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प्रसिद्धीिाठी बातमी 
जेव्हा भारतीय फुऱे िर्वदरू उमऱऱी: 

तापी िंग्रहातीऱ कापड व्यापारउद्योगातीऱ उत्कृष्ट नमुने १२५०-१८५०  

 

चरा, ७०० लऴाांऩलूीच्मा एका आश्चमयकायक जगात प्रलेळ करूमा, जेव्शा बायतीम काऩड शे 
जगाच्मा ऩलूय आणण ऩश्श्चभेकडीर देळाॊभध्मे व्माऩायारा चारना देण्मात अग्रस्थानी शोत.े 

व ती काऩडाच्मा भाराने बयरेल्मा नौका बायतीम फॊदयाॊऩावनू देळोदेळीॊच्मा 
फाजायऩेठाॊभध्मे जात शोत्मा आणण भागणीन वाय भार ऩोशोचलनू भाघायी मेत शोत्मा. 
 

छत्रऩती शळलाजी भशायाज लस्त वॊग्रशारम (CSMVS) मेथे आमोश्जत कयण्मात मेणाये 
‘जेव्शा बायतीम प रे वलयदयू प ररी’ शे प्रदळयन १२५० त े१८५० मा कारखॊडातीर 
अरौककक अळा काऩड व्माऩायावलऴमी वलरषण भाहशती ऩ यलते. श्जथे आऩल्माशून 
ऩणूयऩणे शबन्न अशबरुची, वॊस्कृती आणण चारीयीती शोत्मा त्मा देळाॊभध्मे ळतकान ळतके 
ननमायत केल्मा जात अवरेल्मा द शभयऱ बायतीम काऩडाॊच ेनभ ने आऩल्मारा मा प्रदळयनात 
ऩशामरा शभऱतीर. काराॊतयान,े शे बायतीम काऩड बायताच्मा स्लत्च्मा प्रादेशळक 
इनतशावाचा अशबभानास्ऩद आणण अनभोर बाग फनरे. त्मालेऱच ेशे काऩडाॊच ेप्रकाय 
खाव ननमायत कयण्मावाठी तमाय झारेरे अवल्मान ेबायतात आज त ेउऩरब्ध नाशीत. शे 
प्रदळयन छत्रऩती शळलाजी भशायाज लस्त वॊग्रशारमान ेताऩी वॊग्रशाच ेवॊस्थाऩक प्रप र 
आणण शळल्ऩा ळशा माॊच्मा वशकामायने आमोश्जत केरे आशे. बायतातीर उल्रेखनीम 
लस्त्रोद्मोगाॊची कथा आणण ऐनतशाशवक लायवा आऩल्माच देळात वलस्भतृीत जाऊ नमे, शा 
मा प्रदळयनाभागचा शेत ूआशे. 

 



प्रदळयनात आऩरी नजय ठऱकऩणे उठून हदवणाऱ्मा भोठ्मा आकायाच्मा प रझाडाॊच ेचचत्र 
अवणाऱ्मा  उत्कृष्ट चचॊट्झ ऩारभऩोयकड ेजाते, जे १७व्मा आणण १८व्मा ळतकात 
कोयोभॊडर ककनाऱ् मालय तमाय कयण्मात आरे शोते आणण ज्माने वॊऩणूय म योऩरा भोहशत 
केरे शोते. माशळलाम इॊडोनेशळमाच्मा फेटाॊलयीर ५ ते ६ भीटय राॊफीच्मा अत्मॊत आकऴयक 
अळा लॊळ ऩयॊऩयागत लस्त्राॊच ेउत्कृष्ट नभ ने मा प्रदळयनात ऩशामरा शभऱतीर. शी लस्त्र े

१३व्मा त े१६व्मा ळतकाच्मा व रुलातीच्मा काऱातीर आशेत. त्मा काऱात म योवऩमन 
व्माऩायी कॊ ऩन्मा व्माऩाय कयीत  नव्शत्मा ल भवाल्माॊखेयीज बायतीम काऩडारा जास्त 
भागणी आशे ल काऩड व्माऩायाची प्रभ ख लस्तू आशे शे त्माॊना अद्माऩ कऱरे नव्शते. 
‘चचॊटझवे’ ककॊ ला ‘कॎ शरको’ काऩडारा त्माच्मा वशज ध ता मेतीर अळा ग णधभाांभ ऱे आणण 
चभकदाय यॊगीत नषीकाभाभ ऱे म योऩभध्मे प्रशवद्धी शभऱारी; तय ग जयातभधीर द शेयी-
इकत येळभी ऩटोरा काऩडान ेआग्नेम आशळमातीर याजे आणण व रतानाॊलय जाद ूकेरी. 
 

