाकडी रांधा (Plane) : लाकडी रांधा म्हणजे लाकडापूसन तिार 

केलेला रांधा होि. हा रांधा साग, बीच, बािूळ ककर्ा यिसम िा 

प्रकारच्िा उत्तम रीतीन ेरापर्लेल्िा लाकडापासून तिार केलेला 

असतो. 

२) लोखांडी रांधा (Iron Plane) : लोखांडी रांधा म्हणजे लोखांडापासून तिार 

केलेला रांधा. सुतारकाम कािविाळेत बहुतेक िाच प्रकारच्िा रांध्िाचा 

र्ापर करतात. िा रांध्िाचे खोड बीडा (Cast Iron) पासून तिार केलेल े

असत.े लाकडी रांध्िापेक्षा लोखांडी रांधा र्ापरणे फािद्याचे असत.े कारण 

१) िात रांध्िाचे पाते लार्ण्िाचे र् काढण्िाचे काम लर्कर करता िेत.े   २)  रांध्िाच्िा तोंडातून लाकडाचा 

िुसा त्र्ररत बाहरे िेतो.   ३)  िा रांध्िाची माांडणी लर्कर करता िेत ेत्िामुळे रे्ळेची बचत होते. 
 

तोडणारी हत्िारे (Pairing Tools) :  

१) यस्थर पटािी  (Firmer Chisel) : रांधाकामापूर्ी 

लाकडाचा जादा िाग तासण्िासाठी र् लाकडार्र 

खाचा तिार करण्िासाठी िा पटािीचा उपिोग होतो. ह्याचा आकार म्हणजे पात्िाची रुांदी होि. ही पटािी ३ 

यममी. त े३५ यममी. आकारामध्िे उपलब्ध असतात.  
 

२) मॉर्टटस यचझल (Mortise Chisel) : िा पटािीचे पात ेइतर 

प्रकारापेक्षा रे्गळे असून जाड असत.े िा पटािीचा उपिोग 

लाकडात सर्धी म्हणजे आिताकृती यिद्र पाडण्िासाठी 

करतात. िास सड्या ककर्ा कककर सुध्दा म्हणतात. 

आकृती 3.27 लोखांडी रांधा 

आकृती 3.28 यस्थर पटािी Chisel) 

 
आकृती 3.29 मॉर्टटस यचझल 

 

आकृती 3.26 लाकडी रांधा 

 आकृती 3.24 Bench Vice 

 

आकृती 3.25 सी क्लमॅ्प 
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आकृती 3.34  जीमलटे आकृती 3.35  डोलमीट  

 

३) तास पटािी (Paring Chisel) - िा पटािीचे पाते कमी 

जाडीचे असून लाांब असत.े यतचा उपिोग गाळे, खाचा र् 

टप्पे िाांच्िामधील कोपर िाची सफाई करण्िासाठी करतात. 

िा पटािीचे काम हातान े ठोके मारुनच करतात. िाला 

चाांगली धर असार्िास हर्ी. यहच्िा र्ापरात मॅलेटचा 

(Mallet) र्ापर करत नाही.  
 

४)  बहेहल पटािी (Bevel Chisel) – ही पटािी तास पटािीसारखीच असून दोन्हीचा उपिोग सरखाच आह.े 

फक्त यहचे पाते जास्त जाडीचे असून कमी लाांब असत.े यहचे काम सुध्दा हाताने ठोके मारुनच करतात. 
 

५)  गोबारे नाक्िा (Gouge) – िा पटािीचा उपिोग आांतरर्क्र 

र् बयहर्वक्र िागाचे तासकाम करण्िासाठी करतात. िा 

पटािीचे पात ेर्क्राकार म्हणजे पन्हाळीच्िा आकाराचे असत.े 
 

 

यिद्र िांि (हडँ यिल) (Hand Drill) : यिद्र जलद गतीन ेपाडण्िासाठी िा हडँ यिल मिीनचा उपिोग करतात. ह ेिांि 

हातान ेदफरर्तात. यिद्र यर्यर्ध आकाराचे पाडण्िाकररता यर्यर्ध व्यासाची यिल र्ापरतात. 
 

१) हडँ र् यिल मिीन 

लाकडार्र जलद गतीने यिद्र पाडण्िासाठी िा मिीनचा 

उपिोग होतो. मिीन चक, यपयनिन, कँ्रक र् मूठ अस ेिाग 

असतात. चकमध्ि े यिल पकडून यिद्र पाडतात. ६ त े १२ 

यममी पिांत यिद्र िा मिीनद्वारे पाडता िेतात. यिद्र 

पाडण्िाच्िा जागी प्रथम पांचने खुण करार्ी. तसेच ज्िा 

लाकडार्र यिद्र पाडार्िाचे आह ेत्िाच्िा खाली दसुरा एक लाकडाचा 

तुकडा ठेर्ल्िास यिलला इजा होत नाही. 
 

२) यगरमीट 

यगरमीट ह ेपोलादापासून बनयर्लेल ेअसून त्िाचा उपिोग लाकडार्र 

मोठी र् खोल यिद्रे पाडण्िासाठी यगरमीटच्िा पोलादी गजला पीळ 

पाडललेा असतो र् खालच्िा टोकाला धार लार्ललेी असते. ह ेहाताने दफररू्न र्ापरतात. 

 

३) जीमलटे  

ह े हत्िार आडर्ी लाकडी मूठ र् पोलादी दाांडी 

िाांचे करतात. पोलादी दाांडीच्िा एका टोकाला स्कू्र 

सारखा टोकदार पाँइांट असतो र् दसुऱ्िा टोकाला 

लाकडी मूठ बसयर्लेली असते. िाचा उपिोग 

लाकडात लहान स्कू्र बसर्ण्िापूर्ी यिद्र 

पाडण्िासाठी करतात. 
 

४) डोलमीट  

अडचणीच्िा जागी यिद्र पाडार्िाचे असल्िास 

िाचा उपिोग होतो. चकमध्ि ेहरे् त ेपात ेबसरू्न 

डोक्िार्र दाब दऊेन मूठ दफरर्ली की, यिद्र पडू 

िकते र् त ेएकाच ददिेन ेदफरर्ता िेते. ६ ते १२ 

आकृती 3.33  हँड यिल 

 
आकृती 3.30 तास पटािी 

 
आकृती 3.31 गोबारे नाक्िा 

 
आकृती 3.32  हँड यिल 
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यममी पिांतचे  यिल र्ापरता ितेे.  

 

यनगा र् काळजी 
 

अ) यिद्र पाडार्िास सुरु करण्िापरू्ी यिद्रपाते हव्या त्िा आकाराचे असल्िाची खािी करून घ्िार्ी.  

आ) यिलला िोग्ि धार आह ेका पहारे्. 

इ) यिद्र पाडताना लाकडाच्िा यिद्र पाडार्िाच्िा पषृ्ठिागास यिद्र िांि, डोलमीट र्गरेै काटकोनात धरारे्. 

ई) यिल पाडार्िाच्िा जागी इतर धातू कामाच्िा आड िेणार नाही िाची खािी करार्ी. 

उ) यिद्र पाडून झाल्िानांतर यिल पाते काढून ठेर्ारे्. 
 

 कापणारी हत्िारे  (Sawing Tools) : 
 

करर्त  (Saw) : लाकूड कापण्िाकररता र्ापरण्िात िेणारे हत्िार म्हणजे करर्त होि. यहचा उपिोग रृ्क्षापासून 

लाकूड प्राप्त करण्िापासून तर र्स्त ू तिार करण्िाची िेर्टची दक्रिा करण्िापिांत करतात. यहला ‘आरी’ अस े सुध्दा 

म्हणतात. यहचे पाते उत्तम प्रकारच्िा पोलादाचे असत.े सुतारकामात 

खालील प्रकारच्िा करर्ती र्ापरतात. 

१) हात करर्त  (Hand Saw) : िा करर्तीचा उपिोग 

सर्वसाधारण कापकामाांसाठी केला जातो. यहचे पाते अग्राकडे 

(Top) अरुांद र् पापणी (Heel) कडे रुांद असत.े िा पात्िाच्िा सरळ असलले्िा कडेर्र हही (V) आकाराचे दाते 

कापलेल ेअसतात. िा दात्िाांच्िा प्रकारार्रुन िा करर्तीचे दोन प्रकार आहते. 

क) रीप सॉ (Rip Saw) : यहचा उपिोग लाकूड सळाांच्िा सरळ कापाण्िासाठी म्हणजे लाकूड उिे 

कापण्िासाठी करतात. 

ख) क्रॉस कट सॉ (Cross Cut Saw) : यहचा उपिोग लाकूड  

सळाांच्िा आडर्ा कापण्िासाठी करतात.  
 

२) पट्टी करर्त (Tenon Saw) :  िा करर्तीस पातळ पात ेअसत.े 

पात्िाांची रुांदी एकसमान असत.े ते पाते ताठ राहण्िासाठी र्रील 

बाजूस लोखांडी पट्टी बसयर्लेली असत.े िा पट्टीमुळे पाते र्ाकत 

नाही.  

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) हत्िाराांना धार का लार्तात ? 

२) हत्िारे बोथट किी होतात ? 

३) कोणकोणत्िा हत्िाराांना धार लार्तात र् ददर्ड पाडतात ? 

४) पटािीचा यनसण्िाच्िा पृष्ठिागािी साधारणपण ेदकती अांिाचा कोन करतात ? 

५) ददर्ड पाडण्िासाठी कोणत्िा साधनाचा र्ापर करतात ? 

६) साग, बािूळ आयण सलब िा झाडाांचे गुणधमव र् उपिोग यलहा. 

७) लाकडाचे फािदे र् तोटे यलहा. 

८) कृयिम लाकडाचे फािद ेसाांगा. 

९) पार्टटकल र् लॅयमनेटेड बोडवयर्र्िी मायहती यलहा. 

आकृती 3.37 पट्टी करर्त   

आकृती 3.36  हात करर्त   
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१०) सांरक्षक म्हणजे काि ? तसेच लाकडाचे सांरक्षण कोणत्िा पध्दतीने करतात  ? 

११) हहर्मनसिग म्हणजे काि ? 

१२) लाकडाचे र्ाळर्ीपासून सरांक्षण हहारे् म्हणून काि करतात ? 

१३) रापर्ण ेम्हणजे काि ? 

१४) लाकडार्र ककर्ा प्लािरु्डर्र सनकािका का यचटकर्तात ? 

१५) प्लािरु्डर्र सनमािका यचटकर्ताना दक्षता काि घ्िार्ी ? 

१६) जॉब करताना केलेल्िा कृतीचा फ्लेचाटव तिार करा ? 

१७) लाकडाचे सांरक्षण किासाठी करतात ? 

१८) सनमािका कसा तिार करतात ? तो गुळगुळीत का असतो ? 

१९) लाकूड कापण्िासाठी कोणकोणत्िा करर्ती र्ापरतात ? 

२०) यखळे काढण्िासाठी किाचा उपिोग करतात ? 

२१) यबजागरीचा उपिोग साांगा. 

२२) यबजागरीचे प्रकार साांगा. 

२३) यबजागरी कोणकोणत्िा धातूपासून बनयर्तात ? 

२४) अर्जड दरर्ाज्िाच्िा झडपाांना टी यबजागरी का र्ापरतात ? 

२५) पट्टी यबजागरी र् टी यबजागरी िामधील फरक स्पष्ट करा ? 

२६) हत्िाराांना धार का लार्तात ? 

२७) हत्िारे बोथट किी होतात ? 

२८) कोणकोणत्िा हत्िाराांना धार लार्तात र् ददर्ड पाडतात ? 

२९) पटािीचा यनसण्िाच्िा पृष्ठिागािी साधारणपण ेदकती अांिाचा कोन करतात ? 

३०) ददर्ड पाडण्िासाठी कोणत्िा साधनाचा र्ापर करतात ? 

३१) जॉब तिार करताना केलेल्िा कृतीची प्रर्ाह आकृती काढा. 

३२) काम करताना आलले्िा अडचणी र् त्िार्र केलेली उपाििोजना यलहा. 

३३) पुस्तक-ठेर्णीसाठी लागणार िा कच्च्िा मालाचा बाजारिार् पाहा. 

३४) र्ापरलेल्िा कच्च्िा मालाची ककमत, मजुरी, अप्रत्िक्ष खचव इ. च्िा आधारे पुस्तक- ठेर्णीची एकूण ककमत 

काढा. 
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४. पत्र्िापासनू र्स्त ूबनर्ण े  

 

काि यिकाल ?  
 

ददलेल ेGI िीट र् सोल्डररग पद्धत र्ापरून एक "कचरा स्कूप" ककर्ा GI िीट बॉक्स (ककर्ा कोणतीही गरजेची गोष्ट 

उदा. नसराळे, इलेयक्रक मीटर बॉक्स, पाऊस गेज) तिार करता िेणे.   

 

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  
 

१) जॉब चे रेखायचि काढणे.        २) कामाची प्रर्ाह कृती काढणे.  ३) काडविीटचा र्ापर करण.े 

४)  पिा िोग्ि साधनाने कापणे      ५)  पत्र्िाला िोग्ि आकार र् जॉईंट देऊन र्स्त ूतिार करणे. 

६)  फ्लक्स तिार करणे र् र्ापरण.े  ७) सोल्डररग करता िेणे. 8) केलेल्िा कामाचे कॉस्टींग काढणे.   

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके :  

 

उपक्रमाांची यनर्ड :  

१) नरसाळे तिार करुन साांधे सील करा. 

२) कचर िाची सुपली G.I. पत्र्िापासून तिार करा. 

३) पत्र्िाची नळी तिार करा. 

४) स्टोहहचे यलकेज िोधून दरुुस्त करा. 

५) ताांबे, यपतळ, स्टीलची िाांडी सोल्डर करा. 

६) तेलाचा डबा/ झाकण सोल्डरन ेसील करा. 

 

यिक्षकाांसाठी सचूना   

 

ज्िा र्स्तूांची यर्क्री होऊ िकेल. ककर्ा ज्िाची िाळेला गरज असेल अिाच र्स्त ूबनर्ाव्यात. त्िासाठी नयर्न प्रकल्प 

ककर्ा कल्पना यर्द्यार्थिाांकडून घ्िा.  
 

१) यर्स्तारयचिाची सांकल्पना समजारू्न साांगा. 

२) पत्र्िार्र आखणी किी करािची त ेदाखर्ा. 

३) पिा कसा र्ाकर्ार्ा ते यिकर्ा. 

४) ब्लो लॅम्प कसा पेटर्ार्ा ते यिकर्ा. 

५) काम पूणव झाल्िार्र जोड धुऊन – पुसून का ठेर्ार्ा त ेसाांगा. 

 

प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार मायहती 

 

१) सोल्डरररग करण े 
 

उदे्दि : सोल्डररगच्िा साहाय्िाने डबा तिार करण्िास यिकण.े 
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आकृती  4.1 

सायहत्ि :  

१) काडविीट  २) जी.आि.पिा   ३)  हाििोक्लोररक आम्ल   ४)  जस्ताचे तुकडे    

५) रॉकेल    ६)  काडेपेटी    ७)  सोल्डर प्लेट. 
 

साधन े: 
१) मोजपट्टी  २)  खड्या   ३)  ब्लो लँप    ४)  स्रेट कािी    ५)  स्टेक   ६)  फ्लक्सचे िाांडे 

  

हत्िारे :  

१) रेखणी   २)  यस्लप   ३)  मॅलेट   ४)  कानस   ५)  पक्कड   ६)  स्टोपीन 
 

कृती : 

१) प्रात्ियक्षकासाठी लागणार िा साधनाांची र् हत्िाराांची मायहती करुन घ्िा. 

२) प्रथम आकृतीत दाखयर्ल्िाप्रमाणे काडविीट कट करुन 

घड्या घाला. 

३) प्रथम आकृतीत दाखयर्ल्िाप्रमाणे पत्र्िार्र आखणी 

करुन आखणीप्रमाण ेकािीने पिा कापून घ्िा. 

४) आकृतीत दाखर्ल्िाप्रमाण ेपत्र्िाच्िा घड्या घाला. 

५) जोडाची जागा कानिीने घासून आयण नांतर 

हाििोक्लोररक आम्लान ेस्र्च्ि करा. 

६) जोडाच्िा जागेर्र फ्लक्स लार्ा. 

७) दरम्िान ब्लो लॅम्पच्िा ज्िोतीर्र खड्या धरुन खड्या 

लाल ददसेपिांत गरम करा.  

८) गरम खड्या सझक क्लोराईडमध्िे बुडर्ा. 

९) नांतर खड्या सोल्डरला लार्ा म्हणजे खड्याला थोडे 

सोल्डर यचकटेल. 

१०) नांतर खड्या अमोयनिम क्लोराईडमध्ि ेबुडर्ा म्हणजे 

खड्याला यचकटलेल ेसोल्डर खड्याच्िा टोकार्र पसरेल.  

११) जोड पक्कडीत व्यर्यस्थत धरुन जोडार्र एका रठकाणी खड्या टेकर्ा. 

१२) जोड गरम झाल्िार्र खड्या जोडाच्िा कडेन ेदफरर्ा. 

१३) जोड थांड होऊ द्या. नांतर तो धुरू्न स्र्च्ि करा र् कोरडा करा. 

दक्षता :  

१) पत्र्िाला घड्या घालताना पिा र्ाकल्िास मॅलेटन ेठोकून सरळ करा. 

२) जोडाच्िा जागी धूळ, तेलकटपणा र् गांज राहणार नाही िाची काळजी 

घ्िा.  

३) हाििोक्लोररक आम्ल लार्ताना अांगार्र ककर्ा कपड्यार्र पडणार नाही 

िाची काळजी घ्िा. 

४) खड्या गरम करण्िापूर्ी कानिीने घासून घ्िा. 

५) ब्लो लँप पेटर्ताना त्िाचे तोंड सितीकडे करा. 

६) खड्या प्रमाणापेक्षा जास्त तापरू् नका. 

आकृती 3.38 सोल्डररग आिर् 

आकृती 3.39 ब्लो लमॅ्प 
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७) गरम खड्या व्यर्यस्थत गरम झाला आह ेकी नाही ते पहा. 

८) सोल्डररग करताना जॉबची बाजूची जागा गरम होऊ नि ेम्हणून त्िा जागेर्र ओल ेकपडे टाका. 

९) गरम खड्या टेबलर्र, बेंचर्र ककर्ा खाली ठेरू् नका. 

१०) िेर्टी सर्व जोडीर्र सोल्डररग झालेल ेआह ेिाची खािी करा. 
 

आपणाांस ह ेमाहीत आह ेका ? 

१) पिा कापण्िासाठी कािी (यिप) र्ापरतात. कािीचे आकारानुसार स्रेट, िुयनहहसवल आयण पाईप असे 

रे्गरे्गळे प्रकार पडतात. 

२) पिा र्ाकर्ण्िासाठी स्टेक र्ापरतात. र्ाकर्ण्िाच्िा सोिीने स्टेक रे्गरे्गळ्िा आकाराचे असतात.  

३) मॅलेट मऊ धात,ू फािबर ककर्ा लाकडापासून तिार करतात. कामानुसार मॅलेटचा आकार रे्गरे्गळा असतो. 

४) सोल्डररग म्हणजे धातूचे दोन तकुडे त्िापेक्षा कमी यर्लिसबद ूअसलेला यमिधात ूर्ापरुन जोडणे. 

५) पातळ पिे जोडण्िासाठी, यर्दु्यतर्ािर जोडण्िासाठी, गळती होऊ नि ेम्हणून सोल्डररगचा उपिोग करतात. 

६) सर्व साधारण सोल्डररगसाठी कथील आयण यिसे िाांचे ५०:५० ककर्ा ६०:४० प्रमाणातील यमि धातूचे 

सोल्डर र्ापरतात. 

७) प्रदक्रिेदरम्िान उष्णतेन ेधातूचे ऑयक्सडीकरण होऊ नि ेम्हणून जोडार्र फ्लक्स लार्तात. फ्लक्समुळे सोल्डर 

लर्कर यर्तळते तसेच प्रर्ाही बनते. 

८) सर्वसाधारण कामासाठी फ्लक्स म्हणून सझक क्लोराईड, अमोयनिम क्लोराईड ककर्ा रेयझन र्ापरतात.  

९) जोड मजबूत होण्िासाठी जोडाचा पुष्ठिाग रासाियनकदषृ्या सुध्दा स्र्च्ि होणे आर्श्िक असते.  

१०) सोल्डर यर्तळर्ण्िासाठी ताांबे धातूचा खड्या र्ापरतात. (साधा खड्या र् इल.े सोल्डरगन) 

११) साधा खड्या ब्लो लँपर्र गरम करतात तर इले. सोल्डरगन यर्जेर्र गरम करतात. 

१२) सझक क्लोराईड -   अ ॅयसड (जस्ताचे तुकडे हाििोक्लोररक अ ॅयसडमध्ि ेयर्रघळून करण)े 
 

फािद े:  

१) कमी जाडीच्िा जॉबला सोल्डररग करता िेते. 

२) कमी उष्णतेत करता िेत.े 

३) अधवकुिल कारागीर करु िकतो. 

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

आधुयनक िुगात मानर्ाने प्रगती केललेी आह.े नर्नर्ीन र्स्तू यनमावण केल्िा. गॅस, िेगडी र् इलेक्रीक र्स्तू 

लोक र्ापरत आहते. त्िाचप्रमाणे यनसगावतील केरोसीन िा द्रर् इांधनार्र चालणारा स्टोहह सुध्दा र्ापरतात. ह ेस्टोहह 

काही ददर्सानांतर गांजून नादरुुस्त होतात. दरुुस्त करण्िासाठी सोल्डररग करण े जरुरी असत.े आपण सोल्डरींग ह े

कौिल्ि आत्मसात केले तर आपल्िाला कमी ककमतीत स्टोहह ककर्ा इतर धातुच्िा र्स्तू दरुुस्त करता िेतात. त्िासाठी 

सोल्डरींग करण े िा प्रात्ियक्षकाचा अभ्िास करु. दोन एकाच धातुचे साांधकाम करार्िाचे असत,े तेहहा सोल्डरींग 

करतात. सोल्डर हा कथील आयण यिसे िाांचा यमिधात ु आह.े सोल्डरमध्ि े ६०% कथील तर ४०% यिसे असत.े 

सोल्डरींग ही तात्पुरती जोडणी असत.े त्िाचप्रमाणे जोडलेल ेिाग नको असल्िास उष्णतेन ेरे्गळे करता िेतात. सोल्डर 

कमी उष्णतामानार्र यर्रघळत.े सोल्डरींग ही पातळ पत्र्िार्र करतात. 
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पत्र्िापासून यनरयनराळ्िा आकाराच्िा उपिुक्त र्स्तू बनयर्ता िेतात. त्िासाठी रे्गरे्गळ्िा धातूचे पिे 

उपिोगात ितेात. िा पिाांना िीटस असे म्हणतात. ह ेिीटस (पिे) ३०,२८,२६,२४,२२,२०,१८,१६,१४ गेज जाडीचे 

यमळतात.  
 

जी.आि.िीटस ् :  गॅल्हहनाईजड्(G), आिनव (I) िीटस् हा मूळचा M.S. (माईल्ड स्टील) म्हणजे काळा पिा परांत ुह्या 

पत्र्िाचे गांजण्िापासून सांरक्षण करुन त्िाची उपिुक्तता र्ाढयर्ण्िासाठी त्िार्र जस्ताचा मुलामा ददललेा असतो. 
 

स्क्रािबर : पत्र्िार्र माकींग करण्िासाठी, अचुक रेर्ा मारण्िासाठी उपिोग होतो,  
 

मलॅटे हमॅर : पिाकाम करताना र्कविॉप मधील हमॅर बरोबरच लाकडी ककर्ा प्लायस्टक अगर रबरी हमॅर उपिोगात 

िेतो िामुळे पत्र्िार्र खड्डे पडत नाहीत िाला मॅलेट म्हणतात. 
 

बेंच स्टेक : पिाकाम करताना पत्र्िाखाली स्टेक ठेऊन र्रुन मॅलेटन ेअथर्ा हमॅरने ठोकतात. कामानुसार अनेक प्रकारचे 

बेंचस्टेक यमळतात. (स्टेक ह ेिीटमेटल कामामध्ि ेजॉबला आकार देताना आधार देण्िाचे साधन आह.े स्टेक हहाईस मध्ि े

घट्ट करुन त्िार्र जॉब ठेरू्न मॅलेट अथर्ा हमॅरन ेठोकून आकार देतात.) 
 

यस्पन : २० गेज, २२ गेज िाांसारख्िा पातळ पत्र्िाला कापण्िासाठी उपिोगी असते. १५ ते ३० सेमी लाांब िासाईज 

मध्ि ेयमळतात. 
 

यिअसव : ३० सेमी पेक्षा मोठ्या कािीला यिअसव म्हणतात. 
 

पिाकाम (िीटमटेल र्कव ) करतानाची पध्दत :  

१) यर्स्तार काम : कोणताही जॉब बनयर्ताना तो जॉब पूणव उघडला असता व्यापणारी जागा, अगर आकार 

िालाच यर्स्तार अस ेम्हणतात. जॉबचा यर्स्तार िाईंग केल्िायिर्ाि तो जॉब बनयर्ता िेत नाही. 

२) पि ेकामातील जॉईन्ट : १)  मेकॅयनकल जॉईन्ट २) मेटॅयलक जॉईन्ट 

अ) मकॅेयनकल जॉईन्ट : िा प्रकरणात िीटच्िा दकनारी अिा पध्दतीन े र्ळयर्तात की त्िा दकनारी सहज 

एकमेकाांत अडकुन बसतील अिा प्रकारच्िा जॉईन्टसाठी जास्त पिा घ्िार्ा लागतो त्िाला अलाऊन्स 

म्हणतात. अिा जोडाांसाठी सोल्डरींची गरज नसत.े  

आ) मटॅेयलक जॉईन्ट : िा प्रकारात दकनारी लॉक न करताच माध्िमाच्िा साहाय्िाने जॉईन्ट करतात. 

सोल्डरींग, िेसझग, रे्ल्डींग च्िा साहय्िाने जोड देतात.  

३) सोल्डररग : दोन ककर्ा दोन पके्षा अयधक पिे एकि जोडण्िासाठी सोल्डर मटेरीअलचा र्ापर करुन जॉइन्ट 

ददला जातो. पत्र्िाच्िा यर्लिासबद ूपेक्षा कमी यर्लिा सबद ूअसणार िा धातूचे जोडणार िा दक्रिेला सोल्डरींग 

 
मटेल जॉइांट आकृती 3.40 
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अस ेम्हणतात. 

४) सोल्डर मटेरीअल : ह ेमटेरीअल यिसे (लेड) र् कयथल (रटन) िाांचिा यमिणातून तिार होण्िार िा यमिधातूस 

सोल्डर मटेरीअल म्हणतात.  

प्रर्ाह आकृती काढण े

फ्लोचाटव म्हणजे काि ? 

फ्लोचाटव म्हणजे करण्िात िेणार िा कृतीचा प्रर्ाह आकृतीच्िा साहाय्िाने दाखयर्णे. म्हणजेच आकृतीतून कृतीयर्र्िक 

मायहती देण.े ही पध्दत समजण्िास सोपी आह.े अयधक मायहती थोडक्िात देता िेत ेर् मायहती यचिरुप असल्िामुळे 

चटकन समजते. 

उदा. चहा तिार करण े(५ माणसाांसाठी प्रत्िेक ६० यमली िाप्रमाणे ३०० यमली.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िात चहा पार्डरपासून तिार चहापिांत काि प्रदक्रिा केल्िा ह ेक्रमिः बाण दाखरू्न साांयगतल ेआह.े  

फ्लोचाटव काढण्िाची पध्दत 

१) प्रदक्रिेच्िा पूर्ीचा माल बाणाच्िा पाठीिी यलयहतात. प्रदक्रिेतून तिार झालेल्िा र्स्तूचे (पदाथावचे) नार् 

बाणाच्िा पुढच्िा टोकािी यलयहतात. 

 

 

स्टोहह, रॉकेल १००यमली. 

पाण्िाची र्ाफ 

गाळणी, दकटली 

चोथा ३० ग्रॅम 

चहा अकव  २६० यमली 

अांतर 

 काळ 

 

पाणी २५० यमली. 

उकळयर्णे (उष्णता) 

गाळण े

गाळललेा चहा अकव  २३० यमली 

दकटली, कप, बिी 
दधू ५०यमली र् साखर २० ग्रॅम 

तिार चहा ३००यमली 

यमसळणे 

चहा पार्डर १५ ग्रॅम 
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२) बाणाच्िा एका बाजूला र्ापरलले ेसाधन यलयहतात र् दसुर िा बाजुला केललेी दक्रिा यलयहतात. 

३) मूळ मालाची प्रदक्रिा एका सरळ ओळीत यलयहतात. त्िात घातललेा माल आडर्ा बाण दाखरू्न ‘‘सांगम’’ 

करतात. बाहरे काढलेला माल बाणाने दाखयर्तात. परांत ुबाणाचे टोक बाहरे आह ेअस ेदाखयर्तात. िात इतर 

मायहती गरजेनुसार घालता िेत.े उदा. मालाचे र्जन / आकारमान, रे्ळ, तापमान इ. अिा सांपूणव कृतीला 

‘‘प्रोसेस’’ म्हणतात. र्रीलप्रमाणे सांपूणव प्रोसेस चा फ्लोचाटव तिार करतात. 

फ्लोचाटवच ेफािद ेपढुील प्रमाण े–  

१) कृतीचे क्रमर्ार र्णवन थोडक्िात देता िेत.े 

२) पध्दतिीर रीतीन ेयलयहल्िामुळे काही िाग यर्सरला जात नाही. 

३) एकां दर र्ारलेल्िा मालाचे यनिोजन करुन माल र्ािा जात नाही िाची खािी करता िेत.े 

४) कोणत्िा दक्रिेला दकती रे्ळ लागतो िाचा अांदाज यमळतो. त्िानुसार रे्ळेचे यनिोजन करता िेत.े 

५) ककमत काढताना दकती खचव किार्र झाला ह ेचटकन समजते. 

६) प्रदक्रिा / र्णवन लक्षात ठेर्णे सोपे जाते. 

७) यलयहलेली मायहती सांयक्षप्त यबनचूक र् स्पष्ट असत.े 

 

मिावदा  

ज्िा प्रात्ियक्षकात आपण मालाची प्रदक्रिा करत नाही. पण साधनाांचा उपिोग करुन मोजमापन / कृती करतो. उदा. 

प्लेन टेबल सहह,े डांम्पीलेहहल सहह,े इलेयक्रक सर्ककट, र्गैरे. तेथ ेफ्लोचाटव करण ेकठीण असत ेर् त्िाचा उपिोग ही कमी 

असतो. तेथ ेफक्त कृती क्रमर्ार यलयहता िेतात. 

 

 

उदा. 2 सोल्डररग करण े(अयििाांयिकी) 

 

 

 

 

 

पाणी 

चहाचा अकव  चहा पार्डर 

उकळणे 

स्टोहह 

पिे र्ाकर्ून साांध तिार करणे. 

स्र्च्ि करणे 

दोन पत्र्िाांचा साांधा 

मॅलेट 

फ्लक्स 

स्र्च्ि साांधा 

सोल्डररग करणे सोल्डर 

सोल्डर केलेला जॉब 

ब्लोलँप र् खड्या 

धातूचे दोन पिे 
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कास्टींग (costing) 

आपण बनर्लले्िा र्स्तूचा अथर्ा सेरे्चा उत्पादन खचव काढणे आर्श्िक असते. त्िामुळे आपल्िाला मालाची र्ा सेरे्ची 

ककमत ठरर्ता ितेे.  

उत्पादन खचाव चे दोन िाग असतात.  

१) प्रत्िक्ष खचव -  कच्चा माल, र्ीज बील , मजुरी , पॅकेसजग खचव, र्हातूक खचव इ.  प्रत्िक्ष उत्पादनासाठी िेणारा 

खचव  

२) अप्रत्िक्ष खचव – मयिनचा घसारा, व्यर्स्थापकीि खचव , जागचेे िाडे, टेयलफ़ोन बील, माकेटींग खचव इ. हा खचव 

एखाद्या जोब र्र टाकता िेत नाही. तो सांपुणव उत्पाद्ना र्र यर्िागला जातो. हा खचव प्रत्िेक जोब ला 

लागलेल्िा रे्ळेच्िा तसेच ककमतीच्िा प्रमाणात हा खचव यर्िागला जातो.  
 

बर िाच रे्ळा यग-हाईंकाना कामाचे अांदाज पिक साांगताांना पुर्ावनूिार्ानुसार लागणार िा रे्ळेचे र् 

मटेररअलचे अांदाज घऊेन ककमत ठरर्ार्ी लागते. िोया कािविाळेत काम करताांना साधारण पणे मटेररअल 

खचावच्िा टके्कर्ारीत मजूरी, घसारा र् र्ीज र्ापर साांगतात. उदा. रे्ल्डींग कामासाठी मटेररअल खचावच्िा १० 

% घसारा, १०% र्ीज खचव र् १५% मजुरी लार्ली जाते.   

उत्पादन खचव =  मटेररअल खचव + १०% घसारा + १०% र्ीज खचव + १५% मजरुी      

उदा. एका जोब साठी रु.१००० चे मटेररअल लागल.े तर त्िाचे एकूण उत्पादन खचव =  

अ) मटेररअल खचव = रु.१०००  

ब) घसारा = १००० * ०.१ = रु.१००  

क) र्ीज = १००० * ०.१ = रु.१००  

ड) मजुरी = १००० * ०.१५ = रु.१५०  

एकूण उत्पादन खचव = अ + ब + क + ड = १००० + १०० + १०० + १५० = रु. १३५० /-  

 

स्र्ाध्िाि 
 

१) सोल्डररग म्हणजे काि ? 

२) सोल्डररगचे तत्र् साांगा. 

३) फ्लक्समुळे काि होते ? 

४) सोल्डरमध्ि ेकथील र् यििाचे प्रमाण दकती ? 

५) फ्लक्स म्हणून काि र्ापरतात ? 

६) खड्या कोणत्िा धातूपासून बनर्तात ?  

७) ब्लो लँप पेटयर्ताना कोणती दक्षता घ्िाल ? 

८) सोल्डररगचे फािद ेसाांगा. 

९) चाांगल ेसोल्डररग झाले ककर्ा नाही ह ेकसे ओळखाल ? 

१०) पिा र्ाकयर्ण्िासाठी कोणत्िा साधनाचा र्ापर करतात ? 
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५. यिसलग, टॅसपग आयण थ्रडेींग चा र्ापर    

 

काि यिकाल ?  
 

िीसलग, थ्रडेींग र् टॅसपग करता िेणे र् त्िाचा र्ापर कसा र् कोठे करािचा ह ेसमजणे.    
 

अपयेक्षत कौिल्ि े 
 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  
 

१) रॉड आयण फ्लॅट फािसलग करणे. 

२) यिसलग साठी मार्ककग करणे.  

३) हहाईस मध्िे जॉब पकडण.े 

४) िोग्ि टॅप, डाि आयण  यिल यनर्डण.े  

५) थ्रेसडग आयण   टॅसपग  करण.े  

६) र् जॉब चे रेखायचि काढणे.  

७) कामाची प्रर्ाह कृती काढणे.  

८) केलेल्िा कामाचे कॉस्टींग काढणे. 

   

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके :  

 

१) ६ यममी रॉडला थ्रेसडग करुन सर्व यर्द्यार्थिाांना थ्रेसडगची प्रॅयक्टस देण.े 

२) यिसलग, करटग आयण ग्राईंसडग करण ेइत्िादी दक्रिाांचा सरार् करुन घ्िा. 

३) पेपर रे्ट, स्टँड, बोल्ट तिार करण,े लोकाांची दरुुस्तीची कामे करा ज्िािोग े यर्द्यार्थिाांना   कमीत कमी MS 

रॉडला 6/ 12mm चे थ्रेसडग करण,े MS फ्लॅट ला यिसलग करणे, टॅसपग करण्िाचा सरार् यमळेल. 

  

यिक्षकाांसाठी सचुना   

 

ज्िा र्स्तूांची यर्क्री होऊ िकेल. ककर्ा ज्िाची िाळेला गरज असेल अिाच र्स्त ूबनर्ाव्यात. त्िासाठी नयर्न प्रकल्प 

ककर्ा कल्पना यर्द्यार्थिाांकडून घ्िा.  

यिक्षक कृती : 

१) यर्द्यार्थिाांना पेपररे्टचे ककर्ा जॉबचे िॉईंग समजारू्न साांगारे्. 

२) यिसलग आयण ग्राईंसडग करण ेदाखर्ा. 

३) थ्रेसडग र् टॅसपग करािला यिकर्ा. 

४) हत्िारे आयण साधनाांचा िोग्ि र्ापर करुन दाखर्ा. 

५) टॅपरेंजचा र्ापर करुन िोग्ि मापाचे आतनू असणारे यिद्र तिार करण्िास साांगारे्. 

६) १२ यममी चा रॉड सर्व गटाांना सारखा कट करण्िास साांगार्ा र् त्िाला बाहरेुन थ्रेड करण्िास साांगारे्. थ्रेड 

करताना फ्लॅटच्िा यिद्राचा अांदाज घ्िार्ा. 

७) तिार जॉबला ग्राईंड करण ेदाखर्ा. 

८) टॅसपग करण्िापूर्ी पाडार्िाचे यिद्र  टॅपपेक्षा थोडे कमी व्यासाचे का ठेर्ारे् लागत ेत ेसमजारू्न साांगा. 
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आकृती 5.1 पेपरर्टे 

९) आटे पाडताना टॅप आयण डाि घड्याळाच्िा कायाच्िा ददिेने र् पुन्हा यर्रुध्द ददिेन े माग े का दफरर्ार्ा 

लागतो. त ेसाांगा. 

 
 

प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार सचुना  
 

र्ररल र्स्तू बनर्ण्िासाठी तपिीलर्ार माहीती खाली ददली आहे.  
 

सायहत्ि :  

१) एम.एस. फ्लॅट  २)  एम.एस. राउांड बार  ३) ऑईल. 

साधन े: 

१) बेंच हहाईस २)  गुण्िा ३)  मोजपट्टी ४)  मिीन हहाईस 

५) िील मिीन  ६)  टॅपरेंच ७)  डािसेट ८)  ऑईल कॅन 

हत्िारे :  

१) हकॅ्सॉ  २)  फ्लॅट फाईल ३)  सेंटर पांच ४)  बॉलपेन हमॅर 

५)  यिल बीट  ६)  टॅप सेट ७)  डाि  ८)  र्ािर िि 

 

कृती : 

१) प्रात्ियक्षकासाठी लागणा-िा साधनाांची र् हत्िाराांची मायहती घ्िा. 

२) बेंच हहाईसमध्िे लोखांडी पट्टी घट्ट पकडा. 

३) पट्टीचा तुकडा ददलेल्िा मापात हकॅ्सॉने कापून घ्िा. 

४) बेंच हहाईसमध्ि ेफक्त तुकडा पकडून त्िाच्िा चारही कडा कानिीन ेघासून एकमेकींना काटकोनात र् अचूक 

मापात िेतील अिा घासून घ्िा. त्िाचप्रमाणे दोन्ही पृष्ठिाग समपातळीत घासा. 

५) कडाांचे काटकोन गुण्िान ेतपासून घ्िा र् माप मोजपट्टीने मोजून घ्िा. 

६) तुकड्याला यिद्र पाडण्िासाठी त्िाच्िा एका पृष्ठिागार्र यिद्राच्िा सेंटरची आखणी करा. 

७) तुकडा मिीन हहाईसमध्ि ेघट्ट पकडून त्िाला यिल मिीनन ेयिद्र पाडा. 

८) बेंच हहाईसमध्िे तुकडा पकडून त्िाच्िा यिद्रात टॅप दफररू्न आटे पाडा. 

९) आता राऊां ड बार ददलेल्िा मापात हकॅ्सॉने कापून घ्िा. 
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आकृती 5.3  टॅसपग मिीन र् सटे 

    

यिल बीटस ्

 
आकृती 5.2 यिसलग मिीन 

१०) त्िाच्िा ज्िा टोकाला आटे पाडािचे आहते त्िा टोकाला फाईसलग करुन चँपर मारा. 

११) नांतर राऊां ड बार बेंच हहाईसमध्ि ेपकडून त्िार्र डािच्िा मदतीने आटे पाडा. 

१२) आटे पाडललेा गज, तुकड्याच्िा आटे पाडलेल्िा यिद्रात बसर्ा. 
 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  
 

 

अयििाांयिकी यर्िागात यिसलग, टॅसपग आयण फाईसलग िा दक्रिा करुन अनेक र्स्त ूबनयर्ता िेतात. िासाठी लागणारी 

हत्िारे र् साधनाांची ओळख र् सुरयक्षत र्ापर लक्षात घेतला पायहजे. 
 

यिसलग : कोणत्िाही र्स्तुला मयिनन े होल (यिद्र) पाडतात त्िाला यिसलग अस े म्हणतात. िासाठी रे्गरे्गळ्िा 

प्रकारच्िा यिसलग मयिनचा र्ापर करतात. बेंच यिल मयिनमध्ि ेइलेक्रीक मोटारहदारे उभ्िा ददिेने िाफ्ट दफररु्न 

िाफ्टच्िा दसु-िा टोकार्र यिल चेक जोडतात. िा िील चेकमध्ि ेयिल बीट बसरु्न त्िाहदारे यिल (यिद्र) पाडल ेजाते. 

लोखांड, लाकुड, फािबर, प्लायस्टक र् इतर धातूांनाही हव्यात्िा आकारात यिल (यिद्र) 

पाडल ेजाऊ िकते. 
 

यिलबीट : ह ेहािकाबवन यस्टल धात ूपासुन बनयर्तात रे्गरे्गळ्िा कामाांच्िा उदे्दिान े

यिलबीट रे्गरे्गळ्िा आकाराचे, रे्गरे्गळ्िा प्रकारचे आयण हव्या त्िा  अगँलमध्ि े

यमळतात. 

यिसलग करतानाच्िा दक्षता : 

१) यिसलग करताना करटग ऑईलचा र्ापर करार्ा. 

२) यिसलग करताना जॉब मयिन हहाईसमध्ि ेपकडार्ा. 

३) यिल चेक ठोकू नि.े 

४) यिसलग करताना सेफ्टी गॉगल र्ापरार्ा. 

५) यिलमधील बाहरे आललेी बर र्ािरििने साफ करार्ी. 

६) यडलबीट र्र साईज यलहीललेी असत.े त्िानुसार िोग्ि मापाचेच यिल 

पाडारे्. 
 

टॅसपग : धातूर्र यिल (यिद्र) पाडून त्िा यिद्रामध्ि े

आतील बाजूने आटे पाडण्िाच्िा दक्रिेला टॅसपग अस े

म्हणतात. िासाठी (Tap Wrench) टॅपरेंच र् टॅप 

(Taps) चे रे्गरे्गळ्िा साईजमध्ि े उपलब्ध आहते, 

तसेच रे्गरे्गळ्िा प्रकारामध्ि े उपलब्ध आहते. जॉबर्र 

ज्िा मापाचे टॅसपग करार्िाचे असत े त्िापेक्षा िोग्ि 

प्रमाणात कमी मापाचे यिल पाडारे् लागत.े टॅप फस्टव टेपर 

टॅप, सेकां ड टेपर टॅप र् थडव टेपर टॅप िाप्रमाणे यमळतात 

िा १,२,३ तीन्ही टॅपचा अनुक्रम ेउपिोग करुनच टॅसपग 

करारे् लागत.े 
 

टॅसपग करताना घ्िार्िाची दक्षता :  

१) टॅसपग करण्िाअगोदर िोग्ि मापाचेच होल 

पाडल ेआह ेका ते पहारे्. 
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२) जॉब िोग्ि लेहहल मध्ि ेघट्ट करार्ा. 

३) िोग्ि मापाची टॅप र् टॅपरेंच र्ापरार्ी. 

४) टॅसपग करताना अधाव फेरा पुढे मागे करत रहारे्. 

५) टॅसपग करताना झटके देत दफररू् नि.े 

६) टॅसपग करताना करटग ऑईल र्ापर करार्ा. 

आपणाांस ह ेमायहत आह ेका ? 

१) धात ूकापणारी र् तोडणारी हत्िारे हाि काबवन स्टील ककर्ा हाि स्पीड स्टीलपासून बनर्लेली असतात. त्िाांना 

पाणी ददलेल े(हाडवसनग) असत.े  

२) धात ूकापण्िाच्िा करर्तीच्िा पात्िाचे दात बारीक असतात. त्िामुळे एका इांचात असणारे दात (टी.पी.आि.) 

जास्त असतात. 

३) कानिीचे आकारानुसार रे्गरे्गळे प्रकार पडतात. उदा. सपाट, चौकानी, यिकोणी, गोल, अधवगोल इ. 

४) स्मूथ फाइलचे दात रफ फाइलच्िा दाताांपेक्षा बारीक र् जर्ळजर्ळ असतात. 

५) घासकामाचे सरळ, यतरकस र् आडरे् घासकाम अस ेतीन प्रकार पडतात. 

६) रािस्वेअरचे खोड आयण पाते अस ेदोन िाग असतात. त्िाांमधील कोन 90 चा असतो. दफटरच्िा गुण्िाला बरव 

स्लॉट र् यक्लअरन्स ठेर्ललेा असतो. 

७) स्टील रुलन े½ यमलीमीटर इतके लहान माप मोजता िेत.े 

८) सेंटर पांचचा कोन ९० अांि चा असतो. पकड व्यर्यस्थत िेण्िासाठी त्िार्र नर्थलग केलेल ेअसत.े 

९) हातोड्याांचे प्रकार त्िाांच्िा डोक्िाच्िा आकारार्रुन पडतात. उदा. बॉलपेन, क्लॉहमॅर इ. 

१०)  यट्ट्र्स्ट िीलचे स्रेट िँक र् टेपर िँक अस ेदोन प्रकार पडतात. लहान आकाराची िील स्रेट िकँ प्रकारची तर 

मोठ्या आकाराची िील टेपर िँक प्रकारची असतात. स्रेट िँक िील पकडण्िासाठी िील चकची आर्श्िकता 

असत.े  

११)  जॉबला िील मिीनर्र यिद्र पाडताना तो मिीन हहाइसमध्ि ेपकडतात.  

१२)  आतील आटे पाडण्िासाठी टॅपचा र्ापर करतात. रे्गरे्गळ्िा मापाच्िा आयाांसाठी रे्गरे्गळा टॅपसेट 

र्ापरार्ा लागतो. एका टॅपसेटमध्ि ेतीन टॅप असतात. 

१३)  टॅपने आटे एकदम न पाडता थोडे थोडे पाडारे् लागतात. त्िासाठी १ ला टॅप यनमुळता असून त्िाचे सुरुर्ातीचे 

४ त े६ आटे बोथट असतात. २ रा टॅप थोडा यनमुळता असतो. र् त्िाचे ३ त े४ आटे बोथट असतात. तर ३ रा 

टॅप पूणव समाांतर असतो.  

१४)  टॅप पकडण्िासाठी टॅपरेंचचा र्ापर करतात. 

१५)  बाहरेील आटे पाडण्िासाठी डािचा र्ापर करतात. डािचे बटन (अखांड) डाि, यस्प्लट डाि अस े प्रकार 

पडतात. लहान व्यासासाठी बटन डाि तर मोठ्या व्यासासाठी (उदा. पाइप) यस्प्लट डाि र्ापरतात. 

१६)  डाि पकडण्िासाठी डािस्टॉकचा र्ापर करतात. 

१७)  आटे एकदम न पाडता थोडे यथ पाडारे् लागतात. त्िासाठी डािमधील गॅप कमीजास्त करार्ी लागत.े ह े

करण्िासाठी डािस्टॉकमध्ि ेस्कू्रची िोजना केलेली असत.े 
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१८)  गज आर्ळण्िासाठी पाइप रेंच र्ापरतात. 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) थ्रेसडग म्हणजे काि ? 

२) टॅसपग म्हणजे काि ? 

३) थ्रेसडग र् टॅसपग करताना कोणती दक्षता घ्िाल ? 

४) जॉब करताना केलेलल्िा कृतीचा फ्लोचाटव तिार करा. 

५) र्ापरलेल्िा कच्च्िा मालाची ककमत, मजुरी, अप्रत्िक्ष खचव इ. च्िा आधारे पेपररे्टची ककमत काढा. 

 

सांदिव र् परुक र्ाचन  

 

 िा सांदिावतील यहहडीओ बघा :-  www.learningwhiledoing.in  
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६. र्ले्डींगचा जॉब बनर्ण.े     

 

काि यिकाल ?  

 

कटींग,िीसलग,रे्ल्डींग इ. सर्व प्रदक्रिाांचा र्ापर करुन एखादी र्स्तू बनर्ता िेणे.  

   

अपयेक्षत कौिल्ि े 

 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आह.े  

१. रे्ल्डींग करताांना सुरयक्षततेचे सर्व यनिम पाळण ेर् प्रमायणत पध्दत र्ापरणे.  

२. रे्ल्डींग चे खालील जॉईंट यिकणे.  

- T दफ़लेट जॉईंट  

- V बट जॉईंट  

- ओपन कॉनवर जॉईंट  

३. जॉब चे स्केच काढण े 

४. कॉस्टींग काढणे.  

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके :  

 

१) रे्सल्डगच्िा साहाय्िाने गॅस, रॉली, कुां डी, स्टँड, चप्पल स्टँड, हगँर तिार करणे. 

२) टेबल, खुची, कॉट, रॅक, हहील बॅरो, रॉली इ. र्स्तू तिार करण.े 

३) िाळेतील बेंच, दरर्ाजे , यखडक्िा इ. ची दरुुस्ती   

  

यिक्षकाांसाठी सचुना   

 

ज्िा र्स्तूांची यर्क्री होऊ िकेल. ककर्ा ज्िाची िाळेला गरज असेल अिाच र्स्त ूबनर्ाव्यात. त्िासाठी नयर्न प्रकल्प 

ककर्ा कल्पना यर्द्यार्थिाांकडून घ्िा.  

 

यिक्षक कृती : 

१) रे्सल्डग करताना बसण्िाचा पयर्िा यिकर्ा. 

२) रे्सल्डग करताना इलेक्रोड होल्डर आयण हडँ स्क्रीन कसा पकडार्ा ते दाखर्ा. 

३) आकव  किी पेटर्ार्ी र् किी चाल ूठेर्ार्ी ते यिकर्ा. 

४) रे्सल्डग करताना सुरयक्षततेचे यनिम साांगा. 

 

रे्ल्डींग प्रात्ियक्षक घेण्िापूर्ी यनदेिकान े पूर्व तिारी करार्ी. रे्ल्डींग मिीन एकच असल्िास गटामधील 

यर्द्यार्थिावचे उपगट तिार करुन घ्िारे्त. प्रत्िेक उपगटामध्िे २ त े ३ यर्द्याथी असारे्त. त्िानुसार जॉबची सांख्िा 

ठरर्ार्ी. 
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आकृती 6.1 स्टूल तिार करण े

उदा. एका उपगटाला कटींग करण,े ६ एम.एम. रॉड, दसुरा गट   अँगलचे कटींग र् जुळर्णी करणे. एक गट रे्ल्डींग 

करताना स्र्तः रे्ल्डींग करुन मुलाांना दाखर्णे र् नांतर र्रील गटाप्रमाण ेयर्िागणी करणे म्हणजे रे्ल्डींग काम यिकत 

असताना इतर यर्द्याथी काम करत असतील र् रे्ल्डींग करतरेे्ळी घाईगडबड होणार नाही िाची यनदेिकाांनी काळजी 

घ्िार्ी. 

प्रात्ियक्षकाांच ेर्णवन र् तपिीलर्ार सचूना  

 

र्स्तू (उदा. स्टूल) बनर्ण्िासाठी  तपिीलर्ार माहीती खाली ददली आह.े  

सायहत्ि : 

१)     अगँल – २० x २० x ३ यममी.  

२) प्लािरू्ड (१०यममी. जाडी)  

३) स्कू्र  

४) रे्सल्डग रॉड  

५) रेड ऑक्साईड.  

साधन े: 

१) स्टील टेप.      २)  रे्सल्डग मिीन.       ३)  रे्सल्डग केबल.       

४)  अर्थथग क्लॅप.    ५)  इलेक्रोड होल्डर.  ६)  रे्सल्डग गॉगल / स्क्रीन. 

हत्िारे : 

१) यिन्नी            २)  साांडिी          ३)  यचसपग हमॅर          ४) घण           ५)  हातोडी   

६)  र्ािर िि.     ७) हकॅ्सॉ फे्रम (ब्लेड)            ८) गणु्िा 

 

कृती :  

१) प्रात्ियक्षकासाठी लागणार िा साधनाांची र् हत्िाराांची मायहती घ्िा. 

२) िॉईंगनुसार आर्श्िक असणारे मटेररिल मेजररग टेपच्िा सहाय्िाने 

मोजून मार्ककग करा. 

३) अगँल २० x २० x ३ यममी. चे तुकडे ददलले्िा मापात हकॅ्सॉने कापून 

घ्िा. 

४) कापलेल ेअगँल ठोकून सरळ करा. 

५) जॉबचा धातू, जॉबची जाडी आयण र्ापरत असलले्िा इलेक्रोडची 

साईज लक्षात घेऊन मिीनच े अमॅ्पीअर सेट करा.  

६) आकृतीत दाखयर्ल्िाप्रमाणे अगँल रे्ल्ड करुन स्टूल तिार करा. 

७) यचसपग हमॅरन ेठोकून जोडार्रील स्लगॅ काढा. 

८) नांतर र्ािर ििने जोडार्रील स्लॅग काढा. 

९) िेर्टी स्टूलला रेड ऑक्साईड लार्ा. 

१०)  स्टूलला प्लािरू्ड बसयर्ण्िासाठी यिल पाडा. 

११) प्लािरू्ड (१०यममी. जाडी) स्कू्र च्िा मदतीन ेटॉपसाठी बसर्ा. 

१२) तिार केलेल्िा स्टूलचे यनरीक्षण करुन ददलेल्िा मायहतीचा उपिोग करुन र्स्तू तिार करण्िासाठी लागणारी 

ककमत काढा. 

अगँल – २० x २० x ३ यममी. = ४० रु. प्रती दकलोग्रॅम 
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प्लािरू्ड (१०यममी. जाडी ) = ३६ रु प्रती चौरस फूट  

स्कू्र = ०.५० पैसे प्रती नग  

रे्सल्डग रॉड = २ रु. प्रती नग  

झीज र् मजुरी मालाच्िा एकूण दकमतीर्र २५%  

अगँल – २० x २० x ३ यममी = ०.८७४ दक.ग्र.ॅ / मी. 

उत्तर-  ककमत 

 

अ.क्र. मालाचे नार् र्ापरललेा माल दर ककमत (रु.) 

१ अगँल- 

२० x २० x ३ 

यममी 

६०० x ४ = २४००  ३०० x ४ = 

१२००  

४०० x ४ = १६००  

२४०० + १२०० + १६०० = 

५२००  

५२०० यममी. = ५.२ मी. 

५.२ x ०.८७४ = ४.५४ दक.ग्र.ॅ 

४० रु. / दक.ग्र.ॅ १८१.६० 

२ प्लािरू्ड (१० 

यममी. जाडी) 

३०० यममी. = १ फूट  

३०० x ३०० = १ x १ = १ चौ. 

फूट 

३६ रु. / चौ. फूट  ३६.००  

३ रे्सल्डग रॉड ३ नग  २ रु. / नग  ६.००  

४ स्कू्र ८ नग  ०.५०. रु./ नग  ४.०० 

५ एकूण मालाची ककमत २२७.६०  

६ मजुरी र् ओहहरहडे चाजेस मालाच्िा २५ % ५६.९० 

७ एकूण ककमत २८४.५०  

 उत्तरे – र्रील िॉइांगमध्ि ेदाखर्लेली यहत तिार करण्िासाठी लागणार िा मालाची अांदाजे ककमत रु. २८४.५० आह.े 

 

सरुयक्षततचे ेयनिम : 

१) रे्ल्डींग करताांना हणॅ्डस्क्रीन र् गॉगलचा र्ापर करार्ा. 

२) ग्राईंसडग गॉगलचा यचसपग करताना उपिोग करार्ा. 

३) रे्सल्डग रॉड होल्डरला लार्ल्िानांतर तो बेंड करु नि.े 

४) जेहहा मिीन चाल ूअसेल तेहहा आर्थथग र् होल्डर एकमेकाांना जोडू नि.े 

५) मिीन चालू असताना करांट बदल ूनि.े 

६) सुरुर्ातीला स्राईक रे्सल्डग करारे् र् नांतर रन रे्सल्डग करारे्. 
 

आकव  र्ले्ड करताना सरुयक्षततचे ेयनिम : 

१) यर्दु्यत िांि हाताळताांना त्िाचे ज्ञान असल्िायिर्ाि हाताळू नि.े ते अथवला जोडल ेपायहजेत. (बॉडी) 

२) रे्सल्डग मिीनचा पाण्िािी सांबांध िेऊ देऊ नि.े 

३) स्र्तःच्िा सांरक्षणासाठी  अपॅ्रन, हणॅ्डस्क्रीन, सेफ्टी बूट, हातमोजे, िाांचा र्ापर करार्ा. 

४) रे्सल्डगसाठी ३०-३५ हहले्ट र् ६० त े२००  अमॅ्पीअर (जॉबच्िा र् रॉडच्िा आकाराप्रमाण)े प्रर्ाह र्ापरतात. 

५) जॉबर्र आललेा स्लगॅ (थर) काढण्िासाठी यचसपग हमॅरचा उपिोग करार्ा. 

६) स्लगॅ काढताांना त्िाचे कण डोळ्िात उडू निे म्हणून यचसपग गॉगल र्ापरार्ा. 

७) गरम जॉब र् रॉड सुरयक्षत जागी ठेर्ारे्त. 
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दक्षता : 

१) मेन यस्र्च चाल ूकेल्िानांतर प्रथम मिीनला टेस्टर लारू्न मिीनमध्ि ेकरांट उतरला नाही ना िाची खािी करा. 

२) मिीनचा स्र्ीच चालू करताना अर्थथग र् इलेक्रोड होल्डर एकि िेणार नाहीत िाची काळजी घ्िा. 

३) रे्सल्डग करताना इलेक्रोडचा कोन ६० त े७० अांिाचा ठेर्ार्ा. 

४) रे्सल्डग चालू असताना करांट कमी जास्त करु नका. 

५) रे्सल्डग पोकळ राहणार नाही, िाची काळजी घ्िा. 

६) गरम जॉब पकडण्िासाठी पक्कडीचा र्ापर करा. 

७) यचसपग केल्िार्र रे्सल्डग व्यर्यस्थत झाले नाही अस ेलक्षात आल्िास पुन्हा रे्सल्डग करा. 

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

यर्िरे् मायहती –  

रे्ल्डींग – रे्ल्डींग यर्िागामध्िे एकाच धातुचे दोन तुकडे जोडताना त्िा रठकाणी उष्णतेचा उपिोग करुन धातुचे दोन 

तुकडे एकमेकाांस टेकरू्न ठेर्ले जातात र् त्िाच्िा एकमेकाांस यिडणार िा टोकाांचे रे्ल्डींग इलके्रोड यर्तळरू्न जो साांधा 

जोडला जातो, त्िास ‘रे्ल्डींग’ अस ेम्हणतात. ह ेरे्ल्डींग यमिधातू ककर्ा दोन रे्गरे्गळ्िा धातुचे तुकडे सुध्दा एकमेकाांस 

रे्ल्डींग रॉडच्िा साहाय्िाने जोडता िेतात.  

र्ले्डींगच ेप्रकार पढुीलप्रमाण े– 

अ. आकव  र्ले्डींग 

आ. गसॅ र्ले्डींग 

इ. फोजव र्ले्डींग 

अ) आकव  र्ले्डींग – 

फॅयिकेिन करण्िासाठी र्ापरण्िात िेणारा हा महत्त्र्ाचा प्रकार आह े र् सर्वि िाच प्रकारच्िा र्ापरातून 

फॅयिकेिन केल े जाते. िा प्रकारात आकव  तिार करण्िासाठी यर्जेच्िा प्रर्ाहाचा र्ापर केला जातो. 

रान्सफॉमवरहदारे र्ीजप्रर्ाह यनिांयित करुन हा प्रर्ाह रे्ल्डींग केबलहदारे हहोल्डरपिांत पोहोचयर्ला जातो. 

हहोल्डरमध्ि ेआकव  तिार करण्िास रे्ल्डींग इलेक्रोडचा र्ापर करुन इलेक्रोडच्िा टोकार्र आकव  तिार होते. िा 

प्रदक्रिेसाठी आपणास ज्िा र्स्तूला रे्ल्डींग करार्िाचे असत.े ती र्स्तू रे्ल्डींग मयिनमधून िेणार िा दसुर िा 

केबलिी अर्थथग करणे आर्श्िक असत.े अस ेन केल्िास आकव  तिार होत नाही. ज्िारे्ळी आपण आर्थथग केलेल्िा 

र्स्तूर्र रे्ल्डींग इलेक्रोड टेकयर्तो त्िारे्ळी यतथे आकव  तिार होते र् तिार होणार िा आकव हदारे आपण धात ू

यर्तळरू्न र् इलेक्रोडमधील दफल्डर मेटल यर्तळरू्न त े धातू जोडल े जातात. िा प्रदक्रिेस आकव  रे्ल्डींग अस े

म्हणतात.  

र्ले्डींग इलके्रोड – आकव  तिार करण्िासाठी र् लोखांडाच्िा जोडामध्ि ेिर घालण्िासाठी इलके्रोडचा र्ापर केला 

जातो. ज्िा धातुांचा जोड करार्िाचा आह ेत्िाच धातुपासून बनयर्लेला इलेक्रोड रे्ल्डींगसाठी र्ापरला जातो. 

र्ले्डींग इलके्रोड आयण फ्लक्स : (Welding Rods and Fluxez) 

रे्ल्डींग कामामध्िे धातुचे दोन तुकडे जोडण्िासाठी धातुच्िा काांडीचा उपिोग करतात. ही काांडी ज्िा धातुर्र 

जोड करार्िाचा असेल त्िाच धातुची र्ापरली जाते. म्हणजेच जोडकाम रठकाणी धातुची काांडी गॅसच्िा मदतीन े
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आकृती 6.2 र्ेल्डींग करण े

जरूर तेर्ढी ज्र्ाला यनमावण करून जोडाच्िा रठकाणी यर्तळर्ली जाते. िा धातुच्िा काांडीलाच ‘रे्ल्डींग रॉड’ अस े

म्हणतात. िा रे्ल्डींगचा उपिोग कोणत्िाही मयिनचे सुटे्ट िाग ककर्ा लोखांडी कपाटे र्गैरे जोडकाम करण्िासाठी 

करतात. रे्ल्डींगच्िा साहाय्िाने केललेी जोडणी ही चाांगली आयण मजबूत होते. म्हणून मोठ्या आयण मजबूत 

कामासाठीच ह ेरे्ल्डींग रॉड र्ापरतात. 

र्ले्डींग मयिन : रे्ल्डींग मयिन मध्ि ेstep down transformer र्ापरतात.  हा transformer हहोल्टेज कमी 

करुन जास्त करांट रे्ल्डींग रॉडला परुर्तो. उदा. आमच्िा कडील एका मयिन मध्ि े२३० V ह ेइनपुट असेल तर 

६० V पिांत दब कमी केला जातो र् करांट हा २०० Amp पिांत यमळतो. इतका जास्त करांट रे्ल्डींग रॉड मधून 

प्रर्ाहीत झाल्िाने उष्णता यनमावण होऊन रॉड यर्तळतो र् रे्ल्डींग होते. तुमच्िा िाळेतील रे्ल्डींग मयिन र्रील 

तपिील र्ाचून समजाऊन घ्िा.    
 

इलके्रोडच ेदोन प्रकार १) उघडे (Bare) इलके्रोड  २) कोटेड इलके्रोड  

फ्लक्स कोटींगमुळे आकव चे पेयनरेिन (घुसणे) अयधक खोलीपिांत होते र् आकव सुध्दा त्र्ररत तिार होते. 

रे्सल्डग मिीनहदारे जॉब र् इलेक्रोड िाांना यर्दु्यत प्रर्ाहाचा पुरर्ठा केला जातो. जेहहा दोन्हींचा 

एकमेकाांिी स्पिव होतो र् त्िानांतर ताबडतोब जर इलेक्रोड ३ ते ६ यम.मी. र्र उचलल्िास जॉब र् 

इलेक्रोडमध्ि े खूप मोठिा प्रमाणात यर्दु्यत –यर्रोध होतो. पररणामतः आकवच्िा स्र्रुपात यर्दु्यत िक्तीचे 

रुपाांतर होते. िा आकव चे तापमान जर्ळ जर्ळ ४००० सेंरटग्रेड इतके असत ेर् ह ेतापमान जॉबचा आयण 

इलेक्रोडचा धात ूयर्तळर्ण्िास पुरेसे असत.े 
 

र्ेसल्डग करण्िाची पध्दत :  

१) यहरटग : जॉबर्र इलेक्रोड खाली आणनू बेसमेंटला क्षयणक 

स्पिव करा. स्पिव होताच आकव  तिार होईल त्िानांतर आकव  

यस्थर ठेर्ण्िासाठी बेसमेटल आयण इलेक्रोड िामध्ि े३ ते 

५ यमलीमीटर अांतर ठेर्ा. 

२) स्कॅ्रसचग : इलेक्रोड रॉड होल्डरमध्ि े धरुन आकृतीत 

दिवयर्ल्िाप्रमाण े २० त े २५ कोन ठेरू्न स्कॅ्रसचग 

म्हणजेच इलेक्रोड घासून आकव  तिार करा. 
  

आ) गसॅ र्ले्डींग – 

एक ज्र्लनिील र्ाि ूर् एक ज्र्लनास मदत करणारा र्ाि ूिाांचे िोग्ि प्रमाणात यमिण तिार करुन  

त्िापासून ज्िोत तिार करुन केल्िा जाणार िा रे्ल्डींगला गॅस रे्ल्डींग अस ेम्हणतात. 

 िासाठी अ ॅयसरटलीन, एलपीजी, ह ेज्र्लनिील र्ाि ूतर ऑयक्सजन हा ज्र्लनास मदत करणरा र्ाि ूिाांचा 

र्ापर प्रामुख्िान ेकेला जातो. दोन्ही र्ािू दाबिुक्त असून त्िाांच्िा यमिणान ेब्लो पाईपच्िा साहाय्िाने ज्िोत तिार 

केली जाते. ज्िातीच्िा  ३१०० अांि त े ३३०० अांि सेयल्सअस िा प्रचांड तापमानामुळे सर्व धातूचे साांधकाम 

समाधानकारक होते. िामध्ि ेधातूच्िा कडा (एजेस) र् दफलरमेटल रॉड ज्िोतीने यर्तळतात र् एकजीर् होतात. 

गॅस रे्सल्डगमध्ि ेज्िातीचा श्वेतकोन र् जॉब िामधील अांतर ३ त े५ यम.मी. एर्ढे ठेर्तात. 

 यसलेंडरमध्ि ेर्ाि ूउच्च दाबाने िरलले ेअसतात. म्हणून त्िाांना हाि-प्रेिर ऑयक्स- अ ॅयसरटलीन प्लाांट अस े

म्हणतात. ऑयक्सजन र् अ ॅयसरटलीन ह ेदोन र्ाि ूिोगि दाबाने सोडण्िासाठी रेग्िुलेटरचा र्ापर करतात. त्िानांतर 
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ब्लो पाईप मधून ते िोग्ि प्रमाणात सोडून हव्या त्िा प्रकारची ज्िोत तिार केली जाते. ज्िोतीच्िा उष्णतेन े

धातूच्िा कडा यर्तळतात. ज्िोतीने साांधकाम करताना डोळ्िाांर्र स्टॅडडव काचेचा गॉगल,  अ ॅस्बेसटॉस अ ॅप्रन र् 

हातमोजे र्ापरतात. 
 

इ) फोजव र्ले्डींग – 

दोन धातुांना उष्णता देऊन त्िाांना यर्तळरू्न ते एकमेकाांमध्ि ेजोडून ते थांड करुन जो जोड केला जातो त्िास  

  फोजव रे्ल्डींग म्हणतात.  

 

ई) िेसझग – 

ज्िारे्ळी कमी ताकदीचे आयण ज्िा धातुची उष्णताजन्ि ताणाांना यर्रोध करण्िाची िक्ती कमी असत ेअस े 

धात ूजोडण्िासाठी सोल्डरींग चा र्ापर केला जातो. सोल्डर कमी तापमानाला यर्तळणारा यमि धात ूआह.े तसेच 

िा यमिणामध्ि े कधी कधी यबस्मथ कॅडयमयनिम हे धात ू अगदी थोड्या प्रमाणात यमसळल े जातात. िाच 

यमिणाला ‘कठीण सोल्डर’ ककर्ा ‘िेसझग’ अस ेम्हणतात. िा िेसझगमध्ि ेताांबे, जस्त ४:१ िा प्रमाणात र्ापरल े

जाते. 

जोडार्िाच्िा धातुच्िा कडा उत्तमररतीने साफ करण.े िा धातुर्र होणारी गांजण्िाची प्रदक्रिा थाांबयर्णे 

र् असललेा गांज काढून टाकणे. िासाठी फ्लक्सची दक्रिा करार्ी लागत.े फ्लक्स हा धात ूयबनयर्रोध र्ाहतो आयण 

रे्ल्ड पक्का बसतो. धातुच्िा कडा चाांगल्िाररतीन ेस्र्च्ि करण्िासाठी फ्लक्सचा र्ापर करार्ा लागतो. टीनचे पिे 

जोडण्िासाठी चरबी, मधमािाांचे मेण, राळ ककर्ा अल्कोहोल यमसळून पातळ केलेल े सझक क्लोराईड फ्लक्स 

म्हणून र्ापरतात. उष्णता यनर्ममतीचे साधन र्ापरुन रे्ल्डींग केल े जाते. त्िासाठी उष्णता कोणत्िा प्रकारे 

यमळयर्ली जाते, त्िा रठकाणी िांिसामुग्री कोणती, कामाच्िा पध्दती कोणत्िा र् जोड िरार्िाच्िा धातुची पध्दत 

कोणती िाची सयर्स्तर मायहती घ्िार्िाची आह.े  

जॉब च्िा आकारार्रुन रे्ल्डींग जॉईंट हा रे्गरे्गळ्िा प्रकारे केला जातो. त्िातील मखु्ि प्रकार खालील प्रमाण.े  

 

आपणास ह ेमायहत आह ेका ? 

   

A butt joint   V butt joint         A Lap joint 

 आकृती  6.3 र्ले्डींग जॉब 

T Joint     Open corner joint  
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१) रे्सल्डग मध्िे एकाच धातूचे दोन तुकडे त्िाच धातूचा रॉड र्ापरुन जोडतात. 

२) रे्सल्डग दोन पध्दतींनी करतात. अ) इलेयक्रक ककर्ा आकव  रे्सल्डग ब) गॅस रे्सल्डग 

३) आकव  रे्सल्डगसाठी थ्री फेज रे्सल्डग मिीन ककर्ा ससगल फेज रे्सल्डग मिीन र्ापरतात. 

४) मिीनचा करांट नेहमीसाठी १०० ते १५० अमॅ्पीअरला सेट करतात. टँकींगसाठी मिीनचा करांट थोडा 

र्ाढर्ार्ा लागतो. 

५) रे्सल्डगसाठी सर्वसाधारणपण े२.१५, ३.१५ आयण ४ यममी जाडीचा इलेक्रोड र्ापरतात. 

६) इलेक्रोडर्र फ्लक्सचे आर्रण ददलले े असते. त्िामुळे यर्तळलेल्िा धातूचा प्रर्ाहीपणा िेतो, धातूचे 

ऑयक्सडीकण होत नाही. पिाविाने रे्सल्डग चाांगल ेहोते. 

७) स्पॉट रे्सल्डग करताना रे्सल्डग गॉगल तर सलग रे्सल्डग करताना स्क्रीन र्ापरतात. 

८) गसॅ रे्सल्डगमध्ि े अयॅसरटलीन र् ऑयक्सजन गॅस र्ापरतात. काही रे्ळेस एल.पी.जी. गॅसचा सुध्दा र्ापर केला 

जातो. 

 

र्ले्डींग जॉबची ककमत काढण.े  

लोखांड ह ेरॉड ककर्ा अँगल स्र्रुपात बाजारात यर्कत यमळत.े आपल्िाला त्िाचा र्ापर करताांना त्िाच्िा 

लाांबीनुसार करार्ा लागतो. पण बाजारात माि ते दकलो र्र यमळते. त्िामुळे यग-हाईकाला खचावचा अांदाज 

साांगण्िासाठी आपल्िाला लोखांडाचे आकारमान र् घनता िाांचा गुणाकर करुन त्िाचे र्जन काढारे् लागते. लोखांडाची 

घनता ७.८६ gm/cm^3 ते आपण खालील उदाहरणार्रुन पाहू िात.    

 

५) प्लेन बारचे र्जन काढणे – उदा. 3 एम.एम. यिज्िाचे असणार िा आयण 1 मी. उांची असणार िा बारचे र्जन 

खालीलप्रमाण ेकाढता िेणे. 

उत्तर 

१  १०००    

घनफळ =   x (यिज्िा)२  उांची 

           2   ३ १४ X ९ X १०००   २८२६०  3 

१०००mm3  =१cm3  

∴ २८२६०mm3 = २८.२६०cm3 

र्जन = घनफळ x घनता  

        = २८.२६०cm3 x ७.८६ gm/cm3 

        = २२२.१२३६ gm 

 

६) प्लॅट पट्टीचे र्जन काढण.े (रुांदी = ५०mm, जाडी = ५mm, लाांबी = १०००mm) 

५०mm. x ५mm x १०००mm  

पट्टीचे घनफळ = ५० x ५ x १००० = २५००००mm३    

१०००mm3  =१cm3  

∴  २५००००mm३  = २५० cm3    

लोखांडाची घनता = ७.८६ gm/cm3 

र्जन = घनफळ x घनता  
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  = २५०cm3 x ७.८६gm/cm3  

   = १९६५gm = १.९६५ kg. 

 

 ककमत काढण े
 

1 अयििाांयिकी यर्िाग – र्स्तचूी ककमत काढण े(Costing) 

अयििाांयिकी, ऊजाव पिावर्रण, गृह आरोग्ि र् िेती पिुपालन िा चारही यर्िागाांमध्िे प्रात्ियक्षकासाठी एकूण दकती 

ककमतीचा माल र्ापरला ? लाईटचा खचव दकती आला ? र्ापरलले्िा मिीनरीची झीज दकती ? मजुरी दकती ? नफा 

दकती यमळणार ? र् िा सार्ाांचा एकयित यर्चार करुन तिार केलेली र्स्त ू / िेती माल / खाद्यपदाथव अथर्ा लाईट 

दफरटगची ककमत (Costing) काढणार आहोत. 

उदा. 1) खालील आकृतीमध्ि े दाखयर्लेल्िा यखडकीच्िा ग्रीलची ककमत काढा. त्िासाठी आर्श्िकतेप्रमाण े पुढील 

मायहतीचा उपिोग करा. 

अ) एम.एस. अँगल २५ x २५ x ३ यम.यम.   दर ३००० रु. प्रयत दकलो 

आ) एम.एस. स्वेअर बार ८ यम.यम.   दर ३०.०० रु. प्रयत दकलो 

इ) रे्सल्डग रॉड ६ नग    एकूण मालाच्िा दकमतीचा २५ % 

ई) एम.एस. अँगलचे र्जन    १.१०० दकलोग्रॅम प्रयत यमटर 

उ) एम.एस. स्वेअर बारचे र्जन   ०.४०० दकलोग्रॅम प्रयत यमटर 

 

 

उत्तर  

सुरुर्ातीस ग्रील तिार करण्िासाठी र्ापरलेला एकूण माल काढू. 

आकृती  6.4 ग्रील 

 



54 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

१. एम.एस. अँगल १३०० + १३०० + १००० = ४.६ यमटर 

एम.एस. अँगलचे र्जन = १.१०० दकलोग्रॅम 

अँगलचे एकूण र्जन  = ४.६ x १.१०० = ५.०६० दकलोग्रॅम 

दर ३० रुपि ेप्रती दकलो  

एकूण ककमत = १५१.८० रुपि े 

२. एम.एस. स्वेअर बार ८ यम.मी. 

५०००+ ५००+ ८००+ ४०० = ६७०० यम.मी =६.७ मीटर 

एक मीटर स्वेअर बारचे र्जन = ०.४०० दकलोग्रॅम 

स्वेअर बारचे एकूण र्जन =६.७ x ०.४०० = २.६८० दकलोग्रॅम 

दर ३० रुपि ेप्रयत दकलो 

एकूण ककमत = ८०.४० रुपिे  

 

३. रे्सल्डग रॉड ६ नग 

दर २ रुपि ेप्रयत नग = ६ x २ = १२ रुपि े 

एकूण ककमत = १२ रुपि े
 

प्रत्िक्ष खचव 

अ.क्र. मालाचा तपिील र्ापरललेा माल दर ककमत 

१ एम.एस. अगँल  

२५ x २५ x ३ mm 

४.६ मीटर (५.०६kg) ३० रु. / दक. ग्रॅम १५१.८० 

२ एम.एस.स्वेअर बार 

 ८ mm 

६.७ मीटर (२.६८ kg)  ३० रु. / दक. ग्रॅम ०८०.४० 

३ रे्सल्डग रॉड ६ नग  २ रु. / नग  ०१२.००  

४ एकूण मालाची ककमत २४४.२० 

५ मजुरी र् झीज मालाच्िा दकमतीर्र २५ %  ०६१.२० 

६ एकूण खचव ३०५.२५  

 

३) ददलेल्िा िॉइांगचे यनरीक्षण करुन आयण ददलेल्िा मायहतीचा उपिोग करुन र्स्त ूतिार करण्िासाठी लागणारी   

अांदाजे ककमत काढा. 

१) २ इांची बॅटन – ६ रु. प्रयत फूट  

२) प्लािरू्ड (12 यम.मी. जाडी) – ४० रु. प्रयत चौरस फूट 

३) चुका (३ इांची) – ६० रु. प्रयत दकलोग्रॅम 
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४) मजुरी र् ओहहरहडे चाजेस मालाच्िा २५ % 
 

कॉसस्टग (ककमत) 

 

अ.क्र. मालाच ेनार् र्ापरललेा माल दर ककमत (रु.) 

१  २ इांची बॅटन १००० x ३ = ३०००, ७५० x ४ = 

३०००   

३००० + ३००० + २००० = ८००० 

यममी.  

(३०० यममी. = १ फूट) 

८००० यममी. = २६.६६ फूट 

६ रु. फूट १५९.९६  

२  (१२ यममी. जाडी) ११०० x ६०० = ६६००००  

(९००००यममी. = १ चौ.फूट) 

६६०००० यममी. = ७.३३ चौ.फूट 

४०  रु. / फूट  २९३.२० 

३  चुका (३ इांची) ०.२५० दक.ग्र.ॅ ६०रु. / दक.ग्र.ॅ १५.०० 

एकूण मालाची ककमत ४६८.१६  

मजुरी र् ओहहरहडे चाजेस मालाच्िा २५ % ११७.४० 

एकूण ककमत ५८५.२०  
 

उत्तर – र्रील िॉइांगमध्ि ेदाखर्ललेी र्स्त ूतिार करण्िासाठी लागणार िा मालाची अांदाज ेककमत रु. ५८५.२० आह.े 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) रे्सल्डग लाग ूनि ेम्हणून काि दक्षता घ्िार्ी ? 

२) रे्सल्डग केलेल्िा जॉबची ककमत काढा ? 

३) रे्सल्डग केलेल्िा जॉबची प्रर्ाह आकृती काढा. 

४) रे्सल्डग करताना घ्िार्िाची दक्षता यलहा. 

५) र्ापरलेल्िा कच्च्िा मालाची ककमत, मजुरी, अप्रत्िक्ष खचव इ. च्िा आधारे यतर्ईची ककमत काढा. 

आकृती 6.4 टेबल बनयर्ण े
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६) आकव  रे्सल्डग पध्दतीन ेकाम करताना कोणती काळजी घ्िाल ? 

७) स्कॅ्रसचग पध्दतीची मायहती साांगा. 

८) रे्सल्डग करण्िाच्िा पध्दती दकती र् कोणत्िा ? 

९) आकव  रे्ल्ड करताना सुरयक्षततेचे यनिम साांगा ? 

१०) यचसपग हमॅर किासाठी र्ापरतात ? 

११) गरम जॉबला यचसपग का करु नि े? 

१२) रे्सल्डग म्हणजे काि ? 

 

सांदिव र् परुक र्ाचन  

 

१) रे्ल्डींग चे यहहडीओ पहा : www.learningwhiledoing.in 
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७. यबल्डींग मटेररअल ओळख र् बाांधकाम करण.े 

काि यिकाल ? 

 

यबल्डींग मटेररअल र् त्िाांचा उपिोग यिकाल. सितींचे रे्गरे्गळे प्रकार र् रै्यिष्ट ेयिकाल.   

 

अपयेक्षत कौिल्ि े

 

िा पाठात तमु्ही खालील अपयेक्षत कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१. यर्यर्ध प्रकारच्िा बॉण्ड मध्ि ेयर्टा लार्ता िेण.े  

२. स्रेटचर (Stretcher) बॉण्ड 

इांयग्लि  बॉण्ड 

फ्लेयमि बॉण्ड 

हडेर बॉण्ड 

३. मॉटवर मध्ि ेयर्टा बसयर्णे. 

४. ओळांबा, यस्परीट लेर्ल आयण पाण्िाच्िा यूब र्ापरा 

५. यर्टा हाताळताना आयण बसयर्ताना िोग्ि काळजी घतेा िेण.े 

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके:  

 

१) यर्यर्ध प्रकारचे मटेररअल र् साधने ओळखण्िासाठी एका बाांधकाम साइटर्र िेट द्या. 

२) तसेच सिोर्तालच्िा पररसरातील यर्यर्ध सिती र् त्िाांची बाांधकामाची रचना िाचे यनररक्षण यर्द्यार्थिाांना 

करािला लार्ा. उदा. िाळेची इमारत, गोठा, कां पाऊां ड, यर्हीरीचा कठडा र् त्िाच्िा आतील बाांधकाम, 

मातीचे र् दगडाचे जुन ेघर, मांदीर, गार्ाची रे्स, मुतारी इ. 
 

प्रात्ियक्षक : र्ीट बाांधकाम करण े 
 

उदे्दि : १)  यर्टाांच्िा रचनाांचा अभ्िास करण.े  २)  मॉटवर र्ापरुन र्ीट बाांधकाम करण.े 
 

अपयेक्षत कौिल्ि े: 

१) यर्टाांचे प्रकार माहीत असणे. २)  यर्टाांच्िा रचना (िाँड) बाांधता िेणे. 

३)  यर्टाांची साांधेमोड करता िेणे. ४)  मॉटवर र्ापरुन बाांधकाम करण.े 

सायहत्ि :  

१) चुना     २)  लोखांडी पिा     ३)  यर्टा     ४)  यसमेंट     ५)  र्ाळू     ६)  पाणी  

साधन े: 

१) मेजररग टेप    २)  गुण्िा    ३)  चाळणी    ४)  घमेल े   ५)  लेहहल यूब    ६)  यस्पररट लेहहल    

७)  स्रेट एज        ८)  ओळांबा  ९)  दोरी      १०)  बादली. 

हत्िारे : 

१) खोरे     २)  हातोडा     ३)  थापी     ४)  नैला. 
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कृती :  

१) यर्टाांच्िा रे्गरे्गळ्िा रचना अभ्िासण्िासाठी जागेची आखणी करा.  

२) एक रचना मॉटवरन ेबाांधा र् तीन रचना कोरड्या बाांधा. 

३) प्रथम बाांधकामासाठी लागाणा-िा यर्टा ओल्िा करुन घ्िा. 

४) यसमेंट, चाळललेी र्ाळू आयण पाणी टाकून मॉटवर तिार करा. 

५) आखणी केलेल्िा एका जागेर्र थापीन ेमॉटवर पसरा. 

६) आकृतीपैकी एका रचनेप्रमाण ेत्िार्र यर्टाांचा एक थर द्या. 

७) यर्टाांच्िा थरार्र पुन्हा मॉटवरचा थर द्या. 

८) अपेयक्षत उांची यमळेपिांत र्रील कृती पुन्हा पुन्हा करा. 

९) बाांधकामाच्िा रचनाांमधील फरक अभ्िासण्िासाठी कोरडे बाांधकाम करा. 

१०) आकृती (अ) स्टेचर बाँडप्रमाण ेडोळ्िाांच्िा ददिेत आडव्या यर्टाांचा थर द्या. 

११) आकृती (आ) हडेर बाँडप्रमाणे डोळ्िाांच्िा ददिेत उभ्िा यर्टाांचा थर द्या. 

१२) आकृती (इ) इांयग्लि बाँडप्रमाण ेडोळ्िाांच्िा ददिेत उभ्िा यर्टाांचा थर द्या. 

१३) आकृती (ई) फ्लेयमि बाँडप्रमाणे डोळ्िाांच्िा ददिेत उभ्िा यर्टाांचा थर द्या. 

आकृती 7.2 हेडर बाँडमधील बाांधकाम 

 

 आकृती 7.3 इांयग्लि बाडँमधील बाांधकाम 

 

आकृती 7.4 फ्लयेमि बाडँमधील बाांधकाम 

 

आकृती 7.1 स्टेचर बाडँमधील बाांधकाम 

 

अ) स्रेचर बाडँ-  

४ इांची बाांधकामात आडव्या यर्टाांचे थर  (स्टेचर) 

 

हडेर बाडँ – 

९ इांची बाांधकामात उभ्िा यर्टाांचे थर (हडेर) 

 

ई)   फ्लयेमि बाडँ :   

९ इांची बाांधकामात पयहल्िाच थरात दोन 

यर्टा आडव्या (स्टेचर) र् 

  एक यर्ट उिी (हडेर) 

 

इ)  इांयग्लि बाडँ-  

९ इांची बाांधकामात पयहला थर आडव्या यर्टा   

(स्टेचर) दसुरा थर उभ्िा यर्टा (हडेर) 
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१४) बाांधकामार्र कमीत कमी ७ त े१४ ददर्स पाणी मारा. 
 

दक्षता : 

१) गुण्िा लारू्न आखणीचा काटकोन मोजून घ्िा. 

२) मॉटवर पसरण्िापूर्ी कामाच्िा जागेर्र पाणी मारा. 

३) िेजारच्िा दोन यर्टाांमध्िे अधाव इांच अांतर ठेर्ा. 

४) प्रत्िेक थराला दोरी लारू्न यर्टाांच्िा थराची बाहरेील बाजू एका रेर्ेत आल्िाची खािी करा. 

५) लेहहल यूब र्ापरुन थरातील सर्व यर्टा समपातळीत आहते का त ेपहा. 

६) मधून मधून गणु्िाच्िा मदतीने दोन सितीमधील काटकोन तपासा. 

७) काटकोनाच्िा जागी यर्टाांची साांधमोड करा. 

८) यर्टाांच्िा थरार्र मॉटवरचा थर देताना यर्टाांच्िा फटीत थापीन ेमॉटवर दाबा. 

९) मधूनमधून ओळांबा लारू्न सितीचा काटकोन तपासा. 

१०) काम पूणव झाल्िानांतर यर्टाांच्िा फटींमधील थोडे मॉटवर थापीने काढा. (रेककग) 
 

यिक्षक कृती : 

१) मॉटवर यर्र्िी मायहती द्या.          २)  अांदाजपिक कसे तिार करारे् ह ेसाांगा.  

३)  यर्टाांच्िा रे्गरे्गळ्िा बाँडमधल ेबाांधकाम दाखर्ा.  ४)  चालू बाांधकामाची प्रत्िक्ष क्षेििेट करुन द्या.  

५)  ओळांबा, लेहहलयूब िाांचा िोग्ि र्ापर दाखर्ा.  ६)  यर्टाांची सोधमोड यिकर्ा. 
 

उपक्रमाांची यनर्ड  :   

१) गाांडूळ खतासाठी बेड बाांधणे.    २)  सित बाांधकाम करण े(िाळेतील, गार्ातील). 

३)  झाडाांसाठी बागेत कट्टा बाांधकाम करण.े   ४)  कां पाऊां ड सित बाांधणे.  

५)  रुमचे र्ीट बाांधकामाने पार्टटिन करण.े   ६)  पाणी साठर्णीसाठी टाकी तिार करण.े  

७)  िाळेचे सांडास, मुतारी िाांचे र्ीट बाांधकाम करण.े  ८)  बाांधकामाचे अांदाजपिक तिार करण.े 
 

आपणाांस ह ेमाहीत आह ेका ? 

१) पाणी समपातळीत राहत,े िा तत्त्र्ार्र लेहहल यूब र्ापरुन सारख्िा उांचीची आखणी केली जाते. िाच 

तत्त्र्ार्र यस्पररट लेहहलच्िा मदतीन ेआडर्ी पातळी तपासता िेत.े 

२) स्रेट एजच्िा मदतीन ेयर्टा मागेपुढे झाल्िा आहते की एका लेहहलमध्ि ेआहते ते पाहता िेत.े 

३) सध्िा मातीच्िा आयण काँक्रीटपासून बनयर्लेल्िा यर्टा बाजारात यमळतात. मातीच्िा यर्टाांचे आकारमान 

इांचात ९ इांच, ४ इांच, ३ इांच तर काँक्रीटच्िा ब्लॉकचे आकारमान इांचात १२ इांच, ८ इांच, ४ इांच असत.े 

४) १ घनमीटर बाांधकामासाठी साधरणपण ेमातीच्िा ५०० यर्टा लागतात. 

५) सित ४,९ ककर्ा १४ इांच जाडीची बाांधतात. िासाठी यर्टा आउव्या ककर्ा उभ्िा ठेर्ल्िा जातात. आडव्या 

यर्टेला स्रेचर तर उभ्िा यर्टेला हडेर म्हणतात. 

६) बाांधकामात यर्टाांच्िा रचनेत सलग उिे जोड िेणार नाही, अिा प्रकारे साांधेमोड केली जाते. िा रचनाांना बाँड 

म्हणतात. नेहमीच्िा कामासाठी स्रेचर, हडेर, इांयग्लि र् फ्लेयमि बाँड र्ापरतात. 

७) ४ इांची बाांधकामात एकच र्ीट आडर्ी ठेर्ली जाते. िा रचनेस स्रेचर बाँड म्हणतात. िामध्ि ेमजबुतीसाठी 

दर ३ फुटानांतर काँक्रीटचा थर (यिक बाँड) टाकतात. 
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८) तर ९ इांची बाांधकामात एक थर आडव्या यर्टाांचा तर दसुरा थर उभ्िा यर्टाांचा िा पध्दतीन ेबाांधकाम केल े

जाते. िा रचनेस इांयग्लि बाँड म्हणतात ककर्ा दोन यर्टा आडव्या, त्िाांच्िा िेजारी एक र्ीट उिी ठेर्ली जाते. 

िा रचनेस फ्लेयमि बाँड म्हणतात. 

९) काटकोनात असलले्िा दोन सितीच्िा कोप-िार्र यर्टाांचे जोड सलग िेऊ नि ेम्हणून यर्टाांचे र्ापरतात. िास 

साांधेमोड म्हणतात. िासाठी र्ीट उिी ककर्ा आडर्ी तोडतात. उभ्िा तुकड्यास आयण आडव्या तुकड्यास बॅट 

म्हणतात. 

१०) यर्टाांच्िा फटीमधील थोडे मॉटवर थापीन ेकाढून घेतात. िा दक्रिेला रेककग म्हणतात. त्िामुळे प्लॅस्टर करताना 

इांटरलॉककग होऊन प्लॅस्टरला मजबुती िेत.े 

११) सित दकतीही जाडीची असली तरी र्ीट बाांधकामाची मजुरी िासर्र आकारली जाते. १ िास म्हणजे १०० 

चौरस फूट. 

मातीच्िा यर्टा र्ाळल्िार्र र् िट्टीत िाजल्िार्र त्िा हलक्िा र् सयच्िद्र पण मजबूत होतात 

 

यिक्षकाांसाठी सचूना   

 

र्रील क्षेि िेटीच्िा अनुर्ांगाने यर्द्यार्थिाांिी चचाव करा र् प्रत्िेकाचे रै्यिष्ट साांगा.   

 

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

 

मानर्सांस्कृतीमध्ि े बाांधकामाच े महत्त्र् 

 मानर्ी सांस्कृतीमध्िे बाांधकामास खूप महत्त्र् आह.े हजारो र्र्ाांपासून राजे महाराजे आपल े नार् यचरािू 

होण्िासाठी आपल्िा दरबारातील यिल्पकराांना िव्य बाांधकाम (र्ास्त)ू करार्िास साांगत. ५००० र्र्ाांपूर्ी इयजप्तमध्िे 

फरोआ राजाांचे यनधन झाल्िार्र त्िाची आठर्ण म्हणून यपरॅयमड बाांधत. त्िाची उांची साधरणतः ३०० फूट अस ेर् ते ५-

६ फूट आकाराचे चौकोनी दगड घेऊन बाांधल े जात. िा यिल्पकाराांनी आपल े कौिल्ि अिा प्रकारच्िा िव्य रचना 

अचूकपण ेकरण्िामध्ि ेदाखर्ले. अजूनही हजारो प्रर्ासी, पिवटक ह ेकौिल्ि पाहण्िासाठी इयजप्तला जातात र् पाहून 

आचिवचदकत होतात. िारतामध्ि ेरे्रुळ िेथे कैलास मांदीर अिा प्रचांड दगडातनू कोरलले ेआह.े त्िाची उांची १२० फूट 

इतकी आह.े अलीकडच्िा इयतहासामध्ि े िाहजहाँ बादिहाने आपल्िा पत्नीच्िा स्मरणाथव बाांधलेला ताजमहाल 

सर्ाांनाच पररयचत आह ेइयतहासात मानर् नेहमी आपली कल्पकता र् कौिल्ि त्िा काळाच्िा बाांधकामातून व्यक्त करत 

अस.े अजूनही आपण कोणत्िाही गार्ी गलेो म्हणजे गार्ातील सुांदर घरे र् गार्ाची चाांगली माांडणी पाहून गार् सुांदर 

आह ेअस ेम्हणतो. 

 त्िा काळातील यिल्पकार बाांधकामातील ित बाांधकाम करताना आपल ेकौिल्ि पणाला लार्ीत. अगदी जुन्िा 

काळात दगडाची सित बाांधल्िानांतर ितासाठी आडरे् दगड र्ापरीत. अजूनही जुन्िा देर्ळात दगडाच्िा खाांबार्र 

दगडाची तुळई पाहार्िास यमळते. २००० त े२५०० र्र्ावपूर्ी ग्रीक लोकाांनी बाांधलेल्िा इमारती अिाच पध्दतीच्िा 

होत्िा. िा बाांधकामात खाांब जर्ळजर्ळ ठेर्ारे् लागत. िामुळे माठ्या गािा-िाचे काम िक्ि होत नस.े िा रे्ळेपिांत 

दगड र् यर्टा हचे प्रमुख बाांधकाम सायहत्ि होते. ते ताणात कमकुर्त असतात. त्िामुळे त्िाचा बीम (तुळई) सारखा 

उपिोग करता िेत नाही.  
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 पुढे जेहहा दगड रचून मानर् कमान बाांधण्िास यिकला, त्िारे्ळेला त्िाच्िा बाांधकामामध्ि े पुष्कळ प्रगती 

झाली. िा पध्दतीन े गोल ित बाांधण्िामध्ि े रोमन लोकाांनी आपल े कौिल्ि पणाला लार्ल.े पुढे हचे कौिल्ि अरब 

लोकाांनी मयिदीच्िा बाांधकामासाठी उपिोगात आणल.े अलीकडे आपल्िा देर्ळाांमधील ककर्ा रे्िीच्िा कमानी अिाच 

पध्दतीन ेबाांधल्िा जातात. साधरण ६०० त े७०० र्र्ाांपूर्ी िुरोपमध्ि ेर्तुवळाकार कमान बाांधण्िाऐर्जी लांबगोलाकार 

कमान बाांधण्िास सुरुर्ात झाली. 

 र्जनामुळे तुळईर्र दाब िेतो र् त्िामुळे ती मध्ििागी र्ाकते. म्हणून दोन बाजूांच्िा खाांबाांमधील अांतर 

मिावददत ठेर्ारे् लागत.े र्तुवळाकार कमान केल्िानांतर हा दाब समान पसरला जातो म्हणून खाांबाांमधील अांतर थोडे 

जास्त ठेर्ता िेत.े लांबगोलाकार कमानीत ह ेअांतर आणखी जास्त करुन घुमट दगडातनू बाांधता िेतो. 

 बाांधकामात ज्िा रे्ळी लाकूड र् लोखांड िाचा उपिोग सुरु झाला तेहहा साांगाडा ही पध्दत प्रचारात आली. 

लाकूड आयण लोखांड ताण, दाब चाांगला सहन करतात, म्हणून साांगाडे िक्ि झाले. 

 िा साांगाडा पध्दतीत यिकोणाची रै्यिष्ये यिल्पकाराांनी ओळखली. यिकोणी, चौकोणी र् पांचकोनी साांगाडे 

बनर्ल े तर यिकोणी साांगाडा सर्ाांत मजबूत असतो. त्िा यिल्पकाराांनी रे्गरे्गळ्िा आकाराचे यिकोण एकि करुन 

लहान घराांच्िा ितासाठी कैची बनर्ण्िास सुरुर्ात केली. कैचीर्र आडरे् र् उिे र्ासे घालून त्िार्र रे्गरे्गळ्िा       

त-हचेी कौले बसयर्ण्िाची पध्दत सुरु झाली. िातूनच पुढे असल्िा िपरार्र लोखांडी ककर्ा यसमेंटचे पिे र् हल्ली 

प्लॅयस्टक पिे िाांचा उपिोग सुरु झाला. 

 िा सांदिावत ‘बक् यमन्स्टर फुल्लर’ िा यिल्पकारान ेफक्त यिकोणाची साांगड घालून गोल इमारती बाांधण्िाची 

पध्दत दाखरू्न ददली. िामध्ि ेित र् सित यिन्न न करता एकच गोल बनर्तात. अिा त-हचे्िा बाांधकामात खाांब न देता 

िेकडो फूट व्यासाच्िा इमारती बाांधता िेतात.  

 कोणत्िाही बाांधकामामध्िे मोजमापासाठी िोग्ि साधने अत्िांत आर्श्िक असतात. बाांधकामात लांब (उिी) र् 

यक्षयतज समाांतर ददिा (आडर्ी) आखण ेअयतिि महत्त्र्ाचे आह.े पूर्ीच्िा गर्ांड्याांना लांब ददिा पाहण्िासाठी ओळांबा 

माहीत होता. यक्षयतज समाांतर ददिेसाठी ओळांबा र् काटकोनी यिकोण र्ापरत असत. त्िाांच्िानांतर लेहहल बाटली र् 

लेहहल टिुबचा उपिोग समपातळीत आळखण्िासाठी करण्िात आला. 

 ५००० र्र्ाांपूर्ी यमळर्लेल्िा ज्ञानाचा उपिोग आजही जगामध्ि ेप्रत्िेक इमारतीतील बाांधकामामध्ि ेददसून 

िेतो. हल्लीच्िा यिल्पकाराांना मोठ्या इमारती, प्रचांड पूल र्गरेै बाांधण्िास लोखांड, यसमेंट र्गैरे यजनसा उपलब्ध आहते. 

त्िा काळच्िा यिल्पकाराांना नहहत्िा. तरी चुना, दगड, माती एर्ढ्याच यजनसाांमधून त्िाांनी मोठ्या इमारती बाांधल्िा. 

िातच त्िाांची कल्पकता ददसून िेत.े 

 

मजबतूीसाठी रचना 

यनसगावत सर्व मोठ्या जनार्राांना हाडाांचे साांगाडे असतात. ह े साांगाडे नसत े तर िा जनार्राांची िरीरे स्र्तःच्िा 

र्जनानेच खाली बसली असती. झाडाांची खोडे तांतुमि असतात. खोड ताठ करण्िासाठी पेिीच्िा कर्चात यलग्नीन 

यनमावण केलेल ेअसत.े िा रचनमेुळे लाकूड हा एक र्जनाच्िा मानान ेअगदी मजबूत पदाथव समजला जातो. 

 यनसगावतील रचना समजून घेऊन मानर्ही िा रचनाांचा उपिोग करतो. िात दोन यिन्न सांकल्पना आहते. 



62 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

फ्लटॅ रॉड   आकृती  7.5  स्वेअर रॉड 

 

१) साांगाडा पध्दत : जसे जनार्राांना िरीरात हाडाांच्िा साांगाड्यामुळे उरलले्िा लर्यचक अर्िर्ाांना आधार होतो 

तसेच मानर् साांगाडा तिार करुन त्िाद्वारे दसु-िा कमजोर पदाथाांना आधार देतो. उदा. लाकडाच्िा ककर्ा 

लोखांडाच्िा कैची, र्ासे, तुळई र्गैरेंचा ितात र्ापर करुन मातीच्िा कौलाांना ककर्ा गर्ताच्िा िताांना अधार 

देतात. लोखांडाचे साांगाडे काँदक्रट िरल्िार्र काँदक्रटपेक्षा मजबूत होतात.  

२) तांत ूपध्दत : तांतुमि पदाथव बहुदा लर्यचक असल ेतरी ताणात मजबूत असतात. िाांना ताठपणा देण्िासाठी ह े

तांतूमि पदाथव एकि यचकटतील असा यसमेंट (Cement) घातला तर मजबूत र्स्त ूबनू िकतात ककर्ा जे पदाथव 

रठसूळ असतात त्िात तांतुमि पदाथव घातल्िास रठसूळपणा कमी होतो. उदा. यसमेंट रठसूळ असत.े त्िात 

 असॅबेसस्टॉस घातल्िार्र  असॅबेसस्टॉस यसमेंट पिे बनर्तात. प्लॅयस्टक सहज मोडते. त्िामध्ि ेबारीक काचेचे 

धाग ेघातल ेम्हणजे मजबूत फािबर ग्लास तिार हाते. मॉटवर सहज फुटते. त्िामध्ि ेबारीक तारेचे यचकनमेि 

घातल्िार्र जास्त मजबूत फेरोयसमेंट तिार होते. डाांबरामध्िे तांतुमि कागद घातल्िार्र यचर्ट िताचे पिे 

बनतात. झाडामध्िे तांतुमि पदाथव यलग्नीमुळे जोडूनच लाकूड मजबूत होते. 

मजबूत रचना दोन ककर्ा अयधक र्स्तूांच्िा मेळाव्यानेच तिार होतात अस ेनाही. एकाच र्स्तूच्िा रचनेत फरक 

करुनही ती अयधक मजबूत होऊ िकते. ह ेआपणास खालील र्स्तूांच्िा तुलनतेून समजते. 

 

१) फ्लॅट र् रॉड – सगळ्िा ददिात मजबुती बघा. रॉड सगळ्िा 

ददिाांत सारखाच मजबूत असतो. पण फ्लॅट एका ददिेत जास्त 

मजबूत असते. रॉड / बार 

 

यर्टा :  मानर्ाचे पयहल ेयनर्ासस्थान नैसर्मगक गुहा हचे होते. आपल्िा 

इच्िेप्रमाण े घर बाांधण्िास त्िाला लाकूड, दगड र् माती िाांचाच 

उपिोग करार्ा लाग.े दगड, धोंडे फोडून तिार केलेल ेडबर ह ेएकार्र एक रचून तो सित तिार करत अस.े नांतर यचखल 

र्ापरुन मधली पोकळी िरुन काढत अस.े त्िातून माणसाला यर्टाांची कल्पना सुचली असली पायहजे.  

 

डबर र् तोडी : दगड लाहहारसापासून तिार झालेला असतो. लाहहारसातील घटक थांड होताना स्फरटकरुप घेतात. 

प्रत्िेक घटकाच्िा स्फरटकाला यर्यिष्ट आकार असतो र् दगड फोडताना तो स्फरटकाांच्िा पातळीतच फुटतो. त्िामुळे 

दगड फोडणारा माणूस आर्ाजार्रुन िोग्ि असा दगड यनर्डतो. त्िाचे स्फरटक मध्िम आकाराचे असल्िामुळे एका 

घार्ात एक सपाट बाजू असलले ेडबर तो पाडू िकतो. हा दगड कॉम्पॅक्ट बेसाल्ट खडकाचा असतो. 

 

मातीच्िा कच्च्िा यर्टा : यचखल साच्िामध्ि े दाबून यर्टा बनर्तात. त्िाला लागणारी माती िोग्ि असली पायहजे. 

म्हणजे त्िात यचकणमाती (०-० ०२ mm पेक्षा लहान) र् र्ाळू (०.०५-२ mm) िाांचे प्रमाण िोग्ि असल ेपायहजे. 

यचकणमाती जास्त झाल्िास र्ाळताना यचरा पडतात र् र्ाळूांचे प्रमाण जास्त असल्िास यर्टा कमजोर होतात. िा 

मातीच्िा यर्टा सार्लीत हळूहळू र्ाळर्तात. जास्त मजबूत यर्टा करताना मातीत अगोदर कापलले ेगर्त टाकून यचखल 

करतात र् ते१०-१५ ददर्स कुजर्तात र् मग हा यचखल र्ापरतात. कच्च्िा यर्टा दाबामध्ि े१८ kg/cm2 पिांत दाब 

घेतात. पण ओलाव्यातील मजबुती कमी होते र् १० kg/cm2  पिांत िेत.े 
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कच्च्िा यर्टा करण्िाच्िा दसु-िा पध्दतीत हातमिीन र्ापरतात. िात मातीत पाणी कमी प्रमाणात (१२ ते 

१५%) घालतात. चाळलेली माती ओली केल्िार्र हाताला यचकटू नि,े पण दाबल्िार्र एकजीर् झाली पायहजे. िा 

यर्टा सार्लीत २८ ददर्स र्ाळल्िार्र मग र्ापराव्यात. 

 

माती र् यसमेंट यर्टा 

 िा यर्टा कच्च्िा यर्टाांप्रमाणेच र्ापरतात. पण यचखल करण्िाच्िा आधी मातीत ३-७% (बहुतेक ५%) यसमेंट 

घालतात. पाणी जास्त घातल्िास यर्टा कमजोर होतात. जेर्ढी घनता जास्त तेर्ढ्या यर्टा जास्त मजबूत होतात. 

त्िाची मजबुती नुसत्िा मातीच्िा यर्टाांपेक्षा जास्त असत.े 

 

िाजलले्िा यर्टा  

मातीच्िा यर्टा र्ाळल्िार्र र् िट्टीत िाजल्िार्र त्िा हलक्िा र् सयच्िद्र पण मजबूत होतात. पाण्िात बुडर्ल्िा तरी 

त्िाांची मजबुती कच्च्िा यर्टाांएर्ढी कमी होत नाही. िाजण्िाच्िा सुलितेसाठी त्िाांचा आकार कच्च्िा यर्टाांपेक्षा लहान 

असतो. िाांचे दोन प्रकार असतात. देिी यर्टा हाताने केलेल्िा असतात र् टेबल मोल्डेड लोखांडी साच्िात बनर्तात. 

िाजलेल्िा यर्टा जास्त मजबूत र् आकारिील असतात. त्िाांचा सर्वसाधारण आकार २३cm ⅹ ११cm ⅹ ७ cm असतो. 

 

यसमेंट ब्लॉक 

 िाजलेल्िा यर्टा आता इांधनाच्िा खचावमुळे महाग होत आहते म्हणून पोकळ यसमेंट ब्लॉक र्ापरात आले 

आहते. िात यसमेंट मॉटवर मिीनमधून साच्िात दाबून पोकळ यर्टा (मध्ििागी पोकळ) बनर्तात. िा अगदी मजबूत 

असतात र् पोकळ असल्िामुळे उष्मार्ाहक नसतात. उष्मारोधक असतात. िाांना यगलार्ा कमी लागतो. तसेच बाहरेुन 

रांग र्गैरे पण कमी खचावत लार्ता िेतो. सर्वसाधारण आकार ३०cm  ⅹ २०cm ⅹ १०cm असतो. 

 

यसमेंट  

 यसमेंट ह े कॅयल्िअम,  अलॅ्िुयमयनअम, मॅग्नेयिअम र् यसयलकॉन िा मूलद्रव्याांपासून ऑयक्सजन र् हाििोजनिी 

सांिोग पारू्न बनर्लेल ेअसत.े िातील कॅयल्िअम, मॅग्नेयिअम, अलॅ्िुयमयनअम र् यसयलकॉन िाांची ऑक्साईड यनसगावत 

सर्वि पसरललेी असतात. िाांचे यमिण एकि करुन िट्टीमध्ि ेचाांगल ेतापयर्तात. त्िारे्ळी त्िात असलेल ेपाणी यनघून 

जाते र् त ेयर्तळण्िाच्िा यस्थतीमध्िे िेत.े अिा रे्ळी िाचा सांिोग होतो. थांड केल्िानांतर त्िा यमिणाची बारीक िुकटी 

करतात. त्िालाच पोटवलडँ यसमेंट म्हणतात. त्िाची जेहहा पाण्िािी प्रदक्रिा होते, त्िारे्ळी त्िाच्िा रे्गरे्गळिा रेणूांचे 

पाण्िाद्वारे बांध (Bond) जोडल ेजातात. िा रासाियनक बांधामुळे (Chemical Bonds) यसमेंटला मजबुती िेते, पण  

यसमेंट नेहमी दसु-िा र्स्त ूजोडण्िास र्ापरतात. यसमेंटमध्िे रेती र् खडी िाांचे यमिण केल्िानांतर काँक्रीट बनते. त्िात 

यसमेंटचे प्रमाण अगदी कमी असूनही यसमेंटचे बांध जोडल्िामळेु सगळे काँक्रीट दगडासारखे घट्ट होते. एकदा घट्ट झालेल े

यसमेंट पुन्हा पाणी घालून र्ापरल्िास त्िास मजबुती िेत नाही. म्हणून हरे्तील आद्रवतने े यसमेंट घट्ट होऊ नि,े अिी 

काळजी घ्िार्ी. िासाठी यसमेंट र्ापरण्िापूर्ी कोरड्या जागेत जयमनीपासून उांचार्र साठर्ले पायहजे. (जयमनीतील 

ओलाव्यापासून दरू)  

 

मॉटवर र् काकँ्रीट 
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 यसमेंटने आपल्िाला दगडाचे रे्गरे्गळे कण एकि करुन जोडािचे असतात. अस े करताना िा यमिणातील 

पोकळी यसमेंटने िरुन काढािची असत.े यसमेंटचा खचव कमी िार्ा म्हणून रे्गरे्गळ्िा आकाराचे कण (र्ाळू, खडी) 

एकि करतात. यसमेंट, र्ाळू िाांच्िा यमिणास मॉटवर म्हणतात. यसमेंट, र्ाळू र् खडी िाांच्िा यमिणास काँक्रीट म्हणतात. 

काँक्रीटमध्ि ेदगड एकमेकाांना जोडलले ेअसल्िामुळे त ेअगदी मजबूत बनते. 

 

गणुधमव 
 

१) एकदा रासाियनक प्रदक्रिा होऊन यसमेंट घट्ट झाल्िार्र त ेपाण्िात रटकून राहते. 

२) यसमेंट सर्वसाधारण र्ातार्रणात गांजत नाही ककर्ा सडत नाही. 

३) यसमेंट-काँक्रीट दाबामध्ि ेमजबूत असत,े परांत ुताणामध्ि ेकमजोर असत,े म्हणून काँक्रीट र्ापरताना ज्िा 

िागामध्ि ेताण िेईल तेथ ेलोखांडी साांगाडे घालारे्त. त्िाला आर.सी.सी. (ररएन्फोसव यसमेंट काँक्रीट) म्हणतात. 

४) यसमेंट काँक्रीटर्र साध्िा उष्णतेचा पररणाम होत नाही ककर्ा त ेजळत नाही, पण अगदी मोठ्या आगीला 

फुटते. 

५) यसमेंट ह ेयर्जेचे ककर्ा उष्णतेच ेचाांगल ेर्ाहक नाही. 

६) यसमेंट मॉटवरमध्िे पाण्िाचा अांि जास्त असल्िास क्िुअररग झाल्िार्र तेथ ेपोकळी तिार होते र् यसमेंट 

कमजोर होते. 

७) यसमेंटची घनता जेर्ढी जास्त, तेर्ढी मजबुती जास्त होते. 
 

क्िअुररग र् िासिग : 

 यसमेंटची िुकटी पाण्िाच्िा प्रदक्रिेमुळे घट्ट बनत.े त्िामुळे जेथे यसमेंटचा र्ापर होतो तेथ ेिा प्रदक्रिेसाठी िरपूर 

पाणी नसल्िास ही प्रदक्रिा पूणव होत नाही र् यसमेंट घट्ट होत नाही, त्िामुळे पयहले २८ ददर्स यसमेंट नेहमी ओल ेठेर्ारे् 

म्हणजे क्िुअररग होते अस े म्हणतात. त्िाच रे्ळी यसमेंट लार्ल्िाबरोबर फार जास्त पाणी असेल तर यसमेंटच्िा 

बाांधकामाचा ओलार्ा रटकेल िाची काळजी घ्िार्ी. यसमेंट घट्ट होत असताना प्रदक्रिेसाठी पाणी घेत असते, पण 

बाहरेच्िा हरे्मुळे र्ाळत असत,े म्हणून पुरेसे पाणी देण्िाची गरज असत.े तापमान जास्त असल्िास क्िुअररग लर्कर 

होते. क्िुअररगप्रमाण ेताकद र्ाढते.  
 

क्िअुररगसाठी लागणारा र्ळे काकँ्रीटची ताकद 

० ददर्स ५०% 

१ ददर्स ६१% 

७ ददर्स ८५% 

१४ ददर्स ९२% 

२८ ददर्स १००% 

 

यर्यर्ध स्र्रुपाच्िा कामाला लागणारे मॉटवर / काँक्रीटच ेप्रमाण 
 

कामाचे स्र्रुप यसमेंट : र्ाळू : खडी िाांचे प्रमाण 

पाण्िाची टाकी बनयर्णे १ : ३ 
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र्ीटकाम करणे (िाजक्िा) १ : ६ 

पाि-िा बनयर्णे (दगडाच्िा) १ : ७ 

दफयनसिग करण े १ : २ (ककर्ा यसमेंटपाणी) 

सित बाांधण े १ : ३ 

फाउां डेिन करण े १ : ३ : ६ ककर्ा १ : ३ : ५ 

आर.सी.सी. कॉलम ककर्ा बीम १ : २ : ४ 

हातपांप फाउां डेिन १ : २ : ४ 

 

स्र्ाध्िाि 

 

१) साांगाडा आयण तांत ूपध्दतींयर्र्िी मायहती यलहा. 

२) मातीच्िा कच्च्िा यर्टा िार्र टीप यलहा. 

३) यसमेंटचे गुणधमव साांगा. 

४) क्िुअररग म्हणजे काि ? 

५) र्ीट बाांधकामातील यर्यर्ध बॉण्डच्िा प्रकारची नारे् साांगा. 

६) बाांधकामापूर्ी र्ीट का यिजर्ार्ी ? 

७) यर्टाांच्िा रचनाांचे प्रकार साांगा. 

८) लेहहल यूबचे तत्त्र् साांगा. 

९) यस्परीट लेहहलचा र्ापर किासाठी ? 

१०) बाांधकाम करत असताना दक्षता काि घ्िार्ी 

 

सांदिव र् परुक र्ाचन  
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८  साधी पाईप लाईन तिार करणे. 

काि यिकाल ?  

साधी पीहहीसी पाइपलाइनची जोडणी करणे.    

   

अपयेक्षत कौिल्ि े 

िा पाठात तमु्ही खालील कौिल्ि ेयमळर्ण ेअपयेक्षत आहे.  

१) प्लांसबग मधील सहिागाांचे(अॅक्सेसरीजचे) नारे् र् उपिोग साांगण.े उदा. एल्बो बेंड, कपसलग, कॉक, प्रािमर, 

कनेक्टर, इत्िादी. 

२) हकॅ्सॉ ने पीहहीसी पाईप कट करणे. 

३) कनेक्टर आयण सोल्ििुनने  पीहहीसी पाईप जोडण.े 

 

सचुर्लले्िा लोकोपिोगी सरे्ा / प्रात्ियक्षके :  

१.  पीहहीसी पाइपलाइन बसर्णे, रठबक ससचन प्रणाली बसर्णे, पाइपलाइन दरुुस्ती, गळती काढणे. 
 

सायहत्ि र् साधन े:  

१) पी.हही.सी पाईप. एल्बो बेंड, कपसलग, कॉक, प्रािमर, कनेक्टर, सोल्िुिन,िुयनिन,पॉयलि पेपर इत्िादी. 

२) हकॅ्सा फे्रम, मीटर टेप, यस्परीट लेहहल, पाईप रेंज, हातोडी, पोगर, िन्नी, रटकार्, खोरे, घमेल ेइ. 
 

कृती : 

१) सर्ां प्रथम गरजेनुसार जागेची पाहणी आयण मोजमाप करणे. 

२) मोजमापानुसार लागणाऱ्िा सायहत्ि र् साधनाची  िादी र् अांदाजपिक तिार करा. 

३) ज्िा रठकाणी प्लसबग करािचे आह ेतेथ ेमार्ककग करताना यस्परीट लेर्लचा उपिोग करून समाांतर रेर्ेत खुणा 

करा. 

४) प्लसबग च्िा रठकाणी सर्ां सायहत्ि जमा करा त्िानांतर िोग्ि मापाचे पाईप हकॅ्सा च्िा साह्याने करटग करून 

घ्िा. 

५) त्िा नांतर सुरक्षीततेची साधने र्ापरून कामास प्रारांि करा जर सितीर्र पाईप बसर्णार असेल तर पोगर च्िा 

साह्याने सितीला िोग्ि मापात यिद्र पडून त्िात रार्ल प्लग टाकून िु क्लॅम च्िा साह्याने पाईप घट्ट बसर्ा. 

६) त्िा नांतर पॉयलि पेपर न ेपाईप घासून त्िा रठकाणी एल्बो बेंड, कॉक, सोल्िुिन चा र्ापर करून प्लसबग करा 

र् प्लांसबग केल्िानांतर अधाव तासाने टेसस्टग करा.  

 

यिक्षकाांसाठी सचूना   

पीहहीसी र्ापरुन करािचे कुठलेही काम यर्द्यार्थिाांकडून घतेा िेईल. अगदी िक्ि न झाल्िास िाळॆतील यर्दु्यत 

र्ािरींग ही पीहहीसी मधनू करता िेईल. र् यर्द्यार्थिाांना अपेयक्षत कौिल्िे यिकर्ता ितेील.      

  

सांबांयधत यर्र्ि ज्ञान  

नळ जोडणी यह दैनांददन जीर्नामध्िे पाणी पुरयर्ण्िासाठी अत्िांत गरजेची बाब आह.ेप्लांसबग चे र्ापरानुसार र् 

पाईप नुसार रे्गरे्गळे प्रकार पडतात आयण त्िामुळे िास्त्रिदु्ध पद्धतीन े प्लांसबग करण े गरजेचे आहे. नळ जोडणीची 
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कौिल्ि प्रयियक्षत व्यक्ती , आपल्िा िागातील गरजेनुसार नळजोडणी सेर्ा दऊे िकतो तसेच नळ जोडणी िास्रिुद्ध 

पद्धतीने केल्िास पाण्िाचा िोग्ि र्ापर होऊन खचावत बचत होईल. 

घरामध्ि ेपाईप लाइन करताना पाईप जोडणे, ९० अांिात पाईप र्ळर्णे, पाईप लाइनला रे्गरे्गळी उपकरणे जोडण. 

इ. काम ेकरार्ी लागतात. ही कामे करण्िासाठी रे्गरे्गळ्िा प्रकारचे पाईप आयण त्िासोबत यर्यर्ध उपाांगे र्ापरार्ी 

लागतात. त्िासाठी कारायगराला नळकामात र्ापरल्िा जाणाऱ्िा सर्व प्रकारच्िा पाईप आयण उपाांगाची मायहती असण े

आर्श्िक आह.े 

 

पाईपचे प्रकार पाईप तिार करण्िासाठी र्ापरलेल े सायहत्ि, पाईपचा आकार, पाईप सहन करू िकणारा दाब 

(पाईपच्िा सितीची जाडी) िानुसार ठरर्ले जात.े 

 

पाईप तिार करण्िासाठी यिसे, बीड, पोलाद जी. आि. (जस्तयर्लेयपत लोखांड) इ. धात,ू तर पी. हही.सी., प्लॅयस्टक, 

यचनी माती, रेनफोस्ड यसमेंट कॉदक्रट, अस्बेस्टॉस यसमेंट इ. अधात ू र्ापरतात. यििाचे पाईप कमी दाबाच्िा  उदा. 

िुररनल, र्ॉि बेयसन, फ्लिटँक इ. यबडाचे पाईप मुख्ि जलर्ायहनीसाठी आयण साांडपाणी र् मलैापाणी र्ाहून 

नेण्िासाठी, पोलादाचे पाईप उच्च दाबाच्िा रठकाणी उदा. जलर्ायहनी, तर जी.आि.चे घरामध्िे पाईप लाइन करताना 

र्ार्रतात, पी. हही.सी. र् प्लयॅस्टकचे पाईप घरातील पाईप लाईनसाठी आयण साांडपाणी र्ाहून नणे्िासाठी, यचनी 

मातीचे पाईप साांडपाणी र् मैलापाणी र्ाहून नेण्िासाठी, आर.सी.सी. चे पाईप मुख्ि यनस्सारण र्ायहनीसाठी तर 

असॅ्बेस्टॉस यसमेंट पाईप साांडपाणी र् मैलापाणी र्ाहून नणे्िासाठी र् सांडासमधील दयूर्त र्ाि ू उांचार्र हरे्त 

सोडण्िासाठी र्ापरतात. 
 

पाईपसाठी असे रे्गरे्गळे सायहत्ि र्ापरले जात असले तरी घरातील नळकामात मोठ्या प्रमाणात जी.आि. ककर्ा 

ररजीड पी. हही. सी. पाईपचा र्ापर केला जातो. ह ेपाईप १० यमलीमीटरपासून पुढील व्यासाचे र् ६ मीटर लाांबीत 

यमळतात िातील जी. आि. पाईपचा आकार त्िाच्िा आतील व्यासानुसार, तर पी.हही.सी. पाईपचा आकार त्िाांच्िा 

बाहरेील आकारानुसार ठरयर्तात. आजकाल जी. आि. पाईपला पिावि म्हणनू पी.हही.सी. मधील ASTM पाईपचा 

र्ापर केला जातो.  
 

पाईपचा दाब सहन करण्िाची क्षमता पाईपच्िा सितीच्िा जाडीर्र अर्लांबून असते. पाईपच्िा सितीच्िा जाडीनुसार 

जी. आि.पाईपचे ‘ए’ क्लास (यपर्ळा पट्टा) ‘बी’ क्लास (यनळा पट्टा), ‘सी’ क्लास (लाल पट्टा) अस ेतीन प्रकार पडतात. 

िातील ‘ए’ क्लास पाईपची जाडी सर्ावत कमी, तर ‘सी’ क्लास पाईपची जाडी सर्ावत जास्त असते. पी.हही.सी. 

पाईपमध्िे ही क्षमता Kgf/cm2  मध्िे ददली जाते. ती पाईपर्र नमूद केलेली असते. हल्ली घरगुती लाइनसाठी सी. पी. 

हही.सी. र् िू पी हही सी पाईपचा उपिोग केला जातो.  
 

प्लसबग च ेप्रकार : 

१) पाईप च्िा प्रकारानुसार – उदा. G.I पाईप, PVC पाईप इ. 

२) र्ापरानुसार – उदा. घरगुती र्ापरासाठीची नळ जोडणी , घरगुती साांडपाण्िासाठीची नळ जोडणी, 

औद्योयगक नळ जोडणी , िेती नळ जोडणी , र्ािू (Gas) नळ जोडणी , उांच इमारतींची नळ जोडणी इ  
 

 

नळ जोडनीतील महत्र्च ेिाग ( जोड ) आयण त्िाांचा उपिोग : 

 

जोड उपिोग 

T joint  मुख्ि प्रर्ाहनयलकेतनू दोन प्रर्ाह र्ायहन्िाांसाठी  

L-bow 

joint  

प्रर्ाहनयलका ९० अांि कोनातून दफरयर्ण्िासाठी 



68 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

Long 

sweep  

L-bow  

प्रर्ाहनयलका लाांबून दफरयर्ण्िासाठी 

Plan Union Joint  

 

दोन प्रर्ाहनयलका एकि जोडण्िासाठी  

Threaded 

union   

 

 

PVC प्रर्ाहनयलका GI थ्रेसडग प्रर्ाहनयलका 

जोडण्िासाठी  

Compiling joint  

एक यस्थर प्रर्ाहनयलका दसुऱ्िा अयस्थर 

प्रर्ाहनयलकेला जोडण्िासाठी  

Multi-way 

joiner  

 

मुख्ि प्रर्ाहनयलकेतनू ३ ते ४ दसुऱ्िा प्रर्ाहनयलका 

रे्गरे्गळ्िा अांिात काढण्िासाठी 

End cap  पाण्िाचा प्रर्ाह पूणवपण ेथाांबयर्ण्िासाठी 

 

 

Reducer   मोठ्या प्रर्ाहनयलकेस िोटी प्रर्ाहनयलका 

जोडण्िासाठी र्ापरतात.  

 

 

दक्षता र् सरुयक्षतचेी काळजी :  

१) पाईप कापताना उपाांगामध्िे (जॉइांट च्िा आतमध्ि)ेदकती पाईप जाईल दकर्ा उपाांगा मुळे दकती पाईप जाईल 

िाचे मोजमाप करून पाईप कापणे गरजेचे आह.े 

२) जॉइांट करताना पाईप स्र्च्ि करून घ्िार्ा र् त्िानांतर त्िार्र सोल्िुिन लार्ारे्. 

३) सोल्िूिन र्र साांयगतललेी र्ापरण्िाची पद्धत र्ापरार्ी र् आरोग्िाची काळजी घ्िार्ी. 

४) नळ जोडणी करताना पांपाचा र्ापर करणार असल्िास पाण्िाचा दाब यर्चारात घेउन िोग्ि अिा क्षमतेच े

पाईप र्ापरारे्. पाईप कमी क्षमतेचे असल्िास पाईप फुटण्िाची िक्िता असते. 

५) पाईप जोडणी करताना जास्त एल.बो, टी जोड चा र्ापर केल्िास पांपाला जास्त उजाव लागत.े  
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 हरणे अिमत शरदराव  
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तावनातावनातावनातावना    

  



अ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दतअ यास म राबव याची प दत    

हा अ यास मात खालील तीन मु य घटक आहते. 

 

....    घटकघटकघटकघटक    तािसकातािसकातािसकातािसका    

1.  मलुभतू मलुभतू मलुभतू मलुभतू अ या आिण अअ या आिण अअ या आिण अअ या आिण अ संर क    तं ानतं ानतं ानतं ान    ४० ( ६+ ३४) 

2.  मलुभतू अ घटक आिण वे न (मलुभतू अ घटक आिण वे न (मलुभतू अ घटक आिण वे न (मलुभतू अ घटक आिण वे न (    Packaging ) Packaging ) Packaging ) Packaging ) 
तं ानतं ानतं ानतं ान 

१० ( २ + ८) 

  ५० 

 
हा अ यास म पुण हो यासाठी ३५ तास ’ ा यि क’ वेळ व याबरोबर १५ तािसकांचा सै दािंतक वेळ अपिे त आह.े  
अ यास म राबव याची प दत     

’मुलभूत तं ान’ अ यास म राबवतांना ’सै दांितक’ व ’ ा यि क’ असा भेद क  नये. िनवडलेल ेउ पादक काम क थानी ठेवून 
िविवध सै दािंतक व मुलत वाशंी ओळख क न ावी. सुरवाती पासून िव ा याना ’लोकोपयोगी सवेा’ व ’उ पादक कामात’ 
सहभागी करणे आव यक आह.े 

लोकोपयोगी सेवा :  

केवळ ा यि क कर यासाठी हणून ’नमुना’ जॉब कर यापे ा ’लोकोपयोगी सवेा’ दणेे ह े अिधक फ़ाय ाचे असते. आप या 
सभोवता या प रसरा या व समाजा या गरजेनसुार अस ेकाम िनवडावे क  या मुळे जा तीत जा त ा यि के पणु होतील. 
यामुळे िव ा याना य  कामाचा अनभुव िमळेल. ’लोकोपयोगी सेवा’ हा या अ यास ामाचा आ मा आह.े यके ध ा या 
सु वातीला लोकोपयोगी सेवाचंी यादी दली आह.े लोकोपयोगी सेवा दतेांना निवन तं ान वापर याचा य  करावा. 
नािव यपुण क प करणे, दु ती सेवा, व तंूची िन मती व िव  ह ेसव िव ाथाना वहार ान दे यासाठी आव यक आह.े  

  



 

मुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमकामुलभतू तं ान अ यास मा मागील भुिमका    
 
मुलभूत तं ान कोसचे व प  

मुलभुत तं ान हा अ यास म अिभयांि क  , उजा पयावरण , शेती व पशूपालन व गृह आरो य या चार िवभागात 
िवभागला आह.े या पैक  दोन सजीव व दोन िन जव घटकाशी सबंंिधत आहते. वरकरणी दसता हा अ यास म खुप 
जा त वाटेल. हा अ यास म ’हाताने काम करत करत िशकणे’ या प दतीने राबवायचा आह.े या कारे आपण 
पोहायला िशकतो, सायकल चालव यासाठी िशकतो. या कारेच हा अ यास म िशकवायचा आह.े अ यास मातील 
सव सै दांितक भाग व कौश ये िव ा यानी य  कामात सहभाग घेऊन आ मसात करायची आहते. ान 
िमळव याची या ही अशा ’उ पादक कामा’ भोवती घडेल अस े अपेि त आह.े यामुळे ’सै दांितक’ भाग व 
’ ा यि क’ ह े वतं  घटक नसून याचा एक च अ यास करायचा आह.े यामुळे ’काम’ करतांना या येक पायरीवर 
यामागील त वे व माहीतीचा प रचय िव ा याना क न ायला हवा. या कारे िशकव याने केवळ ’कौश य’ ा  

होत नाही तर यामागील दृ ी प  होते. ा यि कांना जोड दे यासाठी व ’असे का ?’ याचे सखोल आकलन 
हो यासाठी सगंणक य ध ाचा वापर ज र करावा. यासाठी इंटरनेट वरील शै िणक ोत (जस े ि हडीओ) चा 
वापर करावा. येक ध ा या शेवटी उदाहरणादाखल काही संदभ दले आहते.  

अ यास माचे फ़ायद े 
१) हा अ यास म ब िवध कौश याचा अस याने िव ा याना यां या भिव यातील क रयची दशा 

िनवड यासाठी मदत होते. अनेक कौश यांची ओळख झा याने तो या या आवडीचे एक े  िनवडू शकतो.  
२) मह वाचे हणजे िविवध अनभुव िमळा याने िव ा या या बु दीम ेला चालना िमळते. िविवध शाखांच े ान 

िमळा याने याला िविवध यामागील मुलभूत त वे व यांचे मह व याची ओळख होत.े  
३) य  वहारात कामे करतांना आप याला अनेक कौश यांचा वापर करावा लागतो. उदा. शेतक-याला 

शेती या ाना बरोबर वीज, मोटार-पंप, खा  संर ण व या, पशूवै क य ान लागते. यामुळे 
अडचणी या वेळी तो माग काढू शकतो. एखा ा फ़ॅि केशन ावसाियकाला जर पो ी बांध याचे काम 
िमळाले तर याला पो ीचे मुलभूत ान ह ेफ़ाय ाचे ठ  शकते. तो िग-हाईका अिधक चांगली सवेा दऊे 
शकतो. ’मुलभूत तं ान’ या िवषयामुळे िव ा याम ये अशा कारचा आंतरशाखीय दृ ीकोन िवकिसत 
होतो. 
 

  



अन�ुम�णका 

िवभागिवभागिवभागिवभाग    : : : : गृह आरो यगृह आरो यगृह आरो यगृह आरो य    

अअअअ.... ....    घटकघटकघटकघटक    पृपपृृपृ     ....    

१ अ येसाठी वापर यात येणारी साधने व उपकरणे. १ 

२ िविवध अ पदाथाची ओळख ७ 

३ अ पदाथ िशजव या या िविवध प त चा अ यास करणे १३ 

४ अ ा ये या िविवध प दती – भाग १ १६ 

५ अ ा ये या िविवध प दती – भाग २ ३३ 

६ या केले या अ पदाथाचा–माक टंग स ह आिण पॅ कंग ४२ 

७ आपला आहार ४५ 

८ अ पदाथातील भेसळ ओळखणे ५४ 
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१  न्नप्रद   े ठी    रण्     णे री   धन े  उ  रणे. 

        ल ? 

 न्नप्रद  े  ठी    रण्     ेण ऱ्     धन ंची / उ  रण ंची ओळख   त्  ंच     र  रण.े  

 न्नप्रद  े  ठी    रण्     ेण ऱ्     धने आ ण उ  रण ंच     र  र  न  घ्     ची   र   आ ण   च्छ  . 

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील  ौ ल् े   ळ णे   े    आ .े 

१.  न्नप्रद  े  ठी    रण्     णे ऱ्     धने/ उ  रण े ज े  ी च   ,     ध प्र  रची भ ंडी,  गेडी (Gas / 

Kerosene stove),  ख णी,   क् र इ. च  उ  ोग   च्छ चेे आ ण   र    ेचे  न     ळ न  र    ेण.े 

२.   धने/ उ  रण ंच     र  रून झ ल्  नं र  न्नप्रद      भ ग आ ण   धन/ेउ  रण चंी   च्छ    र    णेे .  

३.  ै  क्त    च्छ     च ंगल्      ींचे   त्    ज न घे  न, त्   प्रत्     ल   आणण.े  

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

 आ ल्        ंच्   उ   थ ी ,  न्नप्रद  े  ठी    रण्     ेण ऱ्     धने/ उ  रण ंच  प्रत्   उ  ोग  रून बघ  

आ ण ख ली ददल्  प्र  णे  नरी ण  क्त    ण   र  ----   

 नरी ण  क्त  :   ैक्ती    च्छ   
 

  द्य र्थ   च ेन   :……………………………………………..  इ त्त  : ……………………. 

 

 .    दे्द  ो न  ी 

१   ळे        च्छ  रण्    ठी   रे ी     ध  आ  े   ?   

२     ध  ल्  न ंर  नजां     ेल ेज        ?   

३  न्न     ळण्     ी   च्छ     ळली ज   े   ?   

४     ची नख े    न नले ॉ ल        ठे        ?   

५     रु  ल   च्छ   दररोज बदललले     ो     ?   

६   भ ग        र  न    च्छ   पॅ्रन    रल  ज  ो    ?   

७ प्र त्      र  न   डे ह रच   ोग्     र  ेल  ज  ो    ?   

८ प्र त्      र  न    द्य र्थ   ल   दी / खो ल  /     / ड  री       ैी  ोण   आज र 

आ  े   ? 

  

९ प्र त्      र  न    द्य थी नख ेख ण े/ न     बोटे घ लण े/ डो े ख ज ण े    रंख्   

द     र       ? 

  

१०   द्य थी /   द्य थीनीं  ठी    तं्र   च्छ   ग ृ   लॉ रची  ो  आ  े   ?   
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  धन े/ उ  रण े  चंी   च्छ   

  भ ग च ेन   :……………………………………………..  ददन  ं : ………………… 

 .    दे्द  ो  न  ी 

१   धन े/ उ  रण े  च्छ आ  े    ?   

२   धन े/ उ  रण नं   फे्टी ग ड  आ  े   ?   

३   भ ग  ील   धन े/ उ  रण े  चंी   डंणी  ोग्  आ  े   ?   

४ प्र त्      रण्    ठीच ेटेबल क       रण्     णे री   धन े/ उ  रण े    थ  ( चर  

न गलेले)े आ  े    ? 

  

५   द्य   उ  रण ेथ्री ीन प्लग     द्य   रोध    रण   क्त    र   ललेी आ  े    ?   

६ भ डंी   च्छ  रण्   ठी    तं्र    थ  ( ीं ) आ  े   ?   

७ भ डंी   च्छ  रण्    ठी भ डं्य ची    डर / भ डंी घ  ण्  च    बण   घ  णी उ लब्ध 

आ  े   ? 

  

८ द चन  ीं  च     र   च्छ   ग ृ   न आल्   र     ध ण्    ठी  ेल  ज  ो    ?   