प्रदळयनारा बेट देणाऱ्माॊना इश्जप्तभधीर वध्माच्मा कैयोजलऱीर प स्तातभध्मे 
उत्खननात वाऩडरेरे द शभयऱ काऩडाच ेत कड ेतवेच जऩानच्मा डशेभमो ककॊ ला 
वयॊजाभदायाॊनी चशा वभायॊबात लाऩयल्मा जाणाऱ् मा प्रनतश्ष्ठत ‘वयवा’ नालाच्मा वऩळव्मा 
आणण आच्छादने माॊच ेनभ ने ऩाशण्माची वॊधी देखीर शभऱेर. एकेकाऱी म योवऩमन 
खानदानी रोकाॊभध्मे अत्मॊत रोकवप्रम अवरेल्मा व ॊदय काश्भीयी ळारी ऩाहशल्माशळलाम 
मा प्रदळयनातून फाशेय ऩडू नका. मा ळारी त्माकाऱात प्रचॊड रोकवप्रम शोत्मा. नेऩोशरमनची 
ऩहशरी ऩत्नी वम्रासी जोवेकपन माॊच्माकड ेअळा कभीतकभी ६० ळारी शोत्मा. 
 

ऩश्श्चभेकडीर बायतीम काऩडाची रोकवप्रमता आणण लाढत्मा भागणीच ेअवे ऩरयणाभ 
झार ेकी १९व्मा ळतकाऩमांत म योऩभधीर चगयण्माॊनी बायतीम फनालटीच्मा काऩडाॊच े
अन कयण कयण्माच ेभागय ळोधनू काढरे. त्माभ ऱे काऩड उत्ऩादनाच ेमाॊत्रत्रकीकयण झारे. 

अळा प्रकाये बायतीम काऩडान ेऔद्मोचगक क्ाॊतीची फीजे ऩयेण्माव शातबाय रालरा. 
 

 



छत्रऩती शळलाजी भशायाज लस्त वॊग्रशारमाच्मा द्वलळताब्दी लऴायच्मा व रुलातीरा, 
'जेव्शा बायतीम प रे वलयदयू प ररी’ मा १२५० त े१८५० कारखॊडातीर 
लस्त्रोद्मोगातल्मा उत्कृष्ट नभ न्माॊच्मा वलळऴे प्रदळयनाच ेआमोजन कयताना 
आम्शारा आनॊद शोत आशे. मा प्रदळयनात ज्मा हठकाणी आऩल्माऩषेा ऩणूयऩणे शबन्न 
वॊस्कृती शोत्मा अळा दयू देळाॊत अनेक ळतकाॊऩलूी ननमायत केरी गेरेरी द शभयऱ 
लस्त्र ेप्रदशळयत कयण्मात आरी आशेत. शी लस्त्र ेकेलऱ ननमायत कयण्मावाठी तमाय 
केरी  अवल्माने त्माच ेनभ ने बायतात उऩरब्ध नाशीत. त्माचप्रभाणे, फश तेक 
रोकाॊना शे भाहशत नाशी की भवाल्माॊफयोफयच काऩड देखीर ननमायतीची प्रभ ख लस्तू 
शोती.  
 

ताऩी वॊग्रशाच ेवॊस्थाऩक प्रप र आणण शळल्ऩा ळशा माॊच्मा वशकामायने शे प्रदळयन 
बयवलण्मात आरे आशे. मा गौयलळारी बतूकाऱातीर लस्त्राॊचा वॊग्रश करून त्माॊच े
जतन कयण्माच ेशे्रम त्माॊच्माकड ेजात;े मा दोघाॊच्मा अथक आणण उत्कट 
प्रमत्नाॊभ ऱे शे अनोखे प्रदळयन ळक्म झार ेआशे. आऩल्मा देळातल्मा मा वभदृ्ध 
लस्त्र ऩयॊऩया वलस्भतृीत जाऊ नमे ल त्मा रोकाॊऩमांत ऩोशोचाव्मात शा माभागचा 
उद्देळ आशे. कोयोभॊडर ककनायऩट्टी, ग जयात, भव रीऩट्टणभ ्आणण काश्भीयभध्मे तमाय 
केरेल्मा काऩडाॊचा व्माऩाय म योऩ, इश्जप्त, जऩान, इॊडोनेशळमा, थामरॊड, श्रीरॊका, जाला, 
व भात्रा, ऩश्श्चभ आकिका आणण इयाणच्मा फाजायऩेठाॊभध्मे केरा जात अवे. मा 
प्रदळयनाच्मा भाध्मभातनू बायतीम दळयकाॊना बायतीम फनालटीच्मा काऩडातीर 
आश्चमयकायक वलवलधता आणण इनतशाव तवेच आऩल्मा देळातीर वलणकाभ, 