९   डं  ण्  ची  ोग्    ल्  े ट ल  ललेी आ  े   ?   

१० ग ॅ   लेंडरच     र झ ल्   र   लेंडर     थ  बदं  ेल ेज   े   ?   

 

  भ ग ची   च्छ   : 

 .    दे्द  ो  न  ी 

१ फर ी   च्छ  ोरडी आ  े   ?   

२   भ ग     रे   उजडे   खळे ी     आ  े   ?   

३   भ ग   ध ळ (उ  रण  ंर, फर्मनचर  र) दद   े   ?   

४   ि      ंत्रण ेब   ललेी आ  े   ?   

५   भ ग  ील छ  च  भ ग   च्छ, ज ळी – जळ टे    चर  न  डलले  आ  े   ?   

६   भ ग     ण्  च्     ण्  च  नळ आ  े   ?   

७  न्न  द थ     र  रण्  ची ज ग    भ डंी ध ण्  ची ज ग     रठ  णच्   सभ ी र ट ईल्  

ब   लले्   आ  े    ? 

  

८   रे    खं् ने े   ोग्  रठ  णी  च-  च ेडब्ब ेआ  े    ?   

९     न ेउघडझ    ोण र  /     ंझ  ण बंद  ोण रे  चर्   च ेडब ेआ  े    ?   

१०   भ ग   उंदीर, झ रळ,   ल इत्  दींच्         च्   ख ण  आ  े    ?   

 

 नरर ण : (  द्य र्थ  ां  ठी) 

 न . .   धन े/ उ  रण च ेन     धन े/ उ  रण च  उ  ोग   धन े/ उ  रण े   र  न  घ्     ची 

द   . 
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     ं  ठी   चन    

     ंनी आ ल्     भ ग   उ लब्ध   लले्     ां   धन ेआ ण उ  रण ंच    द्य र्थ  ांन  प्रत्   उ  ोग  रून द ख ण े

  े    आ .े  
 

    त्  : गृ  आरोग्    भ ग  ील   धने / उ  रण.े  (ओह न,   क् र,  ख णी, प्रे र    र,   चेची ब टली, द चन बॅलन् , 

  ंड ी /  क्कड, भ ज्    चरण्  च  बोड ,  ोलण,े   टलची   री इ.)  

  ेच ह्य    धन ंच  / उ  रण ंच     े आ ण उ  ोग  र  न  घ्     ची द    (  च्छ   आ ण   र   

उ    ोजन ) ह्य   र चच    रून ,   द्य र्थ  ां ड न  ृ ी  रून घणेे   े    आ .े 

     ंनी   द्य र्थ  ां ी त्  ंची “ ै  क्त    च्छ     च ंगल्       ी” ह्य बद्दल चच    रून      ी देणे   े     आ .े  

 

आ ृ ी 1.1 भ ज्    टटग बोड  
 

उ  ोग -  द थ     र  रण्   ठी भ ज्   फळे     त्   

आ  र    चरुन घणे्    ठी 

 

 

 

आ ृ ी 1.2 इल ेक्र  ओह न 

 

उ  ोग -      ब   ट इ.  द थ  भ जण्    ठी (बे  

 रण्    ठी) 

 

 

आ ृ ी 1.3  ड -फ्र    नॅ 
 

उ  ोग -   द थ   ळण्    ठी 

 

 

आ ृ ी 1.4  लॅो फ्र    नॅ 
 

उ  ोग -  द थ  थोडे  ले ट   न  र  न घणे्    ठी 
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1.5  जेटरग    
 

उ  ोग -      त्   ोज न घणे्    ठी 

 

 

आ ृ ी 1.6   जेटरग    न 

उ  ोग - बेक ग    डर,  ीठ,   खट   ं  रख े द थ  

 ोज न घणे्    ठी. 
 

               

आ ृ ी 1.7 द चन बलॅन्  

 

उ  ोग -     त्  च े जन  रण्    ठी 

 

 

                 

आ ृ ी 1.8 द  णी 
 

उ  ोग - फळे, खोबरे  ख  न घणे्    ठी 

 

 

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

१.१)  ग ृ आरोग्    भ ग   प्र त्      र  न  घ्     ची द     

१)  द थ     र  र      न    च्छ द चन     ॅप्रन   डोक्   र टो ी    र  ी. 

२)  द थ   र प्रद     र  न        च्छ ठे   े .   ेच    र  द थ      ळ  न  आ श्   ेन   र   नॅ्डग्लोह जच  / 

च च  /  च ट्य च     र  र   . 

३) प्र त्      र  न  आ श्    े         त्      धने ज ळ     ी . 
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आ ृ ी 1.9   क्ष्  ज ं च्     ढी र      न च   ोण र   ररण    

आ ृ ी 1.10     

४)   भ ग   गॅ    लेंडर   ल्     ो प्र त्     नं र बंद  रुन ठे    .  टोह    ल्    त्  ची च  ी  ैल  रुन 

ठे   ी म् णजे रॉ ेल ब  रे  ेण र न  ी. रॉ ेल ठे ण्  च   ॅन ख द्य  द थ ां    न द र ठे       त्   र लेबल ल    े.  

५) प्र त्     ं  ठी ल गण रे ख द्य चे  ोरडे     त्  बंद बरणी  लेबल ल   न ठे   े. 

६) दफ्रज ध्  ेन   ं   द थ  प्लॅ  ट      ी  घ ल न क    झ  ण ल   न ठे   े. दर आठ ड्य ल  दफ्रज   च्छ  र   .  

७)   भ ग  ील प्रत् े   द थ  घेण्    ठी    ंत्र च च     र   . 

८)  न        र    ेण र्     द थ ांन  लेबल ल    े. रॅ  ध्  े ोग्  ज गी ठे   े. 

९)  द थ     र झ ल्   र  ॅ   रून त्   र  द थ     र  ेलेल्   दद   च  ददन ं ,  द थ  चे न  ,  ो द  ी दद   

ख ण्   ोग्  र  ील  ो ददन ं   ल    . 

१०)   भ ग  ील  खडक्  ंन  ज ळ्         . उंदीर, झ रळ,     ,   ल,  चलटे इ. च  प्र  बंध  ेलेल       . 

११)  द थ  बन  न झ ल्  नं र   भ ग,   भ ग  ील    रलले ेटेबल   ज ीन   च्छ  र  े. 

१२)   भ ग  ोड  न  थ्री  ीनच े ॉ ेट         जेची उ  रण ेबंद (Un Plug)  रुन ठे     . 

 

१.२)   च्छ   :  

 आ ल्   आरोग्  ची जब बद री  प्रत्  ररत्   

   ं     रण र्    र ( न्न द थ     र  रण -   र) 

   .े त्    ळे  े    र  र  न       र  रण्  च्   

रठ  णी आरोग्  च्   दषृ्टीन े      र       ध्द ीन े

  ळजी घेऊन         ळणी  र  ी ल ग .े  

 न्न द थ     र  रण्  च्   रठ  णी  गळी डे 

  च्छ     ण े आ श्   आ .े त्  दषृ्टीन े    ली गोष्ट 

म् णजे   े    र  रण र्     क्तींची  ै  क्त    च्छ  . 

आंघोळ  ी      ध रण ण े  गळे  र   च  ण नख े

   णे   े  त् ं  जरुरीचे आ .े नख ं ध न   ंख्  जं   

 ण े , भ जी   जथे  जथे        रल  ज  ो   थ े  थे 

प्र े   रु      . भ ज्    चरण्     ी   च्छ ध   न  र 

घ्   ल     च  ण त्    चरल्   र लगेच   ज   ल  

    . न  ी र त्   ील जी न त्त  ंच  न    ो ो. 

भ ज्    चरुन झ ल्   र   ळी,   री, लगेच ध   न 

ट    ल    ी. द त् े   ेळ   ी   ीच ठे ली ज  े आ ण 

जं    ठी ए  आ र्   ज ग  बन .े 

 आज  ल बंद डबे आण न  ॅन ओ नरच्      य्  ने 

उघड न त्   ील गोष्टी    रल्   ज    .     ॅन ओ नर 

ध  ल  ज   न  ी.  ेह   त्        ध्  े जं     बड ोब 

  र   .   क्ष्  जं  ंच्     ढी  ठी ५  े.  े ६३  े. 

     न आ श्      .े         न च्   रेंज ल  ‘डेंजर 

झोन’    ेम् ण   .  

 म् णजे         न    न्न ल  र खर ब  ो े.   क्ष्  

जं  ंची   ढ १५  े.   े४९  े.         न   झ  ट्य ने 
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 ो े.    ं    घर  ील    रीर चे      न   च रेंज  ध्  े ोड .े   क्ष्  जं  ंची  ंख्   दर  ी    नीट ल  द प् ट  ो े. म् णज े

आ  च्    ण ल  जर एख द्य  गोष्टी  ए    क्ष्  जं     ेल  र     रे आठ       त्  ंची  ंख्   ज ळ    १  ोटी ६० ल ख 

ए ढी झ लेली    .े  

आ ण म् ण नच उरलले ेन   ं   द थ  दफ्रज ध्  ेलगेच ठे   े. दफ्रज ध न   ढल्   र  े  क्     क्   ल  र    रण े

  ळे  द थ   क्  ो च ंगल ेगर   रुन ख णे    गोष्टी आ ज  न  र    ल ग   .   क्ष् जं  ंची   ढ दफ्रज ध्  े धम्   ग ीन े ो  े

  उष्ण ेच्   प्रद  ेने  े  र    म् ण न    गोष्टी  रण ेआ श्      .े    ेर् ः   ं  चे  द थ , द ध   द ध चे  द थ    

  ज लेल े न्न द थ    ंची फ रच   ळजी घ्   ी ल ग ,े   रण     द थ ां ध्  े  क्ष्  जं  ंची   ढ जलद रर ीन े ो े.   क्ष्  

जं  ंन  आ श्     ण रे  ोर्   त्त      द थ    ज         . ओट     ण्  ंचे फड े,        ण्  च  नॅ  ीन       ांची 

  च्छ   र खणं गरजेच    .े  

 भ डं्य चंी   च्छ   : आरोग्  च्   दषृ्टीन े रर  ण  आ ण उत्त  च ीच     ं     रण ं  े ज  ं   त्त  च    ,ं     ंच 

  त्त  च     ं   ं    ची भ ंडी   च्छ ठे ण.े 

   बण    डटजांट     ळे   ण्  च   ृष्ठभ गी    ण (Surface tension)   ी  ो ो.     ण्  चे रेण  भ ंड्य ंन  

 च ट न ब लेल्    न्न ण ं ध् े ल  र   रु       त्    ळे   े  ण भ ंड्य     न ल  र   ट न  ेगळे  ो   . भ ंडी 

घ  ण्  ची    डर, द्र   ( लदिड  ो ), ब र    ध्  े  डटजांट   ल्  न े े    रल्  न ेभ ंड्य ंच   ेल ट ण   नघ न ज ऊन 

भ ंडी   च्छ  ो   . नॉन  ट  भ ंडी,   चेची  ो भ ं  भ ंडी,     ठी न  लॉनची घ  णी,   ेच   टलची    ेली,   टं, 

  ट्य      ठी   ॉचि ईट (खरखरी  घ  णी)  र लोखंडी   े  ढ       ठी   रेच्   घ  ण्  ंच  उ  ोग  र    े ो. 

 भ ंडी ध ण्    ठी गर    णी    रल्     ी ज    ल  र   च्छ  ो   . गर    ण्  चे      न ज      ल्  न े

भ ंड्य  रील घट्ट   थ ी ील  ेल    ळ  ोऊन   बण च्     ण्  बरोबर ल  र   हून ज ऊ    े.  ीठ  भज लेल े ोण े ी 

भ ंड ध   न    त्र ख   गर    णी    रु न .े   रण त्        न ल   ीठ   ज न आणखीनच  च ट न ब  े.  

   ंब्  च    े ील क      ण्   ील आम्लध ी घट  ं ी  ं    आल   ी, क्  प्र  क्लोर ईड    र  ो े   च   ं    

  ण्   ी  ोऊन    ड्रोक्लोर ईड आम्ल   क्  प्र  ऑक्  ईड    र  ो े.    ड्रोक्लोरर  आम्ल   ंब्   ी   द     रुन   न्   

क्  प्र  क्लोर ईड    र  र .े    र     न    द   ं  ळे   र ट     ळ ट थर   ंब्  च्   भ ंड्य  र ज    ो ो.    थर 

सचचे ील ट ट रर     ॅ  ड   ळे  नघ न ज  ो म् ण न    ी   ंब्  ची भ ंडी घ  ण्    ठी सचच    र     .    े ग णध   

  लले्      डरी  ल्ली ब ज र     ळ    त्  ंच     र  ध्    ेल  ज  ो. 

  ध्   बर्   च घर ं ध न प्लॅ  ट ची भ ंडी    रली ज    . प्लॅ  ट च्   भ ंड्य  ध् े  त् ं    क्ष्   छद्रे      .    े

भ ंडे जर  गर  झ ल े     त्    छद्र ं ध्  ेटो ॅटो ॉ    रख्    द थ  चे  ण ज ऊन ब     आ ण  ग त्   भ ंड्य ंच  रंग 

बदल ो    ेभ ंडे गर    ण्    ध  ल े र  छद्रे ज     ोठी  ोऊन  ॉ चे रेण  खोल र ज ऊ      . त्    ळे   ी भ ंडी थडं 

  ण्    ध    ी  म् णजे  छद्र ेआं   च   ोऊन आ  गेलले े ॉ    रख्    द थ ांचे  ण ब  ेर  ेईल   भ ंडे    ी प्र  णे   च्छ 

 ोईल.  

    ं   घर  ील उ  रण े     ळ  न  ी ख     ळजी घ्   ी ल ग .े     ो ेह , ओह न, टो टर,   े थंड 

झ ल्          फ  रु न  े.  ॉटर दफल्टरची   च्छ    रचे र  र  ल  ल ग .े दफ्रज ध्  े ठे ण्  च्   गोष्टी झ   न 

ठे      म् णजे  ेग ेगळ्   गोष्टींचे     ए  े  ंन  ल ग  न  ी . बटर  रख्   गोष्टी घट्ट ग ंड ळ न ठे      आम्ल   लले्   

गोष्टी    ॅल्     न   फॉईलने झ    न  फॉईलच        द थ  ल   ोण र न  ी   ची   ळजी घ्   ी. 

    ं     र  न    च्छ     ॅप्रन    र   .        ण्    ठी एख द    च्छ नॅ द न / टॉ ेल      ी ठे    .   ेच 

भ ंडी, च चे, प्लेट ्    े        त्  घ   न ध  ल्   र   च्छ     न ठे ण्    ठी एख द    च्छ नॅ द न / टॉ ेल ठे    .  ो 

दररोज   च्छ ध   न   ळ  णे आ श्   आ  े न् थ  त्     न्न चे  ण र     . 
 

  धन े/ उ  रण े  चंी ओळख   उ  ोग : 
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२.१)    रण्     णे री भ डंी, उ  रण,े   धन ेत्  चंी   च्छ        ध गरी : 

 न ेल   लेल े टेनले    टल च ंब  ल   चट   न  ी.   चे  े गंज  ी न  ी. ७०  े.  े ९८३  े.   ां   ोणत्   ी 

     न ल   टेनले    टल उत्त  र   .ं  

  बं ेउत्त  उष्ण          न  गळी डे    न उष्ण     र   े म् ण न  टेनले    टलच्   भ ंड्य ंच्    ळ ल  ब  रेुन 

  ंब्  च  थर दे   . त्    ळे भ ंडी ल  र          इंधन ची बच   ो े.  टेनले    टल जलद उष्ण       न ल्  ने 

 ळ ल    ंब्  च  थर न ेल  र    लेे      ल   ेळ ल ग ो.        टेनले    टल ध् े उष्ण    गळी डे    न   र  

न  ी. त्    ळे    ले्  चे    ी भ ग ज     र    ी भ ग   ी          ज       लले्   भ ग ल   द थ   च ट न  ो  र   

   ो.  

ज ळज ळ   ंब्  इ  ीच उष्ण           ॅल्     न    ध् े    .े त्    ळे भ ंडे चट न     े  रं   ख        न ल  

  ॅल्     न  चे   क्ष्   ण  न्न      ळण्  ची  क्       .े   ेच  न्न  ील आम्लध ी  द थ   ी त्  ची र     न  

  द    झट न  ो े,  े आरोग्  ल        र     .े त्    ळे  क्  ो   ॅल्     न  ची भ ंडी    ं      ठी    रु न े . 

 गदीच   रर       ल्    त्     द थ  बन  न  ो लगेच द  र्      टलच्    थ     चेच्   भ ंड्य     ढ न घ्    . 

नॉन  ट  भ डं्य        ी न घ ल   न   ीच गॅ  र ठे  न ख   गर   रु न  े  न् थ  त्   ध न       र       ब  रे 

 ेण्  ची  क्       .े   ेच चरे  डलले ेनॉन  ट  भ ंडे  धी ी    रु न े. ददलले्   थर चे   क्ष्     डे    चर्   ं ध् े   ट न 

 न्न      ि   ोऊ          े आरोग्  ल        र     े. 

  बं्      ळेच्   भ ंड्य     ज लेल   द थ   ळ   न े म् ण न त्  ंन  आ  न  ल् ई  र     थील   न   गर   ंचे 

  िण    रुन त्  च  ले  आ  ध् े भ ंड्य ल  ददल  ज  ो.  थील म् णजे रटन   न   गर,   ो न       ळे क्लोर ईड 

रटनच  ले  च ंगल  ब  ो. न   गर   ळे त्  च     ळणसबद  ख ली  े ो. न   गर   ळे भ ंड्य  र ए  प्र  रची  झलई  े े. 

 न्न  धल्   आम्ल द थ ांची रटन ी र     न    द     ो  न ल्  ने  द थ    र    र     .  ळ   न  ी   ण  ल् ई 

 ेलेल ेभ ंडे    रुन    रुन    ले    ी  ो ो.     ेळी  ो     थ  ददल्        भ ंडे    रु न े.  

 ळण्    ठी लोखडंी  ढई, फोडणी  ठी लोखंडी  ळी,  ोळ्  ं  ठी लोखंडी         लेभ ज्  ं  ठी लोखंडी  ढई क    

खोल       ंच     र  ेल्    लो    ळण्     द   ो े. फक्त         गंजण र न  ी    ची   ळजी घ्   ी. 

 

   ध्     

प्र.1 ल    रण े ल  . 

१.  टेनले   टील भ ंड्य ंच्    ळ ल  ब  रेुन   ंब्  च  थर    दे    ? 

२. चरे  डललेी नॉन  ट ची भ ंडी       रु न े  ? 

३.    ं     रण र्      क्तन ेनखे    ण े त् ं  जरुरीचे आ  े   ?   ेल  र   रण  ल  . 

४.    ं      ठी  क्  ो    ॅल्    न   ची भ ंडी       रु न  े ? 

५.  ळण्    ठी लोखंडी  ढई,  ोळ्  ं  ठी लोखंडी           र     ? 

६. भ ज्    चरल्   र लगेच   ज     . 

७.  न्न  द थ     र  रण्  च्   रठ  णी   च्छ     ण ेआ श्      .े 
 

प्र 2 र    त्   ी   त्    े ल  . 

१.  टेनले   टील च ंब  ल   च ट  न  ी. 

२.   ंब्   े   ज    उष्ण           ॅल्     न   ध्  े   .े 

३. ओह न, टो टर  ी उ  रण ेथंड झ ल्  नं र   फ  र  ी . 
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४. भ ंडील ध ण्    ठी गर    णी    रल्     ी ज    ल  र   च्छ  ो   . 

५. भ ज्    चरुल झ ल्  नं र   ण्  ने   च्छ ध      .  

६.   क्ष्  जं  ंन  आ श्     ण रे  ोर्  त् े द ध     ं  चे  द थ      ज          म् ण न  े ल  र खर ब  ो   . 

७.  ोग्   न्न,   णी        न   ळ ल्      क्ष्  जं  ंची  ंख्   दर २०    नट ल  द प् ट  ो े. 

प्र. 3 र   ोग्  जोड्य  ल    

   ‘ ’ गट          ‘ब’ गट 

१.  टेनले  टील   बीड 

२. नॉन  ट  भ ंडी   रबर 

३. उत्त  उष्ण          रेची घ  णी 

४. लोखंडी   े     ंबे 

प्ल   ट  

 न ेल 

न  लॉनची घ  णी 
 

प्र. 4 थ   थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१. गृ आरोग्    भ ग   प्र त्      र  ंन  घ्     च्    ोणत्   ी   च दक्ष्र    ल  . 

२. ‘डेंजर झोन’    ल  म् ण    ? 

३.   क्ष्  जं  ंची   ढ झ  ट्य ने   ी  ो े. 

४.  ोणत्        न     क्ष्  जं  चंी   ढ झ  ट्य न े ो े ? 

५.  न्न द थ  खर ब     ो    ? 

६.   ज  लेल े/ न   ं   न्न द थ  थंड ज गी    ठे   े  ? 

७.    ं   घर      ररर च्        न     क्ष्  जं  ंची   ढ झ  ट्य न े    ो े ? 
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२.    ध  न्न द थ ांची ओळख  

 

        ल ? 

 

आ ल्   रोजच्   आ  र  ील     ध  न्न द थ  चे ग णध   आ ण त्   ील   त्  ची  न्नघट े ओळखणे.  
 

   े    ौ ल्  े

 

     ठ     म् ी ख लील  ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

१)  न्न द थ     रण्     ी  ै  क्त    च्छ     च ंगल्      ींचे   त्    ज न घे  न , त्   प्रत्     ंल   आणणे.  

२)    : च्   आ  र च्   नोंदी ठेऊन,  न्न घट  ंचे  गी रण  र    णेे. 

 

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

 

१)    : च्   ७ दद   च्   आ  र ची ख लील प्र  ण ेनोंद ठेऊन, आ  र  ील  न्नघट  ओळख  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. न    : _________________________________    :____________ 

2.  ध्  चे  जन :__________kg   

3.  ध्  ची ऊंची : ____________cm. 

4.   म् ी रोज ख     लले्   घन आ ण द्र :  

a.    ळ ( ेळ): __________a.m.  

आ  र  ील घट : __________________________ 

b. द   र ( ेळ): __________p.m.  

आ  र  ील घट : __________________________ 

c.  ंध्    ळ ( ेळ): __________p.m.  

आ  र  ील घट : __________________________ 

d. र त्री ( ेळ): __________p.m.  

आ  र  ील घट : __________________________ 
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ह्य   द्ध ीन ेरोजच्   आ  र ची नोंद ख लील ददलले्    क्त्   प्र  ण ेठे   -  

 दद    1 दद   2 दद   3 दद   4 दद   5 दद   6 दद   7 

न श्    

  

    

द   रच ेज ेण   

  

    

 धल्     ट्टी ील 

न श्   
 

  

    

र त्रीच ेज ेण   

  

    

द्र   द थ  (च   , 

द ध इ ) 
 

  

    

 

 

आ ल्   आ  र  ील   त्  च्    न्नघट  चंी नोंद ख लील प्र  ण े र  –  
 

दद       ध ध न्  
 डध न्  / 

ड ळी 

द ध   द ध च े

 द थ  

प्र  णज्  

 टण,    ,े 

 ोंबडी,  डंी 

भ ज्   

 

फळे 

 

 ले ब    ले / 

    

 

ग ळ /   खर 

 

इ र 

1 

     

    

2 

     

    

3 

     

    

4 

     

    

5 

     

    

6 

     

    

7 

     

    

 

२) गृ - आरोग्    भ ग  ील     त्  /   धन ंच  उ  ोग  रून,     ध  न्नघट  ंच  उ  ोग  रून एख द   द थ  

   र  र  - उद  .   ंद ळ ची  खचडी. ( न्न द थ    ज ण्     ीची  ै  क्त    च्छ     च ंगल्      ींचे   लन 

 रणे   े    आ .े)  
 

     ं  ठी   चन    

 

   ढील  ोणत्   ी ए     र्   र   द्य र्थ   चे प्रबोधन  रून  के्त , प्र ंग न ट्य इ    र  रून  ंब ध    र्  

        ेईल– 

१) ज      रीरर   ष्ट  रण र्   ंनी ज     ॅलरीजच  आ  र घ्   ल         ेआ  र  स्त्र   ंग े.  ण प्रत्     ज    

  रीरर   ष्ट  रण र्   ंचेच उत् न्न   ी     ेआ ण त्    ळे ज्  ंन  ज     ॅलरीजची गरज आ  े   ंन च  न्न   ी 

 ॅलरीजचे   ळ े,     र् ीची      ी   द्य र्थ  ांन    ंग . 
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२)   रीरर   ष्ट   ी आ ण      ॅलररज  क्त  न्न ज   ,     ळे  ध  े , ह्रद रोग इत्  दी आज र     ो     े 

  द्य र्थ  ांन    ंग . 

३)  ॉ ल   ेलेल े ध न् ,    िीड ध न्  आ ण ग  र न   ण ंच ध न्     ील  ॅलरीज    ोर्ण  ल्  ंची   लन  

  द्य र्थ  ांन    ज   न   ंगण.े 

४) ज्  ल   ट न  ीड ल ग  े े  न्न ज     ोर्     .े जे द ड्य ंन   ळ ं   े  ण  ल   ळ  न  ी,   ण      िीड 

आ ण  ॉ ल   ेलेल े न ृष्ट  न्न ज    क    देऊन खरेदी  र ो,   े  ंगणे. 

५)  रीर च्   दर द लो  जन   ग े१ ग्रॅ  प्र थन  न्न   न   ळ ले     जे. म् णजे ७० द लो  जन च्    क्तील  रोज 

७०ग्रॅ  प्र थन ंच    र ठ  आ  र   न ह   ल     . 

६) प्रत् े  प्रौढ  क्तील  रोज १५  े ५०  ग्रॅ   िग्ध  द थ   न्न   न   ळ ले     जे . 

 

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

 

 न्नघट    त्  चं े      : आ ल्    रीर च्     ढी  ठी आ ण उत्त  आरोग्  र खण्    ठी आ ण    न्न ची जरुरी     े

 न्न       आ ल े  रीर उबद र र  ण र न  ी.   ेच  रीर े ी आ ण उ ींची   ढ  ोण र न  ी.  न्न       आ ण   

 ोणत्   ी द     रणे   क्   ोईल.  ी       त्त  ची    े  रण्    ठी आ ल्  ल  आ श्     ी  ोर्   त्  

(Nutrients) आ ल्    न्न  ध् े      .  
 

 ोर्   त्  :  जी  ंच्     ढी  ठी  त्   श्     ण री आ ण  जी  ंच्   च   च  द  े  भ ग घेण रे  न्नघट  म् णजे 

 ोर्   त्  (Nutrients)  ो .   ंचे  गी रण   ढील प्र  णे  र   . 

 बोद  (Carbohydrates), प्र थन े (Proteins),  िग्ध (Fats), जी न त्त े (Vitamins),   र (Minerals)     णी 

(Water) 

 नर नर ळ्    ोर्   त्  चं े रीर  ील      : 

१) प्र थन े (Proteins) : प्र थन ं  ळे   ख्  ः   ढत्         रीर ची   ढ  ो े. नं रच्   ब ब ी   रीर ची  नत्  

 ोण री झीज भरुन   ढली ज  े.      रण्    उज     ळ .े १ ग्रॅ  प्र थन ं    न ४  ॅलरीज इ  ी ऊज     ळ .े 

        प्र थन ं  ळे  रीर ं ग   द      रळी  च ल   . रोगप्र    र  क्ती च ंगली र   े. प्र थने  च  ल   ेळ 

ज    ल ग    ल्    ळे भ  ेचे  न  रण ज      ळ   ां   ो े.   ण  च्    ेंद ची ९०%   ढ  ो गभ    थ े 

    न च  ो  े म् ण न गभ   ी  स्त्रल  भर  र प्र थन ंची आ श्        .े उत्त  दज  ची प्र थन े द ध,  ंडी   

  ं    री  द थ    न   ळ   .   ेच ध न्    ड ळी ए  त्र   ेलेल्    द थ    प्र थन ंच  दज     ढ ो. 

२)  िग्ध  द थ  (Fats):  ेद (Fats)   ंच    ख्  उ  ोग म् णजे  े भर  र ऊज     र    . १ ग्र ॅ  िग्ध  द थ      न ९ 

 ॅलरीज इ  ी ऊज   (उष्  ं )   ळ .े  िग्ध  द थ   च  ल  ज     ेळ ल ग    ल्    ळे त्  ंच्  हद रे भ  ेचे 

 न  रण ज      ळ  ो .े ‘ ’, ‘ड’ ‘ई’   ‘ ’    जी न त्त  ंच्   उ  ोग   ठी  िग्ध  द थ  चेच   ध्   ल ग े.    

 द थ    ळे ( ेल,    ,    , लोणी)  न्न ची च    आ   द   ढ ो. 

३)  बोद े (Carbohydrates):   ष्ठ    द थ   चन ल   ो ी आ  े. त्  ंच्    ळे  रीर   ऊज   ल  र  न   ण  ो .े 

उजे  ळे आ ण        र  ल   क्ती   ळ े. १ ग्रॅ   बोद े     न ४  ॅलरीज इ  ी ऊज     ळ .े    ी 

 बोद  ं ध् े  ं   (चोथ ) फ र    ो. त्    ळे  ोट   फ र  ण्       ोले टेरॉल   ी  रण्     द   ो े. 

जी न त्त  े(Vitamins) :   चे दोन   ख्  गट आ  े. 

१)  ले     रघळण री : ‘ ’ ‘ड’ ‘ई’ ‘ ’  

२)   ण्      रघळण रे : ‘ब’   ‘ ’ 
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 ) जी न त्त  ‘ ’ :   चे      म् णजे   ढत्         रीर ची    ेर् ः ब ंध्  ची   ढ  रणे. दषृ्टीची  ंत्रण  

       ठे णे आ ण     न ज        ंची  ं त्  च    र    ठे  न आरोग्    ंभ ळणे. 

आ) जी न त्त  ‘ब’ :    ए  ण १२ जी न त्त  ंच       आ .े त्  ंचे दैनंददन प्र  ण  त् ल्    ल े  री      

  त्त  चे आ .े  न्न चन चे    ज्ज  ं थेचे        रळी  च ल ण्  चे       र े. रक्त े ींच्    ोग्    ढी 

 री   ‘ब’ जी न त्त  ची आ श्     आ .े 

इ) जी न त्त  ‘ ’  :   चे      म् णजे रोग ंच      ी प्र    र  रणे.   डे, द     ंचे आरोग्  र खणे. 

रक्त    न्       थ ी  ठे णे. 

ई) जी न त्त  ‘ड’ : आ ल्    रीर    ॅ ल्    आ ण फॉ फर चे  ोग्  प्र  ण र खण्    ठी   ेजी न त्त   त् ं  

  त्त  चे आ .े त्    ळे   डे   द     ंच्       न  ध् े त्  च   ोठ    ट  आ .े 
 

जी न त्त  े  त्  चं ेस्त्रो  : 
 

जी न त्त  स्त्रो  

  द ध, लोणी,  ंडी;   ळी, न रंगी, ल ल फळे आ ण भ ज्       र     लेभ ज्   

ड     प्र   ,  ॉड  लह र ऑईल. 

ई  न   ी  ेल, गहू,   र     लेभ ज्  . 

 े   र     लेभ ज्  ,   ृ , चीज,  ंडी, आ ड्य  ील जी  ण . 

ब ध न् , ड ळी,  ेल ब  , द ध,   ं ,    े, उ ड    ंद ळ,   र     लेभ ज्  , आ ड्य  ील जी  ण  

    जी फळे, न   ज लेल्   भ ज्  , सलब   गी  फळे,  ेरू, आ ळ ,  ोबी,  ोड आललेे ध न् . 

 

  र (Minerals):  रीर ची   ढ  ोण्    ठी आ ण उत्त  आरोग्  र खण्    ठी आ  र   न    ी   ेंद्री    लद्र े,   र 

 थ    ं  ग े  ंच    र ठ   ोणे आ श्      े.   न ी  रीर  ील    भन्न     ां  ठी       र  ोर्   त्  ंची गरज    .े 

उद .   डे, ि    रक्त े ी   ंचे घट  द्र  म् ण न   ेच च   च  द  े  ठी   र द्र  ंच  उ  ोग  ो ो. 
 

  र  क्त च स्त्रो         
 

  र / 

 ोर् द्र  े

स्त्रो      े

 ॅ ल्     न    ज:   र     लेभ ज्  , न चणी, 

छोटे    े,   ड   

प्र  णज: द ध आ ण द ध चे  द थ  

 ॅ ल्      े   ड च्   आ ण द   ंच्   

    न   ठी  त् ं    त्त  चे आ .े  ॅ ल्      े

ि   ंचे आ  ं चन, प्र रण  न ं त्र   र ,े हृद , 

ि    आ ण चे    ं    ंच्           ॅ ल्     द  

 र .े ए  ण  ॅ ल्     ै ी ९०%  ॅ ल्    

  ड ं ध् े    न त्    ळे   ड ंन  आ श्    ो 

 ठीण ण   े ो. 

फॉ फर   न    ज :   र     लेभ ज्  , घे ड , 

ग जर,  ळंबी इ. 

प्र  णज  : द ध,    े,  ोंबडी,  ंडी इ. 

  डे   द     ंच्       न   ठी जन  द्र  

न्   क्ल  आम्ल च्   घडणी  ी   े ए    त्त  चे 

  लद्र  आ .े ऊज  भरर    े. 

ATP    र  ोण्    ठी   त्त  चे आ .े 

लो   आ ल्   आ  र  ील लो  दोन   रु    

   .े 

रक्त  धील    ोग्ल बीन क    ि   ं धील 

   ोग्लोबीन ध् े लो    ेऑ क् जन   न चे      
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 ी लो  (Heme iron)   लो   

 ी लो    े रक्त     ज च ंगल्   प्र  रे 

 ोर्ल ेज ऊ    .े   ृ   ध् े ी   े  ज 

 ोर्ले ज ऊ    .े  ी लो  ख लील 

 न्न   न   ळ .े 

प्र  णज :  ंडी,  ोंबडीचे   ं ,    े   ृ  

( लह र) इ. 

 न    ज : ेंग , ध न् ,े र ज  ,   र   

  लेभ ज्  ,  न   , ग ळ, खज र इ.  

 र .े ऊज     क्त  रण र्    च   च   ध् े 

 बोद  ंच्   ऑ क् जन द  ेल  लो   द   र .े 

प्र  रोध  ं थचे्   (Immune System)       

लो   द   र .े 

आ ो डन  न    ज :  न्न  ले आ ो डनचे प्र  ण 

  े  न   ी ज्   ज  नी ध् े   ढ    

त्   ील प्र  ण न   र बदल     .े 

   द्र चे   णी आ ण   गरी  न   ी 

 ोठ्य  प्र  ण   आ ो डन  क्त      . 

आ ोडीनची    र   भ    न े म् ण न 

आ ोडीन   क्त   ठ च च    र  ेल  

ज  ो.  

थ  रॉईड (Thyroid) ग्रथंींन  थ  रॉक् ीन  

(Thyroxin T4)   े  ंप्रेर   (Hirmone) 

बन  ण्    ठी आ ोड ईडच्     रु   ील 

आ ो डन उ  ोगी    .े   े  ंप्रेर   रीर च्   

  ढी  ठी   ेच  ेंद  आ ण  ज्ज  ं थचे्   

  ढी  ठी  त् ं    त्त  चे    े.     ंप्रेर    ळे 

 बोद े, प्र थन ेआ ण  िग्ध े   ंच्   च   च  चे 

 न ंत्रण  ो .े     ंप्रेर  ं  ळे  रीर  ील ऊज   

  ढ े आ ण  िग्ध ंचे जलद   घटन  ो े        

 ंप्रेर  च्    नर्म  ी ील   भ ग   ळे आ ो डनच े

आ  र  ील   त्त  आ .े 

 ो ड   (Na) 

 ोटॅ     (K) 

 ॅिे     (Mg) 

  ध रण ः    च  न्न द थ   ध् े  ी द्र े 

 ल्  प्र  ण        . 

 ी द्र े उत्त  प्र  रचे   द्य   उ घटनी   र आ  े 

आ ण  रीर द्र  ंच  प्र रण द ब (Osmotic 

pressure of body fluids) र खण्    ठी  ी 

  त्त  ची आ  े.    ी     र ंबरोबर  ी 

  त्त  ची    े  र   . 
 

  णी (Water) :   णी   े त् ं    त्त  चे  ोर्द्र  आ .े   ण    न्न          ी    न्  ं  ां  जग    ेल  ण   ण्        

८-१० दद   ं े   ज    जग    ण र न  ी. आ ण रोज १-२  लटर   णी   ण ेआ श्   आ .े   ण्  ल   ॅलरी  ल्  न  ी 

म् ण न त्  च   रीर ल  ऊज     र  ण्    ठी उ  ोग  ो  न  ी.  रं     ण्        आ ण  न्न चे  ोर्ण (Absorption), 

 चन (Digestion) आ ण   त् ी रण (Assimilation)  रु     न  ी.  रीर च्        न  न ंत्रण   ठी   णी उ  ोगी 

 ड .े  रीर  ील त्  ज्   द थ ांच्   उत् ज न   ठी ी   ण्  ची जरुरी    े. 
 

आ ल्   आ  र  ील प्र  ख  न्नघट  चं े गी रण -  

     ध ध न् ,े  डध न् े उद . गहू, ज्  री, ब जरी,   ंद ळ, न चणी,    , र ज गर  इ. 

  डध न्  े/ ड ळी –   ग,  ट ी,    र, च ळी,  रबर ,   ट ण ,    ट ,  ो   बन, र ज  , उडीद इ. 

 द ध   द ध च े द थ  – द ध, द ी, चक्क ,  नीर, चीज,    ,    , लोणी इ. 

 प्र  णज –  टण,    े,  ोंबडी,  ंडी इ.  

  ले ब   –  ेंगद ण,े  ीळ,     फ ल,  ो  बीन,  रडई,     इ. 

 भ ज्   – फळभ ज्  ,   लेभ जी,  ंद  ळे इ.  
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 फळे –  ेरु,   ई, द्र  ,े  ेळी,  ंत्री इ. 

    ल्  च े द थ  – ल ंग, द ल चनी,   रे, जीरे,  ो री,    जीरे,  ेज त्त  (   ल त्र),  ेर्फ ल (दगडफ ल), ब ज , 

  रफळ, र   त्री, ज   त्री, आल,े ल  न,    र चणी, न  े र, ख ख  इ. 

 और्धी  न   ी –   ळ , ग  ीच  ,   दीन , आ   ल, ग ळ,   खर,   र ंब  इ. 

 

   ध्     

प्र. 1 ल  रर  म्   ज ग  भर . 

१. १ ग्रॅ  प्र थन ं …………………… ॅलरीज      . 

२. २ ग्रॅ   िग्ध  द थ ां ध्  े…………….  ॅलरीज      . 

३. २ ग्रॅ    ष्ट    द थ ां ध्  े………………..  ॅलरीज      . 

४.  ररर च्   दर द लो  जन   ग े न ष्  ल  …………………. ग्रॅ  प्र थने  न्न   न   ळणे आ श्      .े 

५. ‘ब’ आ ण ‘ ’  ी जी न त्त े ……………………  ध्  े  रघळ   . 

 

प्र. 2 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१. आ ल्    ररर  ील प्र थन ंचे       ल  . 

२. आ ल्    ररर  ील  िग्ध  द थ ांचे       ल  . 

३. आ ल्    ररर  ील  बोद  ंचे (  ष्ट    द थ ांचे)       ल  . 

४.  ेल ब  ंची   च उद  रण ेद्य . 

५. आ ल्    ररर ल    ण्  ची गरज        े? 

 

प्र.3 र  ख लील घट  चं े गी रण ध न्  े   डध न्  े   ं  र . 

 गहू,   ग, ज्  री, ब जरी,  ट ी, च ळी, र ज  ,    ,   ंद ळ, न चणी. 
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३  न्न द थ    ज ण्  च्       ध  द्ध ींच         रणे. 

        ल ? 

 न्न द थ    ज ण्  च्    ोग्  आ ण   र     द्ध ीच   ोणत्   आ ण त्  ंच     र.  

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील  ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

  न्न द थ    ज ण्  च्    ोग्   द्ध     रून रोजच्      र  ल  एख द   द थ  बन णे (उद .  ो ,े   र ,च  , 

 खचडी भ  , भ जी इ.)  

  न्न   ज    न  ल गण र   ळे , इंधन ,     त्  इ ची नोंद ठे     ेणे.  

  न्न   ज  न झ ल्  नं र         त्  आ ण उ  रण ंची   च्छ    र    ेणे.  

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

 ोग्   द्ध     र  रून एख द   द थ  (उद .  ो ,े   र ,च  ,  खचडी भ  , भ जी इ.) बन   आ ण  ख ली ददलले्   प्र  ण े

नोंदी ठे   – 

  द थ  चे न  : ____________________ 

   ज ण्  ची  ध्द : __________________ 

   ज ण्    ठी ल गलेल   ेळ  :____________ (   नटं) 

    रललेे     त्  (Ingredients ): _________________________________________________ 

    रललेे इंधन-  

  ृ ी (Flow chart)- 

 ए  ण खच -   

     ं  ठी   चन    

१) ह्य    ठ         न  (प्र त्      रण्     ी) बोड  च्                . . ७   ८  रील      ी न   र  ंबं ध  

  र्  ची      ी   द्य र्थ  ांन  देण े  े    आ .े  

२) ह्य    ठ  र   ढील   ठ आध रर     न, प्र त्       स्त्री  दषृ्टी ोन ठेऊन  रण े  े    आ .े  

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

 न्न   ज  ण्  च ेच र उदे्द       . 

१)  न्न  द थ  च ंगल  दद      

२) त्    च ंगली च     ी. 

३) त्   ील घ    जं  ंच  न   ह      

४)  न्न  चन    ोग्  ह   े. 
 

 न्न   ज  ण्  च े नर नर ळे प्र  र आ  े. 
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  ण्      ज  ण,े   फेने   ज  णे, भट्टी  भ ज न   ढण,े        र भ जण,े  ळण.े 

 

 न्न रं ण : 

  न्न  डण्  ची क    न  ण्  ची द     ण जी  ं  ळे  ोऊ न े म् ण न त्  ंच्     ढील  प्र  बंध  रुन त्  च  न   

 ोईल   ी  रर  थ ी  न   ण  रणे म् णजे  न्न ंर ण  ो . 
 

 न्न  द थ    ज  ण्  च्    नर नर ळ्    ध्द ी ख लील प्र  ण े: 

१)   ण्     न्न द थ  उ ळण े :  ंडी,  ेंग , भ ज्  ,   ण्    उ डल्   ज    .   ण्  चे उ डण्  चे      न १००  े. 

   .े ‘ब’   ‘ ’ जी न त् े   ण्      रघळ   .     ध्द ी  जी न त्  ंच  न    ो ो.   ी   णी    रले आ ण 

भ ंड्य  र झ  ण ठे ल े र जी न त्  ंच  न     ी  ो ो. 

२) प्रत्          र भ जण े :     ध्द ी    णी,  ेल,    ,    ेले      ोणत्   ी   ध्   च  उ  ोग  ेलेल  न  ो. 

प्रत्   उष्ण नेे  द थ    ज ल ेज    . आ  रघट  ंच  न   न  ोण्  च    च र  र   उष्ण    ोग्  प्र  ण     ेल  र 

 ी  ध्द ी च ंगली आ .े 

३)  ळण े :  ेल    गर        ळण.े  ळलले े  न्न द थ   चन   जड  ो   .      न ख  च ज      ल्    ळे 

जी न त्  ंच  न    ो ो. 

४) थोड्य     ले    गर        र ण े:     ध्द ी       न   ी  ेल्     ी    ध न  र   ध्द ी आ .े  

५)   फे र   ज ण े :     ध्द ी    ी  ेळ    द थ    ज ल ेज    .   ेच भ ंडे ने  ी बंद ठे ले ज  .े  ळण्   े    ी 

 ध्द   ोग्  आ .े  

६)    ले्     गर इ र भ डं्य    द थ    ज ण े :     ध्द ी   द थ    ज  ण्    ज     ेळ ल ग ो.   ेच भ ंड्य  र 

झ  ण ठे ल े  ल्       ी  ेळे   न्न द थ   ील  ड ब  रे   ंडल  ज  ो. त्    ळे जी न त्  ंच  न    ो ो. त्    ळे 

 द थ    ज    न  झ  ण ठे ले       ड ब  रे  डण र न  ी घ्   ी (गॅ    ी  रण े /  ध न  ध न  द थ  च च्  न े

 ल  न घ्   े 

७) प्र ेर    र :     ध्द ी  ल  र  द थ    ज ले ज    . आ  र  स्त्र दषृ्टीन े द थ  फ र  ेळ   ज      ज   ददले ज   

न ल्  ने  ी  ध्द ी च ंगली आ .े 

८) इलके्रो न   ध्द ी (    ो हे ) :     ध्द ी   ेळ   उष्ण      दोन् ी गोष्टींचे  न  न  ो े  न्न   ज  ण्    ठी  ी 

 ध्द  ी    रली ज  .े  

९)  न्न  द थ   ील  ोर्ण  ल्  ेरट   ण्    ठी : 

१) ध न् े   च्छ,  ोरड्य , बंद डब्    न   ठ  . 

२)     डीचे   ंद ळ   ळ ल्    उत्त    रण ध न्  च्   ब  रेील भ ग   जी न त्त  ंचे प्र  ण ज       .े  

३) गह  च्    ोंड्य   ‘ब’ जी न त्त     े त्    ळे  ोळ्    र  ंन   ोंड    ढ  न  . 

४)   ंद ळ   ण्    ज    चोळ  न  . (चोळल्  ने   ंद ळ  ील जी न त्त े   ण्      हून ज    ) 

५)  ोड आलले्   ध न्    ‘ ’ जी न त्त     .े ( डध न्  ंन   ोड आल्    ळे ‘ब’जी न त्त  चे प्र  ण   ढ  े  ‘ ’ 

जी न त्त     र  ो )े 

६) फळे भ ज्   थंड ज गी ठे   त्    ळे फळे भ ज्   ज     ेळ च ंगली र     . 

७)   ळ , ग जर, न ल ोल,   ंदे   ंच्     न ंच  जे ण   उ  ोग  र  . 

८) भ ज्    चरण्     ी   ण्  न ेध   न घ्  .  चरलेल्   भ ज्   फ र  ेळ ठे   न  . 

९) फळभ ज्  ंच्     ली ज ड   ढ  न  . बट टे, र  ळे   लीं   ख णे च ंगले. (  ली ध् े जी न त्त  ंचे    ं     

 द थ ांचे प्र  ण ज       .े)  
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१०) भ ज्         ब री   चरु न  . (त्   ील जी न त्त  ंच  न    ो ो.) 

११)  ेल,      गैरे बंद डब्    थंड ज गी ठे  . 

१२)  द थ    सचच    रण ेच ंगले   रण लो  चे  ोर्ण ज    प्र  ण    ो े. 

१३) भ जी  र  ंन  भ जी ध् े थडं   णी घ लण्   े   उ ळललेे   णी घ ल  म् णजे भ जी ल  र   जले. 

१४) भ ज्            ज  . 

१५)  द थ    जल्   र ज   ीचे   णी ट   न न दे      , ड ळ, ग्रेह ी  ठी    र . 

१६)  द थ    ज  ण्    ठी  ोड्य च  उ  ोग  रु न  ,  ोड्य   ळे ‘ब’   ‘ ’ जी न त्त  ंच  न    ो ो. 

१७)  न्न   ज    न  भ ंड्य  र झ  ण ठे  .    र ध्द ी उत्त ,   रण   ी  ेळ    न्न   ज .े 

१८)  न्न   ज  ल्   र   त्  ळ   ढ . 

१९)  द थ    रोज बदल  र . 

२०)  क्  ो  ळ  न  ,  ळण्   े   भ जण,े   ण्    उ ळण ेक      फ  णे च ंगल.े 

 

   ध्     

प्र. 1 ल  रर  म्   ज ग  भर . 

१.  द थ   ळ  न  उष्ण    न ख  च ज      ल्  ने …………………… च  न    ो ो. 

२.  द थ    ज    न  ………………… उ  रण च     र  ेल्  न े द थ  ल  र   ज ो. 

३.  ोड आलले्   ध न्    …………………….. जी न त्     .े 

४. फळभ ज्  ंच्     लीं ध् े …………………… चे …………...........  द थ ांचे प्र  ण ज       .े 

५. गह  च्    ोंड्य   ……………….. जी न त्     े. 

 

प्र. 2 र   त्  द    त्    े ल  . 

१. भ ज्         ब रर   चरु न े . 

२.  न्न   फ  न ख ण्   े    ळ न ख णे च ंगल.े 

३.  द थ    ज  ण्    ठी  ोड्य च  उ  ोग  र   . 

४.   ंद ळ   ण्    ज    चोळ  न े . 

५.  द थ    ज  ल्   र ज   ीचे   णी फे  न द्य  े. 

 

प्र. 3 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१.  न्न  द थ    ज    न  प्रे र   र    रल्     ोण   फ  द   ो ो ? 

२.  न्न   ज  ण्  चे उदे्द   ल  . 

३.  न्न   ज  ण्  च्    ोणत्   ी  ीन  ध्द ी  ल  . 

४. भ ज्  ं धील  ोर्ण  ल्  ेरट   ण्    ठी  ोण ी   ळजी घ्  ल ? 

 

 दंभ    र    चन  

http://www.marathivishwakosh.in/khandas/khand9/index.php?option=com_content&view=article&id=9

475&Itemid=2&limitstart=2 
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४. न्न प्रद  चे्       ध  ध्द ी – भ ग १  

        ल ? 

 न्नप्रद  ेच्       ध  द्ध ी ज े  ी      णे, ख र णे,  न्न-  ंर   च  (preservative)    र, इ    रून  न्न ंर ण 

 रणे (रट  णे). 

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील  ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

     ध  न्न द थ  ज े  ी – 

१)  ेंगद ण   चक्की  

२) टो ॅटो  ॉ  

३) जॅ    जेली 

४)  ैरीचे लोणच े ,  न्नप्रद  ेच्    ोग्   ध्द ी    रून बन     ेणे. 

  रील  न्न द थ ांच  , प्रद     क्त  ( Flow chart) आ ण खच    ढ न,  नरी ण ेनोंद     णेे.  

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

ख लील  न्न द थ , ददलले्    ृ ी प्र  ण े   र  रण-े  

प्र त्     : टो ॅटो  ॉ     र  रणे 
 

उदे्द  : टो ॅटो  ॉ     र  रण्       णे    द थ  ची क      ढण्       णे. 

   े    ौ ल्  :  

१)   द्य र्थ  ांन  उत्त  प्र  चे टो ॅटो  न ड    णे.े 

२)   द्य र्थ  ांन       ले ील     त्      धने     ळ    ेणे.  

३) टो ॅटो  ॉ     र झ ल  आ  े ी न  ी   ेरंग   घन        ोट  ं रून 

  द्य र्थ  ांन          ेण.े  

  धन:े    ेल,े    र,  टोह ,   चेची ब टली, च च , च ळणी ( टील / प्लॅ  ट  

  ठ ची च ळणी),   री,   क् र, ४" ⅹ ४" चे    ळ    ड. 

 

    त्  : 

१) टो ॅटो १द ग्रॅ.  २)    ंद  ५०ग्र.ॅ   ३)  ल  ण १ग्र.ॅ  ४)    खर ४०ग्र.ॅ 

५)  ीठ ८ ग्र.ॅ        ६)  ह नेगर ५० ीली.७)    ल   द थ  (ल ंग,  ेलची, द ल चनी,   ळी   री, जीरे) ए  ण ५ग्र.ॅ ८) 

  खट ५ग्र.ॅ  

 

 ृ ी : 

१) टो ॅटो   ण्  ने   च्छ ध   न घ्  . 

२) देठ  डील   र   भ ग   ढ न ट   . 

आ ृ ी 4.1 टो टॅो  ॉ  
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३)   च्छ टो ॅटो   ण्    घ ल न प्रे र    र ध्  े  ज  न घ्  . 

४)   जलेल्   टो ॅटो  न बी     ली   ढ न ट   . ( टील / प्लॅ  ट   ीठ च्   च ळणीच     र  रुन) 

५) टो ॅटो  ल्   टोह  र आट  ण्    ठे  . 

६) आट      न  टो ॅटो  ल्  ध् े   ंद्य च    ल ण च  लगद  ट     . 

७)   नं र  ह नेगर      ल्  ची   रच ंडी ब ंध न  ल्  ध् े ठे     उष्ण   च ल  ठे  .   बरोबरच  ीठ     खर ी ट   . 

८)   णी  ं  ण  आटे  ां  उष्ण   द्य . (ए    ड   ध् े ए  च च   ॉ  घ्  ,  (थडं  ोण्    ठी ब ज ल  ठे  .) त्  ल  

  णी न   टल्     ॉ    ण     र झ ल    े   ज  े.) 

९)    ल्  ची   रच ंडी   ढ न ट   .  

१०) टो ॅटो  ॉ  गर      न च ब टली  भर . 

 

रट  : टो ॅटो  ॉ  दीघ    ळ रट ण्    ठी - १द लो    र टो ॅटो  ॉ   ध्  े ५००  ी.ग्रॅ.  ोडी   बेंझ इट ट    े.  े 

ट    न    टी  ध् े थोड   ॉ  घेऊन त्       ळ न न ंर   ण   ॉ   ध्  े   ळ  े. 

 

फ्लो च ट    ढील   न  र 
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ल ल टो टॅो 

 

खर ब     र े भ ग   च्छ  रण े

  च्छ टो टॅो 

  ज णे 

प्रे र  टोह  / गॅ  

प्रे र    र  

  णी 

  ज लले ेटो टॅो 

  क् र 

बी     ली 
  ट न घेण े

टो ॅटो  ल्  

आट  ण े

  णी,   रच ंडी 

प्रे र  टोह  / गॅ       ेल े(  टलचे    ले)े 

  टलचे   टलचे  
  णी 

आट लले   ल्  

  ंद    ल  णच  लगद  

प्रे र  टोह  / गॅ  

   ेल े

   ल्  ची   रच ंडी 

   ह नेगर 

 ीठ     खर 

  क्   रणे आट  ण े

   ल     ि   ल्  

 

प्रे र  टोह  / गॅ  

   ेल े

टो ॅटो  ॉ  

आट  ण े
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 नरी ण  क्त  : 

 न . .   दे्द  

१    रलेल्   टो ॅटो फळ ंचे  जन  

२    र झ लले्   टो ॅटो  ल् चे  जन  

३ इ र    रलले्    द थ ांचे  जन  

४  द थ     र  ोण्    ल गलले    ल  धी  

५    र झ लले्    द थ  चे  जन  

६ भरलले्   ब टल्  ंची  ंख्    

७ ए  द लोग्रॅ   ॉ ची क     

 

   र झ लले्    द थ  ची क      ढण े: 

 . .   ल च     ील    रलले    ल / 

 जन / नग 

दर क    

१ टो ॅटो    

२   ंद     

३ ल  ण    

४ ए  त्र     ल     

५   खट    

६  ीठ    

७   खर    

८  ह नेगर    

९    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

१०  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

११    र झ लेल्    द थ  ची  ंद जे क    ( . . ९   १०  धील 

क   ीची बेरीज)  

 

 

फळप्रद     र  न  घ्     ची द    : 

१)  ॉ     र  र      न  भ ंडे   च्छ     े. 

२)  ॉ  ध् े इ र  ोण   ी घट   डण र न  ी   ची   ळजी घ्   ी. 

३) टो ॅटोची  न ड  र  न  टो ॅटो  ध्      लेल े    े . टो ॅटो ज       लेल ेक     चे्च न   े . 

 

टो ॅटो  ॉ च े त्त : 

टो ॅटो ध् े  ेक्टीन    .े टो ॅटो  चरल्   र त्      लेल ेएन्झ ई    ी   ोऊन  ेक्टीनच  न    र   .  
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 ेक्टीन ज      ल्  ने  ॉ  घट्ट  ो ो     णी ज    आट   े ल ग  न  ी.  ेक्टीनच  न     ऊ न  ेम् ण न टो ॅटो न       

  ज     . टो ॅटो  ॉ   ी ए   न्न  द थ  रट   ण्  ची  ध्द  आ .े टो ॅटो  ॉ  दीघ   ळ रट   ण्    ठी   खर   

 ह नेग र    र   .  रं    े ळ   खर    ह नगेर   रे े न  ी, त्     ोडी   बेंझॉएट घ लणे आ श्      .े 
 

 

   रे्      ी: 

 टो ॅटो  ॉ  ज      ळ रट     ल्    ळे आ ण   च  ददघ   ळ उ  ोग च ी  ठी  र ो ( ँड ीच,   ो  , 

ढो ळ  इत्  दीं ोब ) टो ॅटो  ॉ  च च्    थडं  रुन   रे े घट्ट  ो  े ेह   गर    थ ी  ब टली    ण  भर      टो ण 

ल   न उलटे  रुन ठे    . गर   ह नगेर  ळे जी  ण    ब र ी  र   .  ॉ ल  च ंगली च च ी  च     े. च ंगले  ॉ  

ब टली   रच्   ब ज ल    ळे  ो  न  ी. 

उ   : १)   ळे ील     ध    रंभ   क     ेळ      ॉ     र  र . 

२) टो ॅटो  ॉ  प्र  णे सचचेचे  ॉ  बन  न    . 

 

प्र त्     : लोणच े   र  रण े
 

उदे्द  : लोणचे    र  रण्       णे. 

   े    ौ ल्  े: १) उ  रण े नजां     र    े ील. 

  २) फळ ंच्    ोग्  आ  र   फोडी  र     ेील. 

  ३) लोणच्    ठी    ल     र  र    ेईल. 

  धन े : भ ज्    चरण्  च  बोड ,   री क      ळी,  टेनल े  टीलचे    ले,े  ोठ  

च च ,   चेची /  चनी    ीची बरणी, छोटी  ढई. 

    त्  :  ैर्     १ ½ द लो ( ध्   आ  र च्   १२ / १३  ै-  ) 

   ठ  ¼ द लो 

  ेथी  २ tsp 

  ळद  ४ tsp 

 स ग  १० ग्र.ॅ 

   खट  ८ tsp 

  ो री ड ळ १०० ग्र.ॅ 

  ेल  २५०ग्र.ॅ  (आ श्   ेप्र  ण)े 

(tsp च  च  च च  = ५ गॅ्र.) 

 ृ ी :  

१)  ैरीच्   बे  च्   आ  र च्   फोडी  र    . 

२)  ीठ भ ज न थडं  रुन घ्   े. 

३)  ैरीच्   फोडींन   ीठ    ळद. (१००ग्र.ॅ  ीठ + १ tsp ळद) ल   न ठे ण.े  ंख्  ख ली फडक्   र १       ळ णे.  

४)    ेल्       ल   र ण्    ठी  ेल च ंगले गर   र  े. (ध र  नघे  ां ) 

५)  ेल थोडे थडं  ोऊ द्य  े. 

६)  रील  ले   स ग,  ेथी,  ो री ड ळ,   खट,  ळद,      द थ  ए  ए   री   र  न घ्   े  

आ ृ ी 4.3    र लोणच े

आ ृ ी 4.2  ैरीच्   फोडी 
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७)  र लेल     ल  थंड  ोऊ द्य   . नं र  ैरीच्   फोडी    ीठ त्       ळ न घ्     . 

८) उरललेे  ले ध र  नघे  ां  गर   र  े   थडं  ोऊ द्य  े आ ण    र लोणच्   र ओ   े लोणच्  च्   फोडींच्    र 

 ेल र  ील इ  े     े. 

९)    र लोणचे बरणी  भर  े. 

१०)  ेल   ी   टल्    आणखी थोडे  ले गर   रुन थडं झ ल्   र त्   र घ ल  े. 
 

 

 नरी ण  क्त  :  

 न . .   दे्द  

१    रलेल्   फळ ंची ज    

२ फळ ंची  ंख्    

३ फळ ंचे  जन  

४ फोडींचे  जन  

५    र  ेलेल्   ए  त्र     ल्  चे  जन  

६    र झ लले्   लोणच्  चे  जन  

७ ए  द लोग्रॅ  लोणच्  ची क     

 

   र झ लले्    द थ  ची क      ढण े: 

 . .   ल च     ील    रलले    ल /  जन / नग दर क    

१  ैर्       

२  ीठ    

३  ेथी    

४  ळद    

५ स ग    

६   खट    

७  ो री ड ळ    

८  ेल    

९    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

१०  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

११ ए  ण  दं जे क     . . ९   १०  धील क   ीची बेरीज  

 

 ैरीच्   लोणच्  च  द  र  प्र  र : जर  ैरीचे गोड लोणचे    र  र    चे   ेल  र   ढील प्र  ण े    त्  घेऊन  ृ ी  रील 

लोणच्   प्र  णेच  र  ी. (ग ळ ब री   रुन  ले    र लले्      ल्    गर      न च ए त्र  र   ) 

    त्  : १½ द लो  ैर्    ( ध्   आ  र च्   १२/१३  ैर्   ) 

   खट  ७५ ग्र.ॅ 

  ेथी  २ tsp 

 धण े  ५०ग्र.ॅ 
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  ो री ड ळ ५०ग्र.ॅ 

 स ग  १०ग्र.ॅ 

 बडी े   २५ ग्र.ॅ 

 ग ळ  ¼ द ग्रॅ. 

 ीठ  ¼ द ग्रॅ. 

 ेल  ¼ द ग्रॅ. 

 ैरीच्   लोणच्   प्र  णचे  ृ ी  रुन भ ज्  चं ेी लोणच े   र  र    ईेल त्    री     ढील     त्  घ्  . 

१) ग जर १०० ग्र.ॅ   २)  फ्लॉ र १०० ग्र.ॅ  ३)   ोललेल   ट र १०० ग्र.ॅ     ४)     र ी   रची १०ग्र.ॅ 

५)  द  लेली ओली  ळद :     छोट  tsp,        ६)   सलब  र  : ४ tsp,        ७)   ेथी   ड :     tsp (ज ड) 
 

  त्त  च े : भ ज्  ंची लोणची ज      ळ रट   न  ी .  र  ैरी, सलब ,   रची      द थ ांची लोणची  र् भर रट       े

ल    ठेऊन लोणची  र  ी .  
 

लोणच े   र  र  न  घ्     ची द    : 

१) लोणचे  र  न  ने  ी  त् ं    च्छ     ट  टी  ब ळग  ी. 

२)            च्छ    त् ं   ोरड         . 

३) लोणच्     ीठ घ ल  न   ीठ भ ज न घ्   े. 

४) लोणच्    जर   ी  ीठ  डल े र लोणचे आंब े. त्  ल  ए  प्र  रच  आंब        े ो. 

५)        ल्  चे  द थ   ेल   च ंगल े र  नच घ ल  े   न् थ  लोणच्  ची च   बघड े. 

६) लोणचे भर    ची बरणी २-४ दद    गोदर   बण    ोड  घ ल न गर    ण्  ने ध   न, उन्      ळ  न ठे   ी. 

म् णजे बरणी  नजां     ो .े 

७) बरणी  लोणच ेभरण्     ी स ग च  खड      र गर   रुन त्  च्   ध र  र बरणी   लथी धर  ी त्  नं र त्    

लोणचे भर  े. स ग च्   ध री  ळे ी बरणी  नजां     ोण्     द   ो े. 

८) दोन –  ीन दद   लोणच ेरोज ए द  च च ने  र-ख ली  र . 
 

लोणच ेज      ळ रट    े    ठी    ी   चन  : 

 रोजच्      र   ठी छोट   बरणी क     चनी   ीच्   भ ंड्य   थोडे लोणचे   ढ न घ्   े, लोणचे   ढ न घ े न  

च च   ोरड     र   . लोणचे   ढ न घ ेल्  न ंर   ठ ण  ीच्   बरणीच्     ठ ल  लोणचे  च ट न र  ण र न  ी आ ण 

लोणच्  च्          रच्   थर     ंग र  ील   ची   ळजी घ्   ी.   ठ ण  ीची बरणी थडं    ोरड   ज गी ठे   ी. 

भ ज्  ंची लोणची ज      ळ रट   न  ी .  ैरी, सलब ,   रची      द थ ांची लोणची  र् भर रट       ेल    घऊेन 

लोणची बन   ी . 
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प्र त्     :  चक्की    र  रण े

उदे्द  :  न्न द थ  रट   ण्    ठी  रर र   उ लब्ध  ेंगद णे, खोबरे,  ीळ 

इ.  द थ      न  चक्की    र  रण्       णे.  द थ  ची क      ढण्    

   णे. 
 

   े    ौ ल्  :  

१) ग ळ च्       च्     ोटी    रुन  चक्की  ठी  ोग्  प्र  रच      

   र झ ल्  चे  न   न   द्य र्थ   ल    ढ    ेण.े 

२)  चक्कीच्    ड्य      थ    ड    ेण.े 

३)    रलेल्       त्  च्   क   ी रुन  चक्कीची क    ठर      ेणे. 
 

    त्    उ  रण े:   ेंगद णे १ द लो, ग ळ १द लो,     २०ग्रॅ . क    

१ड   / च च ,   क् र क    खलबत्त , ज ड ब ड चे  टेनले   टीलचे 

   ेले क     ढ ई, च च , उलथण,े ड   / च च , थ ळी,   री,   टी 

प्लॅ  ट  क    बटर   ेर. 
 

 ृ ी :  

१)  ढईच     र  रुन  ेंगद ण ेखर    भ ज न घ्  . ग र झ ल्  ंन र  े 

 ोल न   खड न त्  ची   ल े  ढ न ट   .  

२)   क् र क    खलबत्त  च्    द ीने  ेंगद णे जर  ज ड र   ट न घ्  . 

३) ज ड ब ड च्    टेनले   टीलच्      ले्    क     ढई  ए  

द लो ग ळ   २   ट्य    णी घ ल ,  टोह  क    गॅ च्   

 ेगडी र  ंद आचे र    ेल े ठेऊन ग ळ च  गोळीबंद        र 

 रुन घ्  . 

४)        ळ  न ए   थ ळी ध्  े  रुन ल   न    र ठे  . 

५) ग ळ च्   गोळीबंद      ध् े  ेंगद ण्  चे ज ड र   ट ट   न उलथण्  ने ढ ळ     े गर      न च     ल  लले्   

थ ळी ध् े   िण उलथण्  ने   र  क    ल टण्  ल      ल   न त्  ने थर   र  न घ्  . 

६)   िण च  थर थोड  ग र झ ल्   र   रीने त्    उभे   आड े छेद घऊेन  ड्य     र  र . 

७)   िण   ण  ग र झ ल्  नं र थ ळी  न  ड्य    ट्य   रुन   ढ . 

८) १००ग्रॅ च्    ड्य   जन  रुन घ्     प्लॅ  ट  क    बटर  े रच्    ोग्  आ  र च्      ड्य  र     ड्य  

आ र्   ण े रच    प्लॅ  ट च्   आ र्     द ट    ीलबंद  र .   द ट  र क   ,  जन, ददन ं  इ.      ीचे 

लेबल ल   . 

आ ृ ी 4.5 ग ळ च      

 

आ ृ ी 4.6    र  चक्की 

१.४ 

आ ृ ी 4.4  ेंगद ण ेभ जण े
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  त्त  च े: ग ळ ऐ जी   खर    रुन ी  चक्की    र  र    े े.  रं   ग ळ  ध्  े ोटॅ    ,  ॅिे    , लो      रखी ख नज े

ख        . म् ण न   खरे  े  ग ळ ख णे आरोग् दषृ्ट    ेह   ी च ंगल े   े. 
 

 

 

 

 

 

 नरी ण  क्त  :  

 न . .   दे्द  

१  च्च्    ेंगद ण्  चे  जन  

२  ेंगद ण्  च्     ट चे  जन  

३ ग ळ चे  जन  

४    र झ लले्    ड्य ंचे ए  ण  जन  

५  ड्य ंची  ंख्    

६    र झ लले्    द थ  ची  ंद जे क     

७ ए    डीची क     

८ ए  द लोग्रॅ   ड्य ंची क     
 

   र झ लले्    चक्कीची  दं ज ेक      ढण े: 

 . .   ल च     ील     रलले    ल /  जन / नग दर क    

१  ेंगद ण े    

२ ग ळ    

३        

४    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

५  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

६ ए  ण  दं जे क     . . ४   ५  धील क   ीची बेरीज  

 

 चक्की    र  र  न  घ्     ची द    : 

१)  ेंगद ण्  ची   ले  चक्की ध् े ज ण र न  ी    ची खबरद री घ्  . 

२) थ ळी ील   िण च्   थर ची ज डी     रठ  णी   रखी     ी. 

३)  चक्कीच  गोळ  गर      न  रे  ध् े ल ट न लगेच  ड्य    ड    . 

४)  चक्कीच्    ड्य  ए    न आ  र च्         . 

५)  चक्की गर      ंन   ॅक ग  रु न .े 
 

     ी –     च ेप्र  र : 

१) ए   री     : ग ळ     णी     ल्  नं र    ी  ेळ न े  े  िण   रद    दद   ल गले.     च  ए  थेंब  गंठ    

 ज नीच्    च टी ध्  ेघेऊन  च  ट उघड  ी.     ची ए    र    र झ ली  र ए   री        र झ ल     े

  ज  े. 
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आ ृ ी 4.7    र ज ॅ 

२) दोन  री     : थोड्य   ेळ ने      ील   णी आटल्    ळे     द ट  ो ो    च टी ध् े     च्   दोन   र     र 

 ो   .    झ ल  दोन   री    . 

३)  ीन   री     :    च प्र  रे     ज ज   द ट  ो  ज  ो        ीन  री        र  ो ो. 

४) गोळीबदं     :     च  थेंब   ण्    ट  ल्   र  ो ज गच्  ज गी  थज न त्  ची गोळी    र झ ल्    गोळीबंद 

       र  ो ो. 

  ध रण ण े  र ंब्    ठी ए   री    , जॅ   ठी दोन   री    , क     ीन  री        

  चक्की  ठी गोळीबंद        र   . 

उ    :  

१)  चक्की उद्योग   भेट द्य . 

२)  चक्कीचे  ंगण   र प्रेझेंटे न    र  र . 

३)   र  ं  ं ीच्    गोदर   च द लो  ीळ डी  चक्कीची  ॅक ग    र  र . 

 

प्र त्     : ज ॅ    र  रण े
 

उदे्द  :   न्न द थ  रट  ण्    ठी आंब ,  नन  इत्  दी  रर र   उ लब्ध 

फळ ं    न जॅ   रणे   क    ठर  णे. 
 

   े    ौ ल्  : 

१)   द्य र्थ  ांन  उत्त  दज  चे फळ  न ड    ेण.े 

२)   द्य र्थ  ांन  जॅ चे  ॅ ेसजग,  र    णे.े 

३)      स्त्र  ील भ ंडी   उ  रणे   द्य र्थ  ांन      ळ      ी . 

४) जॅ     र झ ल    े  ोट्य ंच     र  रुन         ेणे. 

 

    त्    उ  रण े :  आंब  १२ नग (क     रर र    गं   न   र उ लब्ध द  री फळे),   खर –गर च्     ऊण ट, 

(आ श्   ने   र ख ण्  च   े री रंग    ँगो इ ेन् , आंब्  च     द   ),  ो ड   बेंझोइट  न्न ंर  ,    रर  आम्ल, 

गॅ ची  गेडी क     टोह ,   क् र क     ल् र,  जन  ट ,    र         ,  टेनले   टीलचे  ोठे भ ंडे /    ेल,े ज ड 

ब ड चे    ले,े  क्कड /   ंड ी, ल  डी च च ,   टली,  टेनले   टीलची क    प्लॅ  ट ची  ोठी ग ळणी,  ोलण,े  टेनले  

 टीलची   री, फळे    ण्    ठी ल  डी   ट क    बोड ,  ेण  गद क     रॅ दफन  ेण,   चेच्   बरण्   / ब टल्  . 

 

 ृ ी : ज ॅ    र  रण्  च्      र्    ख लीलप्र  ण े

१) फळ ची  न ड :   ण  णे    ललेी, घट्ट,   जी, उत्त     द ची, च   ी   लेली फळे जॅ   ठी  न ड  ी. 

२)      प्रद    :  

 ) फळे    त्     ण्  ख ली ध    ी. त्    ळे त्   रील ध ळ   इ र  ण  नघ न ज    . 

आ) फळ  ील  ब  , रेर् , देठे, बी ज ळच  भ ग इ. न ो   लले  भ ग  टेनले   टीलच्     रीन े  ढ न ट     . 

३) गर    र  रण े 

 )  टेनले   टीलच्     रीन ेफळ चे  ध्   आ  र चे ए   रखे    डे  र  े. 

आ) त्    आ श्    े ढे    रर  आम्ल घ ल  े. 

इ)  रील   िण  ऊ  ोई  ां    ज   े. ल  डी च च्  ने   े  िण च ंगल ेढ ळ     े.े 
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ई)   ज लेल  फळ ंच  गर   क् र ध न   ढ न नं र च ळणी  न क      रण ंत्र   न   ढ   . त्    ळे   ल क    

बीच  भ ग र   ल    ल्     ो गर     न ब ज ल   ोईल. 
 

४)   खर घ लण े :    खर   आम्ल   िण ए   रखे   ज   े (गोड गर   ठी गर च्   ३/४, आंबट गर   ठी गर ए ढी 

  खर      ळ गर   ठी गर च्    नम् ी   खर घ ल  ी. १ द लो गर  ठी ५ ग्रॅ     रर  आम्ल घ ल  े) 

५)   ज ण े:  रील   िण  ध्   आचे र     ढ ळ न   ज   े. 

६) ज ॅ झ ल्  ची   ोटी    ण े: 

 )  ड   ोडण े: जॅ     र  ो  आल   ी,    ेल्  च्    डे    न   ट  ल ग ो. 

आ) जीभ   ोटी : जॅ    ज  न  च च    िण   घ ल न  र   ढल्    जॅ  द्र   द थ  प्र  णे च च्   रुन   ज ण े

थेंब रु  ने ओघळ ो. जॅ    जल्   र  ो थेंब न ेओघळण्  ऐ जी  जभेच्   आ  र प्र  ण ेए  ंघ ओघळ ो. 

इ) ब ी   ोटी :   ज  आलले  च च भर जॅ  ब ी  ओ  न ग र  ोऊ द्य   . जॅ     र झ लेल    ल्    त्  च 

आ  र   र   ो.  च्च्   जॅ   े  ज      रद    दद  ो   जॅ ल    णी   ट  न  ी. 

ई)      न   ोटी :    र           ध् े    र जॅ चे      न १०२   े१०५  ं   े ल्    ऐ ढे      न 

द ख ले ज  .े  

७)   ठ णीच्   बरण्   क    ब टल्   आ  न   च्छ    ोरड्य   रुन घ्     जॅ    ध रण गर      न च त्    भर . 

८) जॅ  ग र झ ल्  नं र बरण्  ची झ  णे ल       ेण  गद क     ेण    रुन झ  ण्  ंच्    ड     बंद  र .  

९)  नर्म  ीच  ददन ं ,    र ची  ं      द ,  ृ त्र  घट  घ  ले   ल्    त्  ंची न  े   प्र  ण,  त्त , क    इ. 

     ीचे लेबल प्रत् े  ब टली र ल   . 

 
 

 नरी ण  क्त  : 

 

 न . .   दे्द नोंदी 

१ फळ ंचे न     त्  ंची  ंख्    

२ फळ ंचे  जन  

३ गर चे  जन  

आ ृ ी 4.8 ज ॅ  रण्  ची  ध्द   



30 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

४   खरेचे  जन  

५    रर     ॅ  डचे प्र  ण  

६    र झ लले्    द थ  चे  जन  

७ भरलले्   ब टल्  ंची  ंख्    

८  द थ     र  रण्    ल गलले  ए  ण   ल  धी  

९    र झ लले्    द थ  ची  ंद जे क     

१० २५० ग्र.ॅ    र  द थ  ची  ंद जे क     
 

   र झ लले्   फळ चं्   ज ॅची  दं ज ेक    
 

 . .   ल च     ील    रलले    ल /  जन / नग दर क    

१    रललेी फळे    

२   खर    

३    रर  आम्ल    

४    रललेेइ र  द थ      

५    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

६  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

७ ए  ण  दं जे क     . . ५   ६  धील क   ीची बेरीज  

 

१०) द        ळजी  : 

 )  ो      लील   च टलले  गर नीट   ढ न घ्  , गर  ध्  ेरेर्   ेण र न  ी    ची   ळजी घ्  . 

आ)  ो ड   बेंझ इट   े  ृ त्र   न्न रं     क्ष्  जी  ण ची   ढ थ ंब  े.  ण ए   द लो गर ं  ठी  ध   ग्रॅ  

 ो ड   बेंन्झ इट ए ढ्य च प्र  ण     े    र  े;   न् थ   े आरोग्  ल     न  र  ठर े.  क्  ो  ृ त्र  

 न्न रं      रु न .े    रल्     ॅक गच्   लेबल र त्  च  उल्लेख  र   . 

इ) फळे च ंगल्   प्र  ची घ्   ी  म् णजे त्  ंच  नै र्मग  रंग      द आ र्      ो.  रं   आ श्       ल्    

ख ण्  च  रंग      द    (इ ेन् )    र      त्  च  उल्लेख  ॅक गच्   लेबल र  र   . 

११)  ज ॅ    र  र  न  घ्     च्   द    : 

 ) फळ च   ने        ल्           ण र न  ी   ची   ळजी घ्   ी. 

आ) फळ ची   ले    ब   फळ च्   गर    णे र न  ी    े    े. 

इ) फळ च्   फोडी  रण्    ठी फळ   च्छ   ण्    ध    े जेणे रुन ध ळ    ीट न   े जॅ  ध् े  ेण र न  ी . 

ई) जॅ     र  र      न    खरेचे प्र  ण  ोग्      े. 

उ) जॅ   ठी फळे  च्ची क    ज       ललेी न   ी . 
 

  ध       ी : 

१) फळ  ील   ेक्टन : फळ  ील  े ी ए  े  ंन  जोडण र  घट  म् णजे  े क्टन,  च्च्   फळ   प्रोटो े क्टन    .े 

ज ज े फळ      ज  े     े प्रोटो े क्टनचे रु  ं र  े क्टन ध् े  ोऊन  ी  ऊ  ो   . म् ण न    लले्   फळ ंच  

गर  च्च्   फळ ं े    ऊ    ो. फळ ख      ले  ी  े क्टनचे रु  ं र  े क्टन आम्ल    ो े   फळ  लब लबी   ो े. 

जॅ   ठी  े क्टन   लेली म् णजेच  ोग्  प्र  ण      ललेी फळे    र  ी . 
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२) फळे रट   ण्    ठी    रर  आम्ल च  उ  ोग :    रर  आम्ल   ळे फळ  ील  े क्टन   टे  ोऊन   ण्    उ र  े  

जॅ  द ट  ो ो.   ेच   खर द्र रु   च र हून   च े फरट   ो  न  ी . 

३)  न्न रं   म् णज े    ? 

 न्न  द थ  न  ण्      न   च ण रे  द थ  म् णजे  न्न ंर  . उद .   खर क    ग ळ   रखे गोड  द थ , सलब  क    

   रर  आम्ल इ.  

  खर  ी जल ोर्    ल्    ळे   क्ष्  जी  ण ंच्     ढी  ठी आ श्     े   ण्  चे प्र  ण  ी   ी  र े. 

 

   ी उ  ोगी   चन . 

१)  नन  चे   टे   ढण्    ठी ल  न आ  र च   च ट     र   .  नन  च  उ  ोगी भ ग      न घ ल      टे 

  ढ न ट      े   . 

२)   र ंब्    ठी फोडी  र  न   क्  ो     फोडी    न आ  र च्    र    . 

३)  नन , आ ळ      थोड्य   ड  गर ची फळे   र ण्     ी   फ  न (ब्ल ंसचग) घ्   ी . 

रट . 

१) आ श्   ेन   र रंग      द       ळ  े. 

२)      लेड  ठी  ंत्र्  ची   ल ध   न आ ल्   ब ज न े  ंढर  भ ग खर ड न त्  चे ¼ क    ½ cm.ज डीचे   १   २ इंच 

ल ंबीचे    डे  र  े.  े   ण्      च    नटे उ ळ न ब  रे   ढ  े.   े दोन- ीन  ेळ   र  े. त्    ळे   ल च  

 ड ट ण    ी  ो ो.  ी    र  ेलेली  ंत्र्  ची   ल (Orange Peel) जॅ    ज  आल्   र त्    घ ल  ी. 

३) रंग,    द      र     न   न्न ंर      ळण े : जॅ च्   प्र  रन   र   त्   ध्  े   रलेल्   फळ न रु  आ श्   

प्र  ण   रंग      द       ळण.े गर  जॅ  ध्  े न्न ंर      ळल्    जॅ   ड   ो ो. म् ण न   टी  थोड  जॅ  

ग र  रुन त्     न्न ंर      ळ न ढ ळ न  ो   ण  जॅ  ध् े घ ल   . 

 

    ध फळ चं ेज ॅ    र  रण्  च ेप्र  ण 

 

फळ च  प्र  र जॅ   ठी   खरेचे प्र  ण 

गोड 

आंबट 

र  ळ 

गर च्     ऊण ट 

गर ए ढीच 

गर च्    धी 
 

ज ॅ  ठी   खरेच ेप्र  ण 

 

फळ फळ चे प्र  ण जॅ   ठी   खरेच प्र  ण 

 फरचंद 

 फरचंद   टो ॅटो 

 नन  

आंब  

१ द लो 

१ द लो 

१ नग 

१२ नग 

गर च्     ऊण ट 

गर ए ढी 

गर ए ढी 

गर च्     ऊण ट 

  ि फळे 

 फरचंद 

  ई 

  ळी द्र  े 

 नन  

 च   

 ंते्र 

½ द लो 

छोटी  धी 

१०० ग्रॅ  

    भ ग 

१ नग 

६ फोडी 

 

 

 

ए  ण गर ए ढी 
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 ंजीर १द लो गर च्    धी 
 

 

  र बं्    ठी   खरेच ेप्र  ण 

 

फळ फळ च ेप्र  ण   र बं्    ठी   खरेच प्र  ण 

 ैरी ½ द लो १ द लो 

 ोरआ ळ  ½ द लो १ द लो 

 फरचंद +   ळी द्र  े ½ द लो ½ द लो 

ग जर ½ द लो ½ द लो 

 नन  ½ द लो १ द लो 

आंब  ½ द लो ½ द लो 

 टॉबेरी ½ द लो ¾ द लो 

उ   : 

१)  फरचंद च  जॅ     र  रण.े 

२)   ईच  जॅ ,   क्  फ्र ट जॅ   रण.े 

३) आंब्     ररक्त  रर र   उ लब्ध  गं   न   र बोर,  ंजीर, टो ॅटो,  ेरु,  रॉबेरी  गैरे द  -   एख द्य  फळ ंचे जॅ , 

  र ंबे   छ ंद   रुन    . 

 

 त्त  े   ध्द ी  : 

ज ॅ- फळ ंच  गर   रे   प्र  ण     खर   आम्ल घ ल न,  ोग्   ो घट्ट ण    ए  ंघ ण   ेई  ां    ज  न  ेलेल्   

 द थ  ल  जॅ  म् ण   . जॅ   ठी आ श्   घट  : उत्त  जॅ   ठी  ोग्  प्र  ण    े क्टन,   खर   आम्ल आ श्   

आ .े 

१)   ेक्टन : फळ  धील दोन   ेींन  जोडण र  घट  म् णजे  े क्टन.  ेरु,   ठ,    ी ज  ीची  फरचंद 

  ं  रख्   फळ    े क्टन भर  र प्र  ण      .े  े क्टनची    डरदेखील ब ज र   उ लब्ध आ .े 

२)   खर :   खरे  ळे जॅ  रट ण्     द   ो े.   खर जल ोर्    ल्    ळे फळ ं धील   णी ब ंध न ठे   े  

  क्ष् जं  ंन    ढी  ठी   णी उ लब्ध  ो  न  ी.      - नेे जॅ  ध् े   खर ‘ न्न ंर  ’ म् ण न       र .े 

३) आम्ल : आम्ल   ळे  द थ  ल  च   े .े आम्ल च  थोड   प्र  ण    न्न ंर   म् ण न ी    र  र   .         

आम्ल   ळे   खरेचे  फरट ी रण ट ळले ज  े   जॅ   ड डी  न  ो  , घट्ट  ण  ऊ र   ो.  १ द लो फळ च्   

गर   ठी   ध रण णे५ ग्रॅ     रर  आम्ल घ ल  े. 

४)   णी : फळ  ील  े क्टन   ढ न त्  च  गर  रण्    ठी   ण्  ची आ श्        .े 

५) रंग,    द    न्न रं   :  ोग्  रंग      द     ळे जॅ  आ र्     च  ष्ट  ो े.  न्न ंर     ळे जॅ च  

रट  ण  ळ   ढ ो. 

 

     ं  ठी   चन    

  रील      न्नप्रद     द थ    े ेग ेगळ   प्रद     त्  ं र आध रर    ल्  ने  ृ ी  ध्  ेददलेल्        द थ ांची 

प्र त्    े घेणे   न       ेल.   
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  न्न प्रद  ेच्       ध  ध्द ी      ठ दोन भ ग ं ध् े   भ गलेल ेआ े. ह्य    ठ  ध् े   खत् े  रून      णे, 

ख र णे, न्न-  ंर   च  (preservative)    र  इ  द्ध ी    रून  न्नप्रद     रण्  ची      ी देण्    आली आ  े

 र   ढील   ठ   ध्  े(  .   -५) इ र    ी  द्ध ी ज े  ी आंब णे, बेक ग (Baking),   ळ णे इ  द्ध ींची      ी 

देण्    आली आ .े  

      ंनी आ ल्    रर र  ील प्रच ल   न्नप्रद     ध्द ी आ ण फळे / भ जी  ल  प्र ी  े ठी    रणे   े    

आ .े  

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

प्र    न  

 आ ल्   दनैंददन आ  र   फळे   भ ज्  ंन    त्त  चे  थ न आ .े फळे   भ ज्   आरोग् द  ी     थर   आ ण 

 त्त   क्त      . म् ण न  ोणत्   न   ोणत्     रु    त्  ंच  आ ल्   आ  र       े  आ श्   आ .े 

 आ ल्   भ र  च्       र ज्  ं      ध प्र  रची फळे   भ ज्    न   ण  ो   .   रण भ र       न   ऋ  चं्   

दषृ्टीने जग ची छोटी प्र   ृ ीच आ .े  नर नर ळ्   भ ज्     फळ ंचे  गं    र्   ील  ेग ेगळ्    ेळी      .  गं     

 ोठ्य  प्र  ण   फळे    र  ो   . त्  ंच  उठ   झ ल  न  ी  र   ल ची न   डी  ो े   क    ी   ी  ो े.   ेच भ ज्     

फळे न   ं    ल्    ळे उत्  द  ल  त्  च  फ  द   ो  न  ी.  ो    ं ल   ी  ी द र्म ळ  ो   ; म् ण न भ ज्     फळे 

 र् भर रट   न दे  च्       भ ग   उ लब्ध ह   ी      ठी त्   र प्रद     रुन  ी रट   णे आ श्   आ े. फळे   

भ ज्  ं र     ध  ं   र   प्रद     रुन त्      न  नर नर ळे रट  ऊ  द थ     र  र    े   .   े  द थ     र  रुन 

त्  ंचे ज न  रणे   च  न्न ंर ण   गील      दषृ्टी ोन आ .े   े द थ    द्य र्थ  ांन    स्त्री  दषृ्टी ोन   न      ल्    

त्  ंन    र्  ची गोडी ल ग न द फ    ीर उद्योग छोट्य  प्र  ण     रु  र    ेईल.  ध्  च्     ळ   त्  ंन      लंबी 

बनण्     द   ोईल.  

 न्न रं ण : 

  न्न  डण्  ची क    न  ण्  ची द     ण  ज  ं  ळे  ोऊ न े म् ण न त्  ंच्     ढील  प्र  बंध  रुन त्  च  न   

 ोईल   ी  रर  थ ी  न   ण  रणे म् णजे  न्न ंर ण  ो . 

 न्न रं ण  रण्  च ेउदे्द   : 

१) फळे   भ ज्     ंच  आ   द  र् भर घ े   ेईल. 

२)  न्न रट   ण्  च्   प्रद  ेच    लंब  ेल्  ने    र   ल      ज ण र न  ी. 

३)  गं      ेण री फळे   भ ज्   भर  र प्र  ण               .  न्न रट   ण्  च्    ध्द ीच     र  ेल्    ख  च 

बच   ो .े 

४) रट   ण्  ने  द थ  चे  जन   ी  ो े, त्    ळे न-ेआण  रणे  ो े ज  े. 

५) नै र्मग  आ त्तीच्   ेळी उद .   र, भ  ं ,   ध्द इत्  दी   े द थ  उ   क्त      .. 

६) रट   न ठे लेले  न्न द थ   ग   रो   ंन  उ   क्त ठर      रण  ग   रो ण  र  न  ओझे घऊेन च ल  े ल ग े. 

त्  ल    ल  धी ज    ल ग ो. 

७) प्र थ      रु  ची      ी   ळ ल्  नं र त्  ं  आ ड  न   ण  ोऊन       ी  र    े ो. 

८)  द थ  आ ण    ः    र  ेल्    ळे    नर्म  ीच  आनदं   ळ ो. 
 

ख द्य  द थ  खर ब  ोण्  ची   रण े: 

१) ख द्य  द थ   ील   ण्  च    ं – ख द्य द थ    ल ः  ेंदद्र    ल्  ने त्    जी  ण        .   ेच ब  रेील जी  ण  

देखील       र     र      ण्         े जग  क      ढ      न  ी .     ध   ग ांनी त्   ील   ण्  च   ं  
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  ढ न ट  ल   र जी  ण ंची   ढ  ोण र न  ी.   ण्  च   ं     ी प्र  ण     ी  ेल      ,    ी   ळ   ां  

ख द्य द थ  रट   न ठे     े ील. 

२) ख द्य  द थ ां ी   चे    ं   – ख द्य द थ   ील    ी जी  ण     े      क    ऑ क् जन      जग      न  ी . 

  े ी  ं    ट ळल   र ख द्य द थ  खर ब  ोण्  चे प्र  ण   ी  र    े े. 

 रं      ी जी  ण     े      जग       , क      ढ       .    द  ेल  आंबण ेम् ण   . 
 

ख द्य द थ   रं ण च्       ध  ध्द ी: 

१)   ळ  ण े– (ख द्य द थ    ळ  न   ण्  च   ं    ढ न ट  णे क      ी  रणे) ध न् , ड ळी,  डध न् ,   रड  , 

   ड    ी भ ज्   ( रभर    ल ,  ढी त्त ,  ोसथबीर, ग  ी च   इ.) इत्  दी ख द्य द थ   ड  उन्    क    

   ली  क     ौर ( ोलर ड्र  र) उ  रण     ळ  न त्   ील   ण्  च   ं   ं  ण    ढ न ट      े ो. आंब  ोळी, 

फण  ोळी, आ च र    डर, आ ळ      री, आ ळ   ॅन्डी, फण गरे      द थ ां ील   ण्  चे प्र  ण   ी  र   

 े े      ी   ळ   ां   े रट       े   . 

  ळ  ण्  च्   द  े    ण्  च   ं    ी  ोण्  बरोबरच      न   ढल्    ळे    ी       र  

जी  ण    ळ  च नष्ट  ोण्  ची द    घड .े 

 

२)  न्न रं   च  (Preservatives)    र –  ीठ     खर   े न्न  ंर   घट  आ  े.  े ख द्य द थ   ील   ण्  च  

 ं  ऑ  ॉ ी ने  ोर् न घे   ,   जी  ण ंच्    ोर्ण   ठी   णी उ लब्ध  ोऊ दे  न  ी . (ऑ  ॉ ी  म् णजे 

  ी द ट द्र  ण  ड न ज    द ट द्र  ण  डे   ण्  चे रेण  खेचले ज ण.े   जी द्र  े   खरेच्   द ट       ठे ल्    

द्र   च्   आ ील   ण्  च    ं ज ड      ध् े  ोर्ल  ज  ो. त्    ळे द्र  े आ        ज      ळ रट    .) 

उद . लोणच,े सलब र ,  ह नेग र इ.  द थ  जी  ण  नष्ट  रुन ट     .  ो ड   बेंन्झ इट,  ोटॅ     

 ेट ब   ल्फ ईड, ग्ल    ल  ॅ  रट    ॅ  ड  ी  ृ त्र  र   ने जी  ण ंची   ढ  ोऊ दे  न  ी .  न्न ंर   

   द्य न   र त्  च  दज    न ि   ेलेल  आ .े क्ल    न   क्ल   ट    ेच  गी रण  ेल ेआ े.  ॅक गच्   लेबल र 

   रलेल्    न्न ंर   च  क्ल    ल  णे बंधन  र  आ .े 
 

३)  ॅसनग – ख द्य द थ  रट   ण्    ठी  े    बंद डब्       ब टल्  ं ध् े भरुन ठे ण्  ची प्रद   .    प्रद  े  उष्ण ने े

डब्  चे   ख द्य द थ  चे  नजां   ी रण  रण्  च्   द  ेल  प्र ध न्     .े डब बंदी रण ने ख द्य द थ   ील 

न    ण र्    जं  ंच   र न    ेल  ज  ोच,       ब  रेील जं  ंच   ं ग  ी ट ळल  ज  ो. डब  बंदी रण   न फळे, 

भ ज्  ,    े,   ं   द थ , द ध   द ध चे  द थ  इ. डब्    भरल ेज    . आ    ॅसनग    ए        झ ल  आ .े 

 त्र्  चे डबे,   चेच्   ब टल्  ,   चबरोबर उत्त  दज  चे   ट न्  (  ठ्ठ्ठ्य चे खो े, Tetrapacks) ख       ध आ रण े

 ॅसनग  ठी    रीली ज    . 
 

४)      ण े–   खरेच्        ील ख द्य द थ ,     ध    ले,  ॉ ,  चक्की, जॅ , जेली,   र ंबे, द ध चे  द थ ,  त्   

 द थ ांचे  ळललेे  द थ  बन    न   े  द थ      ष्ट      न   ां      ल े ज    , आट ले ज    , उच्च 

     न   ळे त्  ंच्   ील   ण्  च   ं    ी  ो ो. 
  

५) गोठ  ण े–  त् ं    ी      न   ी जी  ण ंची   ढ रोखली ज ऊ    े.    ेर् ः फळ ंच्   फोडी   र    ं  ठी  ी 

 ध्द     र   .  ट र क      र     ज    ट ण ,    ी भ ज्  ,  नीर, ख   इ.  द थ  ी गोठ  न रट   ली 

ज    . 

 धी  धी ए    द थ    ठी २ क    ३  ध्द ी    रल्   ज    . उद . छ ंद,े   खर आंब  (     णे  

   न्न  ंर ण च     र) 
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६) ि इसनग – भ ज्      बंद, डब बंद  रण्    ठी रट   ण्    ठी  ी  ध्द ी    र   .       ठ च्   द्र  ण च  

उ  ोग  र   .     ठी उत्त  प्र  रच्     ठ च  उ  ोग  ेल  ज  ो. गड्ड   ोबी,    डी,   ंद,े   र े   ट णे, 

आंबट फळ ची   ले   ं  रख्   भ ज्  , ७%  े १५%  ीठ ट  ल्    खर ब  ो  न  ी . बीट, ग जर,   ंद े

रट   ण्    ठी १५-२०%   ठ च्    ीव्र द्र  ण च  उ  ोग  र   .   त्र   ठ चे द्र  ण द  ी ट    चे   ेफळ ंच  / 

भ ज्  ंच  प्र  र   आ  र    र   लंब न    .े  
 

७) ध री देण े– ध र  र   ळ  ण्  ची प्रद     रुन   ं    रखे  द थ  रट   ले ज    . ध र     लले ेफॉ    ल्ड  इड, 

द ओ ोट,    रो ल ि   आम्ल, दफनॉल  ं  गे   ं  रखे घट    ं     भनल ेज       त्  ंच   न्न ंर   म् ण न 

उ  ोग  ो ो.   ेघट  ऑ क्  ड  र    ल्  न ेचरबीच्   ऑ क् डीभ न   ळे  ेण र  ख ट       ं  ल   े  न  ी 

आ ण थोड्य  प्र  ण     क्ष् जं  ंची   ढ ी रोखली ज  े. ध री देण्  च्   खोली  ध र    र  रण्    ठी ल  ड च  

ओल र भ    ज ळ   . ओ       री    झ ड ंच्   ल  ड च  भ       रण्  ची प्रथ  आ .े   ं  ल  ध री द  ी  ेळ 

द्य    ची   े  ं प्र  र   त्  चे आ  र  न    र   लंब न    .े 

 

   ध्     

प्र. 1 ल   त्   ी   त्    े ल  . 

१.  चक्की    र  रण्    ठी   खरेच  / ग ळ च  ए   री      र   . 

२.  ो ड   बेंझ इट   े ृ त्र   न्न ंर   आ .े 

३. ज   / जेली    र  रण्    ठी ख      लेली फळे    र  ी . 

४.  ीठ   ेनै र्मग   न्न ंर   आ .े 
 

प्र. 2 र   त्   ल  . 

१. टो ॅटो  ॉ  

२. जॅ  

३. जेली 

प्र. 3 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१.  न्न ंर ण चे   त्  चे   च उदे्द   ल  . 

२.  न्न ंर ण म् णजे      े  ल  . 

३. ख द्य  द थ  खर ब  ोण्  ची   रण े ोण ी ? 

४. उत्त  जेलीची ल ण े ल  . 

५.   ळ  णे     ध्द ीचे  त्   ल   

६.     चे प्र  र  ोण े  े  ल  . 

७. गोळीबंद         ओळख    ? 

८. लोणच्  च्   बरणी  न लोणच े  ढ  न  च च   ोरड      च्छ   णे गरजेचे    आ  े? 

 

 दंभ    र    चन 
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५  न्न प्रद  चे्       ध  ध्द ी – भ ग २ 

        ल ? 

 न्नप्रद  ेच्       ध  द्ध ी ज े  ी आंब णे, बेक ग,   ळ णे इ .   रून  न्न ंर ण  रण े(रट  णे). 

 ोलर ड्र  रच  उ  ोग  रून भ जी  ल  / फळे   ळ णे.  

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील  ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

     ध  न्न द थ  ज े  ी – 

1.    ड  

2.  ब   टे / न न ट ई  

3.     (Bread ) / Popcorn  

4.  ौरचली    ल  णी  ंत्र च  उ  ोग  रून भ जी  ल    ळ     ेणे.  

  रील  न्न द थ ांचे, प्रद     क्त  ( Flow chart) आ ण खच    ढ न,  नरी ण ेनोंद     णेे.  

 

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

ख लील  न्न द थ , ददलले्    ृ ी प्र  ण े   र  रण-े  

   ड    र  रण े

उदे्द  :   ळ  णे  ी प्रद       रुन उडद च्   ड ळी    न    ड    र  रण्       द थ  ची क      ढण्       णे. 

   े    ौ ल्  े:   ळ  णे  ी प्रद      द्य थी       ील.  

  धन े:  र  ,  ोळ ट, ल टण,े    ेल ेइ. 

    त्  : १) उ डद ड ळ १ द लो, २)     डख र ३० ग्र.ॅ  ३)    रे ५० ग्र.ॅ  ४)  स ग २५ ग्र.ॅ  ५)  ीठ ५० ग्र.ॅ  

६)   ेल २०० ग्र.ॅ 

 ृ ी :  

१) उडीद ड ळ ब री  दळ न आण  ी    ीठ च ळ न घ्   े. 

२)   रे,    डख र, स ग,     ब री    ट न घ्   े. 

३)    ेल्    ४   ट     णी उ ळ  न घ्   े. त्   ै ी २   ट्य    ण्    

 ीठ      डख र घ ल न उ ळी आण  ी,     णी ग र  ोऊ द्य  े. 

४)   ठ   स ग,   रे ए त्र  रुन  ीठ च्     ण्  न े  ीठ  भज   े. 

आ श्   ेन   र उरलेल े  णी    र  े  ीठ  गदी घट्ट  भज   े.  

५)    ड चे  ीठ   ट  ल  क      च्छ फर ील   ेल ल   न  ऊ  ोई  ां  

  ट न घ्   े. नं र त्  च्   ल ंबट ल ट्य    ड    .  

६) ल टी  ले  र ल ट  ी म् णजे   ठी   ी ल ग ,े      ड    ळ ल ट    े ो. (   ड ल ट  न    ठी    र    ची 

  ल्   ,   र   ील    ळ   ठ  ील १/८ भ ग  ीठ ब ज ल    ढ न ठे   े.  े    ड ल टण्    ठी    र    ेईल.) 

आ ृ ी 5.1   रे    ड 
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७)        ड उन्      ळ   े . 

८)    ल्  नं र थडं झ ल्   र बंद डब्    क    प्लॅ  ट      ी  ठे   े . 

 

  रे न ट       ढील घट     रुन  गे गेळ्   प्र  रच े   ड  रणे. 

१)   रची २५ ग्र.ॅ ब रर   रुन घ्  . 

२) ल  ण ५०ग्र.ॅ  े ट    र  रुन घ्  . 

३)   ंठ,   रे,    ल   ेलची, ल ंग,  क्कल रे  न   ेः १०ग्र.ॅ, १०ग्र.ॅ, ५ ग्र.ॅ, 

२ ग्र.ॅ   ५ ग्र.ॅ ब रर   रुन घ्  .  

   ड    र  र  न  घ्     ची द    : 

१)  ीठ  भज    न      घट्ट क     ैल न   े. 

२)    डख र ज    झ ल्       ड भ जल्   र ल ल  ो ो. 

३)    ड ल ट  न    ठी ज       रल्       ड      ी दद     द ड  ड े. 

४)  ीठ प्र  ण   घ ल  े. 

५)    ड ल ट  न      ब ज ंनी   रख्   प्र  ण   ब री  ल ट   .    ड ज ड ब री  ठे ल्     ो     थ  भ जल  

क     ळल  ज   न  ी. 

६)    ड,   ण  उन्      ण   ोरडे  रुनच भर  े  न् थ  ब र ी ल ग े. 
 

 नरी ण  क्त  :  

 न . .   दे्द नोंदी 

१ ड ळीचे  जन  

२   ठ चे  जन  

३  भज  लेल्     ठ चे  जन  

४   ळ  लेल्      ड ंचे ए  ण  जन  

५    ड ंची  ंख्    

६    र झ लले्      ड ंची  ंद जे क     

७ ए      ड चे  जन  

८ ए      ड ची  ंद जे क     

९ ए  द लो    ड ंची  ंद जे क     

 

   र झ लले्    द थ  ची क      ढण े: 

 . .   ल च     ील    रलले    ल /  जन / नग दर क    

१ उडीद ड ळ    

२    डख र    

३   रे    

४ स ग    

५  ीठ    

६  ेल    

आ ृ ी 5.2 ल  ण    ड 
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७    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

८  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

९ ए  ण  दं जे क     . . ७   ८  धील क   ीची बेरीज  

 

 ब   टे    र  रण े

उदे्द  :  ैद  / इ र ध न्  चे  ीठ,    ,   ठी  खर   ंच     र  रुन  ब   टे    र  रण्  च्     ध्     न बे ींग (भ जणे)  ी 

प्रद         ण.े 

   े    ौ ल्  े: भ जणे (बेक ग)  ी प्रद      द्य थी       ील.   द्य थी ओह नच   ोग्     र  र ील. 

  धन े: भट्टी क    ओह न,  ोळ  ट, ल टण,े रे,   रेची ज ळी,  ब   ट चे   चे /  टर,   ट  (टोचणी) 

    त्    प्र  ण :  

१)  ैद  / गह  चे  ीठ  २०० ग्र.ॅ 

२)   ठी  खर  १०० ग्र.ॅ 

३)       ५० ग्र.ॅ 

४) बेक ग    डर  ६ ग्र.ॅ 

५)   ो न    ४ ग्र.ॅ 

६)  ीठ   ३ ग्र.ॅ 

७) इ ेन्    २   े४ थेंब 

 ृ ी :  

१) प्रथ   ैद    बेक ग    डर ए त्र  रुन २-३  ेळे  च ळ न घ्  . 

२)  र  ी          खर ए त्र  रुन     न े ल े  ोई  ां  फेट . 

३) फेटलेल्     िण   च ळलले   ैद ,  ीठ,   ो न  , इ ेन्    आ श्    े ढे   णी क    द ध घ ल न  ैल र  भज  न 

त्  च  गोळ     र  र . 

४)  ीठ च्    ोग्  त्   आ  र च्   गोळ्   बन  न  ोळ  ट  र  ोरडे  ीठ   रुन त्   ल ट . 

५)   ध रण ण े६    ी. ज डीची  ोळी    र झ ल्   र ए     ट्य च्      य्  ने त्   र भो े   ड . 

६)   च्  च्   क     टरच्       य्  ने     ध आ  र    ब   टे     न घ्  . 

७)  ी  ब   टे   रेच्   ज ळी र थोड्य  थोड्य    ंर  र  ब   टे रच न घऊेन रे ध्  ेठे  . 

८) ओह न  ध्  े ी  ब   टे १५५-२००   ं  े ल्         न ल  १०  े १५    नटे भ ज . 

९) ख  ख  ी   ब   टे    र. 
 

 नरर ण : 

 न . .   दे्द नोंदी 

१  ोरड्य   ीठ चे  जन  

२    र  ेलेल्    ीठ च्   गोळ्  चे  जन  

३ ए  ण  ब   ट ंची  ंख्    

४      ब   टे भ जण्    ल गण र  ए  ण   ल  धी  

५  द थ     र  रण्    ल गलले  ए  ण   ल  धी  

६      ब   ट ंचे ए  ण  जन  
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७ ए    ब   ट चे  र  री  जन  

८    र  ेलेल्    द थ  ची  ंद जे क     

९ ए    ब   ट ची  ंद जे क     

१० ए  द लोग्रॅ   ब   ट ंची क     
 

   र झ लले्    ब   ट चंी  दं ज ेक      ढण े: 

 

 . .   ल च     ील    रलले    ल /  जन / नग दर क    

१  ैद  / गह  चे  ीठ    

२   ठी  खर    

३        

४ बेक ग    डर    

५   ो न      

६  ीठ    

७ इ ेंन्     

८ द ध    

९    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

१०  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

११ ए  ण  दं जे क     . . ९   १०  धील क   ीची बेरीज  
 

   रे्      ी : 

१)  ब   ट ं धील  ैद  :   खर :       ंचे प्र  ण ४ : २: १   े    े. 

२)  ब   टे बद  ी रंग  ईे  ां  भ ज  ी . 

३)  ब   टे    र  र  न  इ ेन्  आ डीन   र ट     गर ट    न  . 

४)    ऐ जी   ढील  ेग ेगळ्      द ची  ब   टे बन      े ील : 
 

चॉ लेटची  ब   टे २५ ग्र.ॅ  ो ो  ैद्य बरोबर च ळ न घ ल    

खोब-  ची  ब   टे    े खोबरे ब री  द   न त्  च  ५० ग्र.ॅ भ ग  घ ल    

आल्  ची  ब   टे आल ेब री    ट न   ढलले  च च  भरुन र  घ ल   . 

      े    ब   टे बद       े   ज  इत्  दी   क्    े  चे ब री     डे    ळ  े  

प्र थन  क्त  ब   टे प्रो ह ट  क    प्रोटो ह नची भ  टी घ ल  ी. 
 

उ    : १)    द्य ल     ब   टे    र  रुन    . २)   ब   ट ं ध् े  ेग ेगळ्   ध न्  चे (गहू, न चणी, ज्  री, इत्  दी) 

 ीठ    रुन  ब   टे    र  र .  (  चप्र  ण ेआ ण न न ट ई   ध्द  बन      ो) 
 

 

 ब   ट  ंधील दोर्   त्  चंी  ंभ     रण े
 

 ब   ट ं धील दोर्  ंभ     रणे 

 ब   टे ज      रण े १)   खर       चे प्र  ण ज      ण.े 

२) ख ण्  च   ोड  ज       रणे. 
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३)   िण    ळ  ोण.े 

४) भट्टीचे      न   ी   ण.े 

 ब   टे  ड     र  ोण े १)   खरेचे प्र  ण   ी क    ज    झ ल े

  ेल. 

२)  ैद  ज       रल    ेल. 

 ब   ट ंन  गडद रंग  णे े १)   खरेचे प्र  ण ज     ोण.े 

२)   ध       न    ब   टे भ जणे. 

३) घट   द थ ांच   ोग्     ोल न ण.े 

 ब   टे रेल   च टण े १)     क    लोण्  चे प्र  ण   ी   ण.े 

२) बेक ग    डर   ी  डण.े 

३) च ंगल्   प्र  च   ैद  न    रणे. 
 

 ब   टे    र  र  न  घ्     ची द    : 

१)  ीठ   ल ण्     ी  े च ळलेल े    े. 

२)   ठ चे गोळे  रण्    ठी    र    चे द ध, लोणी,     इत्  दी  द थ  थडं (    न्       न  )     े . 

३)  ळलेल े ीठ फ र  ऊ ( ैल)     न .े फ र  ऊ ( ैल)   ठ   ळे  ब   टे  च ट बन   .  े  ऊ ( ैल) न ल्     ी 

ख  ख  ी  बन   . म् ण न  ीठ  ळ  न  त्    आ श्       ेच   णी क    द ध घ ल  े. 

४)  ीठ ल टण्     ी  ोळ  ट  र   रे े  ोरडे  ीठ   र  े. 

५)  ब   टे      न    च्  च्   क     टरच्    ड ंन   ोरडे  ीठ ल    े.  

६)  ब   टे    ल्  नं र त्  ंच्    ृष्ठभ ग  र   ट्य न े भो े   ड  ी . त्    ळे त्    न     आर  र ज ऊ     े   

त्    ळे  ब   टे ख  ख  ी  बन   .  

७)  ब   टे ने  ेी ज ळी र ठे  न भ ज  ी . 
 

 ब   टे    र  र  न     रण्     णे -       त्  च ेग णध     आ  र  र्     त्त  : 

१)  दै  :  प्र   ख्  ने   ठ ळ    न  ल्  प्र  ण   नत्र  क्त घट  (ग्ल टैन)      . 

२) गह  च े ीठ :      ोंड्य च   ं     ो.  ैद्य  े     ध   ोर्     .े  

३) द ध :   ब   ट चे  ीठ  ळ  न  त्    द ध    र   .  द थ  ल  भ जल्  नं र   ंब       ी  ेण्   री   द ध 

   र   . द ध च     र  ेल्  ने  द थ  ख  ख  ी , रुच र आ ण  ौ ष्ट  बन ो. 

४)   खर :   खरे  ळे  द थ  गोड   रुच र बन ो. 

५)  बके ग    डर आ ण ख ण्  च   ोड  :     द थ  घ  ल्  न ेत्    न   ब नड  ऑक्  ईड      ब  रे  ड ो   त्    ळे 

 द थ   च्छीद्र आ ण ख  ख  ी  बन   . 

६)     क    लोणी :   ी  ेलद्र े  ौ ष्ट  आ  े.  ी च ंगली फे  न  द थ  भ जण्     ी त्    घ ल   . त्    ळे  द थ  

 ौ ष्ट , ख  ख  ी    रुच र बन   . 

७)  ीठ :   द थ  ल  रुची  ेण्    ठी  ल्  प्र  ण      र   . 

८) इ ने्  :      ष्ट     क       द  ेण्    ठी  ल्  प्र  ण      र   . 

९)   ो न   : बेक ग    डर े   भ जण्  ची द    जलद  ो े.  ब   टे    र  रण्    ठी   ो न      र   . 

 ब   ट पं्र  णचे न न ट ईदेखील बन       े.े 

न न ट ई बन  ण्    ठी : 
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    त्  :    ैद  १५० ग्र.ॅ,    ठी  खर११५ ग्र.ॅ,     १०० ग्र.ॅ,  ीठ ¼ च च ,  ोड  ए   च  ट, बेक ग    डर ¼ च च , 

द ी १ च च ,  ेलदोडे, ज  फळ   ड ¼ च च  

 ृ ी :   ब   ट ंच्    ृ ीप्र  णेच  ृ ी  रणे. (  े ीठ  भज  ण्    ठी   णी / द ध   ंची आ श्     न  )े 

न न ट ई    र  रुन २२०  ं फॅरन  ईट क    १२५  ं   े.  र १५   नीटे बे   र . ( ैद्य  ऐ जी गह  चे  ीठ    र   

 ेईल)  

रट  :  ओह न न ल्    ज ड     र   ळ  घ ल न त्   र  ब   ट ंच  रे ठे  न  र उ डे   ट झ   न त्   र  नख रे (     ) 

क    गर    ळ  ठे  न ी  ब   टे भ ज    े   . 
 

प्र त्     :        र  रण े

उदे्द  :   द्य र्थ  ांन    च्छद्र    ऊ     बन      ेण.े 

   े    ौ ल्  :   द्य र्थ  ांन    च्छद्र     बन      ेईल. 

    त्  :   ैद  २५० ग्रॅ ,  ी ट १० ग्रॅ ,  ीठ ५ग्रॅ ,   खर १०ग्रॅ ,     १०ग्रॅ ,   णी ६०-६५%   ठ न   र. 

 ृ ी :  

१)  ो ट   ण्      खर,  ी ट   थोडे  ीठ ट   न ए त्र  रणे आ ण ए   ब ज ल  २०   नीटे ठे  न देण.े 

२)  ीठ च ळ न घ्  ,   त्  ल  आळे  रुन त्     ी ट चे   िण घ ल  े. उरललेे   णी    रुन  ैल र  ीठ च  गोळ  

बन  . 

३)        ळ  रुन त्      ठ च  गोळ   ऊ  ोई  ां   ळ न घ्  . गोळ्  चे १२    न भ ग  र    १०   े१५  नीटे 

ठे  . 

४) त्  ंचे गोल गोळे बन  न     ल  लेल्   बेक ग रे  ध् े थोड्य  थोड्य   ं र  र ठे     ओल र   ड्य न ेझ   . गोळे  

आ  र ने द प् ट  ोई  ां  ठे  . 

५) २२५ ं   े.  र १०  े १५   नीटे भ ज . 

६) भ जल्  नं र     ल  ि न े लक्       न े ले     ण्  चे   िण ल   . 

द    :  १)    ठ चे गोळे    र  र  न  त्  ल   चर   ड  न े . २) रे ध् े ठे लेल े ीठ चे गोळे भ जण्     ी आ  र ने द प् ट 

 ोऊ द्य . 

 

 नरी ण  क्त   

 . .   द्द  नोंदी 

१  ैद्य चे  जन  

२  भज लेल्    ीठ च्   गोळ्  चे  जन  

३ रे ध् े ठे लले्   प्रत् े  गोळ्  चे  जन  

४    र झ लले्   प्रत् े      चे  जन  

५    र  ेलेल्   ए       ची  दं जे क     
 

   र झ लले्       ची क      ढण े 
 

 . .   ल च     ील    रलले    ल  जन / नग दर क    

१  ैद     

२  ी ट    
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३  ीठ    

४   खर    

५        

६    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

७  ज री   ओह र डे च जे  : ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

८    र   ल ची  ंद जे क     . . ६   ७  धील क   ींची बेरीज  

िडे       बंधंी    चन  : 

१) िेडच   रील भ ग  ऊ       ेल  र   च्  चे झ  ण घट्ट ल   . 

२)  रील भ ग   र  री        ेल  र झ  ण ल    न  . 

३) ओह न ध न िेड   ढल्   र गर      न च    ,  ेल     ण्  चे   िण ल    म् णजे िेडच   रील भ ग  ऊ 

र   ो. 

४)  ीठ ज     डल्    िेड फ ग  न  ी. 

५)   च्    गोळ  ठे   न    च्  ल      ल    म् णजे िेड   च्    न ल  र ब  रे  नघले. 
 

प्र त्    :  ॉ  ॉन     र  रण े
 

उदे्द  :  ॉ  ॉन     र  रण.े 

   े    ौ ल्  :   द्य थी  ॉ  ॉन     र  र ील. 

    त्  :  ॉ  ॉन    ठीच      ½    ,  ेल ३ टेबल    न,  ीठ च ी  र  े(¼ टी    न) 

  धन े:  टोह  / गॅ , ज ड ब ड चे    ेल े(झ  ण   लले)े 

 ृ ी :  

१)  ध्   आचे र    ेल्     ले ट   न गर   रण्    ठे  . 

२)  ेल    ल्  नं र २-३     त्    ट   . 

३) १-२     फ टण्    ल गल्  न ंर उरलेल             ीठ    ेल्    ट   ,  ल  न घ्   आ ण झ  ण ठे  . 

४)    ेले थोडे  ल   र    जेणे रून     जळण र न  ी. 

५) ज   ी  ज        फ टण्    ल गे  ां     ले े ल ी  र  . 

६)     फ टण्  च  आ  ज   ी झ ल्  नं र उष्ण   देण ेबंद  र . 

७)    ी  े ंद झ  ण   ेच र हू द्य . 

८) थोड्य   ेळ ने झ  ण   ढ ,  ॉ  ॉन  ख ण्    ठी    र. 

 

 नरी ण  क्त  : 

 .    दे्द नोंदी 

१  ॉ  ॉन     र  रण्     ी  क्  च्   द ण्  ंचे  जन  

२  ेल चे  जन  

३  ीठ चे  जन  

४   ण  फ टलेल्    ॉ  ॉन चे ए  ण  जन  

५ न फ टलले्    क्  च्   द ण्  ंचे  जन  

६    र  ेलेल्    ॉ  ॉन ची क     
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आ ृ ी 5.3  द थ    ळ  ण े

७ ५०० ग्र.ॅ    र  ॉ  ॉन ची क     

 

   र झ लले्    ॉ  ॉन ची क      ढण े
 

 .    ल च     ील    रलले    ल दर द .ग्र ॅ/ नग रक्क  

१  ॉ  ॉन    ठीच         

२  ेल    

३  ीठ    

४    रलेल्   ए  ण   ल ची क     

५  ज री   ओह र डे च जे  ए  ण   ल च्   क   ीच्   ४०%  

६  ंद जे ए  ण क     . . ४   ५  धील क   ीची बेरीज  

 

टी  :  फ र  ंद आचे र  ॉ  ॉन   रु न   (    थ  फ ट  न  ी ) 

 ॉ  ॉन   ध्  े   ल  ट    च  झ ल्     ॉ  ॉन  गर      न च ट    क      ठ  ोब  ट   .  

आ ड    ल्     ीठ  बरोबर थोडी  ळद ी ट        .  ॉ  ॉन     ळ्   रंग चे    र  ो ील. 

 

प्र त्     :  ोलर ड्र  रच     र  रुन भ ज्     ळ  णे 
 

उदे्द :  ोलर ड्र  रच     र  रुन     ध भ ज्        न        र .      
 

   े    ौ ल्  े:       

१)  ोलर ड्र  रच     र  र    णेे. 

२) भ जी  न डण े   जन   ट्य च     र  रुन   ल चे  च   

 जन   ढ    ेण.े 

३) भ जी ील   ण्  च   ं  द  ी प्र  ण     ी झ ल    े 

  ढ    ेण.े 
 

    त्  :  ेथी,   ल , भेंडी, ग  र,  ोसथबीर इ. 
 

 ृ ी :  

१)    प्रथ  भ जी आण न  जन  र . 

२) भ जी  न ड     न डलेल्   भ जीचे  जन  रुन त्  ची नोंद  र . 

३) भ जी ध   न घ्      ी भ जी    ड  र  ो ळी   र  न ठे  . 

४) भ जी ील   णी  नघ न गले्  न ंर   ळ  ण्    ठी  ोलर ड्र  र ध् े ठे  . 

५) भ जी  ोलर ड्र  र  ध् े ठे ल्  ची  ेळ   ददन ं    ची नोंद  रुन ठे  . 

६) भ जी ील  ं  ण    णी  नघ न ज ई  ां  दररोज भ जी  ोलर ड्र  र ध्  े     ण्    ठी     प्र      ठे  . 

७) दररोजच्       च्  ,      न च्      जन च्   नोंदी घ्  . 

८)  ं  ण  भ जी   ळ  ल्  नं र त्  चे  जन  र . 

९) प्ल   ट      ी  भ जी भर        ी बंद  र . 
 

 नरी ण  क्त  : 
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 न .  ददन  ं  ळे    ळी भ जी ठे   न  

 जन 

द   री भ जी   ढ  न  

 जन 
 

१      

२      

३      

४      
 

 

     ं  ठी   चन    

 आ ल्    रर र  ील, ब ेरील  (     भट्टी ) भटे दऊेन  ब   टे / न न ट ई /     इ  न्नप्रद     द्ध    ज न घ्  .   

 आ ल्    रर र  ील प्रच ल  फळे / भ जी  ल   ोलर ड्र  रच उ  ोग  रून   ळ ण े   े   आ .े 

   ध्     

प्र.1 ल   त्   ी   त्    े ल  . 

१.    ड   ठीचे  ीठ  भज    न      घट्ट क     ैल न   े. 

२.   ध       न    ब   टे भ जल्    ळे त्  ंन  गडद रंग  े ो. 

३.  ोलर ड्र  र ध्  े     न       रे 40  ं   े ल्      ां    ढ  ो े. 

४.  ोलर ड्र  र ध्  ेभ ज्     ळ  ल्    त्  ंच  रंग बदल ो. 

प्र. 2 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१.  ब   टे    र  र  न   ैद्य ऐ जी गहू / न चणीचे  ीठ       र  े ? 

२.  ब   टे    र  र  न  भ जण्     ी त्  ंच्    ृष्ठभ ग  र   ट्य न ेभो े      ड    ? 

३. िेडच   रील भ ग  ऊ र  ण्    ठी      र    ? 

४.  ॉ  ॉन  फ र  ंद आचे र     रु न े  ? 

५.  ोलर ड्र  रच े      ल  . 

६.  ब   टे    र  र  न  बेक ग    डरबरोबर   ो न         र    ? 

७.  ोणत्     रण ं  ळे  ब   टे ज      रली ज     ? 

८. िेड    र  र  न   ीठ ज     डल्        र  ोण    ररण    ो ो ? 
 

 दंभ    र    चन 

http://marathivishwakosh.in/khandas/khand11/index.php?option=com_content&view=article&id=1056

1 
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६.प्रद     ेलले्    न्न द थ ांच –   ेटटग  ह  ेआ ण  कॅ ग 

        ल ? 

   र  न्नप्रद     द थ    ठी  ॅक ग लेबल    र  रण.े  

ब ज र  ील इ र उ लब्ध  न्नप्रद     द थ  चे  ॅक ग लेबल रील      ी  ड  ळ    ेण.े  

 

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील    े    ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

 आ ण  न्नप्रद     ेलले्    द थ  चे  ॅक ग लेबल  ोग्       ी      र  र    ेणे.  

 ब ज र  ील इ र उ लब्ध  न्नप्रद     द थ ांचे लेबल रील      ी  ड  ळ    णेे. 

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

 आ ण ह्य     ीच्      र  ेलले्    ोणत्   ी ए    द थ  चे  ोग्   द्ध ीने  ॅक ग  रून, त्    ठी लेबल    र  र . 

   र  द थ  आ ल्     ळे ील  रर र      ी  रून ग्र    च  (     / इ र   द्य थी इ. )   भप्र   नोंद  .  

उदे्द  :   द्य र्थ  ांन  आ ण    र  ेलेल्    द थ  च्    ॅक ग रील लेबल    र  र    ेणे. 
 

   े    ौ ल्  :   द्य थी    र  ेलले्    द थ  च्    ॅक ग र आ श्     लले         ील  ल ी ील. 
 

 ृ ी :  

१)   द्य र्थ  ांनी    र  ेलेल्    ेंगद ण्  च्    चक्कीचे  ॅ ींग   द्य थी  र ील. 

२)  ॅ ींग र आ श्     लले     ील  ल   ील त्    ठी   ढील      ीच  उ  ोग  र ील. 
 

 

     ं  ठी   चन    

  द्य र्थ  ांन      ध  न्न द थ ांच्    ॅक ग रील    ील द ख  . 

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

 

 कॅ ग : उत्  दद      ल   ोग्  प्र  रे  ॅक ग  र  े ल ग े. म् णजेच  ोग्  आ रण क     ेष्टन    रुन ग ंड ळण ेम् णजे  ॅक ग 

 रणे  ो .  ने  फळ ंचे  ॅक ग   ेनै र्मग     .े उद .  ेळी, न रळ,  ोरफड, इ. नै र्मग   ॅक ग   ललेी उद  रण ेआ  े. 

    ी नै र्मग       आ ण ी  ॅक ग  ठी    र ो. उद .  ेळीच्     न   ग ंड ळलेली फ लं ज      ळ ट ट ी  

र     .  ं जर चे  ॅक ग  र  न  टो लीच्   आ  न  ं जर चीच   न ेल     .  े ी  ल क    ख द्य द थ  ने  ीच   न ंच्   

 ॅक ग ध् े ज      ळ   जे र     . 

   ण  ने प्ल   ट , ल  डी बॉक् े ,   गदी     ठ्ठ्ठ्य चे बॉक् े ,   ॅल्     न   फॉईल् ,  ट न, रट    े र, लॅ  नेटेड 

प्लॅ  ट  इ. प्र  र  ोध न   ढले आ  े.  ॅक ग  रण री  ंते्र आ   ब ज र   उ लब्ध आ  े.  
 

 कॅ गच ेफ  दे 

१) उत्  दन ग्र    च्          ो ोचे  ां    र    र   .े 
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२) उत्  दद      च  प्र  र   आ  र न   र   ची     ळणी  ोग्  रर ीन े  र    े े. उद . टो ॅटो  रख  न   ं  

 े ी  ल. 

३) ग्र    च्   दषृ्टीन ेउत्  दन आ र्   बन      े े. उद . छोट्य  आ र्   ब टल्  ं ध्  ेभरलेल   ोरफड गर. 

४)     ए   प्र  रचे आ र्    कॅ ग बर च   ळ    रल्  ने िँड ने     र  ो  े  ब ज र            ष्ट िँड ने न े

प्र  ध्द  ो .े उद . द   न,   रल ेइ. ची   द टे 

५)       ी   ो ीचे   ग्र      आ र्     टेल   े दोन् ी प्र  रचे  ॅक ग,  जन,    ंख् ेन   र  र    े .े उद . 

  बण,    डर,  ॅम्  ची छोटी   द टे,  ेफ    द टे, ड ळ,  ॉ  इ. 

६) न   ं      च    े ी  ं    ट ळल्  ने त्   ज      ळ रट    . उद . टो ल्    न    ल्   ज ण र्      भ ज्   े   

लॅ  नेटेड प्लॅ  ट  धल्   भ ज्   ज      ळ च ंगल्   र     . 

७)    ेटन   र  ॅक ग बदल     े.े उद .  थ  न  ब ज र   टो ली क      ठ्ठ्ठ्य च्   खोक्    न   ळण री फळे, प्रदे    

 न      र  न      न   ली  बॉक्  ध् े भर   . 

८) प्र   री न   र  ॅक ग  र    े े. उद .     न्  दज  ची  चक्की   ध्   प्लॅ  ट  ध् े  र उत्त  दज  ची  चक्की आ  न 

प्ल   ट     रुन   गद च्   आ र्    ॅक ग ध् े ठे  न त्  ची उत्त    ग्र    ल   ट      े े. 
 

 कॅ गच्   लबेल रील    ील 

   द्य न   र  ॅक गच्   लेबल र    ी गोष्टी  ल  णे उत्  द  ल  बंधन  र  आ .े    ेर् ः ख द्य द थ      ेी  ल 

  ंच्   ब ब ी        ील   त्त  च  ठर ो. उत्  दन चे न  , उत्  द  चे न  ,  ं       ील ( त्त , द रध् नी, भ्र णध् नी 

इ.), उत्  दन ची क   , उत्  दन ची   रीख,  ॅक गची   रीख,  ॅक ग  र  न चे  जन,  ंख्  ,   रण्     ोग्    ल  धी 

क    एक्    रीची   रीख,       न   ीजन्  / प्र णीजन्  (ह जे / नॉनह जे)   ल्  चे  चन्    रंग (  र   क    चॉ लेटी 

रंग  ) बी.आ .ए .(BIS),  एफ.ए .ए .ए. (FSSA(2006) ब ब च     ं     ील  ॅक ग र         े  ं े  आ  े.      

जर  थ  न  ब ज र      ी  ठी   ठ  ली  र    ील    ी    ील ग ळल  ज  ो. 
 

 ॉस टग 

 उत्  दद      ची क    ठर  ण्  च्   द  ेल   ॉस टग म् ण   . 

 ॉस टगच ेफ  द े

१) उत्  दन खच , इ र खच    नफ  /  ोट   न ि   र     ेो. 

२) ज    खच  च्   ब बी ल    आल्    ळे   ी खच  चे इ र        न ड न नफ    ढ        े /  ोट    ी  र   

 े ो. 

३)  न  श्   खच  ने    द  ी     ठे  ो ो   ेल    घेऊन  ो ट ळ    े ो. 

४)  ज  ची  न      र फेड  र    े े. 

५) उ लब्ध     ध प्र  रच्    च्च्     ल   न आ ल्   गरजेन   र   आर्मथ      ीन   र  न ड  र     ेे. 
 

 ॉस टग  र  न  ल    घ्     च     ील 

  नह ळ  च्च्     ल ची क      २५  े ३०%  ज री ए ढ   रुन     ची क    ठर ल्    बरेचद  न    नील  

   ोरे ज  े ल ग .े   ेच  थ  न  ब ज र  े    ोठ्य  ब ज र  , ज    प्र  ण          र  ची  ेळ आल्    

 ध्  थ ं र  ोण र  खच    ढ ो.     ठी   ढील प्र  ण े ॉस टगच्   ब बी  न ि   र   . 

आ ल्   गरजने   र त्   ील  न  श्   ब बी  गळ    .  

 ) उत्  दन खच   

 च्च   ल खरेदी          खच  

 ज रीच्    च्च्     ल च  २५  े ३०% 
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उत्  दन प्रद  ेच  खच  

(  णी    ीज    र,  ंत्र    ग्रीची घ  र  क    इ.) 

ज ग  भ डे / ज गेची घ  र  क    

आ)    ी  ठी खच  

   र   ल च्         ीच  खच  (   र  क    द र ोळ    ी  ां च         खच ) 

इ) नफ  (उत्  दन खच र र आध रर ) 

उत्  दन १०%   

   र  (डी रीब्  टर) १   े५% 

घ ऊ     े   ( ोल ेलर) १०  े १५% 

द र ोळ    े   (ररटेलर) १०  े २०%   

ए  ण नफ  ५०%   

  रील  , आ, इ     ीन ी ब बीं धील आ ल्  ल  आ श्   ब बी घेऊन     ची ब ज र  ील    ी  ोग्  क    

 न ि   र    े .े    ेट  ह  ेन   र    क   ी  ी बदल  र    े ो. आ ल्       ची  के्तद री ( ोनो  ली)   ले  र 

आ ण ठर   त्   क   ील               ेे.  न् थ  इ र उत्  दन ंच्     लने  दज  न   र क      ी / ज     र  ी ल ग .े 

नफ्  च्   टके्क  री  बदल  रुन   े  ध    े े. 
 

   ेटटग  ह  े

       छोट    ो क     ोठ ,  थ  न  ब ज र   र       दद    ो क     रदे ी,  न      रण्  ए ढ       

  ो        रण्     ी ब ज र चे   े ण आ श्   ठर े. बरेचद   ह  ेन ंर उत्  दन चे न   बदल  े    े  ट  ल ग े.  

 उद . फळ ंचे जॅ   रण्  च         न ि   रुन त्  ब ब चे ब ज र   े ण  ेल्   र जर    ेल    आले  ी,    

         थ  न  उत्  द  ख    ोठ्य   ंख् ेने आ  े क      लेल्   ज न्  ,    ब्बर  ोठ    ं न्   ख   आ  े  र आ ल  

उत्  दन खच  ी    ल न  ोण्  जोगी क    ठे   ी ल गेल. त्   े   द  र्     उत्  दन च    च र  रण े ोग्  ठर .े 
 

   ेटटग  ह चे ेफ  द े

१) उत्  दद      ची ब ज र  ील गरज  न ि   र    े े. उद . दफनेल, जेली, बन  ण्  च         र    च  

ठरल्    त्  ची ग्र  ीण ब ज र   गरज न  ी  र   री ब ज र    ोऊ    े. 

२) आ ल्      ररक्त द  ी उत्  द  ंचे  ेच उत्  दन आ  े क     त्   द  रे उत्  द  ब ज र   उ लब्ध आ े    े

  ज े. क    आ ल्         न्   ोण ची  के्तद री   ल्    त्  ची नोंद घ े   े े. त्    ळे नफ्  चे प्र  ण   

क    ठर      े .े 

३) आ ल्   उत्  दन  ी  ंबं ध  ग्र     ग , त्  ची आर्मथ       ल     े .े   च  ी  ररण   क    ठर  ण्   र 

 ो ो. उद . टो ॅटो  ॉ ची खरेदी ग्र  ीण     नष्ठ आर्मथ   ग    े    री  ध्    ग    ज     रण र. त्    ळे 

  लननेे ज    क      ज    नफ    ळ     ो. 

४) रोजच्   उत्  दन चे प्र  ण ठर      े े.   धरण णे रोजच्   क    दर   ीन्  च  ख  ल     े ो. 

 

   ध्     

 

प्र.1 ल  रर  म्   ज ग  भर . 

१.     ची क    ठर  ण्  च्   द  ेल  ………………. म् ण   . 
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२.  ं जर चे  ॅक ग  र  न  टो लीच्   आ  न……………… ची   ने ल     . 

३.  ॅक ग  ळे उत्  दन ग्र    ंच्          ो चे  ां …………… र   े. 

४. न   ं      ंच  ……………..  ं    ट ळल्  ने त्   ज      ळ रट    . 

५.  न   ीजन्   द थ ां  ठी  ॅक ग र……………… रंग    र   . 

६. प्र णीजन्   द थ ां  ठी  ॅक ग र ………........... रंग    र   . 

७.  ेळी, न रळ  ी ………………  ॅक ग   लेली उद  रणे आ  े. 

 

प्र. 2 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१.  ॅक गचे फ  द े ल  . 

२.  ॅक गच्   लेबल र  ोण      ील   ण ेआ श्       े? 

३. नै र्मग   ॅक गची च र उद  रणे  ल  . 

४.  ॅक ग  ठी   णत्   नै र्मग       आ ण    र ो ? 

५.  ॉस टगचे फ  द े ल  . 

६.    ेटटग  ह चेे फ  दे  ल  . 

 

 दंभ    र    चन 
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७ आ ल  आ  र  

        ल ? 

द  ोर  ीन   रुर्    स्त्र  ंची  न्न आ श्     ओळखणे.  

द  ोर  ीन   रुर्    स्त्र  ं  ठी  ं   ल  आ  र ठर णे.  

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील    े    ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

  थ  न     ळी र उ लब्ध  न्न     न द  ोर  ीन   रुर्    स्त्र    ठी  ं   ल  आ  र  क्त  (calorie chart 

)   र  र    णेे.  

 आ ल्      : च्   आ  र च्   नोंदी ठेऊन,  ं   ल  आ  र ठर     ेण.े  

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

प्र त्     :  ॅलरीज  रुन आ  र च     ोब  रण.े 
 

ह्य  प्र त्       ध न आ ण   ठर      ॅलरीज ऊज     प्रोटीन्    ळ  ण्    ठी ल गण र्     ोर्  घट  ंच   क्त  

   र  रून   द्य थी आ ल  आ  र  ं   ल  आ  ेक    न  ी   च   ड  ळ  घे ील .  
 

1.    च्   रोजच्   आ  र च्   नोंदी ख लील ददल्   प्र  ण ेठेऊन ,  न्नगट चं्    क्त्  च्   आध रे आ ल  रोजच  

आ  र   ं ली  आ  े     े   .  
 

 . . दद  भर  ील जे ण च्    ेळ   द थ  / घट   द थ  ऊज   दणे रे 

 न्नघट  

( ंद जे 

 जन) 

  ढी  ठी 

आ श्   

 न्नघट  

( ंद जे 

 जन) 

 ंर ण   ठी 

आ श्   

 न्नघट  

( ंद जे 

 जन) 

१ न श्         

   
 

 
 

 
 

   
 

   
 

    

    

२ द   रचे जे ण      

    

    

    

    

३ द   रच  च         
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४ र त्रीचे जे ण      

    

    

    

    

    

 

आ ल  आ  र   ं  ल  आ  े  े    णे 

 न . . प्रश्न  ो  न  ी 

१    च्   प्रत् े  जे ण     न् ी  न्नगट  ील  न्न द थ           ?   