यॊगकाभ, नषीकाभ आणण बयतकाभ कयणाऱ्माॊच ेकौळल्म हदवनू मेते. 
 

शे प्रदळयन ३ पेब्र लायी ते १५ भाचय २०२३ ऩमांत वलाांवाठी ख रे आशे. भ ॊफईकयाॊनी मा 
द शभयऱ वॊधीचा अलश्म राब घ्माला. 
 

भनीऴा नेने 



वॊचाशरका (गॎरयी आणण वाभान्म प्रळावन) 

 

 

 

कृऩमा अचधक भाहशतीवाठी, चचत्राॊवाठी आणण वॊऩादकीम कथा, भ राखती आणण वचूी 
माॊच्मा वभन्लमावाठी आभच्माळी वॊऩकय  वाधा: csmvsmumbai@gmail.com| csmvs.in 

• हदव्मा ऩलचथनार (वशाय्मक अशबयषक) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िंपादकांिाठी टटपणी: 
तापी िंग्रहाबद्दऱ - 

प्रप र आणण शळल्ऩा ळशा माॊनी स्थाऩन केरेरा ‘ताऩी’(टेक्स्टाइर अॉड आटय ऑप द 
ऩीऩर ऑप इॊडडमा) शा त्माॊच्मा लडडरोऩाश्जयत घयी अवरेरा खाजगी वॊग्रश आशे. मा 
वॊग्रशाच ेनाल व यतभधीर ‘ताऩी’ नदीच्मा नालालरून ठेलण्मात आरे आशे. 

गेल्मा लीव लऴाांत ताऩी वॊग्रशातीर वलशळष्ट वलऴमाॊलय आधारयत प्रदळयने याष्रीम आणण 
आॊतययाष्रीम वॊग्रशारमाॊभध्मे आमोश्जत कयण्मात आरी आशेत (व्शी. अॉड ए. म्म णझमभ 
रॊडन, आटय इश्न्स्टट्मटू शळकागो, नॎळनर म्म णझमभ, नली हदल्री, छत्रऩती शळलाजी 
भशायाज लस्त वॊग्रशारम, भ ॊफई, एर.डी. म्म णझमभ, अशभदाफाद आणण त्रफराय अकादभी ऑप 
आटय, कोरकाता).  
 

छत्रपती सिर्ाजी महाराज र्स्तुिंग्रहाऱयाबद्दऱ (CSMVS) - 

छत्रऩती शळलाजी भशायाज लस्त वॊग्रशारम शे बायतातीर एक अग्रगण्म लस्त वॊग्रशारम 
आणण वाॊस्कृनतक वॊस्था आशे. १९२२ भध्मे जनहशताथय स्थाऩन कयण्मात आरेरी ना-
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नपा तत्त्लालय कामय कयणायी शी स्लामत्त वॊस्था अवनू ती एका वलश्लस्त भॊडऱाद्लाये 
चारवलण्मात मेते. १९०९ भध्मे त्रब्रहटळ लास्त वलळायद जॉजय वलटेट माॊनी लास्त यचना 
केरेरी वॊग्रशारमाची इभायत शी प्रथभ दजायच्मा लायवा स्थऱाॊऩकैी एक आशे आणण इॊडो 
वायवेननक ळरैीतीर लास्त करेच ेउत्तभ उदाशयण आशे. वॊग्रशारमात आशळमा आणण 
म योऩभधीर ७०,००० फश वाॊस्कृनतक कराकृतीॊचा भोठावॊग्रश आशे. छत्रऩती शळलाजी 
भशायाज लस्त वॊग्रशारमात बायतीम लस्त्र आणण ऩोळाखाॊवाठी स्लतॊत्र दारन आणण 
अॊदाजे ७०० लस्त्राॊचा वॊग्रश आशे. 

 