२   म् ी    च्   जे ण   न   ज लेल्   भ ज्     फळे ख       ?   

३   म् ी दद       ी    ी २०० ीली. द ध घे      ?   

४ जे ण     र     लेभ ज्   ख        ?   

५   रे   प्रोटीन् च   न्न द थ        े     ो    ?   

६ जे ण   प्रत् े   न्न गट  ील     ध  द थ  चे  न्न  द थ           ?   

 

 रील प्र  ण े–जर  रील प्रश्न चंी उत्तरे  ो     ील  र    च  आ  र ज ळ     ं   ल  आ .े. 

ह्य    ठ  ील      ीच  उ  ोग  रून आ ल्    ग  चे  र  री  जन आ ण     न ि   रून -  न्नघट  ंची      ी देण रे 

 के्त,      ी  त्र े बन  .  

 

     ं  ठी   चन    

  ठ     ं – २  ध्  ेददलले्        ीच  आ ण प्र त्     च   दंभ  घऊेन       ठ     ण े   े   आ े.  

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

आ ल  आ  र     ठर  ल : च ंगल्   आ  र   ए  ण उजेच्   १०% ऊज   प्रसथन     न (द ध,  ंडी,   ं ,    े   इ र ध न् , 

 डध न्        ां    न) २५% ऊज    िग्ध  द थ ां    न ( ेल,    ,    , लोणी   इ र ख द्य द थ      ण रे       ळ न) 

उरलले्   ६५% ऊजेची भर  बोद  ंनी  र  ी.  
 

 ं   ल  आ  र   ठी  न्न द थ ांची  ोग्   न ड  रणे गरजेचे आ .े  ी  न ड  रण े ो ीचे ह   े म् ण न  न्न  द थ ांचे,  न्न   

 ोर्  घट  ंच्        न   र गट   डण्    आल ेआ  े.  

 न्न च े ीन   ख्       : १)   रीर ल  उज     र   .े  २)  रीर ची   ढ   झीज भरून   ढ े.३)   रीर  ील     ध द   ं र 

 न ंत्रण ठे ण े  रोग प्र    र  क्ती   ढ   े. 
 

    ीन     ांच    च र  रुन  न्नल   ीन गट     भ जी   ेल ेआ .े : 

 ) उज   देण रे  द थ .    आ)      रीरर    ढी  ठी ल गण रे  न्न.      इ)    रं ण    न तं्रण  रण रे  न्न द थ  
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 ) उज   देण रे  द थ :     न्न गट   न आ ल्  ल    बोद े    िग्ध  द थ ांबरोबर प्र थने (Proteins)    ी जी न त् े 

    र आ ण आ श्     ण रे फॅटी   ॅ  ड ्   ळ   .  

ख लील  न्न द थ     गट    ोड    : 

१) ध न्     ंद  ळे : भर  र  बोद े  क्त      ी  ोर्   त्   

२)   खर   ग ळ: फक्त  बोद े 

३)        ले :   ख्    िग्ध  द थ   
 

आ)   रीरर    ढी  ठी ल गण रे  न्न द थ  :     न्नगट   न आ ल्  ल  भर  र प्र थने   ळ   . द णे    ले ब       न 

प्रोटीन       भर  र  िग्ध  द थ    ळ   .  

 ख लील  न्न द थ     गट     ळ    :  

१)        ं   री  द थ  :   ं ,    े,  ंडी, द ध   द ध चे  द थ ,प्रोटीन, जी न त् े     र ज    प्र  ण        . 

२) ड ळी,  डध न् ,े द ण े   ले ब   : प्रोटीन, जी न त् े,   र,  ं      द थ     िग्ध  द थ  ( ेल) इ. 
 

इ)  रीर  रं ण    न तं्रण  रण रे  न्न द थ   :      प्र  रची फळे     लेभ ज्     इ र भ ज्      गट    ोड    

१)   लभे ज्  , न रंगी,    ळ्     ल लभ ज्   आ ण सलब   र्मग  फळ: ‘ ’ जी न त्    ‘ ’ जी न त्  भर  र 

प्र  ण      .े त्  च बरोबर   र   ं     द थ  आ ण  बोद े भर  र प्र  ण        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : food science and Nutrution 2 e.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ ृ ी 7.1 (Source : Food Science and Nutrition 2e) 

 न्न च्    ीन   ख्      ांच    च र रुन  न्न द थ ांच े ीन गट    ेलले े  भ जन 
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आ  र च     ोब  रण्    ठी आ श्        ी. 

 क्त   . 7.1  (ए     ढ  च े जन    ोर्ण) 

 न . .  न्न गट  न्न  द थ  ए    ढ  

प्र  ण (ग्र ॅ) 

 ॅलरीज प्रोटीन (ग्र ॅ) 

१ उष्   देण रे घट  ध न्  े २० ७० २ 

 ंद  ळे ६० ७० २ 

  खर ५ २० - 

 िग्ध-  ेल /     ५ ४५ - 

२   रीरर    ढी  ठी  द ध २५० १७० ८ 

ड ळी ३० १०० ७ 

    /    े ४० ७० ७ 

 ंडी ५० ७० ७ 

३  रीर  रं ण   ठी   लेभ ज्   १०० नगण्  नगण्  

इ र भ ज्   १००-१५० ४० २ 

फळे ८०-१०० ४० नगण्  

 

१३   े१५   ोगट   ण र्      लींन  ६५ ग्र.ॅ प्रोटीन   २०६०  ॅलरीज ल ग        ल नं  ७० ग्र.ॅ प्रोटीन   २४५०  ॅलरीज 

ल ग   . 

 क्त   . 7.2 

१३   े१५   ोगट  ील   ल च्   ए  दद   च्     ं  ल  आ  र च  न  न  (आ  र  स्त्र न   र प्र  दीन २४५०  ॅलरीज   

७० ग्र.ॅ प्रोटीन   ळण ेगरजचे ेआ .े) :  
 

 न . .  न्न गट  न्न  द थ  ए   दद     ठी  जन (ग्र ॅ)  ॅलरीज प्रोटीन 

(ग्र ॅ) 

१ ऊज   देण रे ध न्  १५ ३०० १०५० ३० 

 ंद  ळे २ १२० १४० ०४ 

  खर ८ ४० १६० - 

 िग्ध  द थ  ( ेल /    ) ८ ४० ३६० - 

२   रीरर  

  ढी  ठी 

द ध १ २५० १७० ८ 

ड ळी ३ ९० ३०० २१ 

 ंडी १ ५० ७० ७ 

३   रीरर  

 रं ण दणे रे 

  ले भ ज्   १ १०० - - 

इ र भ ज्   ३ ३०० १२० ३ 

फळ २ २०० ८० - 

ए  ण   २४५० ७३ 

 



54 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 

 

 

 क्त  7.3 

 रील      ी रुन ए   दद   च्   आ  र च   क्त  
 

 

 न . .  न्न गट  न्न  द थ    ढ   खं्   न श्   द   रच े

ज ेण 

च   र त्री ज ेण 

१ ऊज   देण रे ध न्  १५ ४ ५ २ ४ 

 ंद  ळे २ -   २ - - 

  खर ८ २ २ ३ १ 

 िग्ध  द थ  ( ेल/    ) ८ २ ३ १ २ 

२   रीरर  

  ढी  ठी 

द ध १ ½  - ½  - 

ड ळी ३ - १ १ १ 

 ंडी १ १ - - - 

३   रीरर  

 रं ण  

देण रे 

  ले भ ज्   १ - १ - - 

इ र भ ज्   ३ ½ ½ ½ १½ 

फळ २ १ - - १ 

 
 

 क्त   . 7.4 

१३   े१५  ोगट  ील   ल  ंरी   ए   दद   च    ं  ल  आ  र. क्त   . ७.३ च ेरु   ंर ए   दद   च्     ं  ल  आ  र   

 ेल ेआ .े  
 

 न . .  ळे  द थ      त्  प्र  ण 

१    ळच  च   १      खर १ (५० ीली.) 

 द ध ½  (५० ीली.) 

२    ळच  न ष्ट  गोड  े ई ध न्  

द ध 

    

  खर 

१ 

½ 

१ 

१ 

 र ठ  ध न्  

    /  ले 

३ 

½ 

ऑम्लेट  ंड े

 ेल 

इ र भ ज्   

१ 

½ 

½ 

फळ  ेळ १ 

३  द   रच ेज ेण  ेथी, बट ट  भ जी   लभे जी 

 ेल 

 ंद  ळ 

१ 

१ 

१ 

ड ळ ड ळी 

 ेल 

१ 

१ 
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भ  री /  ोळी ध न्  ४ 

भ   ध न्  १ 

 ॅलड (टो ॅटो /    डी) इ र भ ज्   ½ 

र  ळी  ल    ंद  ळ 

    

  खर 

१ 

१ 

२ 

४ द   रच  च   १      खर १ 

द ध ५०   ली 

न चणी  ब   ट ध न्  

  खर 

    

१ 

२ 

१ 

भेळ ध न्  

ड ळी 

  खर / ग ळ 

इ र भ ज्   

१ 

१ 

½ 

½ 

५ र त्रीच ेज ेण उ ळ ( ोड आलेली) ड ळी 

इ र भ ज्    

 ेल 

१ 

½ 

१ 

ग  रीची भ जी इ र भ ज्   

 ेल 

  खर / ग ळ 

१ 

१ 

½  

च   ी ध न्  ३ 

भ    ध न्  १ 

  ई फळ १ 

 

ऋ    न न   र आ ल  आ  र 

 भ र    प्र   ख्  न े उन्  ळ ,      ळ ,     ळ    े  ीन ऋ   आ  े. ऋ    न   बदल  ो ो  ेह        न   

 न ि  ण ेबदल  ो     ो आ ण त्  च  आरोग्   र  ररण      ो.      न  ील बदल ल    ठे  न त्  प्र  णे आ  र   

बदल  रणे आ ण उत्त  आरोग्  ठे णे आ श्      े. 

      च्   प्रखर द रण ं  ळे रोगजं  ंच  न    ो ो.      ळ्    आ    ढग ंनी   प्त   ल्    ळे     द रण ंच   भ   

   ो. त्  च ेळी   ध  रोगर ई   ढ     .े उन्  ळ्    ळे    लेल्   ज  नी र  डलले्        ने   फ  न   ण  ो े. 

  च  आ ल्    रीरप्र ृ ी र  ररण    ो     ो.     ळे      ळ्    उत्      ढ  न  ी.      रण  चन ल   न   ल 

    न  ी. म् ण न    दद     आ  र  ल        . थोडे   ी ख ण्  ची प्र ृत्ती     ी. ख ण्     ण्  चे  द थ    ध  

  च्छ,   जे, उष्ण     े . आ  र     ंद , ल  ण, स ग,   ंठ     द थ ांच  उ  ोग  र        ळे  चन ल   द   ो े.   णी 

ग ळ न उ ळ न प्   े, ख ण्    ण्  च्   ब ब ी    च्छ   ठे णे आ श्      .े 

 उन्  ळ्    घ   बर च  े ो. त्   घ   च्   ब ष् ीभ न   ठी  ररर  ील उष्ण   खच   ो  ेआ ण त्    ळे  ररर चे 

     न  ोग्  ठे ल ेज  .े     ळ्   ील थंड,      न, त्  चप्र  णे त्   ेळी  िग्ध  द थ ांचे प्र  ण ज       े. त्    ळे 

 ररर    फ च    ठ   ो ो. उन्    ळे त्       ळ ण    ेो,  त्    फ   ळे उन्  ळ्    खो ल , घ  चे     र,     इ. 

रोग ंच्     थी   च     र    े   . त्    ळे  फ   ी  रण -   आ  र ची आ श्        .े म् ण न उन्  ळ्     ले ट, 

    ट, लोणी,    , द ध इ.  िग्ध  द थ ांचे प्र  ण   ी  र  े,  डध न्  चे प्र  ण   ढ   े.   खट   ंदे आ ण  ड  र  च्   

भ ज्  ंचे प्र  ण   ढ   े. द ी, आंबट  द थ ांचे प्र  ण   ी  र  े. फ र थडं  े  ंनी  फ   ढण्     द   ो  ेम् ण न थडं  े े, 
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आई     इ.  द थ  घेऊ न  े. त्  ऐ जी आल्  च  र ,  ध      द थ ांच  उ  ोग  र   . उन्  ळ्    घ   ख    े  

  ल्  न े ररर  ील  ीठ      र ब  रे ट  ल  ज  ो.      र ची  ररर   जरुरी    .े उन्  ळ्      ठ चे प्र  ण   ी 

झ ल्       डी र भेग   ड   .    ेर् ः उन्  ळ्    ज्  ंन    रीरर   ष्ट  र  े ल ग    त्  ंनी आ  र    ीठ चे प्र  ण 

  ढ  णे  त् ं  जरुरीचे    .े (  रररी   ष्ट  र  ंन  घ     न   र  ररर ब  रे ट  ल ेज    .)  

    ळ्     ररर  ील       क्ष्   छद्रे आ  ं  च   ोऊन बंद  ो    त्    ळे घ    े  न  ी, उष्ण     ीच ठे ली 

ज  े.     ळ्    जठर िी प्रदीप्त झ लले     ो. भ   च ंगली ल ग .े  चन च्      री फ र   न    . उन्  ळ्   े   

    ळ्      ध   न्न ची जरुरी    .े  ेल,    , लोणी इ.  िग्ध  द थ ांचे प्र  ण     ळ्  च्   दद       ध    ढ  णे 

 ोग्     .े      े   लोणी च ंगल,े   रण   े  चन     लभ    न त्    ‘ ’ जी न त्त  चे प्र  ण ख   आ .े    प्र  रे 

ऋ    न   आ  र   ंच     ोल र खल्    आ ल ेआरोग्  उत्त  ठे     े .े  
 

   रे्      ी 

  ॅलरी आ ण ख द्य ॅलरी:  ॅलरी   ेउज    ोजण्  चे ए   आ .े ए  ग्रॅ    ण्  चे      न १०C न े  ढ  ण्    ठी 

द्य    ल गण र  उष्   म् णजे १  ॅलरी उष्    ो . १ द लोग्रॅ    ण्  चे      न १०C ने   ढ  ण्    ठी द्य    ल गण र  

उष्   म् णजे १द लो  ॅलरी उष्    ो .  ोर्  द्र े आ ण ख द्य द थ    च्  ब ब ी   ॅलरीच   ेलले  उल्लेख ने  ी 

द लो ॅलरीच    ो. 
 

 

     नर नर ळ्   लो  चं्   ऊजचे्   गरज  

 

लो       ी /    ील आ श्    ॅलरीज / 

प्र  ददनी 

आ श्   प्रोटीन्  ्(ग्र.ॅ) 

  रुर्  ंघ  द्ध ीची    े  रण रे :  

  ीि   रण रे : 

≃ २३०० 

≃ ३२०० 

६० 

 स्त्र    ंथ  ध्द ीची    े  रण र्    : 

ि  ची    े  रण र्    : 

≃ २००० 

≃ २५०० 

५० 

गभ   ी : ≃ २५०० ६५ 

  नद  : ≃ ३००० ७५ 

ब ल े १२    न्  ं  ां च    ोगट : 

१-९  र् े: 

≃ ११०  ॅलरीज / kg 

≃ १००० - २५०० 

२२  े ४१  

  ल े   ोगट १०   े१८  र् े: ≃ २००० - २५०० ५४  े ७८ 

  ली   ोगट  र्े १०  े १८ : ≃ १५०० - २००० ५७  े ६५ 

 

  

   ी ख द्य द थ    ज  लले्    द थ ां ील घट  

ख द्य द थ   र  री 

आ  र   न 

 र  री 

 जन (ग्र ॅ) 

 ॅलरी प्र थन े

(ग्र ॅ) 

 िग्ध 

(ग्र ॅ) 

  ष्ट    द थ  

(ग्र ॅ) 

  ध   े  ए     ड  ५५ १८० ३.४ ४.५ ३१.४ 

िेड दोन    डे ४६ १२० ४ १.० २३.६ 

 ब   ट दोन १९ ६४ १.६ २.० ९.९ 

ड ळ दोन १  १०६ ६.४ १.५ १६.७ 
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भ जलेल ेद ण े दोन १  १५५ ७.६ ११.३ ५.८ 

  ोड दोन १  १९५ ४.४ १८.३ ३.१ 

ज ॅ १ टेबल   न २० ५८ ०.१ ०.१ १४.२ 

जेली १ टेबल   न २० ५२ ०.१ ०.१ १३.० 

    लेड १ टेबल   न २० ६० ०.१ ०.१ १४.७ 

लोणी १ टेबल   न ½  १०३ ०.१ ११.३ ०.१ 

    १ टेबल   न ½  १२७ - १४.२ - 

चीझ १  डी ½  ११२ ७.१ ९.१ ०.६ 

 ध १ टेबल   न २१ ६७ ०.१ - १३.७ 

  ध  भ    ीन ब   ५०४ ५९५ ११.९ ०.९ १३४.८ 

  बं र भ   १ ½  ब ी ४८५ ८८५ १३.५ ५.१ ७६.२ 

 ट र भ   १ ब ी २५२ ४०० ८.० १४.४ ५९.५ 

बट टे भ   १ ब ी २६३ ४०५ ५.५ १४.७ ६२.७ 

 ोबी भ   १ ब ी २५२ ३६९ ६.५ १४.७ ५२.७ 

इडली दोन १३६ १३० ४.६ ०.२ २७.६ 

  दं ळ च्    ण्  चं  

उ    

१ ब ी २६० ३९७ ७.० १६.८ ५४.४ 

  ध  डो   दोन १०० २१६ ४.१ ९.७ २८.२ 

   ल  डो   ए  १०१ २१२ ४.६ ८.४ २९.४ 

ड ळ   दंळ ची  खचडी १ ब ी २६६ ४४५ ११.५ १५.३ ६५.४ 

र  च  उ    १ ब ी १२८ १६३ ३.८ ५.४ २४.७ 

 ोळी दोन ५७ १९३ ५.० ५.५ ३०.८ 

  री दोन ३२ १३६ २.२ ८.४ १३.० 

  ध   र ठ  ए  ५६ ३०४ ४.५ १९.६ २७.३ 

 ट र  र ठ  ए  ९७ ३२२ ६.५ १८.० ३३.४ 

आल   र ठ  ए  ८० ३०७ ५.१२ १७.० ३३.६ 

 ोबी  र ठ  ए  ८८ २८६ ५.३ १७.० २७.९ 

र   इडली दोन ११४ २१२ ५.० ८.५ २८.७ 

र   डो   ए  ३८ २४० ४.० १३.० २६.० 

न चणीची  ोळी  ीन १८५ ४६० ८.० ९.० ८७.० 

 क्  ची भ  री दोन १४२ ३१४ ९.६ ५.० ५६.४ 

ज्  रीची भ  री दोन १५० २५२ ७.५ १.३ ५२.५ 

र    १½     १९६ २९ ८.५ ०.९ ३.८ 

भ ज्   ट   न  रण   ऊण    ११९ १२७ ५.६ ४.३ १६.५ 

  ग ची ड ळ     ल  

भजी 

  उण    १२० १३७ ७.९ ३.५ १८.६ 

 ीठल े दोन टेबल   न ५६ २७१ ९.१ १५.५ २३.८ 

ड ळ   गंी १ ½     १९६ १०३ ४.१ ३.६ १३.४ 

  रीच्   ड ळीच े रण    ½      ९६ ११० ६.४ २.० १६.४ 

  ग ची उ ळ ए  ब ी १४२ २५९ १३.१ ९.२ ३०.९ 



58 
Multi-skill Foundation Course (MSFC) Level 1 

 

 रबर्   ची उ ळ ए  ब ी १४२ २६२ ९.८ ११.१ ३३.२ 

च ळीची उ ळ ए  ब ी ११२ २२५ १३.५ ८.८ ३०.४ 

 ट रची उ ळ ए  ब ी १०७ २४९ ११ ९.० ३१.० 

ब ेन  थेी  र ठे दोन ७१ १८५ ११.३ २.८ २८.५ 

उडद च्   ड ळीच े डे दोन ५० १३८ ५.१ ७.४ १२.८ 

भ ज्  चं े ए  ५७ १२६ १.२ ८.६ ११.० 

बट ट  च  र     धी   टी ८४ १६० १.८ ८.६ १९.५ 

  गंी र     धी   टी ४५ १२२ १.४ १०.७ ४.९ 

 ोबी   ग जर र     धी   टी ५६ ८१ १.५ ५.६ ६.१ 

टो टॅोच ेर    १ ½     १८५ ३५ १.५ ०.६ ५.८ 

खोबर्   ची चटणी ए  च च  २८ ८३ १.२ ६.० ३.५ 

 ॉफी ए       ६  ७८ १.९ १.७ १३.८ 

च   ए      ६  ६४ ०.७ ०.८ १३.५ 

 ो ो ए     ६  १७४ ७.५ ७.० २०.२ 

र  ची खीर ए      १५४ १७८ ३.४ ४.३ ३१.५ 

  दं ळ ची खीर ए     १९३ ३१७ ८.७ ८.० ५२.७ 

  ब द ण्  ची खीर ए     २६६ २२७ ३.७ ४.० ४४.० 

 डं्य च ेऑम्लटे ए   ३९ ७७ ५.८ ५.७ ०.५ 

 डं्य च्   भ जीच  

र    

ए    टी ३९ ७७ ५.८ ५.७ ०.०५ 

 टण /  च नच  र    ए    टी १७० २७८ २३.० २९.० ६.२ 

    ेर    ए     ड  रश्   

बरोबर 

१६० २३१ १२.२ १८.२ ४,५ 

 टन   ल   ए  प्लेट ३४१ ६८६ २०.४ २९.० ६३.६ 

आल  बोंड  ए   २८ ६१ १.१ २.०४ ९.६ 

भजी     ४० १३३ २.३ ८.७ ११.३ 

  ोडे च र ४७ १७६ ८ ८.० १८.० 

द ी डे दोन ९९ १७७ ६.५ १०.२ १४.८ 

म्  ै र     ए     ड  ५६ ३४५ २.६ २३.८ ३०.० 

  रण ोळी ए   ५८ २२१ ४.५ ९.० ३०.५ 

ब ंदीच ेल ड  ए  ३४ १५० १.८ ६.५ २१.० 

र  च  ल ड  ए  ५७ २८५ २.९ १२.५ ४०.३ 

र  च    र  ए  ब ी १०९ ३४२ २.६ २०.३ ३७.० 

ग जर च   ल   ए  ब ी ८५ ३३३ १.८ १३.९ ५०.२ 

बट टे  थेी भ जी ए  ब ी १४२ १७५ ३.२ ७.५ २३.८ 

बट टे टो टॅो र     ह     टी १४२ १९५ २.३ १०.७ २२.५ 

 

   ध्     

प्र. 1 ल  रर  म्   ज ग  भर . 
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१. च ंगल्   आ  र   ए  ण ऊजेच्  ………………….. टके्क ऊज   प्र थन ं    न   ळण ेआ श्      .े 

२.  ेल           न आ ल्  ल    ख्  ः ……………… द थ    ळ   . 

३. भ ज्     सलब   गी  फळ ं ध्  े…………..   ………… जी न त्  भर  र प्र  ण      .े 

४. द णे    ेल ब       न …………….. भर  र प्र  ण     ळ   . 

५. च ंगल्   आ  र   ए  ण ऊजेच्   ……………….. टके्क ऊज    िग्ध  द थ ां    न   ळणे आ श्      .े 

६. १०  े १८  र्े   ोगट  ील   ल ंन  प्र  ददन   ध रण ः ………   े………..  ॅलरीजची आ श्        .े 

 

प्र. 2 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१.  न्न चे  ीन   ख्        ोण े ? 

२. आ ल्  ल  ऊज    ोण ोणत्    द थ ां    न   ळ े ? 

३.   रीरर    ढी  ठी  ोणत्    न्न द थ ांची आ श्         े? 

४.   रीरर   ष्ट  रण र्   ंनी उन्  ळ्    त्  ंच्   आ  र    ीठ चे प्र  ण   ढ ो    आ श्       े? 

५. आ ल  आ  र ज ळ     ं   ल  आ  ेक    न  ी   े  े ठर  ल. 

 

 दंभ    र    चन 

http://mr.vikaspedia.in/health/92a94b93793e93993e930/90592894d92893e91a940-

91593e93094d92f94   
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८.  न्न द थ   ील भ ेळ ओळखण.े  

        ल ? 

 न्न द थ   ील भे ळ आ ण त्  चे द ष् ररण  . 

   े    ौ ल्  े

     ठ     म् ी ख लील    े    ौ ल्  े  ळ ण े   े   आ े. 

 आ ल्   ने  ीच्      र  ील  न्न द थ  ज े  ी – द ध ,     , लोणी , ल ल   खट इ  धील भे ळ ओळखण.े  

  च लले्   लो ो  ोगी   े  / प्र त्    े :  

प्र त्     :  

उदे्द  :   द्य र्थ  ांन   न्न द थ   धील भे ळ ओळख    ेण.े 
 

   े    ौ ल्  े:   द्य थी    ी  न्न  द थ   ील भे ळ घरच्   घरी   ज ओळख     ील. 
 

    त्  :   च ट्टी, द ध, लोणी, द ी, ख द्य ेल, ड ळ,   खट,  ळद    डर, स ग,  ॉफी,  ीठी  खर,    ड्रोक्लोरर  आम्ल, 

  खर, टटक्चर आ ो डन,  ं   न  रर  आम्ल,   णी, चंच   त्र,  रर  नळी,  ल् ो ोली   ोटॅ        ड्रॉक्  ईड. 
 

 ृ ी :      ध ख द्य  द थ   ील भे ळ आ ण भे ळ ओळखण्  च्    ध्द ी ख लील प्र  ण े– 
 

१) द ध  ील   णी :  

च चणी–   च ट्टी र द ध च  थेंब ठे        ी   च ट्टी   र    रुन द ध च्   थेंब   ओघळ  द्य  े. 

 नरी ण    न   न – जर  ोणत्   ी प्र  रच    ंढरे ण    ं ओघळण्  च्     ग   र न र     द ध च  थेंब 

ओघळल्   , त्   द ध     णी    ळले आ  े   े  ज  े. 
 

२)   ज        ध्  े न   ी     : 

च चणी – ए    री  नळी      घऊेन      न    ळ  न घ्   े. त्      प्र  ण    ं      ड्रोक्लोरर  आम्ल 

ट    े    ग थोडी ी ( च  टभर)   खर ट    ी.   े  िण ए     नट च ंगले  ल   े आ ण  ग   च    नटे 

 री  नळी ए   ज गी   थर ठे   ी. 

 नरी ण    न   न – ख लच्   थर ं ध्  ेन रंगी रंग आल्      ज        ध् े  न   ी        ळले आ ,े   ेल    

 े .े 
 

३) लोणी क    दह्य  ील   ठ ची भे ळ  : 

च चणी – ए  च च  लोणी  गर दह्य     च थेंब टटक्चर आ ो डन ट   .  

 नरी ण    न   न –ज ंभळ  रंग आल्      ठ ची भे ळ आ े. 

 

४) ख द्य ले  ील  जी ीन  ले (   ळ   धोत्र च्    ब  चं े ले) : 

च चणी –   च्छ  री  नळी   ेल घ्   े. त्      प्र  ण  ध् े  ं   न  रर  आम्ल ट   न च ंगल े ल   े   

 रर  नळी ए   ज गी२   नीटे   थर ठे   ी. 
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 नरी ण    न   न –   िण च  ल ल रंग ज ऊन ल ल र   द री रंग  े ो.    रुन त्   ख द्य  ेल    जी ीन 

 ेल ची भे ळ आ  े  ेदद  न   ेे. 
 

५) ड ळी धील ‘ ेटॅ नल  लो’ : 

च चणी –     रे ५ ग्र.ॅ ड ळ  री  नळी  घऊेन     रे ६   ली   ण्    भर  र  ल  न घ्   ी.    ड्रोक्लोरर  

आम्ल चे    ी थेंब     ट    े .  

 नरी ण    न   न – ग ल बी रंग आल   र ड ळी ध्  े ेटॅ नल  लो   ल्  चे  े  नद    आ .े  
 

६)   खट  ध्  े ीट भ  टी : 

च चणी – ए  च च भर   खट ची   ड ए    ोठ्य  चंच   त्र   घ्   ी. त्     धे  त्र भरेल ए ढे   णी ट   न च ंगले 

ढ ळ  े. त्  नं र त्      च    नटे   थर ठे   े. 

 नरी ण    न   न –चंच   त्र च्    ळ  ी भ  टी ज   झ ल्     ी   खट  ध् े  ीट भ  टी    ळल्  चे द    े. 
 

७)   ध्द स ग : 

  ध्द स ग   ण्    ट  ल्     ो   रघळ ो     णी द ध   रखे   ंढर  ो े.   ध्द स ग ज ळल्    त्  ची ज् ो   ेज  ी 

दद  े. 
 

८)  ळद    डर धील भ ेळ :  

 ळद    डर   ण्    ट   न त्     ीव्र    ड्रोक्लोरर  आम्ल ट  ल्      िण ल  ल ल र रंग  े ो    रंग  ळद 

   डर   ध्द   ल्    थोड्य च  ेळ   न  ी    ो ो.  रं   त्     ेटॅ नल  ेलोची भे ळ   ल्    ल ल र रंग    च 

र   ो. 
 

९)   ध्द  ॉफी : 

  ध्द  ॉफी   ण्   र  रंग .े भे ळ  क्त सचच क्  ची भ  टी   ल्     ी  ळ  ी ब  .े 
 

१०)   ठी  खरे ील भ ेळ : 

  ठी   खरे  ध ण्  च  क    ख ण्  च   ोड     ळ    ल्          खरे  थोडे े    ड्रोक्लोरर  आम्ल ट  ल्    

फे  दद  न  े ो. 
 

 ृ ी    नरी ण :  

 नर नर ळ्    न्न द थ ां धील भ ेळ ओळख . 

 . .  नर नर ळे 

 न्न द थ  

 ृ ी  नरी ण  न   न 

 द ध    च ट्टी र द ध च  थेंब  

ठे  न   च ट्टी   र    रुन द ध च  थेंब 

ओघळ  देण.े 

  

   ज          ळ  ेलले्   १ च च        ५ थेंब 

   ड्रोक्लोरर  आम्ल    ध   च च    खर 

घ लण.े 

  

 लोणी , द ी १ च च  लोणी  गर दह्य   ५ थेंब रटन्क्चर 

आ ो डनचे ट  ण े
  

 ख द्य ले  री  नळी   ेल    ं   न  रर  आम्ल 

  प्र  ण   ट   न च ंगल े ल  णे 
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 ड ळ  री  नळी  ५ ग्र.ॅ ड ळ   ५ml  णी घेऊन 

भर  र  ल  न घ्   े. त्    

Hydrocloricआम्ल चे ४-५ थेंब ट    े. 

  

   खट ए  च च भर   खट ची   ड ए   

चन्च   त्र   घऊेन त्     धे   त्र भरेल ए ढे 

  णी ट    े. त्    ५    नटे   थर ठे   े. 

  

   ध्द स ग  ध      ¾ भ ग   ण्   ध्  े१ च च  स ग 

ट   न  ल   आ ण   थर ठे   आ ण ढ ळ न ५ 

  .   थर ठे  . 

  

  ळद    डर ए     टी  ½ भ ग   णी घेऊन त्     १ 

च च   ळद    डर ट   न ४-५ थेंब   

Hydrocloric आम्ल ट    

  

  ॉफी   टी ध्  े   णी घेऊन त्    १ च च   ॉफी 

ट  णे. 

  

   ठी  खर १ च च    ठी  खरे  ५ थेंब Hydrocloric 

आम्ल ट  णे  

  

 

     ं  ठी   चन    

 ह्य    ठ  ील प्र त्      रण्    ठी आ ल्    रर र     ज उ लब्ध  ोण रे  न्न द थ     र  े . भे ळी ची 

च चणी     ी  ोण्    ठी, फक्त च चणी  रण्    ठी म् ण न,  न डलले्    द थ   ध्  े   ी प्र  ण   भे ळ  रून 

च चणी घेण्     र   न  ी.   ण भे ळ  ेललेे  द थ , आरोग्   ठी धो  द       न, ह्य   द थ ांची ल गलीच 

  ल्  े ट ल    ी.  

 ंब ंध    र्  ज्ञ न  

 न्न  ील भ ेळ  

 एख द्य  दजेद र  द थ   ध् े ी   ी दज  च   द थ     ळणे,  त्   दद ण र   ेगळ च  द थ     ळणे, खोटे लेबल 

ल  ण,े खर ब  न्न द थ     णे,   र् री  द थ     ळणे म् णजेच  न्न भे ळ  ो . 
 

 नर नर ळ्    न्न द थ   ध्  ेभे ळी  ठी    रण्     णे रे  द थ  
 

१ द ध   द ध च े द थ   

  द ध   णी    ळण,े  िग्ध ं    ढ न घेण,े  िग्ध ं    र    द ध ची भ  टी ट  णे.  

ब द ध   भ  टी डेक्स्त्रीन क     ट च  

  आई  ी   ृ त्र  गोडीचे  द थ , बंदी   लेल ेरंगद्र ,   गद च  लगद   

ड     (  ज  ) प्र  णज  ेद,  न   ीज    , र  ब्  टेररन 

२  न   ीज  ले े

     ग  ले े       ेल,े उद .  लन ी  ले,   ध्द   े  र ीचे  ेल, ख नज  ेल 

ब  ो रीचे  ेल    ळ्   धोत्र्  च्    ब  ंचे  ले ( जी ोन  ेल) 

३ ध न्  े   ीठे 
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  गहू,   ंद ळ खडे,   ळ ,  चर  

ब गह  चे  ीठ ट ल् , खड ची भ  टी 

  बे न क    चण्  चे  ीठ ल खीच्   ड ळीचे  ीठ 

ड  ैद  स ग ड्य चे  ीठ 

४ ड ळी 

  चण्  ची ड ळ     र ड ळ  े री ड ळ,  ेटॅनील  लो 

५    ल्  च े द थ   

   ळ  ं ड लेड  ो ेटच  रंग 

ब  ळद भ  टी    ळ   ट च , इ र रंगद्र े 

    रची   ड   टेची भ  टी,   ंबड्य  रंग च   ट च ,   ंबड्य  ख नज रंग ने बन  लेल   ट च  

ड धन्  ची    डर घोड्य ची लीद,  ट च  

इ   ळी   री    ईच्      लेल्    ब   

६ इ र 

   ध    खर ग ळ च      

ब च      रललेी च  ची    डर, ल  ड च  भ    

   ॉफी ध न्  च्   टरफल ंची    डर 

ड प्रद     क्त     री  ठीण   च च्   फळ ंच्   टरफल ंचे    डे 

 

 भे  ळीच ेद ष् ररण   

द ध     णी    ळण,े    ग     ख द्य  ेल  ध् े      ख द्य  ले ची भे ळ  रण ेक       ग ध न्  च्     ठ  ध्  े

     ध न्  चे  ीठ    ळणे   ं रख्   भे ळींचे धो  द     ररण   न  ील ी,  थ    त्    ळे  न्न  द थ ांची  ोर्ण  ल्  े

बर्   च प्र  ण  र   ी  ो   . आ ण ख द्य द थ ांची   ध्द    बघड .े उद . द ध     णी घ लण.े    ी  द थ   न ग  ःच 

  र् री       आ ण  े ज    प्र  ण   ख ण्    आल्    गंभीर आज र उद्भ    . लॅथीर   ट  ह   ( े री / ल खेची 

ड ळ)  ी ड ळ त्  दषृ्टीने   त्त  चे उद  रण आ .े  ी ख ण्    आल्       ल ंग    थ   रण र  लॅ थररझ  न   च  आज र 

   ो.  ी ड ळ गर    ण्     भज  न ठे  न  रचे र गर    णी बदलल्      र् री ण    ज णे   ढ न ट      े ो. 

 द   टके्क    ळ्   धो र च्    ब  ंचे  ेल ( जी ोन  ले)    ि    े  ो रीचे  ेल दीघ   ळ ख ल्ल्  ने   ण  ंन  

ए  डर्म   ड्रॉप् ी    न   च  रोग  ो ो.  ोट   ंबंधीच्      री,   न     णे  णे र     ,  ंग  र   रळ  णेे   ृ  च  

आ  र   ढणे   ं  रखी    आज र ची ल णे      .    ी  ेळ  हृद द    बंद  ड न   ण    ृत्    खी  ड     ो. 

 न   ींच्   ख द्य ले ं ध् े   ेंदद्र    ी ख नज  ेल े   ळली   ल्           ोट चे आज र उद्भ        . लेड  ो ेट    

द्र  ने रंग लेली  ळ  ं डे ख ण्  ने,     च्     र्ब धेची ल ण ेउद्भ    .    े (Pb)   े   र् री ग णध   चे   लद्र  आ  े

आ ण त्  च्    ळे   त्रस ड,   ृ , आ ण ध न्  ं ध् े    ृ ी  न   ण  ो .े  ळ ळ,  ोटद खी,     ॅ न    ,  नद्र न  , ि   ंच  

   घ   क     ेंद  र द ष् ररण    ी     च्     र्   न उद्भ ण री ल ण ेआ  े. 

  न्न  द थ ांच े  न ी रण (Standardisation of Food) –  

उ भोक्त्  ंच्   आरोग्     ोण   ी धो    ो ोच  न  ेम् ण न भ र   र  रने १९५४  ध् े ‘भे ळ प्र  बंध     द ’ ज री 

 ेल .       द्य न्  े  नर नर ळ्    न्न प्र  र ंब ब  ग ण त्त  र खण्  च्   दषृ्टीन े   ी  न ि    न े (Standards) 

ठर  ण्    आली आ  े.  ी   न े म् णजे ‘भ र ी    न   ं थ ’ (आ . ए . आ .)   न    ेच ‘   ॅ ग्र ल्चरल    ेटटग’ 

(Agmark)   न   ो . 

 र ज्   र  र  न्न ची ग ण त्त      ण्    ठी ‘ न्न   े   ंची’ ने ण    र .े   े    न्न द थ ांचे न  न ेगोळ  

 र   ,   ेन  न े  थ  न     ळी र आ ण आ श्       ल्     ें द्री  ख द्य- ंत्रज्ञ न  न  ंध न, म्  ै र   ेच  ें द्री  
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ख द्य न्न प्र ोग  ळ ,  ोल     ेथे     णी  ठी   ठ    .  न्न द थ ां ध्  ेभे ळ आढल्       े   आ ण  न         

दोघ ं र  न   न   र खटल ेद खल  ोऊन      ठोठ  ली ज ऊ    .े 

 

   ध्     

प्र. 1 ल  रर  म्   ज ग  भर . 

१.  जी ोन  ेल   िी     रीचे  ेल ददघ   ळ ख ल्  ने   ण  ंन  ………………..    न   च  रोग  ो ो. 

२.    े   े……………….. ग णध   चे   लद्र  आ .े 

३. ल खेची ड ळ ददघ   ळ ख ण्    आल्       ल ंग    थ   रण र  ………….. न   च  आज र  ो ो. 

४.   ळ्     र्   ं ध् े भे ळी  ठी …………….. च्      लेल्    ब      र   . 

५.  ध  ध्  ेभे ळी  ठी ……………   …………….   े द थ     रल ेज    . 

 

प्र. 2 र  थोडक्    उत्तरे  ल  . 

१. ड ळी धील  ेटॅ नल  लोची भे ळ   ी ओळख ल ? 

२.  ळद    डर धील भे ळ   ी ओळख ल ? 

३.   ध्द स ग ओळखण्    ठी  ोण ी  ृ ी  र ल ? 

४.   खट  ील  ीट भ  टीची भे ळ ओळखण्    ठी      र ल ? 

५.  न्न भे ळी  ळे  ोण रे द ष् ररण    ोण े ? 

६.  न्नभे ळ    ल  म् ण    ? 

 

 दंभ    र    चन 

http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Final_test_manual_part_I(16-08-2012).pdf 
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Preface

Ministry  of  Human  Resource  Development,  Government  of  India  developed  the  National  Skill
Qualification  Framework  (NSQF)  to  introduce  vocational  courses  from  class  9 th onwards.  The  NSQF
organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are defined in
terms of learning outcomes i.e. the competencies (knowledge, skills and attitude) which the learners must
possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal or informal education and
training system. Qualifications are made up of occupational standards for specific areas of learning units or
unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the application of
that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The unit of competency
or  National  Occupation  Standards  comprising  generic  and  technical  competencies  an employee  should
possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector. 

Competency is  defined in  terms of  what  a  person is  required to  do (performance),  under what
conditions it is done (conditions) and how well it is to be done (standards). It can be broadly categorized into
foundational,  practical and reflexive competencies.  Generic competencies are considered essential  for a
person  to  participate  effectively  in  the  workforce,  whereas  technical  competencies  are  an  individual’s
knowledge and expertise in the specific group task and its processes and its rules and regulations. 

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is
further broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner
and the evaluation is to be done by the teacher or trainer.

PSSCIVE which is part of NCERT New Delhi is mandated by Government of India as a apex R&D
Institute for Vocational Education. The institute has taken up development of Curriculum and course-ware for
NSQF Level 1 (class 9) to Level 4 (class 12) to introduce vocational  courses in Secondary and senior
secondary schools in the country.

The above curriculum on Mechanical Technology is developed by a team of experts deputed by
Directorate of Vocational Education and Training, Mumbai, Maharashtra and vetted by PSSCIVE faculty and
coordinator. It is expected that the student workbook and teacher guide will be developed soon to start the
course from this academic year 2015-16.

Dr. R. B. Shivagunde
Joint Director and Head 

PSSCIVE Bhopal 
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Introduction

The  National  Skills  Qualification  Framework  (NSQF)  developed  by  the  Ministry  of  Human  Resource
Development (MHRD), Government of India is a descriptive framework that provides a common reference for
linking  various  qualifications.  It  is  used  for  setting  common  principles  and  guidelines  for  a  nationally
recognized qualification system covering Schools, Vocational Education and Training Institutions, Technical
Education Institutions, and Universities/Colleges.

The NSQF organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are
defined in terms of  learning outcomes  i.e.,  the  competencies (knowledge,  skills  and attitude)  which the
learners must possess regardless of whether they were acquired through  formal, non-formal or informal
education and training system.  Qualifications are made up of  occupational standards for specific areas of
learning units or unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the
application of that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The Unit of
competency or National Occupation Standards comprising generic and technical competencies an employee
should possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector.

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is further
broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner and
the evaluation is to be done by the teacher or trainer. 

After successful completion of this course from Level 1 (Class 9) to level 4 (Class 12), students will be able
to perform job role of Mechanical Technology. Student can also go for higher education in degree courses in
engineering and science science stream.
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About the Sector

Manufacturing sector is the backbone of any economy that fuels growth, employment generation and acts as
a catalyst for agriculture and service sector. The Manufacturing sector has the scope for creating jobs for
millions of people. Manufacturing sector is broadly divided into Capital Goods & Engineering, Chemicals,
Petroleum,  Chemicals  &  Fertilizers,  Packaging,  Consumer  non-Durables,  Electronics,  IT  Hardware  &
peripherals, Gems & Jewellery, Leather & Leather Products, Mining, Steel & non-Ferrous Metals, Textiles &
Apparels and Water Equipment.

Manufacturing is  a broad field and involves the role  of  many disciplines.  The creation of  product
passes through many stages right from innovation of ideas, testing of ideas by converting it into the working
prototype, techno-economic design, establishing Manufacturing processes, testing of final product, sales and
marketing etc. The Manufacturing is usually done on the shop floor. Manufacturing processes are the steps
through which raw materials are transformed into a final product, or parts into finished goods that meet a
customer's expectations or specifications.  The  Manufacturing  process  begins  with  the  creation  of  the
materials. These materials are then modified through manufacturing processes to become the required part.
Manufacturing commonly employs a man-machine setup with division of labour in a large scale production.
Manufacturing processes include casting, machining, or reshaping the material, joining, heat treating, coating
etc.

Depending  on  the  qualification,  specialization  and  experience  there  are  numerous  job  roles  in  the
Manufacturing sector. This curriculum is for the production workers who actually work on the shop floor,
operate the machine tools and convert the raw material into useable part or product.

After successful completion of level-I, the students will be able to perform the job roles of wood working
technician or carpenter, fitter after the completion of level-II the job roles of welder, turner or machinist, after
the completion of level-III the job roles of fitter and sheet metal worker and after the completion of level-IV
the job roles of welder, heat treatment technician and quality control technician. After completion of all the
levels  the  students  can  select  the  vocation  of  his  choice  or  pursue  higher  studies  including  diploma,
graduation, post graduation or obtain specialized diploma in any of the job roles to become supervisor in the
industry.
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Objectives of the Course

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide an overview of the concepts, theory, operation, and application of Manufacturing 

processes with an emphasis on the production of simple components from engineering materials.

• Develop understanding of basic Manufacturing processes, their capabilities and machine tools used 

in the process. 
• Prepare students about various activities related to Manufacturing processes and workshop 

technology.
• Orient students about various methods and techniques used in manufacturing operations. 

Classroom Activities: Classroom activities are an integral part of this programme and interactive lecture
sessions, followed by discussions should be conducted by trained teachers. Teachers should make effective
use of a variety of instructional aids, such as Videos, Colour Slides, Charts, Diagrams, Models, Exhibits,
Handouts, Recorded Compact Discs, etc. to transmit knowledge in projective and interactive mode.

Practical Activities: Activities that provide practical experience through case based problems, role play,
games, etc. and practical exercises using props, tools and equipment should be regularly organized off-the-
job  and  on-the-job.  Equipment  and  supplies  should  be  provided  to  enhance  hands-on  experiences  to
students  in  the  chosen  occupation.  Trained  personnel  should  teach  specialized  techniques  such  as
dismantling and assembling of computer parts, servicing of computers, operating Web programming, etc.

On-the-Job Training: On-the-job training (OJT) occurs whenever more experienced employee or supervisor
teaches less experienced person on how to do one or more tasks of  a job.  The training utilizes actual
equipment and materials. OJT should be undertaken in a structured manner with a training plan under the
supervision of an experienced trainer or supervisor. A training plan that reflects tasks to be performed and
competencies to be imparted should be prepared and signed by the student, teacher, and supervisor at the
workplace for training of the students in the organization/industry. The trainer should break down all the steps
of the job and train the students as per the training plan. In a structured OJT, the following steps should be
followed: 

Step 1: The Instructor or the trainer tell, show, demonstrate, and explain. The trainer gives an overview of
the  task  while  explaining  the  constructional  details  and  use  of  the  tools,  equipment,  materials,  etc.  in
performing the tasks. 

Step 2: The Instructor or the trainer demonstrates each step in detail, actually doing the steps of the task
and explaining each step,  one at  a time, while  the trainee watches.  The steps may not  necessarily  be
demonstrated  in  the  sequence  of  actual  operation,  as  sometimes  it  is  better  that  simple  tasks  are
demonstrated first  to build confidence. Showing finished products at each appropriate step will  help the
leaner understand what is required as outcome. While demonstrating, the trainer explains why each step is
done in the way it is done. 

Step  3: It  involves  direct  trainee  participation.  The  trainer  monitors  the  progress  on  a  checklist  of
competencies and offers feedback and pointers where and when needed. 

Step 4: The trainee practices with clearly defined targets for performance standards. 

Certification: Upon successful completion of this course, the State Education Board and the IT-ITeS Sector
Skill Council will provide a certificate to the student verifying the competencies acquired by the student. For
more details about SSC visit the website at http://www.asdc.org.in

http://www.nasscom.in/itites-sector-skill-council
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 1 (Class 9)

Sector: Mechanical Technology

Job Roles: Mechanical Fitter, Welder, Carpenter

Module Overview:  Student should be able to know, identify and understand the important Manufacturing
processes  used  in  converting  the  raw  material  into  the  product  used  by  the  consumers.  They  will  be
introduced  to  various  aspects  of  Manufacturing  Processes,  Hand  Tools  and  Machine  Tools  used  in
production of the components/products.

Course Structure: This  course (vocational  qualification package) is a planned sequence of  instructions
consisting of the following modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Duration(Hours)

1 MT-101 Engineering Drawing – 1 50

2 MT-102 Fitting 50

3 MT-103 Joining Processes – 1 (Welding-Arc and oxy-Fuel) 50

4 MT-104 Carpentry 50

5 MT-105 OJT / Project work 50

Total Hours 250

Element Code MT-101: Engineering Drawing – 1 Duration(Hours)

MT-101-E1 Introduction to engineering drawing (ED) and its applications 2

MT-101-E2 Drawing instruments ,accessories& their uses, Sizes of drawing sheets 5

MT-101-E3 Pattern of lines, lettering and numbers 4

MT-101-E4 Basic geometric constructions 9

MT-101-E5 Drawing scale 3

MT-101-E6 Dimensioning techniques 3

MT-101-E7 Concept of projections 4

MT-101-E8 Projection methods – Projection of solids (cylinder , cone ,prism and 
pyramid and composite objects)

12

MT-101-E9 Introduction to CAD 8

Total duration in hours 50
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UNIT CODE & NAME MT-101: Engineering Drawing – 1

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to use drawing & drafting instruments properly & prepare 
engineering drawings with appropriate convention.

MT-101-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
engineering drawing 
(ED) and its 
applications

Able to understand the importance of 
engineering drawing (ED) and its 
applications

Introduction to engineering drawing 
(ED) and its applications

MT-101-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
drawing instruments 
and accessories

Able to use drawing instruments and 
accessories

Identification drawing instruments 
accessories& their uses, sizes of 
drawing Sheets

MT-101-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Pattern of lines , 
lettering & numbers

Able to draw different types of lines, 
lettering & numbering pattern according  to 
applications

Identification and Use of different 
pattern of lines , lettering & numbers

MT-101-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Basic geometric 
constructions

Able to draw the geometrical constructions 
of – division of line & angle, triangle, 
quadrilateral, polygons, circles etc.

Basic geometric constructions

MT-101-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Drawing scale Able to apply appropriate scale in Drawings Application drawing scale

MT-101-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Dimensioning 
techniques

Able to apply appropriate dimensioning 
techniques In engineering drawing

Dimensioning techniques and 
application

MT-101-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Concept of projections Able to draw projections & planes 
i.e.H.P.,V.P.,A.V.P. & G.L. in first and third 
angle method

Understanding the concept of 
projections, projection  planes in first 
and third angle method

MT-101-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Projection methods Able to draw projection of solids (cylinder, 
cone, prism and pyramid and composite 

Projection methods- first angle and 
third angle projections 
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Projection of solids object ) using first and third angle method Projection of solids (cylinder, cone , 
prism and pyramid and composite 
object)using first and third angle 
method

MT-101-E9 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to CAD Able to start CAD, modify  tool bar and 
setting up drawing area

Introduction to CAD ,advantages, 
getting started with CAD, windows, 
drawing properties and coordinate 
system

Skills
• Use of drawing & drafting Instruments
• Prepare drawings selecting appropriate scale, proper dimensioning with lettering and numbering
• Understanding the graphic projections,
• Applications of CAD in drawing

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration

Element Code MT-102: Fitting Duration (Hours)

MT-102-E1 Introduction to workshop practices 02

MT-102-E2 Common hand tools 04

MT-102-E3 Holding tools and cutting tools 04

MT-102-E4 Cutting, chiselling, filing, drilling, tapping, dyeing, reaming, hand 
grinding processes.

18

MT-102-E5 Pipe cutting, threading, bending & joining of various accessories 18

MT-102-E6 Measuring& marking tools used in fitting shop 04

Total duration in hours 50

UNIT CODE & NAME MT-102: Fitting

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to  perform various filing& fitting operations using different tools

MT-102-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
workshop practices

Able to demonstrate importance of safety 
precautions, environment & hygiene 

Understanding to workshop practices
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awareness in workshop safety precautions, environment & 
hygiene awareness 

MT-102-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Common hand tools-
types, specifications &
use

Able to use various  hand tools   in fitting 
shop

Able to use spanners and wrenches

Able to use different types of pliers

Able to use striking tools

Identification of hand tools-types, 
specifications & applications

Able to use marking tools used in machine 
shop

Able to use measuring tools

Identification of measuring tools-
types, specifications & 
applications(scale,venire calliper, 
micro meter inside/ outside)

MT-102-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Holding tools and 
cutting tools

Able to use cutting tools in fitting shop

Able to use vices and clamps

Able to use hand hacksaw

Able to use files

Able to use chisels

Able to use scrapers and reamers

Identification of different types of 
cutting tools, their specifications and 
applications

Identification of vices and clamps their
specifications & applications

Identification of hand hacksaw and 
blade their specifications and 
applications

Identification of different types of files 
their specifications & applications

Materials of files for different 
applications

Identification of different types of 
chisels their specifications and 
applications

Identification of scrapers and reamers
their specifications and applications

MT-102-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Cutting, chiselling, 
filing, drilling, tapping, 
dyeing, reaming, off 
hand grinding  
processes

Able to do marking & cutting as per drawing

Able to do chiselling as per marking

Able to do straight, parallel, angular, radius 
filing as per drawing

Able to perform drilling& reaming operations
on bench/pedestal drilling machine

Able to do tapping & dyeing, manually 

Fitting operations – marking, cutting, 
chiselling, diff types of filing, tapping, 
dyeing etc.

Bench & pillar type drilling machines- 
their construction & working .Selection
of speed & feed for drilling, reaming &
tapping

Performing drilling reaming & tapping 
operations on bench & pillar type 
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Able to perform off hand grinding on 
pedestal grinder following safety 
precautions

drilling machines

Pedestal grinders – their construction 
& working. off hand grinding on 
pedestal grinder 

MT-102-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Pipe cutting, 
threading, bending& 
joining of various 
accessories

Able to do pipe cutting, threading, bending 
& joining the  various accessories with pipe 
fitting

Able to use angular measurement tools

Able to use marking and layout tools

Able to carry out drilling and grinding 
operations

Measurement concepts and systems

Linear  measurement  tools

Angular measurement tools

marking and layout tools

MT-102-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Measuring &  Marking
tools used in fitting 
shop

Able to demonstrate importance of 
measurement

Able to  use linear measurement tools

Dimensioning techniques and 
application

Skills

• Identification of hand tools, marking, measuring, holding & cutting tools.
• Measurement skill
• Marking skill
• Handling of hand tools
• Handling of cutting tools
• Handling of workshop machine tools

Evaluation/Assessment

1. Practical test
2. Oral test
3. Demonstration 

Element Code MT-103: Joining Processes – 1 (Welding-Arc and Oxy-Fuel) Duration (Hours)

MT-103-E1 Introduction to welding and safety precautions 05

MT-103-E2 Types of welding processes and its applications 05

MT-103-E3 Welding terms, definitions and welding symbols 05

MT-103-E4 Arc welding, power sources and its applications 18

MT-103-E5 Soldering and brazing process 05

MT-103-E6 Oxy-fuel welding and cutting 12

Total duration in hours 50
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UNIT CODE & NAME MT-103: Joining Processes – 1 (Welding-Arc and Oxy-Fuel) 

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to  identify the types welding terms symbols, identify and use of
tools to carry out  welding work.

MT-103-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
welding,  safety in 
welding shop 

Able to demonstrate  the importance of 
safety in welding shop

Introduction to welding, safety in 
welding shop

MT-103-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Types of welding 
processes and its 
applications

Able to demonstrate different types of 
welding  and their applications

Understanding of  types of welding 
and their  materials

MT-103-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Welding terms, 
definitions and 
welding symbols

Able to demonstrate the welding terms, 
definition and symbols and its applications

Introduction to welding terms, 
definition and symbols

MT-103-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Arc welding, power 
sources and its 
applications

Should able to perform the following

on AC power source 

Striking an arc and depositing straight and 
wearing beads on MS in flat position

Produce arc welded filet lap & T  joints in 
mild steel in flat position

Produce arc welded filet lap & T  joints in 
mild steel in flat position

Produce arc welded  Inside corner joint in 
mild steel in flat position

Produce arc welded square butt joint in mild
steel in flat position

Produce arc welded single  V  but joint  in 
mild steel in flat position

Produce arc welded single  V  but joint  in 
mild steel in flat position

Able to operate DC rectifiers for diff joints

Able to operate DC generator for different 
welding joints

Able to select welding electrode in 

Introduction and understanding of 
metal arc welding and different types 
of joints, , power sources and its 
applications

Arc welding process by using DC 
welding rectifiers.

Arc welding joints by using generators

Type, specification, coding of 
electrode. Selection criteria.

Selection of various section for shed 
fabrications

Calculation of bill of materials, 
costing, operating cost, and sale cost,
profit.
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accordance with welding process

Able to perform pipe welding

Able to fabricate window grill/gate trusses 
etc.

MT-103-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Types of brazing and 
soldering process

Able to perform, brazing and soldering 
operations

Brazing, soldering processes, 
applications, advantage, 
disadvantages

MT-103-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Oxy-fuel welding and 
cutting

Able to understand importance of oxy-fuel 
welding and cutting

Able to identify components of oxy-fuel 
welding outfit

Able to understand, identify and prepare 
and oxy-fuel welding joints

Able to adjust and operate oxy-fuel welding 
outfit

Able to weld simple joints

Able to cut thin sheets by oxy-fuel welding 
outfit 

Oxy-fuel welding and cutting process

Oxy-fuel welding outfit

Oxy-fuel welding joints

Oxy-fuel welding outfit

Oxy-fuel welding operation

Oxy-fuel cutting operation

Skills

• Identification of basic material
• Measurement skill
• Handling of welding tools and accessories
• Handling of welding outfits
• Marking skill
• Observation for defects in joints

Evaluation/Assessment

1. Oral 
2. Visual
3. Test
4. Demonstration
5. Inspection
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Element Code MT-104: CARPENTRY Duration (Hours)

MT-104-E1 Introduction to carpentry, safety in carpentry shop 03

MT-104-E2 Types of common woods, plywood and other carpentry materials 07

MT-104-E3 Measuring and marking tools,  and hand tools 10

MT-104-E4 Common wood joints, wood fasteners and adhesives, cabinet  
furniture making.

30

Total duration in hours 50

UNIT CODE & NAME MT-104: CARPENTRY

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to  identify the carpentry material, identify and use marking and 
layout tools, hand tools, and carry out  carpentry work

MT-104-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
carpentry, safety in 
carpentry shop

Able to Understand the importance of 
carpentry and safety in carpentry shop

Introduction to carpentry, safety in 
carpentry shop

MT-104-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Common woods, 
plywood and other 
carpentry materials

Able to identify the common woods and 
their applications

Able to identify plywood, block board, 
particle board and chip board used in 
carpentry and their applications

Types of common woods, plywood 
and other carpentry materials; their 
brand name and common 
applications.

MT-104-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Measuring and 
marking tools, and 
hand tools

Able to understand the working of sawing 
and cutting tools

Able to understand the working of marking 
and layout tools

Able to use sawing and cutting tools

Able to understand the working of planning 
and shaping tools

Able to use planning and shaping tools

Able to understand the working of drilling, 
boring, holding and clamping tools

Able to use drilling, boring, holding and 
clamping tools

Able to understand working of striking tools

Marking and layout tools

Planning and shaping tools

Drilling and boring, holding and 
clamping tools

Striking tools
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Able to use striking tools

MT-103-E4  PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Common wood joints, 
wood fasteners and 
adhesives and cabinet
making

Able to perform various joints used in 
carpentry

Able to make simple wooden composite 
jobs involving all joints

Able to make cabinet furniture using 
plywood and sun mica

Able to make small partition by using 
aluminium channel and hardboard

Wood joints, their application, strength
and weakness

Calculation of bill of material, 
operating cost, sale cost and profit

Understanding fasteners, adhesives 
and their applications

Aluminium channels, types 
specification applications, channel 
cutting machines

Skills

• Marking  skill
• Measuring skill
• Handling of hand tools 
• Handling of cutting tools
• Handling of machine tools

Evaluation 

1. Inspection – visual
2. Oral
3. Test
4. Demonstration
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 2 (Class 10)

Sector: Mechnical Technology, Job Role: Turner, Welder, Draftsman, Fabricator 

Module Overview:  Student should be able to know, identify and understand the important  metal  turing
processes  used  in  converting  the  raw  material  into  the  product  used  by  the  consumers.  They  will  be
introduced to various aspects of metal turing processes, Hand tools and machine tools used in production of
the products.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following 05 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Duration (Hours)

1 MT-201 Engineering  Drawing – 2 50

2 MT-202 Joining Processes – 2 50

3 MT-203 Sheet metal work 50

4 MT-204 Material removal process – 1 50

5 MT-205 OJT and Project Work 50

Total Hours 250

Element Code MT-201: Engineering Drawing – 2 Duration (Hours)

MT-201-E1 Orthographic projections 15

MT-201-E2 Isometric  projections 15

MT-201-E3 Sectioning (simple machine parts) 05

MT-201-E4 Assembly drawing and reading drawings 05

MT-201-E5 Application of  CAD 10

Total duration in hours 50

UNIT CODE & NAME MT-201: Engineering Drawing – 2 

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to  understand engineering drawing  and use drawing 
instruments to draw the drawing

MT-201-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Orthographic 
projections

Able to draw orthographic views from  
pictorial views 

Able to draw orthographic views of simple 
machine elements 

Orthographic projections- I & III angle 
of projections

Method of drawing orthographic views
from pictorial views

MT-201-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA
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Isometric  projections Able to draw isometric views from  
orthographic views

Method of drawing isometric views 
from  orthographic views

MT-201-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sectioning Able to understand types  of sections & 
sectional views

Able to draw the sectional views from  cut 
section of given machine parts

Concept of sectioning cutting plane 
lines

Type of sections and sectional views

MT-201-E4  PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Assembly drawing 
and reading of 
drawings

Able to understand concept of assembling &
dissembling

Able to draw assembly drawings of simple 
assemblies

Able to read & interpret drawings/ blue 
prints of simple machine components

Assembly drawing

Concept of assembling & dissembling

Introduction to blue print

Importance of reading of drawings

MT-201-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Applications of CAD Able to draw simple object by using CAD Introduction to various tool bar (draw, 
modify, view etc.) used in CAD

Skills

• Use of drawing & drafting instruments
• Prepare drawings selecting appropriate scale, proper dimensioning with lettering & numbering

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration

Element Code MT-202: Joining Processes – 2 (Advanced Welding) Duration (Hours)

MT-202-E1 MIG and TIG welding 10

MT-202-E2 Resistance welding 10

MT-202-E3 Submerged and thermit welding 10

MT-202-E4 Plasma welding 10

MT-202-E5 Mechanical joining and adhesive bonding 10

Total duration in hours 50



NSQF Curriculum in Mechanical Technology 19

UNIT CODE & NAME MT-202: MT-202: Joining Processes – 2 (Advanced Welding) 

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to identify the types of welding like MIG,TIG, resistance, 
submerged& thermit weldings, introduction to plasma welding, mechanical bonding.

MT-202-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

MIG and TIG Welding Able to understand the principle and 
working of  MIG welding process

Able to identify components of MIG welding 
machine

Able to adjust and operate MIG welding 
machine and weld simple joints

Able to understand the principle and 
working of  TIG welding 

Able to identify components of TIG welding 
machine

Able to adjust and operate TIG welding 
machine and weld simple joints

MIG welding process

MIG welding machine

MIG welding operation

TIG welding process

TIG welding machine

TIG welding operation

MT-202-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Resistance welding Able to understand importance of resistance
welding 

Able to identify components of spot welding 
machine

Able to adjust and operate spot welding 
machine

Able to weld lap joints

Resistance welding process

Spot welding machine

Resistance welding operation

MT-202-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Submerged and 
thermit welding

Able to understand the principle and 
working of  submerged arc welding process

Able to list the applications of submerged 
arc welding

Able to understand the principle and 
working of  thermit welding process

Able to list the applications of thermit 
welding

Submerged arc welding process

Thermit welding process

Thermit welding applications

MT-202-E4 PERFORMANCE CRITERIA  KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to plasma Able to understand the principle and Plasma welding process
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welding operation of plasma welding

MT-202-E5 PERFORMANCE CRITERIA  KNOWLEDGE CRITERIA

Mechanical joining 
and adhesive bonding

Able to understand the application of 
mechanical joining of metals

Able to identify different types of fasteners

Able to prepare a mechanical joint by using 
portable electric drill and hand tools

Able to understand the application of 
adhesive bonding  of metals

Able to identify different types of adhesives

Able to prepare an adhesive joint 

Mechanical joining

Different types of fasteners

Hand and portable electric tools

Adhesive bonding process

Adhesives

Adhesives joint

Skills

• Identification of basic material
• Measurement skill
• Handling of welding tools and accessories
• Handling of welding outfits
• Marking skill
• Observation for defects in joints

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
• Inspection

Element Code MT-203: Sheet Metal Work Duration (Hours)

MT-203-E1 Importance of sheet metal work 02

MT-203-E2 Types of sheet metals 02

MT-203-E3 Sheet metal product shapes and drawing 02

MT-203-E4 Geometric construction and drafting 04

MT-203-E5 Sheet metal marking, layout & hand tools 04

MT-203-E6 Types of sheet metal joints 08

MT-203-E7 Development of pattern layout 08

MT-203-E8 Machines used in sheet metal shop 05

MT-203-E9 Sheet metal operations 15

Total 50
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UNIT CODE & NAME MT-203: Sheet Metal Work

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to understand the importance of sheet metal work and carry out
sheet metal work operations.

MT-203-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Importance of sheet 
metal work

Able to understand importance of sheet 
metal work and identify sheet metal 
products

Importance of sheet metal work

MT-203-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Types of sheet metals Able to understand and identify sheet 
metals, specifications, and sheet metal 
material

Sheet metal and their materials

MT-203-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sheet metal product 
shapes and drawing

Able to understand and identify shapes of 
sheet metal components

Able to understand and interpret 2-D 
drawing

Able to prepare drawing of simple objects

Able to identify and use drawing instruments

Sheet metal component shapes

Concept of working drawing

Drawing instruments

MT-203-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Geometric 
construction and 
drafting

Able to understand importance of geometric
construction for pattern development

Able to make simple geometric construction

Geometric constructions

MT-203-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sheet metal marking 
layout tools & hand 
tools

Able to understand importance of marking 
and layout tools

Able to identify and use marking and layout 
tools

Able to understand importance of hand tools

Able to identify and use hand tools for 
making sheet metal products

Marking and layout tools

Hand tools

MT-203-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Types of sheet metal 
joints 

Able to understand importance of sheet 
metal joints

Sheet metal joints
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Able to identify and explain sheet metal 
joints in the sheet metal products

MT-203-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Development of 
pattern layout

Able to understand importance of pattern 
layout

Able to make pattern layout of simple 
products

Able to use drawing instruments for making 
layout

Pattern layout

Drawing instruments

MT-203-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Machines used in 
sheet metal shop

Able to understand the importance of sheet 
metal machines

Able to identify and explain the working of 
manual and power operated machines

Able to operate manual and power operated
machines for carrying out sheet metal work

Sheet metal machines

Manual and power operated sheet 
metal machines

MT-203-E9 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sheet metal 
operations

Able to understand the importance of sheet 
metal operations

Able to carry out simple sheet metal 
operations

Able to use marking and layout tools

Able to use hand tools

Able to make pattern development

Able to make simple sheet metal products

Sheet metal operations

Skills 
• Identification of basic material
• Marking & measurement skill
• Drawing and drafting skill
• Handling of hand tools ,cutting tools
• Handling of workshop machine tools

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual &Test
• Demonstration
• Inspection
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Element Code MT-204: Material removal process – 1 Duration (Hours)

MT-204-E1 Lathe machine parts and functions 05

MT-204-E2 Accessories and safety precaution 05

MT-204-E3 Cutting tools and its nomenclature 05

MT-204-E4 Lathe operations 35

Total 50

UNIT CODE & NAME MT-204: Material removal process – 1 

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Students will be able to understand material removal process of turning.

MT-204-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Lathe machine parts 
and functions 

Demonstrate types lathe its parts and its 
functions

Introduction, importance of lathe 
machine & various types & its 
accessories and functions.

MT-204-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Accessories and 
safety precaution 

Demonstrate accessories and safety  at 
lathe shop

Various accessories and their use, 
safety precaution specific to turning 
on the lathe.

MT-204-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Cutting tools and its 
nomenclature

Able to identify various angles and cutting 
edges on cutting tools

Understanding cutting tool, geometry, 
its nomenclature and importance.

MT-204-E4  PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Lathe operations Operate machine and adjust controls & 
loading and unloading of parts

Checking alignment of lathe centers, 
mounting job in between centre

Parallel turning practice- measurement with 
scale and caliper

Facing, centring, straight  turning , step 
turning, taper turning, drilling , boring 
threading, within ±  0.1 mm whenever 
applicable  and should be able to measure  
with vernier caliper

Familiarization  the use of speed , 
feed, chart  available on the machine 
and selection & setting of speed & 
feed for turning operation

Understanding of  holding the Job in 
job holding devices like, chuck

Understanding  of between centre and
other work holding devices

Understanding different lathe 
operation of facing, centering, straight
turning, step turning, taper turning, 
threading and drilling and boring 
operations.
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Skills

• Identification of basic material
• Measurement skill
• Marking skill
• Handling of hand tools 
• Handling of cutting tools
• Handling of lathe machine  tools and accessories 

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
• Inspection
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Competency Based Curriculum NSQF Level 3 (Class 11)

Sector: Mechanical Technology, Job Roles: Machinist, Moulder, Heat treatment Technician

Name of Module: Mechanical Technology

Module Overview:  Student should be able to know, identify and understand the important manufacturing
processes  used  in  converting  the  raw  material  into  the  product  used  by  the  consumers.  They  will  be
introduced to various aspects of manufacturing processes, hand tools and machine tools used in production
of the products.

Course Structure: This  course (vocational  qualification package) is a planned sequence of  instructions
consisting of the following 5 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Duration (Hours)

1 MT-301 Engineering materials & its properties 10

2 MT-302 Introduction to casting and  moulding , metal forming and plastic 
moulding

50

3 MT-303 Material removal processes – 2 200

4 MT-304 Surface treatment, heat treatment  and finishing operation 40

5 MT-305 OJT / Project work 50

Total Hours 350

Element Code MT-301: Engineering materials & its properties Duration (Hours)

MT-301-E1 Introduction of engineering  materials 01

MT-301-E2 Classification, compositions & uses of engineering materials 05

MT-301-E3 Mechanical properties of engineering materials 02

MT-301-E4 Physical properties of engineering Materials 02

Total 10
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UNIT CODE & NAME MT-301: Engineering materials & its properties 

DURATION 10 Hours

UNIT OVERVIEW Student shall be able to  classify Engineering material, their composition and use. 
Student shall be able to understand physical & mechanical Properties of material

MT-301-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction of 
Engineering materials

Able to understand importance of 
Engineering materials

Introduction of Engineering materials

MT-301-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Classification, 
compositions & uses 
of engineering 
materials

Able to understand various ferrous materials
and alloys and their compositions and 
applications

Able to understand various non ferrous 
materials and alloys and their compositions 
and applications

Able to understand cast irons and their 
compositions & applications

Able to understand synthetic and their 
compositions & applications

Classification, compositions & uses of
engineering materials

MT-301-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Properties of 
engineering materials

Able to understand mechanical properties of
engineering materials

Mechanical properties of engineering 
materials

MT-L301-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Physical properties of 
engineering materials

Able to understand physical properties of 
engineering materials

Physical properties of engineering 
materials

Skills
• Selection of materials on the basis of composition for appropriate application
• Selection of material on the basis of mechanical & physical properties

Evaluation/Assessment

• Inspection – Visual 
• Oral
• Test
• Demonstration
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Element Code MT-302: Introduction to Casting and Moulding, Metal forming and
Plastic moulding

Duration (Hours)

MT-302-E1 Importance of casting process, casting terminologies and steps used 
in making casting.

4

MT-302-E2 Types of patterns 3

MT-302-E3 Casting processes (Expandable & Permanent) 10 

MT-302-E4 Metal melting furnaces 5

MT-302-E5 Finishing of casting and casting defects 5

MT-302-E6 Importance of metal forming and shaping 3

MT-302-E7 Hot and cold forming 4 

MT-302-E8 Forging 4

MT-302-E9 Introduction to plastic moulding 2

MT-302-E10 Introduction to polymer, thermoplastic and thermosetting plastic, 2

MT-302-E11 Important plastic moulding and forming processes 4

MT-302-E12 Thermoforming and extrusion 4

Total 50

UNIT CODE & NAME MT-302:Introduction to Casting & Moulding, Metal forming, Plastic moulding

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to understand casting & moulding processes and identify 
products made by casting processes.

MT-302-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Importance of casting 
process, casting 
terminologies and 
steps used in making 
casting.

Able to understand and explain the 
importance of casting process.

Able to understand and explain casting 
terminologies.

Able to understand and explain the steps 
required in producing a casting.

Casting process.

Casting terminologies.

Casting steps

MT-302-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Types of patterns Able to understand and explain use of 
single piece, split, match plate, gated, cope 
and drag, skeleton, sweep, loose piece, 
follow board, and segmental patterns. 

Able to understand and explain the 
importance of pattern allowances.

Types of patterns and their 
applications.

Pattern allowances



NSQF Curriculum in Mechanical Technology 28

MT-302-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Casting processes

(Expandable & 
Permanent)

Able to understand and explain steps to 
produce sand casting and moulding sand 
composition

Able to understand and explain investment, 
shell moulding, plaster mould, ceramic 
mould and expanded polystyrene moulding 
processes.

Able to understand the importance of 
permanent mould casting processes

Able to understand and explain gravity dye 
casting, pressure dye casting, centrifugal 
casting and squeeze casting processes

Able to understand and explain continuous 
casting processes- horizontal, and vertical 
and vacuum casting processes

Sand casting steps and composition 
of moulding sand

Investment, shell moulding, plaster 
mould, ceramic mould and expanded 
polystyrene moulding processes.

Permanent mould casting processes

Gravity die casting, pressure dye 
casting, centrifugal casting and 
squeeze casting processes

Horizontal and vertical continuous 
casting and vacuum casting 
processes.

MT-302-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Metal melting 
furnaces

Able to understand the importance of metal 
melting in casting.

Able to understand and explain the working 
of cupola, crucible, induction and electric 
arc furnaces.

Metal melting furnaces

Working of cupola, crucible, induction 
and electric arc furnaces.

MT-302-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Finishing of casting 
and casting defects

Able to understand the importance of 
finishing and casting defects

Able to understand and explain fettling, 
blasting, heat treatment, cleaning and 
coating of castings.

Able to understand and explain the casting 
defects and their causes.

Finishing of casting and casting 
defects

Fettling, blasting, heat treatment, 
cleaning and coating of castings.

Casting defects.

MT-302-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Importance of metal 
forming and shaping

Able to understand the importance of metal 
forming and shaping

Metal forming and shaping processes

MT-302-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Hot and cold forming Able to understand the importance of hot 
and cold working processes

Able to identify and list the products made 
by hot and cold working processes

Able to explain advantages/ disadvantages 
of hot & cold working processes

Hot and cold forming processes
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MT-302-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Forging Able to understand the importance of 
forging process

Able to understand different forging 
operations

Able to understand and explain working of 
simple hearth

Carry out simple forging operation using 
hand forging tools

Forging process

Hand forging tools

Smithy hearth

Power hammer and forging 

Upsetting and bending operations

MT-302-E9 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to plastic 
moulding

Able to understand importance of plastic 
moulding processes

Plastic moulding

MT-302-E10 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
polymer, 
thermoplastic and 
thermosetting plastic

Able to understand polymer, thermoplastic 
and thermosetting plastics

Able to identify products made of 
thermoplastic and thermosetting plastics

Introduction to polymer, thermoplastic 
and thermosetting plastic

Thermoplastics and thermosetting 
plastics

MT-302-E11 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Important plastic 
moulding and forming 
processes

Able to understand  important plastic 
moulding and forming processes

Able to understand importance of injection 
moulding process

Able to explain working of injection 
moulding machine and process

Able to list the products made from injection
moulding process

Able to understand importance of 
compression moulding process

Able to explain working of compression 
moulding machine and process

Able to list the products made from 
compression moulding process

Able to understand importance of blow 
moulding  process

Able to explain working of blow moulding 
machine and process

Able to list the products made from blow  
moulding process

Plastic moulding and forming 
processes

Injection moulding process

Injection moulding machine and 
process

Injection moulded products

Compression moulding process

Compression moulding machine and 
process

Compression  moulded products

Blow moulding process

Blow moulding machine and process

Blow  moulded products

Rotational moulding process

Rotational moulding machine and 
process

Rotational moulded products

Plastic moulding processes and 
machines used in plastic moulding
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Able to understand importance of rotational 
moulding  process

Able to explain working of rotational 
moulding machine and process

Able to list the products made from 
rotational moulding process

Able to make a list of plastic moulding 
processes and machines used for moulding 
after visiting a plastic moulding factory/shop 

MT-302-E12 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Thermoforming and 
extrusion

Able to understand importance of 
thermoforming  process

Able to explain working of thermoforming 
machine and process

Able to list the products made from 
thermoforming process

Able to list steps for thermoforming 
processes and machines used for 
thermoforming after visiting a plastic 
moulding factory/shop 

Able to understand importance of extrusion 
process

Able to explain working of extrusion 
machine and process

Able to list the products made from 
extrusion process

Able to list steps for extrusion processes 
and machines used for extrusion after 
visiting a plastic moulding factory/shop 

Thermoforming  process 

Thermoforming machine and process

Thermoformed products

Thermoforming processes and 
machines used in thermoforming

Extrusion  process 

Extrusion machine and process

Extrusion processes and machines 
used in extrusion

Skill
• Identification of materials
• Handling of mould making tools
• Handling of hand tools
• Handling of furnaces
• Identification of defects in casting
• Handling of plastic moulding machine tools

Evaluation
• Accuracy
• Inspection
• Oral
• Test
• Demonstration 
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Element Code MT-303: Metal Removal Processes – 2 Duration (Hours)

MT-303-E1 Metal removal processes 10

MT-303-E2 Shaping 25

MT-303-E3 Planing 20

MT-303-E4 Broaching and sawing 25

MT-303-E5 Milling 100

MT-303-E6 Grinding  20

Total 200

UNIT CODE & NAME MT-303: Material Removal Processes – 2 (Shaping, Planing, Broaching & 
Sawing, Milling, Grinding) 

DURATION 200 Hours

UNIT OVERVIEW Students will be able to understand and practice the material removing processes

MT-303-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Metal removal 
processes 

Able to select cutting tools according to 
types of materials, operations to be 
performed

Understanding mechanics of material 
removal processes.

MT-303-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Shaping process Able to understand importance of Shaping 
operations.

Able to understand and explain the use of 
cutting tool.

Able to understand and explain the working 
of shaping machines

Able to understand and explain the shaping 
operations

Able to carry out simple shaping operations 
on shaping machine

Shaping processes.

Single point cutting tool

Shaper and shaper mechanism

Shaping operations

Key-way cutting and V-groove cutting

MT-303-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Planning process Able to understand importance of planing 
operations.

Able to understand and explain the use of 
cutting tool.

Able to understand and explain the working 
of planing machines

Able to understand and explain the planning

Planing process

Single point cutting tool

Planing machine

Planing operations

Machining operations
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operations

Able to explain simple planning operations 
on planing machine after visiting to the 
machine shop of the company

MT-303-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Broaching  and 
sawing processes

Able to understand importance of broaching
operation

Able to understand and explain the use of 
broaching tool.

Able to explain simple broaching operations 
on broaching machine after visiting to the 
machine shop of the company

Able to understand importance of sawing 
operation

Able to understand and explain the use of 
saw blades

Able to understand and explain the working 
of power hacksaw and band saw machine

Able to carry out sawing operations on 
power hacksaw and band saw

Broaching processes

Broaching tool

Machining operations

Sawing process

Saw blades

Power hacksaw and band saw 
machines

Straight and angular sawing 
operations

MT-303-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Milling Able to understand types and specifications 
of milling machine.

Milling accessories

Able to understand Importance of milling 
operations.

Able to understand and explain the use of 
cutting tool.

Able to understand and explain the working 
of milling machines

Able to understand and explain the milling 
operations

Able to carry out simple milling operations 
on horizontal, vertical and universal milling 
machines i. e. slab milling, slot milling ,end 
milling, keyway

Types and specifications of milling 
machine.

Milling accessories and function of 
each parts.

Milling process

Multipoint cutting tools milling, tool 
holders, selection and use of carbide 
tip tools 

Horizontal and vertical milling 
machines

Milling operations,  up and down 
milling, selection of speed and feed

Slab milling, end milling, slot milling 
,keyway milling , gear cutting, index  
milling, rack and pinion milling

MT-303-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Grinding processes Able to understand types and specifications 
of Grinding machines

types and specifications of Grinding 
machines
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Able to understand importance of grinding 
operation

Able to understand and explain the 
specification, selection and use of different 
types of grinding wheels. Able to do wheel 
dressing and balancing

Able to understand and explain the working 
of surface and cylindrical grinding machines

Able to understand and explain the grinding 
operations

Able to carry out grinding operations on 
surface and cylindrical grinding machines

Grinding processes

Grinding wheels –types , 
specifications ,materials, wheel 
dressing and balancing

surface and cylindrical grinding 
machines

Grinding operations

Rough and finish grinding operations

Skills
• Identification of basic material
• Measurement skill
• Marking skill
• Handling of hand tools
• Handling of cutting tools
• Handling of workshop machine tools

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
• Inspection
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Element Code MT-304: Surface treatment , Heat treatment  and Finishing 
Operation

Duration (Hours)

MT-304-E1 Importance of surface treatment and finishing processes 04 

MT-304-E2 Honing, lapping and super finishing processes 08

MT-304-E3 Mass surface finishing processes 08

MT-304-E4 Coating and painting processes 06

MT-304-E5 Importance of heat treatment in manufacturing 02

MT-304-E6 Annealing 03

MT-304-E7 Normalizing 03

MT-304-E8 Tempering 03

MT-304-E9 Hardening 03

Total duration in hours 40

UNIT CODE & NAME MT-304: Surface treatment , Heat treatment  and Finishing Operation

DURATION 40 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to understand the application of Surface Treatment and 
Finishing processes in manufacturing and practice painting of the product.

MT-304-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Importance of surface 
treatment and 
finishing processes

Able to understand importance of surface 
treatment and finishing processes in 
manufacturing

surface treatment and finishing 
processes

MT-304-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Honing, lapping and 
super finishing 
processes

Able to understand importance and 
application of honing process

Able to list down steps for carrying out 
honing operation after visiting the factory

Able to understand importance and 
application of lapping process

Able to list down steps for carrying out 
lapping operation after visiting the factory

Able to understand importance and 
application of super finishing process

Able to list down steps for carrying out 
super finishing operation after visiting the 
factory

Honing process

Lapping process

Super finishing process
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MT-304-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Mass surface finishing
processes

Able to understand importance and 
application of Mass surface finishing 
processes 

Able to understand importance and 
application of barrel finishing, vibratory 
finishing and sand blasting

Able to list down steps for carrying out 
barrel finishing, vibratory finishing and sand 
blasting operation after visiting the factory

Able to understand importance and 
application of polishing and buffing

Able to list down steps for carrying out 
polishing and buffing after visiting the 
factory

Mass surface finishing processes

Barrel finishing, vibratory finishing and
sand blasting processes

Polishing and buffing

MT-304-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Coating and painting 
processes

Able to understand importance and 
application of coating and painting 
processes

Able to understand importance and 
application of electroplating, anodizing and 
chemical blackening

Able to list down steps for carrying out 
electroplating, anodizing and chemical 
blackening processes after visiting the 
factory.

Able to understand importance and 
application of painting

Able to list down steps for carrying out 
electrostatic and dip painting processes 
after visiting painting plant

Able to do brush painting

Able to do spray painting in workshop

Coating and painting processes

Electroplating, anodizing and 
chemical blackening processes

Painting process

Brush painting process

Spray painting process

MT-304-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Importance of heat 
treatment in 
manufacturing

Able to understand the importance of heat 
treatment processes in manufacturing

Heat treatment

MT-304-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Annealing Able to understand the annealing process 
and its application in manufacturing

Annealing process
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Able to list down the steps for carrying out 
annealing operation after visiting the factory

MT-304-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Normalizing Able to understand the normalizing process 
and its application in manufacturing

Able to list down the steps for carrying out 
normalizing operation after visiting the 
factory

Normalizing process

MT-304-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Tempering Able to understand the tempering process 
and its application in manufacturing

Able to list down the steps for carrying out 
tempering operation after visiting the factory

Tempering process

MT-304-E9 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Hardening Able to understand the hardening process 
and its application in manufacturing

Able to list down the steps for carrying out 
hardening operation after visiting the factory

Able to carry out hardening of chisel cutting 
edge in the shop

Hardening process

Skills

• Identification of basic material
• Measurement skill
• Marking skill
• Handling of hand tools
• Handling of painting tools
• Handling of workshop machine tools
• Observation

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
• Inspection
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Competency Based Curriculum NSQF Level 4 (Class 12)

Sector: Mechanical Technology, Job Role: CAD Operator, CNC Operator

Module Overview:  Student should be able to know, identify and understand the important Manufacturing
processes  used  in  converting  the  raw  material  into  the  product  used  by  the  consumers.  They  will  be
introduced  to  various  aspects  of  Manufacturing  Processes,  Hand  Tools  and  Machine  Tools  used  in
production of the products.

Course Structure: This  course (vocational  qualification package) is a planned sequence of  instructions
consisting of the following 5 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Duration (Hours)

1 MT-401 CAD 120

2 MT-402 CNC Programming and Operation 120

3 MT-403 Inspection and Quality Control 60

4 MT-404 Entrepreneurship Development 50

Total Hours 350

Element Code MT-401: CAD Duration (Hours)

MT-401-E1 Introduction to CAD 10

MT-401-E1 Sketching 20

MT-401-E2 Solid Modelling 25

MT-401-E3 Surface Modelling 25

MT-401-E4 Assembly Of Parts 20

MT-401-E5 Drafting 20

Total  duration in hours 120
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UNIT CODE & NAME MT-401: CAD

DURATION 200 Hours

UNIT OVERVIEW Students will be able to understand and practice CAD

MT-401-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to CAD Able to understand Window dialog box, 
Menu bars, Toolbars, Command window

UCS Co-ordination System –  X,Y& Z Co-
ordination

Units, Drawing limits, Grids

Function keys, Paper size & shortcut keys

Introduction to  CAD, 

Window dialog box, Menu bars, 

Toolbars, Command window. 

Drawing & Modifying CAD  (Computer
Aided Drafting & Designing) 
commands

MT-401-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sketching Able to understand and practice Draw 
Commands – Line, Circle, Rectangle, 
Ellipse, Polygon, Point, Region

Make a block, write it & then insert it in any 
file

Putting a single & multiple texts in a drawing

Able to understand and practice

Modifying commands – Erase, Copy, Mirror,
Offset, Array, Scale, Stretch, Trim & Extend

Able to understand and practice

Chamfering & filleting corner of drawing

Modifying the sketch grid spacing 

Create parametric dimension

Delete & Add Dimensions

Draw Commands – Line, Circle, 

Rectangle, Ellipse, Polygon, 

Point, Region

Able to understand and practice 
chamfering & filleting corner of 
drawing

Modifying the sketch grid spacing

Create parametric dimension

Delete & Add Dimensions

Layers, Line type, Colour & Line 
weight

Dimension menu commands

Template file, Title block

MT-401-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Solid Modelling Able to understand and practice 

parts Design

Box, Polysolid, Cone, Pyramid, 
Wedge, Torus

Solid Editing commands – Union, 
Subtract and Intersect

3D modifies commands – 3D

Mirror, Rotate 3D, Array 3D, Align the 
object. 

MT-401-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Surface Modelling Able to understand and practiceto Create a Create a curved surface, revolved 
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curved surface, Revolved surface, Ruled 
Surface, Edge Surface

Able to understand and practice Creating 
3D Solid drawing with template, using Title 
block, Detailing & Section view. 

surface, ruled surface, edge surface 
and tabulated surface

2D solid, Edge, 3D face, 3D mesh

MT-401-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Assembly of Parts Able to understand and practice tocreate 
assembly of components / parts

Assembly of components / parts, 
creating of assembly

MT-401-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Drafting Able to understand and practice 
drafting/creating a drawing

creating drawings

Skills

• Handling of computer
• Performs various CAD commands

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
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Element Code MT-402: CNC Programming and Operation Duration (Hours)

MT-402-E1 History and definition of CNC 5

MT-402-E2 Mechanics of CNC 5

MT-402-E3 Basics of CNC Turning & Milling Centre 5

MT-402-E4 CAD/CAM overview 5

MT-402-E5 CNC coordinates 2

MT-402-E6 Part programme 5

MT-402-E7 CNC manual operation 5

MT-402-E8 CNC offsets 3

MT-402-E9 Creating of turning programme 10

MT-402-E10 Turning calculations 2

MT-402-E11 Canned cycle 4

MT-402-E12 Siemens/Fanuc control panel overview 2

MT-402-E13 Siemens/Fanuc entering offsets 2

MT-402-E14 Siemens/Fanuc locating programme zero 2

MT-402-E15 Siemens/Fanuc programme storage 2

MT-402-E16 Siemens/Fanuc first part run 10

MT-402-E17 Turning centre control panel overview 2

MT-402-E18 Turning centre entering offsets 2

MT-402-E19 Turning centre locating programme zero 2

MT-402-E20 Turning centre programme execution 25

MT-402-E21 Turning centre programme storage 10

MT-402-E22 Turning centre first part run 10

Total 120

UNIT CODE & NAME MT-402: CNC Programming and Operation 

DURATION 120 Hours

UNIT OVERVIEW Students will be able programme and operate CNC Machine

MT-402-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

History and definition 
of CNC

Able to understand & explain history and 
definition of CNC

History and definition of CNC

MT-402-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Mechanics of CNC Able to understand & explain  Mechanics of 
CNC

Mechanics of CNC

MT-402-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA
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Basics of CNC 
Turning & Milling 
Centre

Able to understand & explain  Basics of 
CNC turning & milling Centre

Basics of CNC turning & milling 
Centre

MT-402-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

CAD/CAM overview Able to understand & explain CAD/CAM 
overview

CAD/CAM overview

MT-402-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

CNC coordinates Able to understand CNC coordinates CNC coordinates

MT-402-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Part programme Able to understand Part programme Part programme

MT-402-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

CNC Mannual 
Operation

Able to understand CNC mannual operation CNC Mannual operation

MT-402-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

CNC offsets Able to understand CNC offsets CNC offsets

MT-402-E9 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Creating of turning 
programme

Able to understand Creating of turning 
programme

Creating of turning programme

MT-402-E10 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning calculations Able to understand turning calculations Turning calculations 

MT-402-E11 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Canned cycle Able to understand Canned cycle Canned cycle

MT-402-E12 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Siemens/Fanuc 
control panel overview

Able to understand Siemens/Fanuc control 
panel overview 

Siemens/Fanuc control panel 
overview

MT-402-E13 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Siemens/Fanuc 
entering offsets

Able to understand Siemens/Fanuc entering
offsets 

Siemens/Fanuc entering offsets 

MT-402-E14 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Siemens/Fanuc 
locating programme 
zero

Able to understand Siemens/Fanuc locating 
programme zero

Siemens/Fanuc locating programme 
zero
Siemens/Fanuc programme storage

MT-402-E15 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Siemens/Fanuc 
programme storage

Able to understand Siemens/Fanuc 
programme storage 

Siemens/Fanuc programme storage

MT-402-E16 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA
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Siemens/Fanuc first 
part run

Able to understand Siemens/Fanuc first part
run

Siemens/Fanuc first part run

MT-402-E17 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre control
panel overview

Able to understand Turning centre control 
panel overview

Turning centre control panel overview 

MT-402-E18 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre 
entering offsets

Able to understand Turning centre entering 
offsets

Turning centre entering offsets

MT-402-E19 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre 
locating programme 
zero

Able to understand turning centre locating 
programme zero

Turning centre locating programme 
zero

MT-402-E20 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre 
programme execution

Able to understand turning centre 
programme execution

Turning centre programme execution

MT-402-E21 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre 
programme storage

Able to understand turning centre 
programme storage

Turning centre programme storage

MT-402-E22 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Turning centre first 
part run

Able to understand Turning centre first part 
run

Turning centre first part run

Skills

• Handling of CNC machines
• Performs CNC programming

Evaluation/Assessment

• Oral 
• Visual
• Test
• Demonstration
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Element Code MT-403: Inspection and Quality Control Duration (Hours)

MT-403-E1 Introduction to inspection and quality control 5

MT-403-E2 Sizes and fits 15

MT-403-E3 Surface finish and quality control 20

MT-403-E4 Inspection gauges 20

Total 60

UNIT CODE & NAME MT-403: Inspection and Quality Control

DURATION 60 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to carry out inspection of components and check surface 
finishes 

MT-403-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Introduction to 
inspection and quality 
control 

Able to understand the concept of 
interchangability  and importance of 
inspection and quality control

In interchangeability  , inspection and 
quality control

MT-403-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Sizes and fits Able to understand the concept of size and 
deviation

Able to understand and explain types of fits 
and their application in assembly of parts

Able to understand and explain the 
difference between hole and shaft base 
system

Size and deviations

Fits, allowance and tolerances

Hole and shaft base system

MT-403-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Surface finish and 
quality control

Able to understand and explain 
straightness, flatness and waviness

Able to check profile of surface of 
component for straightness, flatness and 
waviness

Able to understand and explain different 
methods of quality control

Concept of straightness, flatness and 
waviness.

Quality control methods

MT-403-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Inspection gauges Able to indentify inspection gauges

Able to inspect different parameters of 
components with inspection gauges

Inspection gauges
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Skills

• Marking  skill
• Measuring skill
• Handling of tools and  equipment 
• Identification of materials

Evaluation 

• Inspection 
• visual
• Oral
• Test
• Demonstration

Element Code MT-404: Entrepreneurship Development Duration (Hours)

MT-404-E1 Entrepreneurial career orientation 2

MT-404-E2 Establishing unit 5

MT-404-E3 Useful agencies for an entrepreneur 5

MT-404-E4 Concept of banking 5

MT-404-E5 Operations management 5

MT-404-E6 Financial management 10

MT-404-E7 Marketing management 10

MT-404-E8 Industrial relations and personnel management 8

Total 50

UNIT CODE & NAME MT-404: Entrepreneurship Development

DURATION 50 Hours

UNIT OVERVIEW Student will be able to learn basics of entrepreneurial development;get acquainted 
with career planning, new career opportunities

MT-404-E1 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Entrepreneurial career
orientation

Able to understand alternative career 
options under vocational stream i. e. wage 
employment, self employment

Alternative career options under 
vocational stream i. e. wage 
employment ,self employment

MT-404-E2 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Establishing unit Able to understand procedure in setting up 
an enterprise for local requirements, 
Registration of the firm

Introduction, procedure in setting up 
an enterprise for local requirements, 
Registration of the firm

MT-404-E3 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA
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Useful agencies for an
entrepreneur

Able to get Information about the various 
institutions like DIC, SISI, MSFC , KVSI, 
MIDC, MSIDC

Information about the various 
institutions like DIC, SISI, MSFC , 
KVSI, MIDC ,MSIDC

MT-404-E4 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Concept of banking Able to understand functions of bank

Types of bank

Accounts, procedure of opening bank 
account

Cheques, bank information regarding drafts,
mail transfer, telegraphic transfer, ATM, 
Internet banking

Functions of bank

Types of bank

Accounts, Procedure of opening bank 
account

Cheques, bank information regarding 
drafts, mail transfer, telegraphic 
transfer, ATM, Internet banking

MT-404-E5 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Operations 
Management

Able to understand purchasing and 
planning- materials ABC and EOQ analysis

Issue and accounting of stores and 
materials

Flow and control of material and Quality 
control operations

Discussions on planning and scheduling 
with a small case study

Purchasing and planning- materials 
ABC and EOQ analysis

Issue and accounting of stores and 
materials

Flow and control of material and 
Quality control operations

Discussions on planning and 
scheduling with a small case study

MT-404-E6 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Financial 
Management

Able to understand accounting and book 
keeping

Principles of double entry Book-keeping, 
compilation of final accounts

Cost concepts, direct indirect and marginal 
cost, pricing

Budgetary control

Problems in obtaining working capital 
finance

Accounting and book keeping

Principles of double entry book-
keeping, compilation of final accounts

Cost concepts, direct indirect and 
marginal cost, pricing

Budgetary control

Problems in obtaining working capital 
finance

MT-404-E7 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Marketing 
Management

Able to understand  Meaning – concept – 
The four p's product, price, promotion, 
physical distribution

Functions of marketing 

Channels of distribution

Meaning – concept – The four p's 
product, price, promotion, physical 
distribution

Functions of marketing 

Channels of Distribution
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Salesmanship

Sales promotion and advertising

Salesmanship

Sales promotion and advertising 

MT-404-E8 PERFORMANCE CRITERIA KNOWLEDGE CRITERIA

Industrial Relations 
and Personnel 
Management

Able to understand methods & process of 
recruitment

Wages and incentives

Appraisal and training

Employer and employee relations

Methods & process of recruitment 

Wages & incentives

Appraisal & training

Employer & employee Relations

Skills

Evaluation 

• Inspection 
• visual
• Oral
• Test
• Demonstration
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Assessment Guide

Assessment is a process used for determining an individual's progress or level of mastery/competence in an
occupational area. It may be formative (continuous) and/or summative (final). It is a process of collecting
evidence and making judgment about the extent to which a person demonstrates the knowledge and skills
set out in the standards or learning outcomes of a unit of competency.  Assessment should be done on the
basis of information or evidence about the individual’s ability against clearly stated objectives or standards.  A
diversity of assessment methods is required to achieve the multiple purposes and to satisfy the requirements
of competency based assessment. Appropriate evidence is to be collected from activities that can be clearly
related to the Units of Competency. It should cover all the elements and performance criteria/indicators in the
competency standards.  Student’s achievements should  be assessed by  using the following  methods of
assessment.

Sn Method of Assessments Weightage Evaluator

1 Written test 30 Marks Teacher

2 Practical test 30 Marks Certified Assessor #

3 Oral test/viva voce 10 Marks Teacher/External Examiner

4 Portfolio 10 Marks Teacher

5 Project 10 Marks Teacher/Trainer

6 Direct Observation  10 Marks Teacher/Trainer

Total 100 Marks

# Assessors will be certified by the State Education Board. 

1. Written test: It allows candidates to demonstrate that they have the knowledge and understanding 
of a given topic.

2. Practical test: It allows candidates to demonstrate application of skills in simulated or real work 
conditions against competency standards (skill and academic standards). 

3. Oral test/viva voce: It allows candidates to demonstrate communication skills and content 
knowledge. Audio or video recording can be done at the time of oral test or viva voce.

4. Portfolio: It is a compilation of documents that supports the candidate’s claim of competence that 
was acquired from prior learning and experience. Documents (including photo’s, newspaper 
articles, reports, etc.) of practical experience in the workplace or the community and photographs of
the products prepared by the candidates related to the units of competency should be included in 
the portfolio. 

5. Project: Projects (individual or group projects) are a great way to assess the practice skills on a 
deadline, but these should be given on the basis of the capability of the individual to perform the 
tasks or activities involved in the project. Projects should be discussed in the class and the teacher 
should periodically monitor the progress of the project and provide feedback for improvement and 
innovation. 

6. Direct Observation – Direct observation requires a considerable degree of commitment from the 
observer and those being observed. Employability skills evaluation listed below in the table should 
be evaluated through direct observation by the teacher/trainer and appropriate records should be 
maintained for transparency in evaluation.
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List of Referance Books

1. Work shop Technology (3 volumes), W.A.J. Chapman, Arnold publishers, New Delhi
2. Elements of Workshop Technology, S.K.Hajra Choudhary, Nirjhar Roy, A. K. Hajra Choudhary, Media

Promoters and publishers, Pvt ltd Mumbai
3. Materials and Processes in manufacturing, E. Paul DeGarmo, J.T. Black,Ronald
4. A. Kohser, John Willey & Sons
5. A Text book of Production Technology, P.C.Sharma, S. Chand, New Delhi
6. A Text book of Workshop Technology, R. S. Khurmi, J. K. Gupta, S.Chand, New Delhi
7. Engineering Drawing, N. D. Bhat,Charatar book stall Anand, Gujrat
8. Engineering Drawing,Wagholkar and Mandke, Nirali Prakashan, Pune
9. Auto CAD,Sham Tikoo,Tech media Publication
10. Mastery CAD/CAM,Ibrahim Zeid, TATA Magcrawhill
11. CAD/CAM computer aided design and manufacturing, Mikell P Grower, Emoryw, Zeemer CJR PHI 

publication
12. Work shop technology, B.S.Raghuvanshi, Dhanpat  Rai and sons Delhi
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List of Tools, Equipment and Materials

For Level 1 and 2

Sn Description Quantity

1 Desktop  computer with 3rd generation core i5 processor, 4 GB  RAM with compatible 
motherboard, Windows 7  Operating System, DVD combo drive , 500 GB  hard disk, 17” 
Colour Monitor,2GB AGP card, 10/100 Ethernet card
Latest Specification

10

2 Note book computer advance version refers some above 01

3 Laser printer 01

4 LCD projector 01

5 Drawing Board half imperial size with T square 30

6 UPS As required

SOFTWARE REQUIREMENTS

1 CAD Software Latest  version 10 Nos

2 Antivirus software 10 Nos

Computer section furniture & other required

1 Suitable computer Table As required

2 Chair for instructor 1 No 

3 Computer chairs 20 Nos 

4 Table 1 No 

5 Tool Cabinet 2 Nos 

6 Fire fighting equipment, first aid box etc As required

7 Book shelf ( glass panel ) 1 No. 

8 Shoe Rack As required

9 Vacuum Cleaner 1 No. 

Workshop Tools Equipment and machinery
Measuring Tools

Sn Description Quantity

1 Steel rule 30 cm graduated both in English & Metric units 21

2 Steel rule 15 cm graduated both in English & Metric units 21

3 Outside spring caliper 150 mm 4

4 Inside spring caliper 150 mm 4

5 Hermaphrodite caliper 150 mm 2
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6 Divider spring 150 mm 4

7 Micrometer outside 0-25 mm 2

8 Micrometer outside 25 – 50mm 2

9 Micrometer Inside 0 –25mm 2

10 Micrometer inside 25 – 50mm 2

11 Micrometer depth gauge 0-150mm 2

12 Digital  caliper 0 to 300 2

13 Vernier height gauge 300 mm 2

14 Vernier depth gauge 2

15 Vernier bevel protractor with least count of 5 minutes 2

16 Lever Type dial gauge 2

17 Dial gauge stand 1

18 Screw pitch gauge for metric pitches ( 0.5 to 7 mm) 2

19 Radius gauge metric set ( 1-6 mm) 2

20 Feeler gauge 1

21 Combination set 1

22 Go and No Go gauge 1

23 Spirit level 1

24 Steel tape 5 mtr 2

25 Folding Rule 5

Marking Tools

Sn Description Quantity

1 Scriber 10

2 Try Square 21

3 Dividers 5

4 Punches (Starting,Center, Prick, Pin, Aligning, Hallow) 4 each

5 Surface plate with metal stand 1

6 Angle plate 2

7 V Blocks 2

8 Marking gauge 4

9 Mortise gauge 4
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Hand Tools and Others

Sn Description Quantity

1 Hammer B.P. 0.25 kg 5

2 Combination plier 150 mm 10

3 Safety glasses 21

4 File flat bastard 250 mm 21

5 File flat 2nd cut 250 mm 21

6 Engineers screw driver 5

7 File flat smooth 250 mm 21

8 Cold chisel flat 25 x 200 mm 4

9 Screw Driver Set (multiheads) 2

10 Hammer B.P. 800 gms with handle 2

11 Hammer ball pen 500 gm

12 Hammer sledge double faced

13 Hammers(Riveting, Setting, Nail pulling, Raising, MalleHt, Ball pein) 5 each

14 Screw driver, heavy duty 300 mm with handle 2

15 Hammer lead 1 Kg 2

16 Allen hexagonal keys 2.5 to 12 2

17 Allen hexagonal keys 1/8" to 1/2" 2

18 Spanner D.E.C.P. series 2( 7 pcs. each) 2

19 Adjustable spanner 12 No 2

20 Reduction sleeve MT as required asrequired

21 Oil can pressure feed 500 mg 4

22 Oil stone 150 x 50 x 25 mm 2

23 Twist drills 3mm to 13mm (Parallel Shank) 2

24 Drill chuck 0 -13 with taper shank 2

25 Centre drill A1 to 5 2

26 Grinding wheel dresser (star type) 2

27 Clamps C 100mm 2

28 Clamps C 200mm 2

29 Tap and die set in box metric pitch 1

30 File Round 2nd cut 250 mm 21

31 File H/R 2nd cut 150 mm (Rough & Smooth) 21
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Sn Description Quantity

32 File H/R 2nd cut 200 mm 21

33 File triangular smooth 200 mm 21

34 Needle file set 5

35 File square 2nd cut 250 mm 21

36 File Hand safe edge 150 mm Smooth 21

37 File Hand safe edge 150 mm rough 21

38 File Hand  150 mm Smooth 21

39 File Hand  150 mm rough 21

40 Reamer 6 mm to 13 mm by 1 mm 4

41 Hacksaw adjustable 250 – 300 mm with blades 5

42 Hand vice 50 mm jaw 2

43 Magnifying glass 75 mm 21

44 Letter punch 5 mm set 2

45 Number punch 5 mm set 2

46 Gloves pair leather 21

47 Apron leather 21

49 Screen welding helmet type 21

50 Screen welding hand 21

51 Goggles pair welder 21

52 Chisel cold flat 6 Nos 

53 Centre punch 2Nos 

54 Dividers 1No 

55 Wire brush (M.S) 2 sets 

56 Spark lighter 6 Nos. 

57 Tongs holding 30 cm 6 Nos. 

58 Hacksaw frame Adjustable 2 Nos. 

59 Weld measuring gauge fillet and butt 15Nos. 

60 File half round bastard & flat 15 Nos. 

61 Gas Cutting torches with nozzles 1 set 

62 Electrode holder 400 amps 4 Nos 

63 Filter Glasses coloured and white 1 No 

64 Outfit spanner & spindle key 4 Nos 
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Sn Description Quantity

65 Gas cylinders with trolley 1 set 

66 Vice bench 100mm 2

67 Power hacksaw 2 No 

68 Electrode drying oven Temp. range 0-2500 C, 10Kg cap. 1

69 Angle Grinder As required

70 Bench shear hand capacity up to 5mm 2 Nos 

71 Pressure regulators ( Oxygen & Acetylene) 1 No. 

72 Fire Fighting equipment 2Nos 

73 Consumables Electrode, Gas and raw materials As required

74 Sheet cutter 6 mm 1

75 Welding & Cutting torches with nozzles 05 Nos

76 Spanner set DE 01 set

77 Gas welding table with fire bricks 02 set

78 Earth Clamp 02nos

79 Set of saws (rip, cross-cut, panel, tenon, dovetail, bow, compass, coping, fret, key hole) 5 each

80 Set of planes (smoothing,   jack ,  jointer or trying ,  rebate,  plough,  shoulder,  bull nose, 
block, spoke shave)

2  each

81 Set of rasps and files 5

82 Bradawls, hand drills, carpenter’s brace. 2

83 Set of bits (centre, twist, Irwin, Forstner, expansion, countersunk, screw driver, lip, auger, 
brace, masonry, flat wood)

2 each

84 Set of pliers and  pincers 2each

85 Clamps (sash, G, carpenter vice, hand screw) 2

86 Set of gouges (firmer, paring) 2

87 Set of axes 2

88 Set of hammers( claw, mallet, Warrington, pin) 2

89 Wrenches(single ended, double ended, adjustable) 2 each

90 Pliers (Slip Joint, Combination, Side cutting, Diagonal, Nose, Slip joint side cutting, Utility 
type)

02 each

91 Hand seamer 02

92 Hand groover 2

93 Rivet set 1

94 Screw driver sets 2

96 Tool makers clamp 1
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Sn Description Quantity

97 G-Clamp 1

98 Stakes(Benchtype, Blow horn, Break horn, Candle mould, Creasing,Hallow mandrel, solid
mandrel, solid mandrel, double seaming, Hatchet, Teakettle,Bevel edge, Common 
square, Copper smith, Hand dolly type Stakes)

01 Each

99 Stake holder Rectangolar type 01

100 Punches 2

101 Chisels (Flat, Diamond, Cape, Round) 02 Each

102 Snips (Straight blade, Curved blade, Slitting, Universal, Bench shear types) 02 Each

103 Twist Drill Taper shank set 12 to 24 mm in step of 1 mm 2 No.

104 Twist drills & Drill chucks including keyless drill chuck 1 set

105 Assorted carbide lathe tools with holder different shapes and sizes As Reqd.

106 Dog Carrier 25 mm, 50 mm, 75mm 1 each

107 Reduction sleeve MT (to suit the m/c) 1

108 Twist drills& Drill chucks for exercises 1

109 Plier cutting 200 mm 5

110 Magnifying glass 75 mm 10

111 Hand hammer 1 Kg 2

112 Centre drill 2,3,& 4 2 each

113 Parting tool holder with HSS tool bit 5

114 Telescopic gauge 13 mm to 300 mm 2

115 Radius gauge metric set ( 1- 6 mm ) 1

116 Thread chasers-1, 1.5 & 2mm pitch 1

117 Taper gauge 1

118 Knurling tool – straight and bent type, single and diamond type 2 each

1 Sensitive Drilling machine pillar 12mm capacity with accessories (variable speed) 01 No 

2 Power Hack Saw Machine 01 No

3 TIG /MIG Welding Machine Set Complete  with 01

4 Transformer Welding Set with all Accessories – 300 A. 01

5 Arc Welding Machine Inverting type with all Accessories.. 01

6 Gas Welding Machine and Cutting outfit with Complete Accessories. 01

7 Power plane Portable 01

8 Router Portable 01
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9 Portable Drill m/c 01

10 Jig saw Portable 01

11 Reciprocating saw Portable 01

12 Sanders (orbital,disc) Portable 01

13 Nailing gun Portable 01

14 Wood working lathe 01

15 Band saw 01

16 Table saw 01

17 Hand shearing 01

18 Bench shearing 01

19 All purpose saw 01

20 Circular cutting m/c 01

21 Angle grinder 01

22 Hand press brake 01

23 Crimping m/c 01

24 Lathe General purpose all geared ( gap bed ), height of centres 250 mm, bed length 1500 
mm with 3 jaw & 4 jaw chuck, with  standard accessories, and set of lathe tool holders.

05 Nos

25 Pedestal grinder, double ended with 170 mm wheels (one fine and one rough) 1 No.

Workshop furniture:

Sn Tools and Equipments Qty

1 Stools 21 Nos 

2 Discussion Table 2 No 

3 Tool Cabinet 2 Nos 

4 Trainees locker piegon holes 10 nos.  3 Nos. 

5 Fire fighting equipment, first aid box etc As required

6 Book shelf ( glass panel ) 1 No. 

7 Storage Rack As required

8 Storage shelf As required

9 work tables with Bench vices 06
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For Level 3 and 4

Measuring Tools

Sn Description Quantity

1 Steel rule 30 cm graduated both in English & Metric units 21

2 Steel rule 15 cm graduated both in English & Metric units 21

3 Outside spring caliper 150 mm 4

4 Inside spring caliper 150 mm 4

5 Hermaphrodite caliper 150 mm 2

6 Divider spring 150 mm 4

7 Micrometer outside 0-25 mm 2

8 Micrometer outside 25 – 50mm 2

9 Micrometer Inside 0 –25mm 2

10 Micrometer inside 25 – 50mm 2

11 Micrometer depth gauge 0-150mm 2

12 Digital Vernier caliper 0 to 300 2

13 Vernier height gauge 300 mm 2

14 Vernier depth gauge 2

15 Vernier bevel protractor with least count of 5 minutes 2

16 Lever Type dial gauge 2

17 Dial gauge stand 1

18 Screw pitch gauge for metric pitches ( 0.5 to 7 mm) 2

19 Radius gauge metric set ( 1-6 mm) 2

20 Feeler gauge 1

21 Combination set 1

22 Go and No Go gauge 1

23 Spirit level 1

24 Steel tape 5 mtr 2

25 Folding Rule 5

Marking Tools

Sn Description Quantity

1 Scriber 10

2 Try Square 21



NSQF Curriculum in Mechanical Technology 57

3 Dividers 5

4 Punches (Starting, Center, Prick, Pin, Aligning, 
Hallow)

4 each

5 Surface plate with metal stand 1

6 Angle plate 2

7 V Blocks 2

8 Marking gauge 4

9 Mortise gauge 4

Hand Tools and Equipments

Sn Description Quantity

1 Hammer B.P. 0.25 kg 5

2 Combination plier 150mm 5

3 Safety glasses 21

4 File flat bastard 250mm 5

5 File flat 2nd cut 250 mm 5

6 File flat smooth 250 mm 5

7 Cold chisel flat 25 x 200 mm 4

8 Screw Driver Set (multiheads) 2

9 Hammer B.P. 800 gms with handle 2

10 Screw driver, heavy duty 300mm with handle 2

11 Hammer lead 1 Kg 2

12 Allen hexagonal keys 2.5 to 12 2

13 Allen hexagonal keys 1/8" to 1/2" 2

14 Spanner D.E.C.P. series 2( 7 pcs. each) 2

15 Adjustable spanner 12 No 2

16 Oil can pressure feed 500 mg 4

17 Oil stone 150 x 50 x 25 mm 2

18 Twist drills 3mm to 13mm (Parallel Shank) 2

19 Drill chuck 0 -20 with taper shank 2

20 Centre drill A1 to 5 2

21 Grinding wheel dresser (star type) 2

22 Clamps C 100mm 2

23 Clamps C 200mm 2

24 File Round 2nd cut 250mm 4

25 File H/R 2nd cut 150 mm(Rough & Smooth) 4

26 File H/R 2nd cut 200 mm 4

27 File triangular smooth 200mm 4
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28 Needle file set 5

29 Hacksaw adjustable 250 – 300 mm with 
blades 

5

30 Letter punch 5 mm set 2

31 Number punch 5 mm set 2

32 Anvil 1

33 Swage Block 2

34 Sledge Hammer 1

35 Hardies Set 1

36 Fuller Set 1

37 Set Hammer Set 1

38 Chisel Set 1

39 Coal Fired Hearth 1

40 Set of holding tong 1

41 Quenching Tank 1

Machine Tools

Sn Machines, Tools and Equipment’s Quantity

1 Milling Machine – Universal with Standard Accessories and Attachments. 2

2
Milling Machine Cutter with Different Sizes and Shapes Including End Mill, Face Mills, Slot 
Mills, ‘T’- Slot Mill, Dovetail Mill, Side and Face Mill, Slab Mills, Angular Mills and Slot Drills 
suitable to Milling Machine Arbor and Gear Cutter.

 02 Each

3 Pedestal Grinder – Double Ended with 170 mm Wheels (One Fine and One Rough) 01

4

Surface Grinding Machine – Wheel Dia. 180 mm (or near) Reciprocating Table, 
Longitudinal Table Traverse 200 mm (or near) fitter with Adjustable Traverse Stop, 
Magnetic Chuck – 250 mm x 120 mm. With Set of Grinding Wheels, Diamond Tool Holders 
for Dressing and Set of Spanner etc.

01

5
Cylindrical Grinder with Internal Grinding Attachment – Centre Height – 130 mm. with 
Standard Accessories Including 03 Jaw Self Centering Chuck, 04 Jaw Independent Chuck 
with Set of Grinding Wheels, Balancing Equipment’s, Mandrels, Centers, Tailstock etc

01

6 Shaper Machine with all accessories 01

7 Power Hacksaw Machine 01

8
CNC Trainer Lathe Machine with Siemens Sinumerik 842 D / Latest Version, FANUC 0i / 
Latest Version CNC System, Servo Stabilizer and with necessary Turning Cutting Tools and
Tooling package, Necessary Accessories, Installation and Commissioning.

01

CAD

Sn Description Quantity

1 Desktop  computer with 3rd generation core i5 processor, 4 GB  RAM with compatible 
motherboard, Windows 7  Operating System, DVD combo drive , 500 GB  hard disk, 17” 10
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Colour Monitor,2GB AGP card, 10/100 Ethernet card ( Latest specifications)

2 Laptop with  Latest specifications 01

3 Laserprinter. 01

4 LCD projector 01

5 UPS 1 each

SOFTWARE REQUIREMENTS

1 CAD software Latest  version 11 sets

2 Antivirus software 11 sets

Computer section furniture & other required

1 Suitable computer Table 1 each

2 Chair for instructor 1 No 

3 Computer chairs 20 Nos 

4 Table 1 No 

5 File Cabinet 2 Nos 

6 Fire fighting equipment, first aid box etc 1 each

7 Book shelf ( glass panel ) 1 No. 

8 Shoe Rack 1 each

9 Vaccum Cleaner 1 No. 

Workshop furniture:

Sn Tools and Equipments Qty

1 Stools 21 Nos 

2 Discussion Table 2 No 

3 Tool Cabinet 2 Nos 

4 Trainees locker piegon holes 10 nos.  3 Nos. 

5 Fire fighting equipment, first aid box etc As required

6 Book shelf ( glass panel ) 1 No. 

7 Storage Rack As required

8 Storage shelf As required

9 work tables with Bench vices 06

Note: For the purpose of demonstration of machines which are not included in machinery equipment list visit 
the nearby workshop / Factory e. g.

• Casting, moulding, metal forming and plastic moulding
• Surface treatment, heat treatment and finishing operation
• Material removal processes -2 i. e. planing machine, broaching machine
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INFRASTRUCTURAL REQUIREMENTS

Sn Particulars Requirement

01 Class Room - 2 500 sq.feet

02 Workshop 1200 sq.feet

03 Drawing Hall 800 sq. Feet

05 IT/ CAD Laboratory 600 sq. Feet

06 Power supply 25k.w.

Teacher’s Qualifications

For Level 1 and Level 2 – Instructors – 02 Post and Assistant Lecturer – 01 Post 
For Level 3 and Level 4 – Full time teacher – 01 post and Full time instructor – 01 Post 
Qualification  of  Lecturer/Full  time  teacher:  Bachelor  of  Engineering  /  Technology  in  Mechanical
Engineering with 2 Years Experience in Relevant/ Professional/ Tech/ Teaching in tech field OR Diploma in
Mechanical Engineering with 3 Year Experience in mechanical manufacturing industry

Qualification  of  Instructor/Full  time  Instructor:  Diploma  in  Mechanical  Engineering  with  5  Years
Experience in  Relevant/ Professional/ Tech/ Teaching in tech field OR ITI/CTI in Fitter, Turner, Machinist ,
TDM, HSC Voc. (Mechanical Branch) with NAC and 7 YearExperience in mechanical manufacturing industry.

Minimum Competencies: Effective communication skills (oral and written), Basic Computing skills.

Age Limit: 18-37 years, relaxation to be provided as per Govt. Rules.
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Preface

Ministry  of  Human  Resource  Development,  Government  of  India  developed  the  National  Skill
Qualification  Framework  (NSQF)  to  introduce  vocational  courses  from  class  9 th onwards.  The  NSQF
organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are defined in
terms of learning outcomes i.e. the competencies (knowledge, skills and attitude) which the learners must
possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal or informal education and
training system. Qualifications are made up of occupational standards for specific areas of learning units or
unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the application of
that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The unit of competency
or  National  Occupation  Standards  comprising  generic  and  technical  competencies  an employee  should
possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector. 

Competency is  defined in  terms of  what  a  person is  required to  do (performance),  under what
conditions it is done (conditions) and how well it is to be done (standards). It can be broadly categorized into
foundational,  practical and reflexive competencies.  Generic competencies are considered essential  for a
person  to  participate  effectively  in  the  workforce,  whereas  technical  competencies  are  an  individual’s
knowledge and expertise in the specific group task and its processes and its rules and regulations. 

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is
further broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner
and the evaluation is to be done by the teacher or trainer.

PSSCIVE which is part of NCERT New Delhi is mandated by Government of India as a apex R & D
Institute for Vocational Education. The institute has taken up development of Curriculum and course-ware for
NSQF Level 1 (class 9) to Level 1 (class 12) to introduce vocational  courses in Secondary and senior
secondary schools in of the country.

The  above  curriculum on  Electrical  Technology  is  developed by  a  team of  experts  deputed  by
Directorate of Vocational Education and Training, Mumbai, Maharashtra and vetted by PSSCIVE faculty and
coordinator. It is expected that the student workbook and teacher guide will be developed soon to start the
course from this academic year 2015-16.

Dr. R. B. Shivagunde
Joint Director and Head 

PSSCIVE Bhopal 
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Introduction

The  National  Skills  Qualification  Framework  (NSQF)  developed  by  the  Ministry  of  Human  Resource
Development (MHRD), Government of India is a descriptive framework that provides a common reference for
linking  various  qualifications.  It  is  used  for  setting  common  principles  and  guidelines  for  a  nationally
recognized qualification system covering Schools, Vocational Education and Training Institutions, Technical
Education Institutions, and Universities/Colleges.

The NSQF organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are
defined in terms of  learning outcomes  i.e.,  the  competencies (knowledge,  skills  and attitude)  which the
learners must possess regardless of whether they were acquired through  formal, non-formal or informal
education and training system.  Qualifications are made up of  occupational standards for specific areas of
learning units or unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the
application of that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The Unit of
competency or National Occupation Standards comprising generic and technical competencies an employee
should possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector.

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is further
broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner and
the evaluation is to be done by the teacher or trainer. 

After successful completion of this course from Level 1 (Class 9) to level 4 (Class 12), students will be able
to  perform job  role  of  Web Developer. Student  can  also  go  for  higher  education  in  degree  courses  in
engineering and science science stream.
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About the Sector

The discovery of  electricity is one of  the greatest achievements of man. Its use has made our lives so
comfortable that,  today, scientists in all  countries are trying their utmost to use it  more and more for all
purposes.

Electricity has helped to remove darkness and increase human activity. Powerful lights are used in factories,
schools, hospitals and in all  other dark places where men have to work for the benefit  of  others or for
themselves. Men are able to go anywhere even in the darkest of nights.

Electricity has also enabled men to increase the production of their goods. Huge machines are operated in
large  factories  with  the  help  of  electricity  for  the  manufacture  of  useful  goods.  These  machines  work
ceaselessly and produce enormous quantities of goods, which are distributed throughout the world, for the
comfort of people in all parts of the earth.

Electricity has become quite common in today’s world. Everybody loves what it can do and loves the level at
which it is being used. The street lights work on electric current. Fans in the court, office rooms, homes, etc.
all work on electricity. Trains and trams too run on the power on electricity. Hence electricity is no longer a
strange thing. 

We  need  human  resource  for  repairing  and  maintenance  of  electrical  and  electronics  devices.  This
curriculum  is  for  the  technician  doing  repair  and  maintenance  of  electrical  gadgets.  After  successful
completion of level-I, the students will be able to understand the fundamental of Electricity and Electronics,
after  the completion of  level-II  the students will  be able to perform the job role of Domestic Appliances
Technician,  after  the  completion  of  level-III  the  job  roles  of  Wireman  ,Home  Appliances  Technician,
Electrician Helper ,  House Wiring Technician  ,and after the completion of  level-IV the job roles of  Field
Technician-Industrial  &  Commercial  wiring,  Home  Electric  Technician,  D.G.Set  Operator  ,House  Wiring
Technician,  Electrician,  Panel  wiring  Technician,  Maintenance  Operator-LT &  HT  Substation,  Owner  of
Electrical Wiring accessories shop.   After completion of all the levels the students can select the vocation of
his choice or  pursue higher studies including diploma, graduation,  post-graduation or obtain specialized
diploma in any of the job roles to become supervisor in the industry.
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Objectives of the Course

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide an overview of the Fundamentals of Electricity and Electronics

• To enable the students to carry out repair and maintenance of various electrical domestic appliances 

• To Identify Electrical material requirement for household wiring , design the wiring       layout and 
carryout household wiring work

• To develop an entrepreneurial skills for starting a business 

• Get familiar with the shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.

• To make students familiar with shop discipline layout of electrical shop, safety practice.

• To make students familiar with shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.

• To acquire knowledge and skills about safety precautions while working.

• To acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and 
accessories.

• To acquire with properties and usage of different materials (conducting, insulating, wiring etc).

• To know about electrical symbols of commonly used electrical parts.

• To develop knowledge about the wiring.

• To get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.

• To acquire skills for wiring methods.

• To do any type of wiring such as house wiring.

• To get knowledge about estimation, costing and billing of wiring

• To understand how to work on electrical installation and shop floor safety precautions maintenance 
and upkeep.

• To make students familiar with shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.

• To acquire knowledge and skills about safety precautions while working.

• To acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and 
accessories.

• To acquire with properties and usage of different materials (conducting, insulating, wiring etc).

• To know about electrical symbols of commonly used electrical parts.

• To develop knowledge about the wiring.

• To get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.

• To acquire skills for wiring methods.

• To do any type of wiring such as house, industrial, commercial wiring, Tender form filling.

• To get knowledge about estimation, costing and billing of wiring.

• To acquire the detail knowledge of Electrical, tools with their specific use handling and

• Maintenance and precaution while handling. To gain the knowledge and skill of motors ,transformer 
repairing, servicing and overhauling
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Classroom Activities: Classroom activities are an integral part of this programme and interactive lecture
sessions, followed by discussions should be conducted by trained teachers. Teachers should make effective
use of a variety of instructional aids, such as Videos, Colour Slides, Charts, Diagrams, Models, Exhibits,
Handouts, Recorded Compact Discs, etc. to transmit knowledge in projective and interactive mode.

Practical Activities: Activities that provide practical experience through case based problems, role play,
games, etc. and practical exercises using props, tools and equipment should be regularly organized off-the-
job  and  on-the-job.  Equipment  and  supplies  should  be  provided  to  enhance  hands-on  experiences  to
students  in  the  chosen  occupation.  Trained  personnel  should  teach  specialized  techniques  such  as
dismantling and assembling of computer parts, servicing of computers, operating Web programming, etc.

On-the-Job Training: On-the-job training (OJT) occurs whenever more experienced employee or supervisor
teaches less experienced person on how to do one or more tasks of  a job.  The training utilizes actual
equipment and materials. OJT should be undertaken in a structured manner with a training plan under the
supervision of an experienced trainer or supervisor. A training plan that reflects tasks to be performed and
competencies to be imparted should be prepared and signed by the student, teacher, and supervisor at the
workplace for training of the students in the organization/industry. The trainer should break down all the steps
of the job and train the students as per the training plan. In a structured OJT, the following steps should be
followed: 

Step 1: The Instructor or the trainer tell, show, demonstrate, and explain. The trainer gives an overview of
the  task  while  explaining  the  constructional  details  and  use  of  the  tools,  equipment,  materials,  etc.  in
performing the tasks. 

Step 2: The Instructor or the trainer demonstrates each step in detail, actually doing the steps of the task
and explaining each step,  one at  a time, while  the trainee watches.  The steps may not  necessarily  be
demonstrated  in  the  sequence  of  actual  operation,  as  sometimes  it  is  better  that  simple  tasks  are
demonstrated first  to build confidence. Showing finished products at each appropriate step will  help the
leaner understand what is required as outcome. While demonstrating, the trainer explains why each step is
done in the way it is done. 

Step  3: It  involves  direct  trainee  participation.  The  trainer  monitors  the  progress  on  a  checklist  of
competencies and offers feedback and pointers where and when needed. 

Step 4: The trainee practices with clearly defined targets for performance standards. 

Certification: Upon successful completion of this course, the State Education Board and the IT-ITeS Sector
Skill Council will provide a certificate to the student verifying the competencies acquired by the student. For
more details about SSC visit the website of NASSCOM at http://www.nasscom.in/itites-sector-skill-council.

http://www.nasscom.in/itites-sector-skill-council
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 1 (Class 9)

Sector: Electronics (Electrical Technology)

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• Get acquainted with the fundamentals of Electricity, Electronics, Measurements and Electronics
• Get aware of workshop layout and electricity and awareness
• Practice the safety measures of equipment 
• Read the voltage, current along with various laws
• Explain the concept of atomic structure along with active and passive components and its uses

Course Structure: This  course (vocational  qualification package) is a planned sequence of  instructions
consisting of the following modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ELE-101 Basic Electricity 15 15 30

2 ELE-102 Application of Electrical Hand Tools 10 10 20

3 ELE-103 Conducting, insulating & semiconducting materials 10 10 20

4 ELE-104 Basic Circuits 15 15 30

5 ELE-105 Magnetism 10 10 20

6 ELE-106 Power Supply 10 10 20

7 ELE-107 Electronic Devices 10 10 20

8 ELE-108 Electrical measuring instruments 10 10 20

9 ELE-109 House Wiring 10 10 20

Total Hours 100 100 200

RELEVANT SKILLS (Generic)

• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools
• Electronic Measurements

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-101: Basic Electricity 

UNIT DESCRIPTOR This basic unit requires for every students to enter into the field of electrical. It
covers  the origin  of  electricity  Important  of  electricity  Generation  of  electricity,
Basic units, SI units, Electronic components.

DURATION 30 Hours (Theory and Demonstration: 15 Hrs, Practical Hands on: 15 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electricity Explain the concept of electricity

List the sources of electricity

Explain the importance of electricity

Explain how electricity is generated

Electricity – concept and definition

Origin of electricity

Importance of electricity

Generation of electricity

Basic electrical quantity Make list of the basic electrical quantity

List out and name the basic units of 
electrical quantity

Identify and draw the symbols for each 
electrical quantity

Define the various electrical quantity

List out the importance and use  of 
various electrical quantity

List out and name the measuring 
instruments required to measure the 
various electrical quantity

Basic units, SI units

Basic electrical quantity – current, 
voltage, resistance, load, energy power,
work

Definition, symbols, units, measuring 
instruments and use  of basic electrical 
quantities 

Basic laws and 
application

Name the basic laws of electicity 

Define the ohms laws and Joul’s law

Verify ohms law and interpret the result

State applications of Joul’s law in 
heating appliances.

Basic laws – definitions of ohms law, 
Joul’s law and its application

Verification of ohm's law

Applications of Joul’s law in heating 
appliances

Electronic components Explain the term electronic components

List the types of components 

List and name the various active and 
passive components

List out the various types of register, 
capacitor and inductor

Explain the importance and use of 
electronic components in circuit

Identify the passive components by 
visual inspection

Interpret the coded marking of colours 
on the registers

Electronic components

Types of components – active and 
passive components 

Active components – current source, 
voltage source

Passive components – register, 
capacitor, inductor

Types and features of passive 
components 

Importance and use of electronic 
components 

Colour codes for passive components
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UNIT CODE & TITLE ELE-102: Electrical Hand Tools

UNIT DESCRIPTOR This unit  coners the various electical  hand tools  and their  use,  specifications,
applications and Safety use.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce of electrical 
Hand Tools

Identify electrical hand tools.

State Specifications of tools.

Introduction of electrical hand tools – 
Pliers, screw drivers, connectors, 
hammers, tester, electrician knife, wire 
stripper etc. their specifications-size and
numbers.   

Safely use electrical 
Hand Tools

List out the various electrical hand tools

List safety precautions while using tools

Use the appropriate hand tools for work

The various electrical hand tools

Safety precautions while using tools

Various hand tools and their use 

UNIT CODE & TITLE ELE-103: Conducting, insulating & semiconducting materials

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  the  topics  on  conducting,  insulating  and  semiconducting
materials, their applications in electrical field.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Describe the 
Conducting, insulating &
semiconducting 
materials

List out electrical conducting and 
insulating materials 

Explain electrical conducting and 
insulating materials 

Conducting materials

Features and band energy diagram of 
conducting and insulating materials 

Identify different 
materials

Read and explain band energy diagram

Differentiate the various conducting and 
insulating material

Different conducting materials

Different insulating material

Various semi-conducting materials

Applications of 
conducting, insulating &
semiconducting 
materials

State applications of different materials. Application of – conductor, 
semiconductor, isolating material – 
insulator

UNIT CODE & TITLE ELE-104: Basic Circuits

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Circuit and Symbols, Circuit types – series connection, parallel
connection,  series-parallel  connection,  Calculations  of  passive  components  in
various circuits.

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Basic List the types of electrical circuits Drawing of simple series & parallel 
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Circuits & Drawing Draw simple series & parallel circuits 

Read and expain circuit diagram

circuits and symbols 

Circuit types – series connection, 
parallel connection, series-parallel 
connection

Prepare various 
connections

Calculate the value of passive 
components in series, parallel and 
series-parallel circuits.

Calculations of passive components in 
various circuits

UNIT CODE & TITLE ELE-105: Magnetism

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  the  Concept  of  magnetism,  list  various  magnetic  materials,
electromagnetic induction, transformer, its working principle, types, connections &
applications.

DURATION 20 Hours (Theory & demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with  
magnetism

Explain Concept of magnetism

List various magnetic materials 

Fundamental of magnetism

Concept of magnetic flux

Introudce with 
electromagnetic 
induction

State law of electromagnetic induction Law and awareness of magnetic 
material

Function of transformer List out types of transformer with its 
specification 

Explain working principle of transformer

Transformer and its working principle

Construction, specification, losses

Application of transformer

Testing of transformer Identification of terminals of transformer

Measure primary and secondary voltage
of transformer

Perform continuity test of transformer 

Continuity test of transformer-primery & 
secondary winding

UNIT CODE & TITLE ELE-106: Power Supply 

UNIT DESCRIPTOR This unit covers concept of power supply AC and DC power supply Differentiate
between AC and DC power supply.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Describe Power Supply Explain the concept of power supply

List various power supply units and their
use

Power supply units

AC and DC power supply

Introduce AC and DC 
power supply

Explain Alternating Current (AC) and 
Direct Current (DC)

Identify and draw the wave  diagram of 
various elements of AC and DC power 

Symbolic representation of AC and DC 
power supply

block diagram of various elements of 
AC and DC power supply
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supply

Differentiate between AC and DC power
supply

Conversion of  AC to 
DC power supply

Convert AC to DC power supply Power conversion – AC to DC power 
conversion with its block diagram

UNIT CODE & TITLE ELE-107: Electronic Devices

UNIT DESCRIPTOR This unit covers concept of Diode and rectifier, Transistors, Diac,Trac, MOSFET
Symbol/ circuit diagram, types, working, application and advantages

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Diode Identify terminals of diodes by visual 
inspection

Describe diode

List types of diodes

Draw the symbol of diode

Understand working of diode in reverse 
and forward bias

Connect diode in forward & reverse bias

Diode and rectifier  symbol/ circuit 
diagram, types, working, application and
advantages

Introduce with transistor Identify transistor by visual inspection 

List types of transistor 

Draw the symbol of transistor 

Identify Emitter, Base and Collector  of  
transistor

Identify NPN and PNP transistor with 
the help of multimeter

Transistors Symbol/ circuit diagram, 
types, application and advantages

Power Electronics Identify Diac, Triac MOSFET  by visual 
inspection 

Give the applications of Diac,Trac 
MOSFET

Draw the symbol of MOSFET, Diac,Trac

List types of MOSFET Diac,Triac

Diac,Triac,MOSFET Symbol/ circuit 
diagram, types, application and 
advantages

UNIT CODE & TITLE ELE-108: Electrical measuring instruments

UNIT DESCRIPTOR This unit covers concept of Electronic meter, its parts, working principle, types,
specification, use and application

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE



NSQF Curriculum in Electrical Technology 14

Introduce with 
Electronic Meter 

List out various part of electronic meters

Identify and explain various parts of 
electronic meter

Explain the working principle Electronic 
meter 

Explain the types and specification of 
electronic meters

Explain the connection of electronic 
meter

Observe the reading 

List out the importance and use  of  
electronic meter

Practice safety precauctions while using
in circuits.

Electronic meter, its parts, working 
principle, types, specification, use and 
application, Safety precauctions while 
using in circuits

Introduce with Ammeter 
& voltmeter

Identify and explain various parts of 
Ammeter and Voltmeter

Explain the working principle Ammeter 
and voltmeter

Explain the types and specification of 
Ammeter and voltmeter

Operate and connect, Ammeter and 
voltmeter

Practice safety precautions while using 
in circuits.

Ammeter & voltmeter, its parts, working 
principle, types, specification, function, 
use and application, advantages and 
disadvantages 

Introduce with 
multimeter

List out various parts of multimeter

Identify and explain various parts of 
multimeter

Explain the working principle multimeter

Explain the types and specification of 
multimeter 

Explain the function of various parts of 
multimeter

Operate and connect  multimeter

Practice safety precautions while using 
in circuits.

Multimeter, its parts, working principle, 
types, specification, function, use and 
application, advantages and 
disadvantages

UNIT CODE & TITLE ELE-109: House Wiring

UNIT DESCRIPTOR This unit covers concept of wiring materials,Types & their applications. Series and
parallel connections of lamp. Fixing wiring accessories on board. circuit diagram
of simple wiring circuits.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Wiring Identification of various wiring materials Introduction of  Home wiring 



NSQF Curriculum in Electrical Technology 15

Materials List out wiring material

State application of wiring material

materials(Holder, Switch, Wire).Types &
their applications

Draw Wiring Circuits & 
fix wiring accessories 
on board.

Fix wiring accessories on board by 
screws

Draw circuit diagram of wiring

Control one lamp by one switch

Control two lamps by one switch 
(series)

Control two lamps by two switch 
(parallel)

Series and parallel connections of lamp

Fixing wiring accessories on board 
circuit diagram of simple wiring
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 2 (Class 10)

Sector: Electronics (Electrical Technology)

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• Get familiar with the shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.

• Get familiar with shop discipline layout of electrical shop, safety practice.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ELE-201 Repair and Maintenance of heating appliances (Electric Iron 
Water Heaters/ Geyser)

10 10 20

2 ELE-202 Repair and Installation of Electric Bell 04 04 08

3 ELE-203 Repair and Installation of Electric/Electronic tube light 8 8 24

4 ELE-204 Single phase transformer – Study and Testing 10 10 20

5 ELE-205 D.C. Power supply – Assembly and Applications 12 12 24

6 ELE-206 Solar cells & Power supply – Applications 10 10 20

7 ELE-207 Repair and Maintenance of Battery & Emergency Light 12 12 24

8 ELE-208 Rules and Installation of Basic house wiring 15 15 30

9 ELE-209 Installation and Testing of Single Phase Motors 10 10 20

10 ELE-210 Repair and Maintenance of Induction cooker /Hot plate 09 09 18

Total Hours 100 100 200

RELEVANT SKILLS (Generic)

• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-201(1): Repair and Maintenance of Heating Appliances (Electric Iron)

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  introduction,  construction  &  working  principle,  Dismantling  &
procedure,  technical  spcifications of an iron – ISI  mark,  make, power, voltage,
pricelist Testing & Fault finding, Common Faults & remedies of electric iron.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs, Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with electric 
Iron

Identify the parts of iron

Explain the working of an iron

List out types of an iron

Introduction to electric iron

Construction & working principle of an 
iron

Uses of  electric Iron Explain the the temperature setting for 
different clothes.

Applications of various type of irons.

Dismantle and 
assemble Iron

Dismantle the given iron

Explain the technical specifications of an
iron – ISI mark, make, power, voltage, 
pricelist of an iron

Dismantling & procedure

Technical specifications of an iron – ISI 
mark, make, power, voltage, pricelist of 
an iron

Troubleshoot the 
problems of an Iron

List out  Common faults in iron

Various types of faults

Various types of remedies

Testing & Fault finding

Common Faults & remedies.

Repair the faults in iron Test open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current.

Reassemble the given iron.

Testing methods-Open short & earth & 
leakage faults. Reassembling procedure.

Implement safety 
measures  of an iron

List out Safety Precautions Safety measures of iron while testing & 
handling.

Maintain and sell iron Prepare estimate & billing of an iron. Performa of estimate & Billing.

UNIT CODE & TITLE ELE-201(2): Heating Appliances (Water Heater)

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  introduction,  construction  &  working  principle,  Dismantling  &
procedure,  technical  spcifications of an iron – ISI  mark,  make, power, voltage,
pricelist Testing & Fault finding, Common Faults & remedies of Water Heaters.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs, Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with heating 
appliances-Water 
Heaters.

Demonstrate the given  appliances

List the various types of Water Heaters

Check technical specification

Introduction

Construction & working principle of 
Water Heaters

Types of Water heater &uses..

Dismantle Water 
Heaters

Dismantle the given Water Heaters

Observe Technical specifications -ISI 
mark, make, power, voltage, pricelist of 

Technical specifications of iron -ISI 
mark,make,power,voltage,pricelist of 
Water Heaters
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water heaters 

Troubleshoot the 
problems in Water 
Heaters

Test Open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current

List out common faults in Water Heaters

Testing & Fault finding

Common Faults & remedies

Repair the faults in 
Water Heaters 
assemble water heater 

Test open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current

Reassemble given water heater

Testing methods-Open short & earth & 
leakage faults.

Implement safety 
measures in using 
Water Heaters

List and practice out safety precautions Safety measures of Water Heaters while
testing & handling

Maintenance and sell 
Water Heaters

Prepare estimate & billing of Water 
Heaters

Performa of estimate & Billing

UNIT CODE & TITLE ELE-201(3): Heating Appliances (Geyser)

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  introduction,  construction  &  working  principle,  Dismantling  &
procedure,  technical  spcifications of an iron – ISI  mark,  make, power, voltage,
pricelist Testing & Fault finding, Common Faults & remedies of Geysers.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs, Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with heating 
appliances-Geysers.

Identify the parts of Geyser 
Explain the working of Geyser
List various types of Geysers
Check technical specification

Introduction, technical specifications of 
iron -ISI, mark, make, power, voltage, 
pricelist of Geysers
Construction and working principle of  
Geysers
Types of Geysers Thermostat working 
and uses

Uses of  Electric 
Geysers

Study the temperature setting of different
type of Geysers

Applications of various type of Geysers

Dismantle given  
Geysers

Dismantle the given geyser 
study parts of geyser.
 Understand Technical specifications of 
Geyser-ISI Mark,make,power etc.
Understand working of thermostat

Construction and working principle of  
Geysers
Types of Geysers Thrmostate working 
and uses

Troubleshoot the 
problems in Geysers

Determine and list common faults in 
Geysers

Testing andFault finding.
Common Faults and remedies.

Repair the faults in 
Geysers
reassemble Geysers

Test open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current.
Repair the  given geyser
Reassemble the geyser

Testing methods-Open short & earth & 
leakage faults
Repairing and reassembling procedure 
of geyser

Implement safety 
measures in using 
Geysers 

List and practice safety  precautions 
while handling

Safety measures and Precautions of  
Geysers while testing and handling

Maintenance and sell of
Geysers

Prepare estimate and billing of repairing 
Geysers

Performa of estimate & Billing.
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UNIT CODE & TITLE ELE-202: Repair and Installation of Electric Bell

UNIT DESCRIPTOR This is  the electric  bells   requires  for  every students to  enter  into  the field  of
electrical.  It  covers  Introduction,  Working  principle,  Application  Technical
specifications,  Types-ding  dong,  continuous  ringing  Electronic  buzzer
Construction, Installation, Fault finding & testing.

DURATION 8 Hours (Theory and demonstration 4 Hrs, Practical Hands on 4Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electric 
bell 

Identify and differentiate the electric and 
electronic bells

List out its specification

List out the types of various bells

Introduction, working principle, 
application and technical specifications 
of electric bell

Install and connect bell Read the installation instructions

Install bell with bell push

Make connections of bell

Types-ding dong, continuous ringing

Electronic buzzer

Construction

Test and fault finding in 
electric bell

Test the electric bell for its proper 
functioning

Find out the faults in the non-working 
bell

Proper functioning of electric bell

Faults and repairs of eletric bell

UNIT CODE & TITLE ELE-203: Repair and Installation of Electric/ Electronic tube light

UNIT DESCRIPTOR This is the electric tube a light requires for every student to enter into the field of
electrical.  It  covers  Introduction  of  lighting  appliances,  Circuit  diagram  of
Fluorescent tube with electronic choke& starter Introduction of CFL lamp, LED
lamp or tubeTesting & fault finding with series test lamp ,Repairing Pricelist

DURATION 16 Hours ( Theory and demonstration 8 Hrs, Practical Hands on 8 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce  Electric/ 
Electronic chock tube 
light

List out  various lighting equipments

Identify various parts of tube light

Introduction of lighting appliances

Make connections Make Connection of   fluorescent tube 
with choke and starter

Circuit diagram of Fluorescent tube with
electronic choke& starter

Connect with electronic 
choke 

Connect the tube with electronic choke

Connect CFL and LED Lamps

Introduction of CFL lamp, LED lamp or 
tube

Test and find fault Test, the tube light Testing and fault finding with series test 
lamp 

Repaire CFL and LED 
lamp

Find the fault  and repair CFL lamp  
and LED lamp 

Repairing

Pricelist
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UNIT CODE & TITLE ELE-204: Single phase transformer – Study and Testing

UNIT DESCRIPTOR This is the Single phase transformer requires for every students to enter into the 
field of electrical. It covers Working Principle & construction of transformer, Types
of single phase transformer according to construction, voltage   application, 
Testing of transformer, Rewinding

DURATION 20 Hours ( Theory and demonstration 10Hrs,Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce single phase 
transformer

Explain the parts of transformer

State working principle of transformer

Working Principle & construction of 
transformer

Primery and secondary 
winding transformer 

List out types of transformer

Connect, step down and step up 
transformer

Types of single phase transformer 
according to construction, voltage   
application

Applications of 
transformer

State application of transformer

Explain working of auto transformer

Working of auto transformer

Measure voltages Measure primary & secondary voltages Measurement of primary & secondary 
voltages

Testing of transformer Test winding of transformers Testing of transformer

Rewinding of 
Transformer

Rewind  shell type transformer Rewinding of Transformer

UNIT CODE & TITLE ELE-205: D.C. Power supply – Assembly and Applications

UNIT DESCRIPTOR This is the D C Power Supply requires for every students to enter into the field of 
electrical. It covers Introduction &application of power supply. Identification of 
different parts.Circuit diagram of centre & bridge rectifier. Testing & fault finding 

DURATION 24 Hours (Theory and demonstration 12 Hrs, Practical Hands on 12 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

D.C. Power Supply

Introduction 

Identify different parts of transformer

Explain the working of half wave 
rectifier, bridge rectifier 

Explain the working of full wave rectifier

State the applications of transformer

Introduction &application of power 
supply

Connection diagram Draw the connection diagram Circuit diagram of centre & bridge 
rectifier

Prepare DC power 
supply

Explain the connection  of power 
supply

Testing and fault finding Tests and find faults Testing & fault finding
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UNIT CODE & TITLE ELE-206: Solar cells & Power supply – Applications

UNIT DESCRIPTOR Introduction of solar cell & solar panel, Battery &their care & maintenance. 
Installation of solar cell system.

DURATION 20 Hours ( Theory and demonstration 10 Hrs, Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Solar cells & Power 
supply Identification of 
different parts solar cells

Explain the construction of solar cells

Identify different parts

Introduction of solar cell & solar panel

Connect the solar panel Explain Connection of  the solar panel 
with battery and load

Connection diagrams

Battery and their 
maintenance

Carry maintenance of solar cells Battery and their care and maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-207: Repair and Maintenance of Battery & Emergency Light

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  an  introduction,  construction,  circuit  diagram,  charging  and
discharging, Care and maintenance. Connections and application in emergency
light, Maintenance

DURATION 24 Hours (Theory and demonstration 12Hrs, Practical Hands on 12 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Battery and Emergency 
Light Introduction

Explain the lead acid battery

Application of battery in emergency light 
unit and its connections

Introduction

Construction

Lead Acid Battery – 
Various parts,

charging methods

Draw the circuit diagram of emergency 
light

Circuit diagram

Care and maintenance List out procedure for

Maintenance of lead acid battery

Charging and discharging

Care and maintenance

Safety Precautions State Safety Precautions Connections &application in emergency 
light, maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-208: Rules and Installation of Basic house wiring 

UNIT DESCRIPTOR This unit covers introduction, BIS Rules, layout wiring materials, switches, holders,
types  of  wires,  earthing  materials,  sockets,  boards,  ELCB,  MCB,  etc.  Wiring
circuits series, parallel, staircase wiring insulation test by megger series testing
board, estimation and costing.

DURATION 30 Hours ( Theory and demonstration 15 Hrs, Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Basic House Wiring

Wiring accessories

List out BIS Rules of wiring Introduction, BIS Rules

Layout wiring materials, Switches, 
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Holders

simple wiring diagrams Draw simple wiring diagrams Types of wires, , Sockets, Boards, 
ELCB, MCB, etc.

layout of wiring diagram Draw layout diagram of wiring

Install various types of wiring with 
M.C.B./ ELCB

Wiring circuits-series, parallel, staircase 
wiring

Earthing &types  
Installation

Earthing materials

Insulation test by megger series testing 
board

Prepare the estimate 
and bill test of wiring, 
wiring joints

Prepare estimate wiring

Test insulation resistance of wiring 
installation

Estimation and costing

Testing of wiring

UNIT CODE & TITLE ELE-209: Installation and Testing of Single Phase Motors

UNIT DESCRIPTOR This unit covers introduction, types-split phase motor, capacitor motors, shaded 
pole totor, universal motor, repulsion motor, construction of motor.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs, Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with single 
phase motors

List out different types of single phase  
motors

Explain the working principle of motors

Draw and explain the connection 
diagram and circuit diagram

Introduction

Types-split phase motor, capacitor 
motors, shaded pole motor, universal 
motor, repulsion motor

Construction of motor

Connect and start single
phase motors

Explain the parts  of motor

Connect the motor to supply

List out various applications of motor.

Observe starting and running of single 
phase motors

List out various applications of motor

Identify various parts of motor

Study the parts and connections

Applications of motor

UNIT CODE & TITLE ELE-210: Repair and Maintenance of Induction cooker/ Hot plate

UNIT DESCRIPTOR This unit covers introduction, construction and working principle, dismantling and
procedure, technical specifications of an induction cooker/ hot plate – ISI mark,
make,  power,  voltage,  pricelist,  testing  and  fault  finding,  common  faults  and
remedies of Induction cooker /hot plate.

DURATION 18 Hours ( Theory and demonstration 9 Hrs,Practical Hands on 9 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Induction
cooker /hot plate

Identify the parts of induction cooker / 
hot plate

Explain the working of an induction 

Introduction, construction and working 
principle of an Induction cooker /hot 
plate
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cooker/ hot plate

List out types of an induction cooker/ 
hot plate

 

Uses of induction 
cooker/ hot plate

Explain the use of induction cooker/ hot
plate

Applications of induction cooker/ hot 
plate

Dismantle and 
assemble Induction 
cooker /hot plate

Dismantle the given induction cooker / 
hot plate

Explain the technical specifications of 
induction cooker/ hot plate-ISI mark, 
make, power, voltage, pricelist of 
Induction cooker /hot plate

Dismantling & procedure.

Technical specifications of an Induction 
cooker /hot plate-ISI mark, make, 
power, voltage, pricelist of Induction 
cooker /hot plate

Troubleshoot the 
problems of induction 
cooker/ hot plate

List out common faults in induction 
cooker/ hot plate

List out types of faults and remedies

Testing & Fault finding.

Common Faults & remedies.

Various types of faults and remedies

Repair the faults in 
induction cooker/ hot 
plate

Test open circuit, short circuit, earth 
test and leakage current

Reassemble the given induction 
cooker/ hot plate

Testing methods-Open short & earth & 
leakage faults

Reassembling procedure.

Implement safety 
measures of induction 
cooker/ hot plate

List out safety precautions Safety measures of induction cooker / 
hot plate while testing & handling

Maintain and sell 
induction cooker/ hot 
plate

Prepare estimate and billing of 
induction cooker/ hot plate

Performa of estimate and billing
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Competency Based Curriculum NSQF Level 3 (Class 11)

Sector: Electronics (Electrical Technology)

Objectives:

Upon completion of this course of this level, students will be able to:
• Make students familiar with shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.
• Acquire knowledge and skills about safety precautions while working.
• Acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and accessories.
• Acquire with properties and uses of different materials (conducting, insulating, wiring etc).
• Know about electrical symbols of commonly used electrical parts.
• Develop knowledge about the wiring.
• Get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.
• Acquire skills for wiring methods.
• Do any type of wiring such as house wiring.
• Get knowledge about estimation, costing and billing of wiring

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following modules, called as Units.

Level-3-Paper-I: Electrical Wiring

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ELE-301 Safety Precautions for electrical work 10 10 20

2 ELE-302 Fundamentals of Electricity, Electrostatics 
Electromagnetism

20 20 40

3 ELE-303 Electrical Workshop Tools 15 15 30

4 ELE-304 Electrical wiring components and accessories 15 15 30

5 ELE-305 Fuse and Soldering Techniques 10 10 20

6 ELE-306 Installation of domestic wiring circuits/ earthing 20 20 40

7 ELE-307 Installation of Electrical Appliances 10 10 20

8 ELE-308 Testing Installation of wiring 15 15 30

9 ELE-309 Light Illumination 15 15 30

10 ELE-310 Estimation and Costing of wiring Installation 20 20 40

OJT and Project Work 50 50

Total Hours 150 200 350

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading, Writing, Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling Tools

Teaching and Training Methods:  Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-301: Safety precautions for electrical work

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  shop  discipline,  safety  precautions,  electric  shock,  causes of
electric shock, artificial respiration fire, causes of fire, types of fire, introduction to
fire extinguishers.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Implement safety 
measures in workshop

Explain safety precautions to be 
observed in electrical jobs or workshops
Explain procedure for separating a 
person from contact with live wire

Shop discipline
Safety precautions
Electric Shock – causes of electric 
shock, Artificial respiration                       

Fire protection Explain the types and causes of fire
List out the fire extinguishers
Operate various fire extinguishers

Introduction to fire extinguishers
Causes of fire, types of fire

Electrical symbols and 
drawing-simple circuits

Draw electrical symbols
Draw electrical drawing, simple series 
and parallel circuits

Electrical symbols
Electrical drawing

UNIT CODE & TITLE ELE-302: Fundamentals of electricity, electrostatic charge, electromagnetism

UNIT DESCRIPTOR This unit covers topics on nature of electricity, effect of electricity, uses of electric 
current, sources for power generation, definition of capacitor, electromagnetism

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Fundamental electricity Explain nature of electricity

Explain purpose of electric current

Explain effect of electricity

Nature and production of electricity 

Conventional and non conventional 
energy sources for power generation

Effect of electricity: heating effect, 
magnetic effect, chemical effect, lighting 

Joule’s law of heating Verify Joule’s law of heating Joule’s law, uses of electric current

Electrical quantities Define electromotive force, potential 
difference, one volt, one ampere, 
resistance, conductance, power, energy

Measure resistance by V & A method

Connect resistance in series

Connect resistance in Parallel

Definitions of electrical quantities 
Resistance – Laws of resistance, 
specific resistance, resistance in series 
and parallel

Introduce Capacitor Identify various capacitors

Explain charging, discharging and 
testing of capacitor

Capacitor – introduction, definition, 
charging and discharging, types and 
application

Introduce electromagnet Prepare an electromagnet Introduction, definitions, electromagnet

AC & DC Supply Differentiate AC and DC supply

Test Polarity of D.C. Supply

Identify phase and neutral of single 
phase supply

Difference between  AC & DC Supply



NSQF Curriculum in Electrical Technology 26

UNIT CODE & TITLE ELE-303: Electrical Workshop Tools

UNIT DESCRIPTOR This unit covers common tools used in electrical shop, their uses & sizes, 
specifications tools

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce workshop  
tools  

List out hand tools

Identify common electrical hand tools

Common tools used in electrical shop, 
their uses & sizes, specifications tools- 
standard wire gauge, pliers hammers, 
screw drivers, connector, electrician 
knife neon tester, test lamp, crimping 
tools etc. 

Application of tools Explain  use of each electrical hand 
tool and proper method to use a tool

Application of tools

Use crimping tools with 
lugs and ferules

Use crimping tools with lugs and 
ferules

Introduction to new tools available in the
market

UNIT CODE & TITLE ELE-304: Electrical wiring components and accessories

UNIT DESCRIPTOR This unit covers common electrical accessories, their specifications and uses

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce wiring 
components and 
accessories

List  various  wiring materials

Identify various wiring materials

Explain ICDP, ICTP, starters, distribution 
board

Connect the above accessories

Electrical wiring accessories, their 
specifications

Material for PVC casing caping wiring

Material for PVC & MS conduit pipe 
wiring: Material for concealed wiring

Skin the cable Skin the cable

Prepare underground cable jointing, with
crimping lug jointing etc.

Information about underground cable 
jointing, their procedure

Wire joints State types of wires and wire joints

Prepare a straight joint of 7/20 pvc wire

Prepare a “T” joint of 7/20 pvc wire 

Prepare a britannia joint of Bare copper 
conductor (overhead line)

Demonstrate and identify different types 
of wires and cables

Demonstrate and use standard wire 
gauge and micrometer

List out required material and tools for 
underground cable jointing  

Types of joints and their uses

Types of wires and cables

Specification of wires and cables, 
Precautions in using various types of 
cables

Introduce wiring 
components and 

List various wiring materials

Identify various wiring materials

Electrical wiring accessories, their 
specifications
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accessories Explain teh ICDP, ICTP, starters 
Distribution board, connecting the above
accessories

Material for PVC casing caping wiring

Material for PVC & M S conduit pipe 
wiring: Material for concealed wiring

UNIT CODE & TITLE ELE-305: Fuse and Soldering Techniques 

UNIT DESCRIPTOR This unit covers safety devices for electrical wiring such as breakers (MCB), 
(MCCB) and (ELCB), Soldering: types of solders

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with fuse and 
soldering

Define (a) Fusing current (b) Fusing time
(c) rated carrying current 

Identify common fusing material 

Explain applications of fusing material

Determine the Fusing Current of a fuse

Introduction: term related to fuse (a) 
fusing current (b) fusing time (c) rated 
carrying current 

Common fusing material 

Introduce MCB and 
relays

Explain specifications of  MCBs, MCCBs
and ELCB

List out various types of relays

Introduction, application and 
specifications of (MCB, MCCB and 
ELCB)

Relays – various types of relays

Soldering technique Explain use of flux

List out various types of soldering irons 

Explain precautions to be taken while 
soldering and disoldering

Soldering: types of solders, fluxes and 
their proper use

Soldering technique equipment care and
maintenance

Precautions, disoldering wire and pump

UNIT CODE & TITLE ELE-306: Installation of domestic wiring circuits/ earthing

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Simple Lamp circuits Brief idea about control panel wiring, use of
Fuses,  cutouts,  Miniature  circuit,  Importance  of  Earthing,  methods  of
earthing,Wiring Systems

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Install various wiring 
circuits

Prepare Simple Lamp circuits – for 
staircase wiring & Go-down wiring

Prepare Tube Light Circuit

Explain Indian Electricity Rules for 
domestic wiring

Prepare casing- capping wiring

Prepare conduit wiring

with minimum to more  number of points

Prepare Conduit & concealed wiring on 
one lamp controlled by one SPT switch 
State I .E. Rules for earthing 

Introduction staircase wiring

Go-down wiring - machine control panel 
wiring)

Selection of wiring

Wiring Systems

Casing capping Wiring

Conduit Wiring

Concealed Wiring

I.E. Rules for domestic wiring

Connect protective Connect Fuses, cutouts, Miniature circuit Connection of protective devices.
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Devices breakers(MCBs), Moulded case Circuit 
Breakers(MCCBs) and Earth Leakage 
Circuit Breakers (ELCBs)

Introduce Earthing Measure Earth Resistance by earth 
Tester

Explain  Importance of Earthing 

Install  pipe Earthing & plate earthing

Importance of Earthing, 

Principle of different methods of 
earthing-Pipe earthing & Plate earthing

UNIT CODE & TITLE ELE-307: Installation of Electrical Appliances

UNIT DESCRIPTOR This unit covers the installation of Electrical Appliances such as celling fan,exhaust
fan, Wall mounting fan, Electric Gyser, Water Purifier in field of electrical wiring. 

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Installation of celling fan Assemble and install celling fan Home appliances

Installation procedure and connection of 
celling fan

Installation of exhaust 
fan

Assemble and install Exhaust Fan Installation Procedure and connection of 
Exhaust Fan

Installation of wall 
mounting fan 

Assemble and install Wall mounting fan Installation Procedure and connection of 
Wall mounting fan

Installation of electrical 
gyser

Assemble and install Electrical gyser Installation Procedure and connection of 
Electrical gyser

Installation of water 
purifier 

Assemble and install Water purifier Installation Procedure and connection of 
Water purifier

UNIT CODE & TITLE ELE-308: Testing Installation of wiring

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Megger tests, continuity test, insulation resistance test, Polarity
test  &  Earth  Continuity  of  wiring  installation  Maintenance  &  Repair  of  wiring
system

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Testing of 
wiring installation

Measure  Insulation resistance of new 
house wiring by using Megger 
continuity test of wiring

Polarity test of wiring 

Test earth continuity of wiring

Introduction: wiring tests, procedure of 
Megger tests, Continuity test, insulation 
resistance test, Polarity test & Earth 
Continuity

Repair of wiring system Explain the maintenance of wiring

Repair of wiring system

Maintenance and Repair of wiring 
system
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UNIT CODE & TITLE ELE-309: Light Illumination

UNIT DESCRIPTOR This unit covers terms & definitions related to illumination, direct and semi indirect,
Lighting fixtures

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15Hrs., Practical Hands on 15 Hrs

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Lighting Explain terms & definitions related to 
illumination

Illumination, terms & definitions related 
to illumination

Lighting Methods Explain Direct and indirect, semi direct 
and semi indirect lighting

Direct and indirect, semidirect and semi 
indirect, lighting

Introdue Lighting 
fixtures

Identify Lighting fixtures

List out various Lighting fixtures

Draw Circuit Diagrams of  various 
Lighting fixtures

Explain Working Principle of  various 
Lighting fixtures

Test various Lighting fixtures

Detect Common faults in various 
Lighting fixtures

Introduction to Lighting fixtures - 
Incandescent lamp,

Electric Tube Light single / twin / 
electronic

Introduction, Types, Construction, Circuit
Diagram, Working Principle, Testing, 
Common faults

Repairs of lighting 
fixtures

Repairs various Lighting fixtures Repairs of lighting fixtures.

Introduce CFL 
(Compact fluorescent, 
LED based Lamps)

State Power Consumption CFL and LED
lamps

Power Consumption CFL (Compact 
fluorescent LED based Lamps and 
power drives 

Lighting fixtures used in plaster of paris 
(POP) ceilings and walls

UNIT CODE & TITLE ELE-310: Estimation  & Costing of wiring Installation

UNIT DESCRIPTOR This unit covers planning concept, Elements of estimation, Performa for estimation
Costing of Domestic wiring Commercial wiring jobs, Material& Labor cost, Billing of
wiring jobs, Necessity of tenders, How to fill up tender forms.

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Importance of 
Estimation and costing 
of wiring Installation

Explain the concept of planning 
Estimating, costing 

Work out  measurements of a building or
a shop

Introduction to need of Planning 
Estimating, costing and billing of wiring 
jobs

Elements of estimation 

Preparation  list of 
materials

Prepare the list of items for wiring with 
required specificationres

Prepare estimate of wiring 

Steps of estimate

Performa for estimation

Elements of costing

Preparation bill of wiring Prepare bill of wiring Preparation bill of wiring

Steps of preparation of bill
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Level-3-Paper II: Electrical  Domastic Appliances
Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• Acquire knowledge and skills about safety precautions while working.
• Acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and accessories.
• Know about electrical symbols commonly used electrical parts.
• Get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.
• Create an awareness about all electrical domestic appliances
• Develop technician skills in the field of Dismantling, Servicing, Overhauling, Maintenance, testing 

and reassembling of electrical appliances
• Acquire the skill in sales and marketing of the latest domestic appliances, equipment, spare parts 

and raw materials
Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ELE-301 Electrical Circuit Connections (AC & DC) 15 10 25

2 ELE-302 Secondary cells and batteries (rechargeable dry cells) – 
Construction, Maintenance and Connections

15 15 30

3 ELE-303 Electrical Instruments 10 10 20

4 ELE-304 Electrical Domestic Appliances (Iron – Spray and Steam) 15 15   30

5 ELE-305 Electrical Domestic Appliances (Reflector type Room Heater) 10 10 20

6 ELE-306 Electrical Domestic Appliances (Electrical Water Purifier) 15 15 30

7 ELE-307 Electrical Domestic Appliances (Electrical Toaster) 20 20 40

8 ELE-308 Single Phase AC Motors 25 30 55

9 ELE-309 Installation and Dismentling of Microwave Oven 10 10 20

10 ELE-310 Electric Power Drill Machine 15 15 30

OJT and Project Work 50 50

Total Hours 150 200 350

RELEVANT SKILLS

• Reading skill
• Writing skill
• Communication skill
• Language skill
• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-301: Electrical Circuit Connections (AC & DC)

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Combination of series and parallel circuit Types of Electrical 
circuit, Comparison of Direct current, Definitions R-L-C circuit, Idea of single 
phase, and three phase supply, star and delta connection

DURATION 25 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Measurement of total  
resistance in series , 
parallel circuit 

Measure total  resistance in series circuit

Measure total resistance in parallel 
circuit

Combination of series and parallel circuit

Types of Electrical circuit: Open circuit, 
closed circuit, short circuit

Measurement of power  
in single phase A.C. 
circuit

Measure power   in single phase  A.C. 
Circuit

Measurement of  power   in single phase
A.C. Circuit

Preparation of  AC 
circuit

Prepare AC circuit containing R- L-C Preparation of  AC circuit

Improvement of power 
factor in AC Circuits

Improve Power factor in AC Circuits Improvement of  Power factor in AC 
Circuits

Comparison of Direct 
Current and Alternating 
Current

Compare  Direct current and Alternating 
current

Comparison of Direct current and 
Alternating current

Definitions of electrical 
quantities 

Define sine wave cycle time period, peak
value instantaneous value, average 
value, effective or R.M.S. value

Frequency peak factor, form factor, 
phase difference/ Power factor in phase,
out of phase inductance, inductive 
reactance, capacitive reactance, 
impedance

R-L-C circuit

Definitions-Sine wave Cycle Time period
Peak value  instantaneous value 
Average value Effective or R.M.S. value 
Frequency  Peak factor Form factor, 

Phase difference\Power factor In phase, 
out of phase inductance, Inductive 
Reactance, Capacitive reactance,  
Impedance  

R-L-C circuit

Star & delta connection 
for 3 phase supply

Make star and delta connection for 3 
phase supply

Idea of single phase, and three phase 
supply, star and delta connection

Application of 3 phase 
circuit

Compare three phase and single phase 
circuit

Comparison of three phase and single 
phase circuit

UNIT CODE & TITLE ELE-302: Secondary cells and batteries (rechargeable dry cells) – 
Construction, Maintenance and Connections

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Lead acid cell and alkaline cell. ,its Construction, Characteristics 
Comparison of primary & secondary Cell, Connection of cells battery charging

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Construction of lead 
acid battery

Explain construction of lead acid battery Different Types Secondary cells: Lead 
acid cell and alkaline cell 

Characteristics of Explain Characteristics of Secondary Characteristics of Secondary cells
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Secondary cells cells

Connection  of lead acid
battery

Make connection of lead acid battery Connection of cells in series and parallel

Maintenance of lead 
acid Battery

Explain maintenance of lead acid Battery Maintenance of lead acid Battery

Measure  of EMF of 
battery at No load, full 
load

Measure  of EMF of battery at No load, 
Full load

Calculation of EMF and internal 
resistance of battery

Application of 
secondary battery

List out application of secondary battery Application of secondary battery

Testing of lead acid 
battery

Test lead acid battery. Measure specific 
gravity. Measure Voltage by cell tester

Testing of lead acid battery

Working and different 
parts and function of 
each part of lead acid 
battery

Explain working of lead acid battery

Identify different parts of lead acid 
battery

Explain function of each part, chemical 
action

State  precautions while handling  
battery

Working and different parts and function 
of each part of lead acid battery, 
Chemical action. precautions

Faults in lead acid 
battery

Rectify the faults in lead acid battery

Explain Factors affecting battery life: 

The faults in lead acid battery, 
precautions while handling, charging, 
storage a lead acid battery, care and 
maintenance of lead acid battery

Factors affecting battery life

Comparison of primary 
and secondary cell

Compare  of lead acid and maintenance 
free batteries

Comparison of primary and secondary 
cell, maintenance free batteries

Inverter connections Make  Inverter connections Inverter connections with block diagram

UNIT CODE & TITLE ELE-303: Electrical instruments 

UNIT DESCRIPTOR This unit covers connections and applications of Ammeter, Voltmeter, Wattmeter, 
Energy Meter , power factor meter, Tong tester (Clip on meter), Megger, Earth 
Resistance Tester., use, their sizes as per use.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Connections of 
Electrical instruments 

Connections of Ammeter, Voltmeter, 
Connect the  wattcmeters in A.C. 
Circuits

Connect  energy meters, P F Meters in 
A.C. Circuits

Measure current by tong Tester

Measure speed of motor by Tachometer

Introduction, connections & applications 
of Ammeter, Voltmeter, Wattmeter, 
Energy Meter, Tong tester (Clip on 
meter), Tachometer, MultiMeter, their 
sizes& sizes as per use

Application of  
multimeter for 

Use multimeter for measurement of Application of multimeter for 
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measurement of 
Electrical quantity

Electrical quantity measurement of electrical quantity

Measurement of power 
in three phase circuit by
two wattmeter

Measure power in three phase circuit by 
two wattmeter

Measurement of power in three phase 
circuit by two wattmeter

Measurement of 
insulation resistance of 
cable with megger

Measure insulation resistance of cable 
with megger

Measurement of insulation resistance of 
cable with megger

Measure Earth 
resistance by Earth 
Resistance Tester

Measure earth resistance by Earth 
Resistance Tester

Measurement of earth resistance by 
Earth Resistance Tester

UNIT CODE & TITLE ELE-304: Electrical Domestic Appliances ( Electric spray and steam Iron)

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Electrical spray and steam Iron, Working principle, different parts, 
dismantling & reassembling of electric iron, Testing of an electric Iron 

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electrical
spray and steam Iron 

Identify the parts of spray and steam 
Iron 

Explain the working of an spray and 
steam iron 

List out types of spray and steam Iron

Introduction of Electrical spray and 
steam Iron Working principle, different 
parts

Use of Steam and Spry 
iron

Explain the temperature setting for 
different clothes

Explain the technical specifications of an
iron-ISI mark, make, power, voltage, 
pricelist of spray and steam Iron

Application of various irons technical 
specifications of an iron -ISI mark, make,
power, voltage, pricelist of spray and 
steam Iron 

Dismantling  and 
reassembling

Dismantle the given spray and steam 
iron

Reassembling of electric spray and 
steam iron

Dismantling and reassembling of electric
spray and steam Iron. 

Testing Test open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current

Testing of an electric spray and steam 
Iron

Repairs List out  Common faults in iron Fault finding, common faults, remedies

UNIT CODE & TITLE ELE-305: Electrical domestic appliances ( Reflector type Room Heater)

UNIT DESCRIPTOR This unit covers electrical reflector type room heater, working principle, different
parts,  dismantling  &  reassembling  of  Reflector  type  Room  Heater,  Testing  of
Reflector type Room Heater.

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs).

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Reflector Identify the parts of Reflector type Room Introduction Electrical Reflector type 
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type Room Heater Heater

Understand working of Reflector type 
Room Heater

Room Heater

Working principle, different parts

Technical specifications 
of Room heater

Explain the technical specifications of 
Room heater – ISI mark, make ,power, 
voltage, pricelist of Reflector type Room 
Heater

Technical specifications of Room heater 
– ISI mark, make ,power, voltage, 
pricelist of Reflector type Room Heater

Dismantling & 
reassembling

Dismantle the given Reflector type 
Room Heater

Reassemble reflector type room Heater.

Dismantling and reassembling of 
Reflector type Room Heater.

Troubleshoot the faults 
and repair

List out common faults in Reflector type 
Room Heater

List out various types of remedies

Common faults and remedies.

Testing of Reflector type
Room Heater

Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Testing of Reflector type Room Heater

UNIT CODE & TITLE ELE-306: Electrical Domestic Appliances (Electrical Water Purifier)

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Electrical Water Purifier Working principle, different parts, 
dismantling & reassembling of Water Purifier. Testing of Water Purifier

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce of Electrical 
Water Purifier

Identify the parts of Electrical Water 
Purifier Understand working of Electrical 
Water Purifier.

List out types of  Electrical Water Purifier

Understand Technical specifications of 
water purifier -ISI mark, make, power, 
Voltage, pricelist of Electrical Water 
Purifier

Introduction of Electrical Water Purifier. 

Working principle Types U.V. & R.O. 
different parts

Dismantling & 
reassembling

Dismantle the Electrical Water Purifier 

Reassemble Water purifier

Dismantling & reassembling of Electrical 
Water Purifier. U.V. & R.O

Common faults in   
Electrical Water Purifier

List out  Common faults in   Electrical 
Water Purifier

Various types of Faults

Various types of remedies

Common faults

Testing of Electrical 
Water Purifier

Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Testing of Electrical Water Purifier

Care& maintenance  Explain Care& maintenance Care & maintenance. Repairing

Installation of Water 
Purifier

 Install Water Purifier Installation of  Water Purifier
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UNIT CODE & TITLE ELE-307: Electrical Domestic Appliances (Electrical Toaster)

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Electrical Toaster Working principle, different parts, dismantling & 
reassembling of Toaster, Testing of Toaster

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce of Electrical 
Toaster

List out types of  Electrical  Toaster

Identify the parts of Electrical Toaster

Understand working of Electrical Toaster

Understand Technical specifications of 
Toaster -ISI mark, make, power, voltage,
pricelist of Electrical Toaster

Introduction of Electrical Toaster 
Working principle, types, different parts

Dismantling and 
reassembling

Dismantle the Electrical Toaster

Reassemble of Electric Toaster.

Dismantling & reassembling of Electrical 
Toaster

Common faults and 
remedies

List out  Common faults in   Electrical 
Toaster

List out  types of remedies

Common faults and remedies

Testing Test Open circuit, short circuit, earth test 
and leakage

Testing of Electrical Electrical Toaster 
Care and maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-308: Single Phase A C Motors.

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Introduction, construction & working of single phase A C Motor 
and Centrifugal Switch, Types of single phase A C Motors, Applications, Speed 
control, change of direction, lubrications of motors Care & maintenance.

DURATION 55 Hours (Theory and demonstration 25 Hrs., Practical Hands on 30 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce single phase 
A C Motor

Identify the parts of single phase AC 
Motor

Explain the working of single phase AC 
Motor, Centrifugal switch

Explain the technical specifications of 
single phase AC Motor, ISI mark, make, 
power, voltage, pricelist of single phase  
AC Motor

Introduction, construction and working of
single phase A C Motor, 

Introduction and working of Centrifugal 
switch

Types of A C Motor List out types of  single phase AC motor

State applications of single phase AC 
motor

Types of single phase AC motors 

i) Split Phase ii) Capacitor start  Motor iii)
Permanent Capacitor iv) Shaded pole 
Motor v) Universal Motor

Applications of each motor

Speed control and 
direction of rotation

Change the direction of rotation of each 
motor

Speed control of each motor

Change of direction of each motor

Dismantling and 
reassembling

Dismantle the single phase AC motor

Reassemble of motor and take running 

Dismantle of single phase motor 
lubrications of motors
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test Reassembly of single phase motor

Repairing of A C Motor List out common faults in single phase 
AC motor

Common faults and remedies in motors

Testing of motors. Test open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current of  single phase AC 
motor

Testing of motors.

Care and maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-309: Installation and Dismentling of Microwave Oven

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Introduction, construction & working of Microwave Oven working
of  MOSFET  and  Magnetron  tube,  types  of  Microwave  Oven,  Applications  of
Microwave Oven, Care & maintenance of Microwave Oven

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Microwave 
Oven

Identify the parts Microwave Oven 

Explain the working of Microwave Oven

List out types of  Microwave Oven

Explain the technical specifications of 
Microwave Oven -ISI mark, make, 
power, voltage, pricelist of Oven

State application of Microwave Oven

Introduction, construction & working of 
Microwave Oven

Introduction & working of MOSFET  & 
Magnetron tube

Types of Microwave Oven

Applications of  Microwave Oven

Testing and fault finding List out  common faults in Microwave 
Oven

Test open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current of Microwave Oven

Common faults and remedies of 
microwave oven

Testing of microwave oven

Care & maintenance of Microwave Oven

UNIT CODE & TITLE ELE-310: Electrical Domestic Appliances (Electrical Drill Machine)

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Electrical  Power  drill  machine,  its  working  principle,  different
parts, dismantling, reassembling and testing of Electrical drill machine.

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Electrical 
Toaster

Identify the parts of drill machine

Explain the working of drill machine

Explain the technical specifications, ISI 
mark, make, power, voltage, pricelist of 
Electrical drill machine

Introduction of Electrical drill machine

Working principle, different parts of 
Electrical drill machine

Dismantling & 
reassembling

Dismantle the Electrical drill machine

Reassemble of Electric drill machine

Dismantling & reassembling of Electrical 
drill machine

Testing and fault finding List out common faults in Electrical drill 
machine

Test open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current of  electrical drill 
machine

Common faults & remedies of Electrical 
drill machine

Testing of electrical drill machine 

Care & maintenance
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Competency Based Curriculum NSQF Level 4 (Class 12)

Sector: Electronics (Electrical Technology)

PAPER – I:  ELECTRICAL  WIRING
Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:
• Work on electrical installation and shop floor safety precautions maintenance and upkeep.
• Make students familiar with shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.
• Acquire knowledge and skills about safety precautions while working.
• Acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and accessories.
• Acquire with properties and usage of different materials (conducting, insulating, wiring etc).
• Know about electrical symbols of commonly used electrical parts.
• Develop knowledge about the wiring.
• Get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.
• Acquire skills for wiring methods.
• Do any type of wiring such as house, industrial, commercial wiring, Tender form filling.
• Get knowledge about estimation, costing and billing of wiring.
• Acquire the detail knowledge of Electrical, tools with their specific use handling and maintenance 

and precaution while handling.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following 5 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ELE-401 Illumination 30 30 60

2 ELE-402 Industrial   wiring 40 40 80

3 ELE-403 Commercial wiring 40 40 80

4 ELE-404 H  T and LT Substation 20 20 40

5 ELE-405 Estimation  & Costing of wiring Installation 20 20 40

6 ELE-406 OJT and Project Work 50 50

Total Hours 150 200 350

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill

• Handling tools
Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-401: Illumination

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Circuit study, Installation and applications of illuminating sources

DURATION 60 Hours (Theory and demonstration 30 Hrs., Practical Hands on 30 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce to Illumination
sources

List out types of lamp Introduction of illuminating sources –

Installation and 
application Neon Sign 
lamp

Draw circuit diagram

Install Neon sign

List out applications of Neon Sign

Circuit study, Installation and applications
of Neon sign

Installation and 
application Halogen 
lamp

Draw circuit diagram

Install Halogen lamps

List out  applications of Halogen lamps

Circuit study, Installation and applications
of Halogen lamps 

Installation and 
application Mercury 
vapour lamp

Draw circuit diagram

Install Mercury vapour lamp

List out applications of Mercury vapour 
lamp

Circuit study, Installation and applications
of Mercury vapour lamp 

Installation and 
application sodium 
Vapour lamp

Draw circuit diagram 

Install sodium vapour lamp

List out applications of sodium Vapour 
lamp

Circuit study, Installation and applications
of sodium vapour 

Installation and 
application Metal halide 
lamps 

Install Metal halide lamps

List out applications of Metal halide 
lamps 

Circuit study, Installation and applications
of Metal halide lamps

LED, its special features
and installation

Install LED based modern Lighting 
fixtures

Draw circuit diagram

List out applications of LED based 
modern Lighting fixtures

Install Decoration lighting

Draw circuit diagram and explain the 
decoration lighting

Circuit study, Installation and applications
of LED based modern Lighting fixtures 

Circuit study, Installation and applications
of Decoration lighting

UNIT CODE & TITLE ELE-402: Industrial wiring

UNIT DESCRIPTOR This unit covers  to accessories suitable for industrial wiring Study of layouts and
wiring diagrams, Inverter wiring, Street lighting , Protective Devices, Devices Load
balancing of 3 phase supply , Maintenance and Repair of Industrial wiring, Abstract
of I.E. Rules, Testing of Industrial wiring

DURATION 80 Hours (Theory and demonstration 40Hrs., Practical Hands on 40 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Accessories 
used in Industrial

List out accessories used in  industrial 
wiring

Accessories suitable for industrial wiring
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Wiring Draw Lighting circuits in for office and 
workshop

Layout and circuit 
diagram

Draw layouts and wiring diagrams

Read drawings of circuit

diagrams of industrial

buildings and sheds

layouts and wiring diagrams

Installation of various 
Invertors and power 
circuits

Install Inverter wiring Lighting circuits Inverter wiring 

Power wiring for 

Control Panel wiring

Street lighting Install Power circuits  for office

Read  Circuit details of Street  lighting

Street lighting

Applications of 
Protective Devices

Install Bus bar, MCBs, ELCBs, Fuses 
and DB with cable gland fixing in wiring 
Installation

Identify Protective Devices

List out  Protective Devices

Protective Devices

lighting arresters

Balance Load of 3 
phase Supply.

Balance Load of 3 phase supply Load balancing of 3 phase supply 

Troubleshoot of wiring Understand Trouble shooting and 
Maintenance of Wiring systems of Office 

Maintenance of Wiring

Trouble shooting

Rules of Industrial 
wiring

Three phase energy meter installation

Abstract of I.E. Rules related to industrial
wiring

Abstract of I.E. Rules

Testing wiring 
Installation

Measure Insulation Resistance of wiring 
Installation by using megger

Measure Continuity and polarity tests by 
using Megger

Testing of Industrial wiring installation

Resistance of Industrial wiring with 
megger

UNIT CODE & TITLE ELE-403: Commercial wiring

UNIT DESCRIPTOR This unit covers to accessories suitable for commercial wiring Study of layouts and 
wiring diagrams, Inverter wiring, , Protective devices, Devices, Maintenance and 
Repair of commercial wiring, Abstract of I.E. Rules, Testing of commercial wiring, 
UPS & CCTV Wiring, Different methods of earthing for commercial wiring

DURATION 80 Hours (Theory and demonstration 40Hrs., Practical Hands on 40 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Wiring 
accessories for 
Commercial wiring

List out accessories suitable for 
commercial wiring

Accessories suitable for commercial

wiring

Layout and 

circuit diagrams

Draw  Layout and read drawings of 
circuit diagrams of commercial buildings

Layout and study of drawings of circuit 
diagrams of commercial buildings and

sheds
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Installation of

Inverter wiring

Install Lighting circuits in for office and 
commercial buildings with Inverter wiring

Lighting circuits in office and commercial

buildings with Inverter wiring

Installation of  UPS 
wiring

Install UPS wiring UPS & CCTV Wiring

Installation CCTV wiring Install CCTV wiring  CCTV Wiring

Troubleshoot of wiring Explain the Maintenance and Repair of 
Lighting circuits

Maintenance and Repair of 

Lighting circuits 

Rules of commercial 
wiring 

Abstract of commercial wiring Indian 
electricity Rules

Abstract of I.E. Rules related

to commercial wiring

Testing wiring 
Installation

Test  commercial wiring with megger Testing of commercial wiring with megger

Installation of earthing Explain the different methods of earthing 

Install Pipe earthing, Rod type earthing &
Plate earthing

Explain the lighting arresters

Earthing: Different methods of earthing 

Pipe earthing, Rod type earthing & Plate 
earthing

UNIT CODE & TITLE ELE-404: HT and LT Substation

UNIT DESCRIPTOR This unit covers HT and LT Substation Identification and applications of protective 
devices, insulators, applications of to switchgears, Layout and maintenance 
schedule, Single line diagram.

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce HT and LT 
Substation

Identify HT and LT Substation Introduction to HT and LT Substation 

Use of protective 
devices

Identify protective devices

List out applications of protective devices

Read Layout of HT and LT Substation

Protective devices, insulators, 
applications of Switchgears 

Introduction to Layout 

Maintenance schedule 
of Substation

Explain the maintenance schedule of HT 
and LT Substation

Maintenance schedule 

HT and LT Substation

Interrupt Line diagram Draw Single line diagram HT and LT 
Substation

Single line diagram HT and LT 
Substation

UNIT CODE & TITLE ELE-405: Estimation  & Costing of wiring Installation

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Planning Concept, Elements of estimation, Performa for estimation
Costing of Industrial wiring Commercial wiring jobs, Material& Labor cost, Billing of 
wiring jobs, Necessity of tenders, How to fill up tender forms.

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Estimation  & 
Costing of wiring 

Explain the concept of planning 
Estimating, costing

Introduction to need of Planning 
Estimating, costing and billing of wiring 
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Installation Work out measurements of a building or 
a shop

Prepare the list of items required for 
wiring with specifications

jobs

Estimate and Prepare 
bill of wiring

Prepare Estimate of wiring 

Prepare bill of wiring

Elements of estimation,

Steps of estimatation

Performa for estimation

Elements of costing 

Introduce of  tenders Explain Necessity of tenders 

Read  & fill tenders tender forms

Introduction to tenders

How to fill up tender forms

Industrial Visit

Visit to H T  & L T substation

Visit to industry and study different  wiring  jobs at different stages. 

Visit to commercial building for wiring. (Hospitals, Apartments, Showrooms & Malls.)
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PAPER-II ELECTRICAL  DOMASTIC APPLIANCES

Objectives

 Get acquainted with shop discipline, layout of electrical shop, safety practice.

 Acquire knowledge and skills about safety precautions while working.

 Acquire knowledge about function and use of various electrical tools, equipments and accessories.

 Know about electrical symbols of commonly used electrical parts.

 Get introduced to electrical shop to classify different tools machines and equipments.

 Know about planning layout, setting and up keeping of electrical Workshop

 Get knowledge about estimation, costing and billing of repairing appliances.

 Understand how to work on electrical installation and shop floor safety precautions maintenance and
up keeping.

 Create an awareness about all electrical domestic appliances

 Develop technician skills in the field of Dismantling, Servicing, Overhauling, Maintenance, testing 
and reassembling of electrical appliances

 Acquire the skill in sales and marketing of the latest domestic appliances, equipment, spare parts 
and raw materials

 Gain the knowledge and skill of motors ,transformer repairing, servicing and overhauling

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total
1 ELE-401 D C Motor, A. C. Generator & Alternator 20 20 40
2 ELE-402 Blower Type Room Heater 10 10 20

3 ELE-403 Electric Mixer & Food Processor 15 15 30
4 ELE-404 Electric Fan 20 20 40
5 ELE-405 Electric Vacuum Cleaner 15 15 30
6 ELE-406 Electric Room Cooler 15 15 30
7 ELE-407 Electric Washing Machine 20 20 40
8 ELE-408 Refrigerator 15 15 30
9 ELE-409  Installation of Motors 20 20 40

OJT and Project Work 50 50
Total Hours 150 200 350

RELEVANT SKILLS

• Reading skill
• Writing skill
• Communication skill
• Language skill
• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ELE-401: D. C. Motor, A.C.Generator & Alternator

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Requirements  of  A.C.  generators,  types,  principle  and
constructional details of DC motors.1) shunt 2) series 3) compound (application
point of view) in traction applications such as electric locomotives, and trams. Back
EMF, speed control of DC motor, starters, applications of DC motors, generator &
Alternator.

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce D.C. Motor & 
A.C. Generator

Explain the construction of AC Generator
& Motors

Explain the Working Principle of D.C. 
Motors

Identify the types of  DC motor

List out applications of DC Motor

Requirements of AC generators, types of 
AC generators, Principle and 
constructional details of DC motors.1) 
shunt 2) series 3) compound (Application
point of view) in traction applications 
such as electric locomotives, and trams.

Back EMF, speed control of DC motor

Connection of D C 
Motor

Start & run DC Shunt motor with 3 point 
starter

Start & run DC Compound motor

List out application of stepper motor

Introduction to Starters

Speed control method of DC shunt motor
and applications of DC motors like 
brushless DC motor (stepper motor) & its
applications

Measurement of 
electrical quantites

Measure Speed of D.C. Motor

Control  the speed of D.C. motor

Visit Diesel Generator Set

Introduction of Diesel Generator set

Care & Maintenance of Diesel Generator
set

UNIT CODE & TITLE ELE-402: Blower Type Room Heater

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Working  principle,  different  parts,  Types,  dismantling  and
reassembling of Blower Type Room Heater. Testing of Blower Type Room Heater

DURATION 20 Hours (Theory and demonstration 10 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Electrical 
Blower Type Room 
Heater

Identify the parts of Blower Type Room 
Heater 

Explain the working of Blower Type 
Room Heater 

Explain the Technical specifications of 
Blower Type Room Heater -ISI mark, 
make, power, voltage

Blower Type Room Heater Working 
principle, different parts

Dismantling & 
Reassembling

Dismantle the given Blower Type Room 
Heater

Dismantling & Reassembling of Blower 
Type Room Heater

Fault Finding List out common faults in Blower Type 
Room Heater

Common faults & remedies

Testing Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current test

Testing of Blower Type Room Heater
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UNIT CODE & TITLE ELE-403: Electric Mixer and Food Processor

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  dismantling,  reassembling,  up-keeping,  testing  and  repairs  of
Mixer/ Food Processor, Juicer & grinder, commercial wet grinder.

DURATION 25 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 10 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Electric Mixer & Food 
Processor

List out types of Electric Mixer & Food 
Processor

Draw Circuit Diagram

Identify the parts of Electric Mixer & Food
Processor 

Explain the working Electric Mixer & 
Food Processor

Explain the Technical specifications -ISI 
mark, make, power, voltage, pricelist of 
Electric Mixer & Food Processor

Introduction of Mixer

Construction, circuit diagram working of 
Mixer

Types of mixer

Dismentling  & 
reassembling

Dismantle the given Electric Mixer & 
Food Processor

Dismentling  & reassembling of each 
type of mixer

Testing and fault finding List out common faults in Electric Mixer &
Food Processor

Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Common faults of mixer.

Care & maintenance Overhaul & servicing of food processor Care & maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-404: Electric Fan

UNIT DESCRIPTOR This unit  covers Study, Types,  Dismantling,  reassembling,  Installation,  testing &
repairs of fan

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Electric Fan List out types of  Electric Fan

Identify the parts of Electric Fan

Understand working Electric Fan

Understand Technical specifications of 
Electric Fan-ISI mark, make, power, 
voltage, pricelist of Electric Fan

Introduction, Circuit diagram, 
construction and working types of 
Electric Fan 

Dismantling, 
reassembling

Dismantle the given Electric Fan Dismantling, reassembling, up-keeping, 
testing & repairs Table Fan / pedestal 
fan/ Wall mounting Small fan.

Testing and fault finding List out common faults in Electric Fan

Test Open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current

Various types of faults and remedies

Installation of Fan Install celling Fan, exhaust fan 

Overhaul celling and Table Fan

Installation of car fan, cabin fan/ cabinet 
fan
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UNIT CODE & TITLE ELE-405: Electric Vacuum Cleaner 

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Working  principle,  different  parts,  Types,  dismantling  &
reassembling  of  Electric  Vacuum  Cleaner  Testing  of  Electric  Vacuum  Cleaner
Common faults & remedies, care and maintenance.

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Electric 
Vacuum Cleaner

Identify the parts of Electric Vacuum 
Cleaner

Explain the working Electric Vacuum 
Cleaner

List out types of  Electric Vacuum 
Cleaner

Explain the Technical specifications of 
Electric Vacuum Cleaner -ISI mark, 
make, power, voltage, pricelist of Electric
Vacuum Cleaner

List out various application with various 
attachments of  Electric Vacuum Cleaner.

Introduction construction of Electrical  
Vacuum Cleaner

Working principle, different parts, 

Types

Dismantling, 
reassembling

Dismantle the given Electric Vacuum 
Cleaner

Dismantling & reassembling of Electric  
Vacuum Cleaner

Fault finding and 
repairing

List out common faults Electric  Vacuum 
Cleaner

Common faults & remedies.

 

Testing and repair Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Testing of Electric Vacuum Cleaner

Care & maintenance.

UNIT CODE & TITLE ELE-406: Electric Room Cooler 

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Working  principle,  different  parts,  Types,  dismantling  and
reassembling of Electric Room Cooler Testing of Electric Room Cooler Common
faults & remedies, care and maintenance.

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce  with Electric 
Room Cooler

Identify the parts of Electric Room Cooler

Explain the working Electric Room 
Cooler 

List out types of  Electric Room Cooler 

Explain the Technical specifications of 
Electric Room Cooler -ISI mark, make, 
power, voltage, pricelist of Electric Room 
Cooler

Electric Room Cooler -Introduction , 
construction

Working principle, different parts, Types

Dismantling & 
reassembling

Dismantle the given Electric Room 
Cooler

Dismantling & reassembling of Electric 
Room Cooler

Fault finding List out  Common faults Electric Room Common faults & remedies.
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Cooler

List out  Various  remedies

Testing and repair Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Testing of Electric Room Cooler 

Care & maintenance Explain the Care and Maintenance Care & maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-407: Electric Washing Machine 

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Working  principle,  different  parts,  Types,  dismantling  &
reassembling of  Electric  Washing Machine Testing of  Electric Washing Machine
Common faults & remedies, care & maintenance.

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on2 Hrs.

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electric 
Washing Machine

Identify the parts of Electric Washing 
Machine

Explain the working Electric Washing 
Machine

List out types of  Electric Washing 
Machine

Explain the technical specifications of 
Electric Washing Machine -ISI mark, 
make, power, voltage, pricelist of Electric
Washing Machine

Electric Washing Machine – Introduction,
construction Working principle, different 
parts, Types

Dismantling & 
reassembling

Dismantle the given Electric Washing 
Machine

Dismantling and reassembling of Electric
Washing Machine

Fault finding List out common faults Electric washing 
machine 

List out Various remedies

Common faults and remedies

Testing Test Open circuit, short circuit, earth test 
and leakage current

Testing of Electric Washing Machine

Care & maintenance Explain care and maintenance Care and maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-408: Refrigerator 

UNIT DESCRIPTOR This  unit  covers  Working  principle,  different  parts,  Types,  dismantling  &
reassembling  of  Electric  Refrigerator  Testing  of  Refrigerator  Common  faults  &
remedies, care & maintenance.

DURATION 30 Hours (Theory and demonstration 15 Hrs., Practical Hands on 15 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with 
Refrigerator

Identify the parts of Electric Refrigerator

Explain the working Refrigerator

List out types of  Refrigerator

Explain the Technical specifications of 
Electric Refrigerator -ISI mark, make, 

Refrigerator Introduction

Working principle, different parts, Types
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power, voltage, pricelist of Refrigerator

Explain the Care and Maintenance

Dismantling and 
reassembling

Dismantle the given Refrigerator

Reassemble Refrigerator

Dismantling & reassembling of 
Refrigerator

Fault finding List out common faults Refrigerator

Various   remedies

Common faults & remedies

Testing Test Open circuit, short circuit, earth test 
& leakage current

Testing of Refrigerator

Care & maintenance State Care & maintenance Care & maintenance

UNIT CODE & TITLE ELE-409: Installation of Motors.

UNIT DESCRIPTOR This unit covers Installation, installation vs safe & efficient working Site selection for
installation Safety rules & BIS Rules Acceptance tests & its importance Materials
required for installation Need for installation Procedure for installation, care after
installation Operating condition of motor

DURATION 40 Hours (Theory and demonstration 20 Hrs., Practical Hands on 20 Hrs.)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduction with 
Installation of three 
phase  Motors

Identify and mark installation place Installation procedure, proper installation 
vs safe & efficient working connection 
diagram

Site selection for installation of motor.

Safety rules & BIS Rules

Connection of motor Draw Connection diagram

Connect motor to supply

Able to follow & understand instruction 
manual circuit

Connect single & three phase motor to 
supply line with starter

 Connection diagram of motor

Apply rules for 
Installation

Learn rules and practices 

Observe precautions.

Follow instructions for installation

Visit & observe other installations

Acceptance tests & its importance

Acceptance tests as per specifications.

Materials required for installation

Need for installation
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Assessment Guide

Assessment is a process used for determining an individual's progress or level of mastery/competence in an
occupational area. It may be formative (continuous) and/or summative (final). It is a process of collecting
evidence and making judgment about the extent to which a person demonstrates the knowledge and skills
set out in the standards or learning outcomes of a unit of competency.  Assessment should be done on the
basis of information or evidence about the individual’s ability against clearly stated objectives or standards.  A
diversity of assessment methods is required to achieve the multiple purposes and to satisfy the requirements
of competency based assessment. Appropriate evidence is to be collected from activities that can be clearly
related to the Units of Competency. It should cover all the elements and performance criteria/indicators in the
competency standards.  Student’s achievements should  be assessed by  using the following  methods of
assessment.

Sn Method of Assessments Weightage Evaluator

1 Written test 30 Marks Teacher

2 Practical test 30 Marks Certified Assessor #

3 Oral test/viva voce 10 Marks Teacher/External Examiner

4 Portfolio 10 Marks Teacher

5 Project 10 Marks Teacher/Trainer

6 Direct Observation  10 Marks Teacher/Trainer

Total 100 Marks

# Assessors will be certified by the State Education Board. 

1. Written test: It allows candidates to demonstrate that they have the knowledge and understanding 
of a given topic.

2. Practical test: It allows candidates to demonstrate application of skills in simulated or real work 
conditions against competency standards (skill and academic standards). 

3. Oral test/viva voce: It allows candidates to demonstrate communication skills and content 
knowledge. Audio or video recording can be done at the time of oral test or viva voce.

4. Portfolio: It is a compilation of documents that supports the candidate’s claim of competence that 
was acquired from prior learning and experience. Documents (including photo’s, newspaper 
articles, reports, etc.) of practical experience in the workplace or the community and photographs of
the products prepared by the candidates related to the units of competency should be included in 
the portfolio. 

5. Project: Projects (individual or group projects) are a great way to assess the practice skills on a 
deadline, but these should be given on the basis of the capability of the individual to perform the 
tasks or activities involved in the project. Projects should be discussed in the class and the teacher 
should periodically monitor the progress of the project and provide feedback for improvement and 
innovation. 

6. Direct Observation – Direct observation requires a considerable degree of commitment from the 
observer and those being observed. Employability skills evaluation listed below in the table should 
be evaluated through direct observation by the teacher/trainer and appropriate records should be 
maintained for transparency in evaluation.
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List of Recommended Books

1. Electrical Technology Volume I, B. L. Theraja & A.L Theraja

2. Electrical Technology Volume II, B. L. Theraja & A.L Theraja

3. Electrical Technology Volume III, B. L. Theraja & A.L Theraja

4. Electrical Technology Volume IV, B. L. Theraja & A.L Theraja

5. Estimation & Costing, S.L.Uppal 

6. Vidyut Shashtra, Prakash Shah

7. Subodh vidyut Shashtra, Trinbak Wagmare

8. Electrical Workshop Practice

9. Theory and performanance of Electrical Machine, J. P. Gupta

10. A course in Electrical installation Estimation & costing, J. P. Gupta

11. Wireman (1st & 2nd Year Trade Theory), Central Instructional Media Institute Chennai

12. Wireman (1st & 2nd Year Practical) Central Instructional Media   Institute Chennai

13. House Wiring, B. D. Arora

14. Electrical Panel Board, Circuit,Electrical Wiring, S.K.Joseph

15. Electrical Domestic Appliances, K.B. Bhatiya

16. Repairing of Home Appliances Uppal

17. Domestic Appliances Std 11& 12, DVET Mumbai
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List of Tools, Equipment and Materials

1. Bench Vice
2. Pipe vice
3. Rules (steel)
4. Measuring tapes (2 meter) 
5. Micrometers
6. Varnier  Calipers
7. Standard wire gauge
8. Filler Gauge
9. Dial gauge
10. Try square
11. Line Tester 
12. Ammeter AC & DC (Analog)
13. Voltmeter
14. Wattmeter
15. Energy meter (analog-3, digital-1)
16. Ohmmeter
17. Clip on meter
18. Megger
19. Multimeter (analog & digital)
20. Frequency meter
21. Power Factor meter
22. Digital voltmeter & ammeter
23. Tachometer (analog & digital)
24. Synchroscope                                                
25. Scissors
26. Hand shearing machine
27. Pipe cutter
28. Hacksaw Frame with blade
29. Hand drill machine with bit (10 mm cap.)      
30. Electric hand drill machine with bit
31. Grinder
32. Riveting machine
33. Chisel (½’, ¾’)
34. Rasp file                                                        
35. Wood hand saw, Tennon saw            
36. Taps & Dies            
37. Rawal punch with bit 8No & 10 No.
38. Spanner (ring type & Box type)
39. Screw drivers (various size)
40. Mallet
41. Ball peen hammer (½, ¾,1 pound) 03 each
42. Pliers (insulated combination)
43. Side cutting plier
44. Rheostat (various ranges)
45. Wire stripper
46. Poker
47. Grease gun
48. Oil can
49. Electrician knife
50. Adjustable wrench
51. Connectors
52. Crimping tools
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53. Firmer chisel
54. Tennon saw
55. Files (flat, square, round, half round triangular, rasp etc)
56. Claw hammer
57. Pincer
58. Capacitor
59. Dimmer stat (Auto transformer)

• 10 amp, 230 volt                                             
• Lamp bank
• Stopwatch
• Wiring materials 

60. Enamel Aluminium and copper wire            
61. Various insulating material
62. Mercury vapour lamp
63. Sodium vapour lamp
64. L E D lighting materials
65. Soldering iron (various types )
66. Fluorescent tube with accessories
67. Metal Halide lamp
68. Modular wiring accessories                         
69. Fan regulator (electronic )            
70. Wiring Boards
71. Inverter
72. Lead acid Battery
73. MCB’s ELCB’s (various current ratings )
74. Power Supplies (various ratings )
75. Decorative Lighting Materials
76. Desoldering pump & wire
77. Cables (various sizes )

List of Raw Materials (Paper – I )

1. 0.75 mm2 Multistrand PvcWire
2. 1 mm2 Multistrand PvcWire
3. 1.5 mm2 Multistrand PvcWire
4. 2.5 mm2 Multistrand PvcWire
5. 7/20 Pvc wire
6. Insulation Tape
7. Flexible Wire
8. M.S. conduit "T"
9. M.S. junction box one way
10. M.S. Saddle
11. M.S. conduit Pipe
12. One Way Switch
13. PVC Casing Capping
14. P.V.C. Wire
15. PVC "T"
16. PVC Elbow
17. PVC Bend
18. PVC Wire
19. PVC Saddle
20. PVC Conduit
21. PVC Gang Box
22. PVC junction box one way
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23. PVC junction box three way
24. PVC square box
25. Holder
26. Sand Paper
27. One way Switch
28. Two way Switch
29. 5 Pin Socket
30. Indicator
31. Fuse unit
32. Sun mica Board
33. PVC Board
34. Modular Board
35. Lugs
36. Solder Wire
37. Flux
38. Halogen lamp
39. Neon lamp
40. Mercury lamp
41. Sodium Vapour lamp
42. Metal halide lamp
43. LED based Lamp
44. Miniature Circuit Breaker
45. ELCB
46. Fuse-Cut Out 16A
47. DP Switch
48. Screw 20/8,25/8,35/8,45/8,50/8,60/8,75/8.

List of Raw Materials, Paper – II

1. Terminal plate (Bakelite) with Diff. types/size connection
2. Capacitor (electrolytic) 2.5ufd, 4 ufd
3. Capacitor (paper): 10-40-80-120 ufd, 230V
4. PVC Stranded wire 0.5mm,1mm,1.5mm
5. Insulation tape
6. Adhesive tape
7. Cotton tape
8. Centrifugal switch
9. Carbon brush, brush holder, blades, sleeve bearing, ball & Shaft adjustment screw, washer, blade 

rod, OLC switch PVC Multi connector, rotary switch
10. Different types of nut & bolts, studs
11. Different number marking tag
12. Different types/size of drill bits
13. Incandescent lamp 40, 60, 100, 200w
14. Various types ball bearing suitable for 1 phase motor
15. Overload relay suitable for DOL Starter i.e.4-6,6-10 etc.
16. Contactor suitable for DOL/auto star delta Starter
17. NVC (no volt coil)-440V
18. Different types/sizes  bobbins for small transformer/NVC rewinding
19. Contact Patti set for DOL Starter
20. Electronic relay, Electronic timer
21. NO/NC switch, OLC suitable for DOL Starter
22. C. T. C. (Carbon tetra-chloride), kerosene, petrol
23. Cotton waste
24. Grease (potato)
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25. Oil 
26. Varnish
27. Hacksaw blades
28. 9 V battery for meters
29. Sand paper
30. Solder metal, flux
31. Fan regulator (simple)
32. Fan regulator (electronic )
33. Meter connecting probes
34. M-seal, Adhesive material for leakage
35. Gland packing
36. Different types of pulleys and rubber belts
37. Fan oscillating mechanism
38. Various types of lugs (as per sizes), ferules

Infrastructure:

1. Space requirement – Classroom 400 sq.ft. (02 No.)
1. Electronics Lab 1 – 1000 sq.ft. (01 No.)
2. Digital Electronics, Computer Hardware and Networking Lab 2- 1000 sq.ft. (01 No)

2. Power Supply – 1 phase 5 KW per Lab 
3. Tools 

FURNITURE and Other Equipments

Sn Specification Quantity

1. Teacher Tables, Chairs and Stools As required

2. White Board, Notice Board, Dust bins As required

3. Computer Tables As required

4. Computer Chairs As required

5. Printer Table As required

6. Class room chairs 30

7. Air conditioners (optional) 2

8. Modem / WI-FI Router 1

9. Telephone Line 1

10. Broadband Internet 1

11. Furniture for Server and Data Cabling As required

12. Shoe Rack 2

13. Water Cooler 2

14. Vacuum Cleaner 2

15. PVC Floor Mating As per Area

16. Proper Illumination system As per Interior
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Teacher’s Qualifications

Teacher: Bachelor of Engineering / Technology in Electrical with one year Experience OR Diploma Electrical
Engg. 3 year Experience. Industrial or Vocational Teaching AND Certificate Course in Vocational Teachers
Training.

Instructor :  Diploma Electrical Engg one year Experience Industries or Vocational Practical teaching. OR
ITI Electrician 5 year Experience OR H.S.C. Vocational (M.R.E.D.A, R.M.R.E.M.) with 7 years Experience
industries or Vocational Teaching AND Certificate Course in Vocational Teachers Training.

Qualification,  competencies  and  other  requirements  for  appointment  of  Graduate  Teacher  (Electronics
Technology) should be as follows:

Desirable: 2 year experience in registered industry

Minimum Competencies: Effective communication skills (oral and written), Basic Computing skills.

Age Limit: 18-37 years, relaxation to be provided as per Govt. Rules.

List of Contributors

Academic Experts

1. Shri J.D. Bhutange, Director (Vocational Education) Directorate of vocational education and Training 
Maharashtra State, Mumbai

2. Shri A. G. Gavit,  Dy. Director (Vocational Education) Directorate of Vocational Education and 
Training, Mumbai

3. Shri. Dilip Patil, M Full Time Teacher, D.P. Bhosale College Koregoan
4. Mrs. Manohar, Full Time Teacher, Govt. Tech. Highschool, Pune
5. Shri. D. S. Dhumal, Full Time Instructor, Kanya Shala Satara
6. Shri. H. K. Dhanve, Full Time Teacher, Y.C. College, Satara
7. Shri. M. M. Khade, Full Time Instructor, D. P. Bhosale College, Koregaon
8. Shri. D. B. Jadhav, Full Time Instructor, Y. C. College, Satara 
9. Mrs. A. M. Tatpuje, Full Time Instructor, N.B. Deshmukh Jr. College Satara
10. Shri. TribodhTripathi, Consultant, Department of Engineering and Technology, PSSCIVE, Bhopal
11. Shri. P. L. Saygaonkar, District Vocational Educational Officer. District Satara – DVET Coordinator 
12. Dr. Deepak Shudhalwar, Head, Computer Centre, PSSCIVE – PSSCIVE Coordinator

Industrial Experts

13. Shri. S. M. Shelke, Regional Manager (Service) Godrej Mumbai
14. Shri. Sahil Jamdar, Dy. GM, Godrej Mumbai
15. Shri. Illesh Shah CEO Advance Electronics,Turbhe, Mumbai
16. Shri.Nilesh Kadam, Production Head, Suzlon Generators Ltd. Chakan Pune
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Dr. Deepak D. Shudhalwar
Coordinator for Electronics Sector  
Working as  Assistant Professor in VE (Computer Science/Engg), Department of Engineering & Technology
at  PSS  Central  Institute  of  Vocational  Education   Bhopal.  He  has  more  than  20  years  experience  in
curriculum development, instructional material development and teacher training in Computer Science and
Information  Technology.  For  further  details  of  the  curriculum  please  contact  him  on  E-mail:
dipakds@yahoo.com, dds.ncert@nic.in 

mailto:dds.ncert@nic.in
mailto:dipakds@yahoo.com


NSQF Curriculum in Electronics Technology 1

National Skills Qualification Framework (NSQF) 
Competency Based Curriculum

Level 1 (Class 9) to Level 4 (Class 12)

ELECTRONICS TECHNOLOGY

Job Roles: Electronics Technician, Computer Hardware and Networking Technician,
DTH and Solar Electronics Technician (QP Ref. Id:ELE/Q8101 and ELE/Q5901)

Developed By: 

Directorate of Vocational Education & Training, Department of Higher and Technical Education,
Government of Maharashtra, Mumbai – 400001

Vetted By
PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal

(a constituent unit of NCERT, under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



NSQF Curriculum in Electronics Technology 2

CURRICULUM: 
Electronics Sector for NSQF Level 1 (Class 9) Level 4 (Class 12)
Job Roles: Electronics Technician, Computer Hardware and Networking Technician, DTH
and Solar Electronics Technician

March, 2015

Publication no:

No of copies: 300

• No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any
form (print or nonprint)  or by any means, electronically, mechanical, photocopying, recording or
otherwise without the prior permission of the Publishers.

• This book is supplied subject to condition that it shall not by way of trade, be lent, resold, hired
out in any form of binding or cover other than that in which it is published or otherwise disposed
of without the publisher’s consent.

• Not priced publication, only for free circulation and distribution 

© PSS Central Institute of Vocational Education, 2015

ALL RIGHTS RESERVED

DVET, Maharashtra Coordinator:  Sh. K. W. KHATAVKAR, DVET Maharashtra District
Vocational Education &  Training Officer, Mumbai

PSSCIVE Coordinator:  Dr. Deepak D. Shudhalwar, Head, Computer Centre,  PSSCIVE,
NCERT, Bhopal

Published by: The Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education,Shyamla Hills, Bhopal



NSQF Curriculum in Electronics Technology 3

Preface

Ministry  of  Human  Resource  Development,  Government  of  India  developed  the  National  Skill
Qualification  Framework  (NSQF)  to  introduce  vocational  courses  from  class  9 th onwards.  The  NSQF
organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are defined in
terms of learning outcomes i.e. the competencies (knowledge, skills and attitude) which the learners must
possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal or informal education and
training system. Qualifications are made up of occupational standards for specific areas of learning units or
unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the application of
that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The unit of competency
or  National  Occupation  Standards  comprising  generic  and  technical  competencies  an employee  should
possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector. 

Competency is  defined in  terms of  what  a  person is  required to  do (performance),  under what
conditions it is done (conditions) and how well it is to be done (standards). It can be broadly categorized into
foundational,  practical and reflexive competencies.  Generic competencies are considered essential  for a
person  to  participate  effectively  in  the  workforce,  whereas  technical  competencies  are  an  individual’s
knowledge and expertise in the specific group task and its processes and its rules and regulations. 

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is
further broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner
and the evaluation is to be done by the teacher or trainer.

PSSCIVE which is part of NCERT New Delhi is mandated by Government of India as a apex R&D
Institute for Vocational Education. The institute has taken up development of Curriculum and course-ware for
NSQF Level 1 (class 9) to Level 1 (class 12) to introduce vocational  courses in Secondary and senior
secondary schools in of the country.

The above curriculum on Electronics Technology is developed by a team of  experts deputed by
Directorate of Vocational Education and Training, Mumbai, Maharashtra and vetted by PSSCIVE faculty and
coordinator. It is expected that the student workbook and teacher guide will be developed soon to start the
course from this academic year 2015-16.

Dr. R. B. Shivagunde
Joint Director and Head 

PSSCIVE Bhopal 
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Introduction

The  National  Skills  Qualification  Framework  (NSQF)  developed  by  the  Ministry  of  Human  Resource
Development (MHRD), Government of India is a descriptive framework that provides a common reference for
linking  various  qualifications.  It  is  used  for  setting  common  principles  and  guidelines  for  a  nationally
recognized qualification system covering Schools, Vocational Education and Training Institutions, Technical
Education Institutions, and Universities/Colleges.

The NSQF organizes qualifications according to a series of levels of knowledge and skills. These levels are
defined in terms of  learning outcomes  i.e.,  the  competencies (knowledge,  skills  and attitude)  which the
learners must possess regardless of whether they were acquired through  formal, non-formal or informal
education and training system.  Qualifications are made up of  occupational standards for specific areas of
learning units or unit of competency. Units of competency are the specification of knowledge and skill and the
application of that knowledge and skill to the standard of performance expected in the workplace. The Unit of
competency or National Occupation Standards comprising generic and technical competencies an employee
should possess are laid down by the Sector Skill Council of the respective economic or social sector.

The competency based curriculum is broken down into coherent parts known as Units. Each unit is further
broken down into knowledge and skills on the basis of which evidence is to be provided by the learner and
the evaluation is to be done by the teacher or trainer. 

After successful completion of this course from Level 1 (Class 9) to level 4 (Class 12), students will be able
to  perform job  role  of  Web Developer. Student  can  also  go  for  higher  education  in  degree  courses  in
engineering and science science stream.
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About the Sector

The discovery of  electricity is one of  the greatest achievements of man. Its use has made our lives so
comfortable that,  today, scientists in all  countries are trying their utmost to use it  more and more for all
purposes.

Electricity has helped to remove darkness and increase human activity. Powerful lights are used in factories,
schools, hospitals and in all  other dark places where men have to work for the benefit  of  others or for
themselves. Men are able to go anywhere even in the darkest of nights.

Electricity has also enabled men to increase the production of their goods. Huge machines are operated in
large  factories  with  the  help  of  electricity  for  the  manufacture  of  useful  goods.  These  machines  work
ceaselessly and produce enormous quantities of goods, which are distributed throughout the world, for the
comfort of people in all parts of the earth.

Electricity has become quite common in today’s world. Everybody loves what it can do and loves the level at
which it is being used. The street lights work on electric current. Fans in the court, office rooms, homes, etc.
all work on electricity. Trains and trams too run on the power on electricity. Hence electricity is no longer a
strange thing. 

We  need  human  resource  for  repairing  and  maintenance  of  electrical  and  electronics  devices.  This
curriculum  is  for  the  technician  doing  repair  and  maintenance  of  electrical  gadgets.  After  successful
completion of level-I, the students will be able to understand the fundamental of Electricity and Electronics,
after  the completion of  level-II  the students will  be able to perform the job role of Domestic Appliances
Technician,  after  the  completion  of  level-III  the  job  roles  of  Wireman  ,Home  Appliances  Technician
,Electrician Helper ,  House Wiring Technician  ,and after the completion of level-IV the job roles of  Field
Technician-Industrial  &  Commercial  wiring,  Home  Electric  Technician,  D.G.Set  Operator  ,House  Wiring
Technician,  Electrician,  Panel  wiring  Technician,  Maintenance  Operator-LT &  HT  Substation,  Owner  of
Electrical Wiring accessories shop.   After completion of all the levels the students can select the vocation of
his choice or  pursue higher studies including diploma, graduation,  post-graduation or obtain specialized
diploma in any of the job roles to become supervisor in the industry.
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Objectives of the Course

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide an over all view of the Fundamentals of Electricity, Electronics and Measurements and 

Electronics workshop 

• Workshop practice provides the safety measures of equipments and electricity and awareness of 

workshop layout. 

• To provide reading of voltage, current along with various laws. 

• To provide the concept of atomic structure along with active and passive components and its uses. 

• To provide an overview of the Fundamentals of Analog and Digital Electronics, Electronic Power 

Supplies, Storage Battery and Soldering of Electronic circuits. 

• To provide the knowledge of active components construction and its working. 

• To provide the knowledge of digital fundamentals and its application. 

• To provide the concept of power supply and its uses. 

• To provide the concept of soldering techniques. 

• To provide the knowledge of SMD components and its mounting on PCB and testing of SMD 

components 

• To provide the knowledge concept of logic adder, substractor and flip flop along with A to D 

converters. 

• To provide the knowledge of DTH Installation and its working function. 

• To provide the knowledge of working of digital CRO and its applications. 

• To provide an overview of Computer Hardware maintenance and troubleshooting. 

• To provide the concept of microprocessor block diagram, working function along with its application. 

• To provide the knowledge of solar system and its applications. 

• To introduce power electronics components and characteristics 

• To provide the concept and working function of UPS and Inverters. 

• Upon completion of this course, students will be able to: Designing, Troubleshooting and rectifying 

the Computer Network. 
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Classroom Activities: Classroom activities are an integral part of this programme and interactive lecture
sessions, followed by discussions should be conducted by trained teachers. Teachers should make effective
use of a variety of instructional aids, such as Videos, Colour Slides, Charts, Diagrams, Models, Exhibits,
Handouts, Recorded Compact Discs, etc. to transmit knowledge in projective and interactive mode.

Practical Activities: Activities that provide practical experience through case based problems, role play,
games, etc. and practical exercises using props, tools and equipment should be regularly organized off-the-
job  and  on-the-job.  Equipment  and  supplies  should  be  provided  to  enhance  hands-on  experiences  to
students  in  the  chosen  occupation.  Trained  personnel  should  teach  specialized  techniques  such  as
dismantling and assembling of computer parts, servicing of computers, operating Web programming, etc.

On-the-Job Training: On-the-job training (OJT) occurs whenever more experienced employee or supervisor
teaches less experienced person on how to do one or more tasks of  a job.  The training utilizes actual
equipment and materials. OJT should be undertaken in a structured manner with a training plan under the
supervision of an experienced trainer or supervisor. A training plan that reflects tasks to be performed and
competencies to be imparted should be prepared and signed by the student, teacher, and supervisor at the
workplace for training of the students in the organization/industry. The trainer should break down all the steps
of the job and train the students as per the training plan. In a structured OJT, the following steps should be
followed: 

Step 1: The Instructor or the trainer tell, show, demonstrate, and explain. The trainer gives an overview of
the  task  while  explaining  the  constructional  details  and  use  of  the  tools,  equipment,  materials,  etc.  in
performing the tasks. 

Step 2: The Instructor or the trainer demonstrates each step in detail, actually doing the steps of the task
and explaining each step,  one at  a time, while  the trainee watches.  The steps may not  necessarily  be
demonstrated  in  the  sequence  of  actual  operation,  as  sometimes  it  is  better  that  simple  tasks  are
demonstrated first  to build confidence. Showing finished products at each appropriate step will  help the
leaner understand what is required as outcome. While demonstrating, the trainer explains why each step is
done in the way it is done. 

Step  3: It  involves  direct  trainee  participation.  The  trainer  monitors  the  progress  on  a  checklist  of
competencies and offers feedback and pointers where and when needed. 

Step 4: The trainee practices with clearly defined targets for performance standards. 

Certification: Upon successful completion of this course, the State Education Board and the IT-ITeS Sector
Skill Council will provide a certificate to the student verifying the competencies acquired by the student. For
more details about SSC visit the website of NASSCOM at http://www.nasscom.in/itites-sector-skill-council.

http://www.nasscom.in/itites-sector-skill-council
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 1 (Class 9)

Sector: Electronics, Job Role: Electronics Technician, Electronics Component Tester, Digital

Electronics Laboratory Attendant, Storage Battery Technician, Soldering Technician

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide an over all view of the Fundamentals of Electricity, Electronics and Measurements and
Electronics workshop

• Workshop practice provides the safety measures of equipments and electricity and awareness of
workshop layout.

• To provide reading of voltage, current along with various laws.
• To provide the concept of atomic structure along with active and passive components and its uses.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 IT-ED-101 Workshop Practice 20 20 40

2 IT-ED-102 Basic Electricity 20 20 40

3 IT-ED-103 Basic Electronics (Elementary) 20 20 40

4 IT-ED-104 Electronic Components (Elementary) 20 20 40

5 IT-ED-105 Electrical and Electronics Measurements 20 20 40

Total Hours 100 150 200

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools
• Electronic Measurements

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ET-101: Workshop Practice

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory& Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with 
Electronics Workshop 
Practice

Overlook electronics workshop 
visually

Read various Dos and Don’ts in 
the Laboratory

Locate various entry and Exit 
points

Locate Notice Boards

Read out Lab / Workshop Rules

Discuss queries and doubts

Electronics Laboratory location, rules and 
regulations

Draw a Physical Layout Measure dimensions of 
laboratory, various furniture, entry
and exit

Draw a physical layout of 
laboratory on A3 size drawing 
paper

Show various setup on the layout 
such as:

Furniture

Equipment and Shop Outfit

Computer Installations

Fire and Safety Apparatus

Location of Measuring 
Instruments and study the 
Placement

Locate Lab Assistant Cabin

Locate power supply 
arrangement

Electronics Laboratory Layout

Introduce with various 
lab / workshop 
equipment

List various equipment, tools

List various registers

List various furniture

List various raw materials in lab

List the name of various 
electronic material

Electronics Laboratory tools, equipment and 
materials

Introduce Lab Power 
Supply

Locate laboratory power supply 
(DC)

Locate laboratory power supply 3 
Phase AC

Locate earthing

Demonstrate good earthing using
test lamp

AC DC Power supply 

Single Line Wiring Diagram
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Locate safety switchgears such 
as DP, TP, MCB, LCB, ELCB, 
Fuse etc.

Demonstrate safety switchgears 
such as DP, TP, MCB, LCB, 
ELCB, Fuse etc.

Demonstrate AC, DC power 
supply in the Lab

Measure various supply voltages

Draw a single Line Electrical 
Wiring Diagram of the workshop

Show various points in the wiring 
diagram

Introduce Safety 
Activities

Introduce workshop safety 
practice

a. Electrical safety

b. Handling safety

Introduce safety rules in the 
workshop

Introduce  fire safety measures in
workshop

Introduce electrical safety 
measures 

Introduce first aid measures

Demonstrate first aid 

Electrical Safety

Fire Safety

First Aid

UNIT CODE TITLE ET-102: Basic Electricity

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electricity Explain the concept of electricity and its 
importance

List the sources of electricity

Explain how electricity is generated

Electricity

Origin of electricity

Important of electricity

Generation of electricity

Basic electrical quantity List out and name the basic units of 
electrical quantity

Identify and draw the symbols for each 
electrical quantity

Define the various electrical quantity 
such as:

Voltage

Current

Power

Resistance

Basic  units, SI units

Basic electrical quantity – current, 
voltage, resistance, load, energy power, 
work

Definition, symbols, units, measuring 
instruments and use  of basic electrical 
quantities 
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Capacitance

Inductance

Introduce concept of Voltage and Current
measurement 

by voltmeter and ammeter 

List out the importance and use  of 
various electrical quantity

List out and name the measuring 
instruments required to measure the 
various electrical quantity

Introduce Household / Industrial 
Electricity Ratings 

Introduce basic laws 
and application

Name the basic laws 

Define the ohms laws and Kirchhoff 
current law

Sense voltage and current Using 
Galvanometer 

Connect meter for reading the voltage / 
current in the circuit 

Connect a simple DC series  circuit with 
Resistor, Power supply and voltmeter / 
ammeter arrangement

Verify the ohms law and interpret the 
result

Connect a simple parallel DC circuit with 
Resistor, Power supply and voltmeter / 
ammeter arrangement

Verify Kirchhoff’s Current  law and 
interpret the result

Verify Kirchhoff’s Voltage  law and 
interpret the result

Calculate the power consumed on 
various load

Interrelate Ohms Law  with Current, 
Voltage, Resistance, Power and Energy

Tabulate the Results

Conclude the relationship between 
electrical quantities

Basic laws – definitions of ohms law, 
Kirchhoff current law and Kirchhoff 
voltage law

Ohms law and its application

UNIT CODE & TITLE ET-103: Basic Electronics

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with atomic 
structure

Explain the concept of atom, proton, 
neutron and electrons

Introduce atomic structure with revolving

Atomic structure, proton, neutron and 
electrons
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electrons

Introduce with +ve 
charge and –ve charge

Concept of free electrons

Explain flow of electric current

Free electrons

Valance Electron

Flow of current through conductor and 
insulator

Introduce with impurities Introduce Doping

Study the concept of impurities for 
formation of semi-conductors

Intrinsic  and extrinsic semi conductors

Semi conductor materials (Silicon / 
Germanium and impurity addition)

Flow of current through semi- conductor.

Introduce with P-N 
Junction

Explain P-N Junction formation.

P-N Junction diode

Symbols of electronic component

Forward and reverse bias characteristics

Concept of leakage current

Heating of P-N Junction and heat sinks

P-N Junction formation.

P-N Junction diode

Identification of electronic component

Leakage current

Heat sink

UNIT CODE & TITLE ET-104: Electrical and Electronics Measurements

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Electrical
measuring instruments

Explain concept of Electrical measuring 
instruments such as:

Ammeter, Voltmeter, Multimeter, 
Galvanometer, LCR meter

Selection of range and type of supply 
(AC, DC) for measuring instruments

Measure quantity  of electric current, 
voltage, resistance, capacitance, 
inductance by using analog / digital 
meters

Demonstrate measurement of power 
and energy

Difference between AC and DC polarity.

Range of measuring instruments.

Reading of electric current, voltage, 
resistance by using analog / digital 
meters

Measurement of 
Electrical Quantity

Application of clamp meter for electrical 
measurements

Application of multi meter for various 
electrical quantities

Measurements of earth resistance

Verify proper earthing for a given 
electrical / Electronic set up

Use of Ammeter, Voltmeter, Multimeter, 
Clamp meter, Megger, etc.

Earth Testing

Introduce with CRO Introduce Cathode Ray Oscilloscope 
(CRO) 

State classification of CRO such as 
Analog and Digital 

Introduce CRO front and back panels 

Operating of Oscilloscope

Reading of wave form AC / DC 
frequency on Oscilloscope



NSQF Curriculum in Electronics Technology 14

Name functions of various controls 

Introduce CRO Probes and attenuator 

Introduce and demonstrate horizontal 
controls of CRO 

Introduce and demonstrate vertical 
controls of CRO 

Introduce trigger controls of CRO 

Introduce storage controls of CRO 

Introduce Function Generator

Name various controls of Function 
Generator and name the function of 
each control

Demonstrate connections of Function 
Generator to CRO

Demonstrate various signals on CRO 
display

Measure various parameters of the 
signals such as voltage, frequency, 
amplitude, DC level etc.
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Competency Based Curriculum for NSQF Level 2 (Class 10)

Sector: Electronics, Job Role: Electronics Technician, Electronics Component Tester, Digital

Electronics Laboratory Attendant, Storage Battery Technician, Soldering Technician

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide an overview of the Fundamentals of Analog and Digital Electronics, Electronic Power 

Supplies, Storage Battery and Soldering of Electronic circuits.

• To provide the knowledge of active components construction and its working.

• To provide the knowledge of digital fundamentals and its application.

• To provide the concept of power supply and its uses.

• To provide the concept of soldering techniques.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following 05 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ET-201 Basic Electronics (Advanced) 20 25 45

2 ET-202 Applied Electronics 15 10 25

3 ET-203 Digital Electronics (Elementary) 20 20 40

4 ET-204 Power Supply 20 20 40

5 ET-205 Soldering Techniques 25 25 50

Total Hours 200

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling tools

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ET-201: Basic Electronics (Advanced)

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 45 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 25 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce P-N Junction 
diode

Identify diode terminals

Read diode ratings

Test diode using multi-meter

Bias P-N Junction diode

Perform and verifyForward and reverse 
biasing

Plot VI characteristics in Forward and 
reverse bias

Identify pick inverse voltage

P-N Junction diode

Forward and reverse biasing

Characteristics of diode

Identify different types 
of diode

For a Zener diode:

Identify diode terminals

Read diode ratings

Testdiode using multi-meter

Bias P-N Junction diode

Perform and verify forward and reverse 
biasing

Plot VI characteristics in Forward and 
reverse bias

Identify Break down voltage

Identify Zener diode as a voltage 
regulator diode

Calculate voltage regulation

Zener diode

Zener characteristics

Zener as a voltage regulator

Introduce Bipolar 
Junction Transistor

Identification  of P-N-P and N-P-N BJT 

Identify terminals of BJT

Test BJT using multi-meter

Mount BJT on bread board

Bias BJT in CE, CB and CC 
configuration 

P-N-P and N-P-N transistor 
configurations

BJT construction and working principal

Function of   base, emitter and collector 
terminal.

Testing of BJT

Biasing concept

Introduce with JFET Identify JFET  by visual inspection 

Understand construction of JFET

Draw the symbol of JFET

Describe JFET

List types of JFET

Understand working principle  of  JFET

Connect JFET in simple circuit

JFET Symbol/ circuit diagram, 
characteristics, types, working, 
application and advantages
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UNIT CODE & TITLE ET-202: Applied Electronics

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 25 Hrs (Theory & Demonstration: 15 Hrs, Practical Hands on: 10 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with AC to DC
power supply

Introduce AC to DC conversion

Apply diode as a rectifier

Introduce filter circuits

AC and DC form of electricity

Diode as a rectifier

Application of filter circuits

Introduce Transistor as 
an amplifier

Introduce and demonstrate Single stage 
CE amplifier using BJT 

See, measure and plot waveforms of 
input and output 

Introduce and demonstrate RC coupled 
amplifier, plot input and output 
waveforms 

Apply CE configuration with feedback as
an Oscillator

Transistor as a amplifier

Building single stage amplifier

Multistage Amplifier

Coupling

 Introduction to Oscillator circuits

Introduce Power 
Amplifier

Introduce Power Amplifier such as Class
A, Class B and Class AB

Demonstrate a speaker output

State applications in consumer 
electronics

Power Amplifier

UNIT CODE & TITLE ET-203: Digital  Electronics (Elementary)

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce 

number systems

Introduce Binary, Decimal and 
Hexadecimal number system 

Convert number systems such as: 

Binary to Decimal, 

Decimal to Binary, 

Binary to Hexadecimal 

Hexadecimal to Binary

Familiarization of

Numbering Systems

Conversion of numbering

Systems

Introduce with digital 
logic gates

Introduce Basic gates such as a OR, 
AND, NOR, NAND, EXOR, EXNOR etc. 
Using IC type

Draw symbols of Logic gates

Verify Truth table of Logic gates

Construct basic gates using universal IC 
(NAND or NOR)

Logic Families

Awareness of logic symbols of various 
gates

Awareness of various types of logic ICs 
and its pin configurations

Introduce with Boolean 
Algebra

Testing different types of Logic Families 
and note down their pin configurations of
various logic families

Awareness of input output of logic gates

Handling of logic gates
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Simplify Boolean expression using 
Boolean Algebra Boolean algebra

Logic Families Perform demonstration on  Test and 
Handling  TTL logic family ICs

Test and Handling  TTL logic family ICs

Logic Families – Significance and Types,
Characteristic Parameters 

Transistor Transistor Logic (TTL) , 
Guidelines to Using TTL Devices 

Guidelines to Handling and Using CMOS
Devices 

Classification of Digital ICs 

Characteristics of TTL 
Gates

Perform demonstration on  Operation & 
Verification of various Characteristics of 
TTL Gates such as

• Low State Input Current

• High State Input Current

• Low State Output Voltage

• High State Output Voltage

• Input-Output transfer 
characteristics

Study of various Characteristics of TTL
Gates such as :

• Low State Input Current

• High State Input Current

• Low State Output Voltage

• High State Output Voltage

• Input-Output transfer 
characteristics

Logic Gates Perform demonstrations on operation & 
verification of Logic Gates such as AND, 
OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR, EX-
NOR Gates.

• Study of logic gates (AND, OR, 
NOT, NAND, NOR, XNOR). And 
verify truth table.

• To verify the truth table of XOR 
and XNOR by AOI logic.

• To verify operation of NAND and
NOR gates as universal gates.

• Verify 4 variables K-map.

Study of Logic Gates by Perfect 
Induction Method, such as AND, OR, 
NOT, NAND, NOR, EX-OR, EX-NOR 
Gates. 

Boolean algebra Perform demonstrations on operation & 
verification of various theorems by 
Perfect Induction Method, such as:

• Boolean algebra Theorems I to 
XVIII.

• De - Morgan's Theorems I & II

Study of various theorems by Perfect 
Induction Method, such as :

• Boolean Algebra 

• De - Morgan's Theorems 
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UNIT CODE & TITLE ET-204: Power Supply

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 40 Hrs (Theory & Demonstration: 20 Hrs, Practical Hands on: 20 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Power Supply Introduce AC power supply (Single and 
Three Phase 4 wire)

Connect and disconnect AC power 
supply in the laboratory

AC Power Supply

DC Power supply

Filters

Regulators

Introduce Transformer Introduce single phase Transformer and 
its construction 

Define Primary and Secondary Turns 
and Voltages 

State the relationship between Voltage 
and Turns ratio 

Introduce Isolation Transformer 

Draw a symbol and Show Primary and 
Secondary Windings 

Introduce Operating Principle of 
Transformer 

Introduce Step-up and Step-down 
Transformer 

Introduce Transformer Ratings 

State various applications of a 
Transformer 

Transformers 

Mutually induced EMF 

Rectifiers Introduce  to the half wave rectifier

Introduce  to the full wave rectifier

Introduce  to the bridge rectifier

Perform application of filter to half wave, 
full wave, bridge circuits

Plot graphs to compare application of 
filter for smoothing of wave form

Types of Rectifications

Awareness of graph for half wave, full 
wave and bridge rectifierSmoothing of 
DCAwareness of pulsating DC

DC Power Supply 
Regulator

Introduce to the Voltage Regulators 
using IC (7812, 7912)

Connect Rectifier circuit to a 
combination of 7812 and 7912

Construct the regulated power supply

Connect load resistance

Calculate Voltage Regulation

Plot Regulation characteristic

+12v, -12v Voltage Regulator and 
Voltage Regulation at various loads

Introduce Storage 
Batteries

Identify different types of Batteries 

Introduce Precautions while working with
a battery 

Test Battery terminals for polarity 

Clean battery poles 

Storage led acid battery
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Replace damaged battery poles 

State specification of Batteries

Perform charging and discharging of 
Batteries 

Test specific gravity with hydrometer 

Replace battery solution and use 
distilled water for battery maintenance

UNIT CODE & TITLE ET-205: Soldering Techniques

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 50 Hrs (Theory & Demonstration: 25 Hrs, Practical Hands on: 25 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Soldering
Techniques

Perform Inspection of solder board

Demonstrate and practice Soldering 
practice with soldering iron (25W)

Select solder gun with tip

Practice Use of Flux

Introduction of Soldering

Working of Soldering iron and soldering 
gun

Use of Flux

Introduce with Soldering
material

Inspect soldering joints 

Introduce and test Dry solder 

Inspect Good and bad joints 

Study Ratio of lead and tin

Dry solder

Good and bad joints

Ratio of lead and tin

Introduce with practice 
of soldering with various
watts of soldering iron

Practice Soldering of components with 
various soldering iron (watts)

Various soldering iron (watts)

Introduce with de-
soldering

Introduce De-soldering concept

Practice De-soldering using vacuum 
pump

Practice De-soldering using de-soldering
Vicks 

Introduce precautions while de-soldering

Use of De-solder pump / Dissolve wig

Introduce with soldering
station

Introduce Operation of soldering station

Perform Setting of Temperature controls 

Perform Setting of air controls

Practice Setting of various nozzles for 
soldering and de-soldering

Practice removing SMD components 
from PCB

Operating and applications of soldering 
station
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Competency Based Curriculum NSQF Level 3 (Class 11)

Sector: Electronicsa, Job Role: Computer Hardware Technician

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• To provide  the  knowledge  of  SMD components  and  its  mounting  on  PCB and testing  of  SMD
components

• To provide  the  knowledge  concept  of  logic  adder,  substractor  and  flip  flop  along  with  A to  D
converters.

• To provide the knowledge of DTH Installation and its working function.
• To provide the knowledge of working of digital CRO and its applications.
• To provide an overview of Computer Hardware maintenance and troubleshooting.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following 5 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ET-301 Electronic Components (Advanced) 30 35 65

2 ET-302 Digital Electronics (Advanced) 30 40 70

3 ET-303 Consumer Electronics 30 40 70

4 ET-304 Electronic Measurements 30 35 65

5 ET-305 Computer Hardware Maintenance 35 45 80

Total Hours 150 200 350

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading, Writing, Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill
• Handling Tools

Teaching and Training Methods:  Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ET-301: Electronic Components (Advanced)

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 65 Hrs (Theory & Demonstration: 30 Hrs, Practical Hands on: 35 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with SMD 
passive components

Identify SMD resistors, capacitors, diode

Test SMD resistors, capacitors, diode

Mount SMD components on PCB

Practice de-solderSMD components 
from PCB

SMD components

Testing of SMD components

Mounting of SMD components on PCB

Removing of SMD components from 
PCB

Introduce with SMD 
active components

Identify SMD Transistors, PNP, NPN

Test SMD Transistors, PNP, NPN 

Identification of SMD Transistors, PNP, 
NPN

Introduce with special 
diodes

Identify Photo diode, Varactor diode, 

Note diode ratings

Test for continuity and terminals

Connect a simple circuit and verify the 
operation

Photo diode, Varactor diode

Introduce with LED, 
Light dependant and 
Light Activated 
electronic components

Identify, test and mount different types of
LEDs

Identify, test and mount single and multi 
colour LEDs

Test 7 segment LEDs 

Identify, test and mount LDR, Photo 
Transistor 

Note ratings

Test for continuity and terminals

Connect a simple circuit and verify the 
operation

Testing and applications of LEDs

Applications of LDR, Photo Transistor

Introduce with special 
electronic components

Identify Thermistor, VDR

Note ratings

Test for continuity and terminals

Connect a simple circuit and verify the 
operation

Thermistor, VDR

Introduce with 
Operational Amplifier 
(OPAMP)

Identify IC 741 Terminals

Note ratings of IC 741

Draw a block diagram of IC 741

Connect terminals on a bread board

Verify operation as inverting amplifier

Introduce various application of OPAMP

OPAMP

Introduce Relays Introduce Relays Such as :

Armature Relays

Reed Relays

Electronics Relays
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Contactor

Relay Packages

PCB Relays

Lug-Terminal Relays

Socketed Relays

Introduce Relay Applications as NO / 
NOFF

Introduce with Timer 
(555)

Identify IC 555 Terminals

Note ratings of IC 555

Draw a block diagram of IC 555

Connect terminals on a bread board

Verify operation as simple timer

State various applications of  Timer

Timer (IC 555)

UNIT CODE & TITLE ET-302: Digital Electronics (Advanced)

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 70 Hrs (Theory & Demonstration: 30 Hrs, Practical Hands on: 40 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with 
Combination Circuits

Perform demonstrations on operation & 
verification of Combination Circuits such 
as:

1. Half Adder

2. Half Substractor

3. Full Adder

4. Full Substractor

5. Bit Comparator

6. 2 Line to 4 Line Decoder 

7. Y = AB + CD + EF + GH 

8. Y = G (A + B + C + D)

Study of Combination Circuits such as

1. Half Adder

2. Half Substractor

3. Full Adder

4. Full Substractor

5. Bit Comparator

6. 2 Line to 4 Line Decoder

7. Y = AB + CD + EF + GH

8. Y = G (A + B + C + D)

Flip-Flops Perform demonstrations on operation & 
verification of various flip - flops using 
combinational circuits such as :

S - R Flip - Flop (using NAND / NOR)

Clocked S - R Flip Flop

J - K Flip  Flop

MS J - K Flip Flop

Clocked M S J - K Flip – Flop

Study of various flip - flops using 
combinational circuits such as :

S - R Flip - Flop (using NAND / NOR)

Clocked S - R Flip Flop

J - K Flip  Flop

MS J - K Flip Flop

Clocked M S J - K Flip – Flop 

Counters Perform Demonstrations on operation & 
verification of digital counters using 
dedicated circuits such as

Decade counter

Divide by 6 counter 9 counter

Symmetrical Divide by 10 counter

Study of digital counters using dedicated
circuits such as

Decade counter

Divide by 6 counter 9 counter

Symmetrical Divide by 10 counter

Programmable binary up counter
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Programmable binary up counter

Programmable binary down counter

Divide by 12 counter

Programmable binary down counter

Divide by 12 counter

Introduce with 
Multiplexer and De-
multiplexer

Perform Demonstrations on operation & 
verification of multiplexer and de-
multiplexer using combinational circuits 
such as :

4 line to 1 line Multiplexer

2 line to 4 line De-multiplexer

Study of multiplexer and de-multiplexer 
using combinational circuits such as :

4 line to 1 line Multiplexer

2 line to 4 line De-multiplexer

Introduce with 7 
segment display

Perform Demonstrations on operation & 
verification of 7 segment display and 
decoder/driver for different digits & 
decimal point :

Study of 7 segment display

Study of decoder driver

Study of 7 segment display and 
decoder/driver for different digits & 
decimal point :

Study of 7 segment display

Study of decoder driver

Introduce with Shift 
Register 

Perform Demonstrations on Shift 
Register

Test and Verify  Shift Register 

Serial-In Serial-Out Shift Register 

Serial-In Parallel-Out Shift Register

Parallel-In Serial-Out Shift Register

Parallel-In Parallel-Out Shift Register

Study ofShift Register

Serial-In Serial-Out Shift Register 

Serial-In Parallel-Out Shift Register 

Parallel-In Serial-Out Shift Register 

Parallel-In Parallel-Out Shift Register 

Bidirectional Shift Register 

Universal Shift Register 

Introduce with Data 
Conversion Circuits

Perform Demonstrations on D/A and A/D
Converters 

A To D Converter

Successive approximation method- 8 bit

Counter Comparator method   - 8 bit

D To A Converter

R-2R ladder network and current source 
method.

Binary Weighted Network method

Study of D/A and A/D Converters

A To D Converter

Successive approximation method- 8 bit

Counter Comparator method   - 8 bit

D To A Converter

R-2R ladder network and current source 
method.

Binary Weighted Network method

UNIT CODE & TITLE ET-303: Consumer Electronics

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 70 Hrs (Theory & Demonstration: 30 Hrs, Practical Hands on: 40 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with

DTH Installation

Identify the location for installing the 
Dish Antenna (LNB) as per the specific 
requirements

Drill and fix Dish Antenna (LNB)

Align it correctly using the satellite meter

Install set top box and check signal 
strength

     DTH Installation
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Connect set top box with TV

Introduce with Servicing
of DTH

Identify the fault responsible for 
unsatisfactory service by checking wire, 
signal strength, connectors, set top box

Check the AC mains output with the help
of multi-meter and check the external 
power supply

Rectify the problem and resume 
uninterrupted service to the satisfaction 
of client.

Fill the technical report of the fault found 
in the defective set top box and send to 
the L2 service centre where it will 
repaired.

Servicing and Fault finding in DTH

Introduce with LED / 
Smart / 3D / 4K HD TV 
Installation

Unpacking of LED TV from the carton

Select location for installation

Wall mount frame for installation

Connect signal cable / Internet 
connection properly

Demonstrate 3D glasses and internet on
LED TV.

LED / Smart / 3D / 4K HD TV Installation

UNIT CODE & TITLE ET-304: Electronic Measurements

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 65 Hrs (Theory & Demonstration: 30 Hrs, Practical Hands on: 35 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Multi-
meter

Identify and study of front panel of Multi-
meter

Introduce Types of Multi-meter – Analog 
and Digital

Measure voltage, current, leakage 
resistance, Continuity

Test Diode and Transistor

Multi-meter

Introduce with Digital 
storage CRO

Study block diagram of Digital storage 
CRO

Identify and study of front panel of Digital
storage CRO

Take output of function generator for 
different wave forms and measure 
voltage

Measure voltage and frequency for 
different wave forms on a dual trace 
Digital storage CRO

Tabulate the result

Digital storage CRO

Introduce with Function 
Generator

Operate Function Generator for various 
wave forms such as sine wave, square 

Function Generator
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wave, Trapezoidal wave etc.

Using CRO measure voltage level and 
frequency for various wave forms.

UNIT CODE & TITLE ET-305: Computer Hardware Maintenance

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 80 Hrs (Theory & Demonstration: 35 Hrs, Practical Hands on: 45 Hrs)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with the 
Computer system

Identify and list different types of 
Computers

List out the features and characteristics 
of different types of computers

Differentiate the features,specifications 
and application of different types of 
computer

Observe the working environment in 
computer lab

Types of computers – Desktop, Laptop, 
Notebook, All-in-One, Tablet

Features, characteristics, specifications 
and application of different types of 
computers

  Laboratory setup

Introduce with the parts 
of desktop computer 
system

Identify and list out the different parts of 
computer system

List out the features, types,

specifications and applications of 
different parts of computer system

Different parts of desktop computer 
system keyboard, mouse, CPU, monitor,
speakers

Features, types, specifications 
andapplications of different parts of 
computer system

Introduce 
withinput/output, 
peripheral and digital 
devices

Identify and make a list of various 
input/output devices, peripheral devices 
and digital devices attached to computer
system

List out the features, types,

specifications and applications of 
different input/output, peripheral and 
digital devices

Identify and list out the computer 
hardware for assistive technology

Concept of input/output and various 
input/output devices Peripheral devices 
and their Specifications

Features, types, specifications 
andapplications of input / output, 
peripheral and digital devices – Router, 
Modem, Printer, Scanner, Web cam, 
Microphone,

CD/DVD/ Blue ray drive

Secondary storage; cache memory; 
virtual memory

Introduce with the 
cables and connectors 
of computer system

Identify different types of cables and 
Connectors 

Observe the connections of computer 
system andperipherals with power 
supply

Various types of cables – power cable, 
monitor cables, network cables, USB 
cables, speaker cable, microphone 
connector, PS/2 connector, parallel port, 
serial port, External connections of 
computer system and peripherals by 
using cables and connectors

Mains power supply, UPS, Cables and 
connections, slots, hardware for 
assistive technology

Introduce with Central 
Processing Unit (CPU)

Draw the block diagram of CPU and 
label various parts of CPU

Components of CPU – control unit, 
arithmetic and logic unit and memory
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Explain that the main function of the 
CPU is to fetch and execute the 
Instructions

List out the recent, commercially 
available CPU’s, their characteristics, 
performance and application area

Functions of CPU

Different types of CPU, their 
specifications and performance

Introduce with memory Make a list of different types of memory 
used in computer system with its picture

Differentiate between primary and 
secondary memory

Explain the difference between RAM and
ROM

Explain different types of RAM and 
FLASH memory available

Observe RAM, ROM (BIOS chip) in the 
open Computer

Demonstrate how data is represented in 
the computer

Concept of memory in computer

Types of memory – primary and 
secondary memory

Data representation in the computer

Data – number, character, image, audio, 
video, sound

Primary memory – RAM, ROM

Unit of memory – bit, byte, kilobyte, 
megabyte, gigabyte, terabyte

Introduce with 
Assembling the 
computer 

Introduce the procedure of Motherboard 
Configuration and Installation.

Install processor in motherboard, 
processor fan connection, RAM 
Installation, Hard Disk & CD/DVD 
Connectivity

Perform Power Supply cabling

Perform cabling and fitting Front panel 
cabling

Update the BIOS Setup 

Installation of Motherboard

Installation of different parts of computer

Configuring BIOS setup

Introduce with 
Formatting Hard disk

Perform installation steps of:

Formatting Hard disk with FDISK 
command for Hard disk partitioning

Perform Disk management and 
Partitioning

FDISK command

Introduce 
withConfiguring and 
installing operating 
system and applications

Prepare the necessary hardware 
arrangements for Operating System 
Installation 

Install the Operating System Windows 
7 / 8 etc.

Install Device Drivers for peripheral 
devices.

Install the necessary plug-ins and other 
software’s. 

Perform Ghost utility for cloning Hard 
Disk / Partitions 

System and Application Software 
Installation

Cloning of Hard disk

Introduce with 
Managing and 
upgrading 

Alter the computer settings to best suit to
the user

Computer settings, power

management settings
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computerconfigurations Configure power management

Settings to minimize power consumption
as an environmentally sustainable 
measure

Conduct basic software installation and 
removal to improve computer capability

Install and upgrade system software, 
printer drivers and application

 Need of power management settings

 Procedure to install or remove Software

Process for online and off line upgrade

Introduce with Antivirus 
Installation

Need of Antivirus

Install and configure Antivirus

Register the antivirus license online

Introduce various working function of 
antivirus

Perform whole computer scanning and 
removable disk scanning and all internet 
security tools such as

spam folder checking

Spyware and Malware removal

System volume information

Perform Updating process of antivirus

Difference between virus and antivirus

Virus removal process

Introduce with 
Computer 
Troubleshooting and 
Maintenance

Troubleshoot and Rectify the problems 
according to the symptoms such as:

• Continuous beep

• Disk boot failure

• No Display

• CMOS checksum error

• Power failure

Troubleshooting and rectifying the 
problems occurring in computer system

Fault finding in computer system

Preventive Maintenance of Computer 
System

Introduce Annual 
maintenance Contract 
(AMC) concept

Introduce AMC

Study the contract conditions

Review an AMC in practice

AMC Concept
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Competency Based Curriculum NSQF Level 4 (Class 12)

Sector: Electronics, Job Role: Microprocessor Laboratory Attendant, Solar Electronics Technician,

UPS Technician,  Network Technician

Objectives:

Upon completion of this course, students will be able to:

• To introduce power electronics components and characteristics 
• To provide the concept of microprocessor block diagram, working function along with its application.
• To provide the knowledge of solar system and its applications.
• To provide the concept and working function of UPS and Inverters.
• Upon completion of this course, students will be able to: Designing, Troubleshooting and rectifying

the Computer Network.

Course Structure: This course (vocational qualification package) is a planned sequence of instructions 
consisting of the following 5 modules, called as Units.

Sn Unit Code Unit Title Theory Practical Total

1 ET-401 Power Electronics 50 50 100

2 ET-402 Solar Electronics (Installation of Solar Panel) 30 40 70

3 ET-403 Microprocessor 30 50 80

4 ET-404 Computer Network Maintenance 40 60 100

Total Hours 350

RELEVANT SKILLS (Generic)
• Reading skill

• Writing skill

• Communication skill

• Language skill

• Behavioral skill
• Observation
• Listing skill

• Handling tools

Teaching and Training Methods: Theory with Demonstration and Practical Hands on

Location for Training: Classroom and Practical Laboratory
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UNIT CODE & TITLE ET-401: Power Electronics

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 100 Hours (Theory: 50 Hours, Practical Hands on: 50 Hours)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce with Power 
Electronic components

Identify Power diode, DIAC, UJT, TRIAC,
SCR, IGBT and power MOSFET

Draw symbols of Power Electronic 
components and prepare a chart

Note ratings

Test for continuity and terminals

State applications of Power electronic 
devices

Power diode, DIAC, UJT, TRIAC, SCR, 
IGBT and power MOSFET

Study of characteristics 
of power electronics 
devices

Connect the power electronics device as 
per the circuit diagram

Note Readings of various electrical 
quantities in the given tabular form

Plot VI characteristics and conclude 
switching performance of the given 
component Such as 

a. Power diode

b. DIAC

c. UJT

d. TRIAC

e. SCR

f. IGBT

g. Power MSFET 

Switching characteristics of power 
electronic devices

Introduce SCR turn-off 
methods

Introduce Class A to Class F SCR turn-
off methods

Demonstrate SCR turn-off using power 
electronics trainer

SCR turn-off methods

Triggering of SCR Introduce UJT triggering of SCR

Introduce pulse transformer for triggering
pulses

Demonstrate firing angle and conduction 
angle

Introduce Synchronisation of trigger 
pulses

Tabulate readings for various values of 
firing and conduction angle

Demonstrate selection of resistance R to 
get the required frequency of triggering 
pulses

Triggering of SCR

Control of AC circuit 
using DIAC and TRIAC

Introduce AC voltage control circuit using
DIAC and TRIAC 

Connect the circuit and demonstrate AC 
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voltage control

Draw waveforms and explain the concept

State applications

Introduce with UPS and 
Inverter

Familiarize UPS and Inverter front panel 
control

Install UPS & Inverter

Draw block diagram for online and offline
UPS

Block diagram of UPS

Types of UPS

Installation Tips of UPS and Inverter

Introduce with UPS 
connections

Construct and test the UPS Power 
Rating

Connect Offline UPS to a computer 
system

Connections of 1 phase UPS 

Connection of Offline UPS 

UNIT CODE & TITLE ET-402: Solar Electronics (Installation of Solar Panel)

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 70 Hours (Theory: 30 Hours, Practical Hands on: 40 Hours)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Understanding 
installation and material 
usage procedure

Understand the customer requirement on
installation 

Ensure that all appropriate materials are 
available during installation time 

Ensure that the installation meets the 
local building rules and regulations 

Ensure to disconnect PV module from 
any electric sources such as batteries, 
inverters, etc., before working on the 
module 

Check that the module is defect free 
before installing 

Ensure to take specified measures such 
as fire resistance, corrosion resistance 
for the module during installation

Basics on solar energy and power 
generation systems.

Energy storage, control and conversion.

Basic electrical system and functioning.

Tools involved in installation of system.

Quality and process standards.

Assessing mounting Understand the type of mounting and 
other accessories required 

Assess the degree of inclination and 
angle of tilt of PV module for the specific 
area, locality or region to enable the 
system absorb maximum annual sunlight

Ensure that sunlight falls perpendicular 
to the PV module to absorb maximum 
energy 

Ensure that panels are mounted in a 
place where there is no shade at any 
time of the year 

Ensure that mounting is strong to 
withstand wind, rain, etc. 
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Ensure that any special construction 
requirement for mounting is done by 
following acceptable quality standards, 
especially, in rooftop installations 

Use approved tools for mounting 

Set the mounting fixture firmly at the 
desired location 

Installing the panel Remove packaging of the solar panel 
carefully 

Handle the panels carefully without 
damaging the material 

Take safety measures and wear 
protection gear such as gloves to avoid 
shock / injuries while handling modules 

Cover the module with opaque material 
while installing to avoid any current 
generation 

Ensure that junction box in covered 

Do not disturb or disassemble any part of
the module part during installation 

Take necessary precautions for fire 
resistance of modules 

Use recommended material of solar 
cable and plugs for electrical connection 

Install spare fuse to avoid any short 
circuits as per company policy 

Mount the module on the fixture with the 
mounting rails using bolts and nuts 

Ensure that the panels are mounted 
firmly

Solar panel Installation

Connecting the system 
and check for 
functioning 

Use the cables to connect multiple PV 
modules in combination to generate the 
desired voltage and current 

Choose type of connection, i.e., series or
parallel, as per design 

Use recommended cable to generate 
maximum voltage 

Check the maximum system voltage as 
per the installation and follow adjustment
measures accordingly to match output 
requirement 

Ensure that the modules are grounded 
as specified 

Connect the system and check for 
functioning 

Escalate for any issues faced during the 
functioning of the system 
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UNIT CODE & TITLE ET-403: Microprocessors

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 80 Hours (Theory: 30 Hours, Practical Hands on: 50 Hours)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce 
Microprocessors 
Architecture 

Introduce Block Diagram of 8085 
microprocessor

Familiarization with its hardware, 
commands and operation of 8085 
microprocessor trainer kit

Dos & Do not with trainer kit

Safety precautions while using 8085 
microprocessor trainer kit.

Introduce 8085 microprocessor IC pin 
outs and signals, address, data and 
control buses.

Basics of 8085:

Basic 8085 microprocessor architecture 
and its functional blocks

8085 microprocessor IC pin outs and 
signals, address, data and control buses

8085 features 

Interrupt system of 8085 

Stack and subroutine

Types of memory and memory 
interfacing 

Decoding techniques – absolute and 
partial 

Mapping techniques – I / O mapped I / O 
and memory mapped I / O 

Serial I/O lines of 8085 and the 
implementation asynchronous serial data
communication using SOD and SID

Introduce 
Microprocessors 8085 
instruction set

Introduce Op-Code sheet

Differentiate 1 byre, 2 byte and 3 byte 
instruction.

Write small program using data transfer 
group of instruction & execute the 
program and check register content. 

Write small program using Arithmetic 
group of instruction & execute the 
program and check register content. 

Write small program using Logical group 
of instruction &Execute the program and 
check register content. 

Write small program using Program 
control group of instruction & execute the
program and check register content.

Write small program related to compare 
instruction& execute the program and 
check register content.

Write small program related to Stack 
instruction & execute the program and 
check register content

Programming with 8085:

Basic instruction set

Types of Instructions

Types of addressing modes

Timing states, machine cycles and 9 
instruction cycles

Instruction Timing diagram and interrupt 
process and timing diagram of interrupt 
instruction execution.

Introduce Programming 
in Assembly Language 

Write program & Execute on Addition of 
two 8-bit numbers with programs based 
on different addressing modes of 8085.

Write program &Execute on Subtraction 
of two 8-bit numbers with programs 

Programming with 8085:

Assembly language programming.

Looping, counting and indexing 
operations related programs 
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based on different addressing modes of 
8085.

Write program & Execute on Addition of 
two 16-bit numbers. (Using 2’s 
complement method, also programs 
which access numbers from specified 
memory locations.)

Write program & Execute on Subtraction 
of two 16-bit numbers. (Using 2’s 
complement method, also programs 
which access numbers from specified 
memory locations.)

Write program & Execute on Addition and
subtraction of two 16-bit BCD numbers. 
(Using DAA instruction.)

Write program & Execute on 
Multiplication of two 8-bit numbers using 
the method of successive addition and 
Shift & add.

Write program& Execute on Division of 
two 8-bit numbers using the method of 
successive subtraction and shift & 
subtract

Write program & Execute on Block 
transfer and block exchange of data 
bytes.

Write program & Execute on finding the 
smallest and largest element in a block 
of data.

Write program & Execute on arranging 
the elements of a block of data in 
ascending and descending order.

Converting 2 digit numbers to their 
equivalents. a) BCD to HEX and b) HEX 
to BCD

Stacks and subroutines operations 
related programs 

Conditional call and return instructions 
operations related programs

Debugging programs

Introduce Interfacing 
Devices  

Generating delays of different time 
intervals using delay subroutines and 
measurement of delay period on CRO 
using SOD pin of 8085A.

Write program and execute using trainer 
kit on traffic light control.

Write program and execute using trainer 
kit on Keyboard.

Write program and execute using trainer 
kit on LED Matrix.

Write program and execute using trainer 
kit on Stepper Motor interface.

Write program and execute using trainer 
kit on seven segment display.

Basics of 8255 PPI

Block diagram, Pin description and 
Interfacing of 8255(PPI) with 8085

To Study the interfacing and 
programming of keyboard, display, Traffic
light control, Seven segment display, 
Stepper Motor Control, LED Matrix, ADC 
and DAC to 8255.
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UNIT CODE & TITLE ET-404: Computer Network Maintenance

UNIT DESCRIPTOR

DURATION 100 Hours (Theory: 40 Hours, Practical Hands on: 60 Hours)

LEARNING OUTCOME PERFORMANCE CRITERIA RELEVANT KNOWLEDGE

Introduce Basics of 
Computer Network

Describe in brief concept of: Computer 
Networks

Introduce Advantages / Disadvantages of
Networks

Introduce Network Architecture

Introduce Basic Network Terminologies 
such as:

Data, Data rate, Baud rate, Bandwidth, 
Node / Workstation

Basic concepts of Networking

Advantages and Disadvantages of 
Computer Networking

Network Architecture: Peer-to-Peer 
Network, Client-Server

Introduce Network 
Topologies

Draw a layout and Identify Network 
Topology:

Bus Topology

Ring Topology

Star Topology

Mesh Topology

List out advantages and disadvantages 
of Topologies

Identify and demonstrate the Network 
topology in practice

Topologies used in Network

Introduce Types of 
Computer Network

Introduce Types of Network according to 
geographical area:

Local Area Network (LAN)

Metropolitan Area Network  (MAN)

Wide Area Network (WAN)

Draw a Physical Layout of LAN, MAN, 
WAN

Compare LAN, MAN, WAN with each 
other

Types of Network

Specific arrangement of nodes as per the
geographical area.

Introduce with the tools 
and components used 
in Computer Network

Identify and demonstrate use of crimping
tool, Punching tool, Cable Tester

Hands on punching of various types of 
connectors 

i. RJ-45 

ii. RJ-11 

iii. BNC 

iv. Fibre optic 

Identify and configure switch, bridge, 
router

Install and configure Wi-Fi routers

Perform straight and cross cabling

Cable crimping

Cable Testing

Installation of Switch, Bridge, Router

- Wireless: Radio waves, Infrared, 
Microwave, Bluetooth, Wi-Fi etc.

Cross and straight cabling
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Transmission media Understand & work on different types of 
Bounded / Guided media 

Describe physical layout of various 
cables and their usage: 

i. Coaxial cable 

ii. Twisted Pair Cable 

iii. Fibre Optic Cable 

List out advantages and disadvantages 
of Bounded / Guided media

Understand & work on different types of 
unbounded / unguided media

Describe unguided media and their uses:

i. Terrestrial Microwaves 

ii. Radio Waves 

iii. Satellite 

iv. Wireless Communication 

List out advantages and disadvantages 
of unbounded / unguided media

Bounded / Guided media

Construction of Cables used in network

Unbounded / Unguided media

Configuration of Unguided media

Installation of Ethernet 
card

Identify NIC

Perform attachment of NIC on the 
motherboard

Install and configure device drivers of 
NIC

Installation of Ethernet card

Introduce Network 
Protocol

Introduce Network Protocols:

TCP/IP, HTTP, FTP, IPX/SPX etc.

Identify and Configure IP address 
according to nodes / workstations in the 
network

Identify Classes of IP address

Perform Manual IP addressing

Perform Dynamic IP Addressing-

Perform DHCP configuration

Network Protocol

IP addressing

DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol)

Sharing of resources in 
network

Configure the Network in workgroups, 
Wi-Fi.

Share Resource’s such as Printer, 
Scanners and HDD etc.

Introduce and demonstrate File server, 
Print server, Mail server etc

Files, Folders, Printer, Scanner Sharing 
in network

File server, Print server, Mail server etc

Introduce OSI Model 
and TCP/IP Model

Introduce OSI Layers:

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

OSI model

Difference between OSI and TCP/IP 
Model
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Data Link Layer

Physical Layer

Compare OSI and TCP/IP Model

Awareness of Cyber 
crime and cyber laws

Work on Shared files, folders, drive 
hacking

Introduce Email hacking

Awareness of Cyber crime and cyber 
laws, places of cyber crime.

How it occurs, who does it, effect of 
cyber crime on the digital word

Network 
Troubleshooting and 
Maintenance

Identify and troubleshoot the problems 
occurred in Network according to the 
symptoms such as:

Switch not working

Wrong cable crimping

Looping

Duplicate IP / computer name

Power failure

Network slow down

Diagnosing and rectifying the problems 
occurred in Network.
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Assessment Guide

Assessment is a process used for determining an individual's progress or level of mastery/competence in an
occupational area. It may be formative (continuous) and/or summative (final). It is a process of collecting
evidence and making judgment about the extent to which a person demonstrates the knowledge and skills
set out in the standards or learning outcomes of a unit of competency.  Assessment should be done on the
basis of information or evidence about the individual’s ability against clearly stated objectives or standards.  A
diversity of assessment methods is required to achieve the multiple purposes and to satisfy the requirements
of competency based assessment. Appropriate evidence is to be collected from activities that can be clearly
related to the Units of Competency. It should cover all the elements and performance criteria/indicators in the
competency standards.  Student’s achievements should  be assessed by  using the following  methods of
assessment.

Sn Method of Assessments Weightage Evaluator

1 Written test 30 Marks Teacher

2 Practical test 30 Marks Certified Assessor #

3 Oral test/viva voce 10 Marks Teacher/External Examiner

4 Portfolio 10 Marks Teacher

5 Project 10 Marks Teacher/Trainer

6 Direct Observation  10 Marks Teacher/Trainer

Total 100 Marks

# Assessors will be certified by the State Education Board. 

1. Written test: It allows candidates to demonstrate that they have the knowledge and understanding 
of a given topic.

2. Practical test: It allows candidates to demonstrate application of skills in simulated or real work 
conditions against competency standards (skill and academic standards). 

3. Oral test/viva voce: It allows candidates to demonstrate communication skills and content 
knowledge. Audio or video recording can be done at the time of oral test or viva voce.

4. Portfolio: It is a compilation of documents that supports the candidate’s claim of competence that 
was acquired from prior learning and experience. Documents (including photo’s, newspaper 
articles, reports, etc.) of practical experience in the workplace or the community and photographs of
the products prepared by the candidates related to the units of competency should be included in 
the portfolio. 

5. Project: Projects (individual or group projects) are a great way to assess the practice skills on a 
deadline, but these should be given on the basis of the capability of the individual to perform the 
tasks or activities involved in the project. Projects should be discussed in the class and the teacher 
should periodically monitor the progress of the project and provide feedback for improvement and 
innovation. 

6. Direct Observation – Direct observation requires a considerable degree of commitment from the 
observer and those being observed. Employability skills evaluation listed below in the table should 
be evaluated through direct observation by the teacher/trainer and appropriate records should be 
maintained for transparency in evaluation.
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List of Recommended Books

1. Electrical Studies for trade, Stephen L. Herman 

2. Electronic Principles by Albert Malvino 

3. Digital  Electronics,  Principles,  Devices  and  Applications,  Anil  K.  Maini,  Defence  Research  and

Development Organization (DRDO), India 

4. Power Electronics, Muhammad H. Rashid 

5. Digital Eletronics, B.Ram 

6. Microprocessor, Gaokar 

7. Industrial  Electronics  for  Engineers,  Chemists,  And  Technicians,  Daniel  J.  Shanefield,  Rutgers

University 

8. Troubleshooting, Maintaining & Repairing PCs, Stephen J. Bigelow, McGraw Hill Education (India) 

9. Computer Network, Andrew S. Tenenbaum 
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List of Tools, Equipment and Materials

1. Space requirement – Classroom 400 sq.ft. (02 No.)
Electronics Lab 1– 1000 sq.ft. (01 No.)
Digital Electronics, Computer Hardware and Networking Lab 2- 1000 sq.ft. (01 No)

2. Power Supply – 1 phase 5 KW per Lab 

3. Tools
1. Basic and Applied Electronics Lab –

Sn Specification Quantity

1. Neon tester 500 V. 25

2. Connecting screwdriver 100 mm 25

3. Soldering iron 25 W. 240 V. 15

4. Electronics Tool Kit  set (set of 5). 15

5. Insulated side cutting pliers 150 m 15

6. Insulated combination pliers 150 mm 15

7. Long nose pliers 150 mm 15

8. Tweezers 100mm. 15

9. Digital Multimeter 25

10. Electrician knife 15

11. Soldering Iron Changeable bits 25 W 15

12. Solder - De soldering Station 5

13. Crimping tool (pliers) 5

14. Allen key set (set of 9) 5

15. Magneto spanner set 5

16. Continuity tester 5

17. Soldering iron 10W 10

18. IC plucker 2

19. CRO(Minimum 20MHz Dual Trace with CT) 2

20. Function Generator (Up to MHz with all Functions) 2

21. Dimmerstat (0-300 V) 2

22. Audio Amplifier systems with Equalizer, Speaker and microphone 2

23. Galvanometer 2

24. Magnifying Glass etc 2

25. DVD / Blue Ray player 2

26. Digital Frequency Meter 1
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27. A .F. Signal Generator 2

28. Solar panel for light 1

29. Solar Power Supply Equipment 1

30. Alphanumeric rolling display 1

31. Wattmeter 1

32. Digital IC trainer kits 10

33. Analog, Digital, Power Electronics, Microprocessor trainer kits 10

34. DC regulated power supply(0-30)V ,1A 10

35. Electronics Test Bench 10

36. Dual channel DSO 60MHz 2

37. OPAMP Trainer Kit 10

38. Digital energy meter 1

39. Digital power meter 1

40. Resistive, capacitive & inductive load banks 3 each

41. Kits showing magnetic effects 2

42. Power Electronics Trainer Kit 10

43. Opto Electronics Trainer Kit 5

44. LCD Projector 1

45. Air Conditioner 2 tone each 4

46. Microprocessor 8085 Kit 10

47. Computer trainer kit 5

48. UPS/Inverter trainer kit 2

49. Electrical Work Bench 3

2. Digital Electronics, Computer Hardware and Networking Lab –

Sn Specification Quantity

1. Server Computer (Tower Model) 1

2. Server Computer (Rack mount Model) 1

3. Desktop Computer Latest Configuration 25

4. SMPS Trainer kit 2

5. Laptop, Notebook , TABLET 1

6. Printers: Laser 10

7. Dot Matrix Printer 02

8. Desk Jet Printer 02
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9. Network Printer 2

10. Scanner 2

11. 5KVA online UPS 2

12. Comuter Hardware and Laptop Repair Tool Kit Set 15

13. LCD/DLP Projector 1

14. Computer Spares: As required , LAN CARDS 15

15. Motherboards (of different make) 5

16. Cabinets 5

17. Processors (of different make) 5

18. Hard Disk (As required) 5

19. Optical Drives 5

20. LED Monitors 5

21. Computer Hardware Test Bench 10

22. Computer Hardware Trainer Kit 10

23. Web Camera 5

24. External Hard disk 5

25. External DVD Writer 5

26. Keyboards 5

27. Mouse 5

28. SMPS 5

29. Blue-Ray drive and player 2

30. Card Reader 2

31. Game video card 2

32. LAN Cards 2

33. LCD/DLP Projector 1

34. Wireless Network Adapter 2

35. Wireless Access Point 1

36. Router 1

37. Managed Layer 2 Ethernet Switch 24 port 1

38. Managed Layer 3 Ethernet Switch 24 port 1

39. LAN Trainer 1

40. Network Server Rack 1

41. LAN cable tester As required

42. Network cables – UTP As required
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43. Network Cables - Fiber As required

44. Multimode Fiber (MMF) Cable As required

45. Single Mode Fiber (SMF) Cable As required

46. Cat 5E, Cat6, Cat 7 cable As required

47. Power Meter 2 nos As required

48. Fiber Module – SX, LX Module As required

49. 24 port UTP jack panel As required

50. Fiber jack panel As required

51. RJ-45 connector As required

52. Single Mode Fiber (SMF) Cable As required

53. Cat 5E, Cat6, Cat 7 cable As required

54. CRO(Minimum 20MHz Dual Trace with CT) 2

55. Function Generator (Up to MHz with all Functions) 2

56. Digital Electronics Trainer 10

Note: Accessories as required.

FURNITURE and Other Equipments

Sn Specification Quantity

1. Teacher Tables, Chairs and Stools As required

2. White Board, Notice Board, Dust bins As required

3. Computer Tables As required

4. Computer Chairs As required

5. Printer Table As required

6. Class room chairs 30

7. Air conditioners (optional) 2

8. Modem / WI-FI Router 1

9. Telephone Line 1

10. Broadband Internet 1

11. Furniture for Server and Data Cabling As required

12. Shoe Rack 2

13. Water Cooler 2

14. Vacuum Cleaner 2

15. PVC Floor Mating As per Area

16. Proper Illumination system As per Interior
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Teacher’s Qualifications

Qualification, competencies and other requirements for appointment of Graduate Teacher (Electronics 
Technology) should be as follows:

Qualifications: Bachelor of Engineering / Technology in Electronics / Electronics and Telecommunication / 
Computer Engineering / Power Electronics.

Desirable: 2 year experience in registered industry

Minimum Competencies: Effective communication skills (oral and written), Basic Computing skills.

Age Limit: 18-37 years, relaxation to be provided as per Govt. Rules.

List of Contributors

1. Sh. M. V. Pilley, Head Master, Government Technical High school, Ulhasnagar, Dist. Thane
2. Sh. S. T. Khamgaonkar, Full Time Teacher, Government Technical High school, Vile Parle, Mumbai
3. Sh. Tribodh Tripathi, Consultant, Department of Engineering and Technology, PSS Central Institute

of Vocational Education, Shyamla Hills, Bhopal- 462 013
4. Sh. K. W. Khatavkar, District Vocational Education & Training Officer, Mumbai – DVET, Coordinator
5. Dr. Deepak Shudalwar, Asstt. Professor, Head, Computer Centre, PSS Central Institute of Vocational

Education, Shyamla Hills, Bhopal- 462 013 – PSSCIVE, Coordinator 
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Dr. Deepak D. Shudhalwar
Coordinator for Electronics Sector  
Working as  Assistant Professor in VE (Computer Science/Engg), Department of Engineering & Technology
at  PSS  Central  Institute  of  Vocational  Education   Bhopal.  He  has  more  than  20  years  experience  in
curriculum development, instructional material development and teacher training in Computer Science and
Information  Technology.  For  further  details  of  the  curriculum  please  contact  him  on  E-mail:
dipakds@yahoo.com, dds.ncert@nic.in 

mailto:dds.ncert@nic.in
mailto:dipakds@yahoo.com
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