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पपुससतकचे चमा उदचेश

जजैहवक कचरमा
हही पपुससतकज्ञा "वहरविही रज्ञायज्ञा" यज्ञा बवगिचज्ञा-ससंचज्ञाबररोबर तपुम्हज्ञालज्ञा वरळज्ञालही
अससेल. हज्ञा बवगिचज्ञा ससंच म्हणजसे तपुरच्यज्ञा घरज्ञात भज्ञाजहीबज्ञागि विज्ञाढविण्यज्ञाचही
सपुरुविज्ञात आहसे . "वहरविही रज्ञायज्ञा" यज्ञा बवगिचज्ञा ससंचज्ञाचही उददवदष्टसे अशही
आहसेतत
• घरज्ञातल्यज्ञा ओल्यज्ञा कचऱ्यज्ञाचही पयज्ञार्मिविरणसनसेहही पद्धतहीनसे वविल्हसेविज्ञाट
लज्ञाविणसे.
• यज्ञा कचऱ्यज्ञाचसे कसंपरोसट खत-रज्ञातहीत रुपज्ञासंतर करणसे.
• यज्ञा खत-रज्ञातहीत भज्ञाजही विज्ञाढविणसे.
यज्ञा पपुससतकसेत हज्ञा ससंच कसज्ञा विज्ञापरतज्ञा यसेईल हसे सज्ञासंवगितलसे आहसे .
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तपुम्हही तपुरच्यज्ञा घरहीच भज्ञाजही वपकविवू शकतज्ञा, रगि तपुरचसे घर वकतहीहही
लहज्ञान वकसंविज्ञा ररोठसे असरो. भज्ञाजही लज्ञाविण्यज्ञासज्ञाठही तपुम्हज्ञालज्ञा रज्ञातहीचही विसेगिळही
गिरज नज्ञाहही. विसेगिळसे खत घज्ञालण्यज्ञाचहीहही गिरज नज्ञाहही. तपुरच्यज्ञा घरही ररोज
तयज्ञार हरोणज्ञाऱ्यज्ञा ओल्यज्ञा कचऱ्यज्ञातवूनच तपुरचही बज्ञागि फपु लणज्ञार आहसे .
थरोडक्यज्ञात, हही पपुससतकज्ञा म्हणजसे कचऱ्यज्ञाचसे रूपज्ञासंतर ससंपतहीत करण्यज्ञाचज्ञा
रज्ञागिर्मिदशर्मिक आहसे .

जजैहवक कचऱ्यमापमाससून ससंपतवी
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"हहिरववी

ममायमा" ससंचमात कमाय आहिचे ?

१) हपशववी
१. प्लज्ञाससटकचही दणकट कज्ञाळही वपशविही. (लज्ञासंबही २९ सकें.वर.
रुसंदही २४ सकें.वर. वि उसं चही ५४ सकें.वर.) हही वपशविही उन्हज्ञातहील
अवतनहील वकरणज्ञासंचज्ञा दपुष्पररणज्ञार न हरोतज्ञा अनसेक विरर्षे
वटकतसे. यज्ञात सपुरज्ञारसे ३५ वकलरो करोरडसे कसंपरोसट रज्ञाविणसे
अपसेवक्षित आहसे
२. यज्ञा वपशविहीत तपुम्हही तपुरच्यज्ञा घरज्ञातहील ओलज्ञा कचरज्ञा ररोज
टज्ञाकवू शकतज्ञा.
३. यज्ञा वपशविहीतहील कचऱ्यज्ञाचसे
खतज्ञात रूपज्ञासंतर झज्ञालसे,
(सज्ञाधज्ञारण ३ रवहनसे) कही
त्यज्ञात "वहरविही रज्ञायज्ञा"
ससंचज्ञाबररोबर आलसे ल्यज्ञा वबयज्ञा
विज्ञापरून तपुम्हही भज्ञाजही विज्ञाढविवू
शकतज्ञा.
४. यज्ञा वपशविहीलज्ञा विरून वहरविसे आविरण घज्ञालतज्ञा यसेतसे. तसे
ससंचज्ञाबररोबर वदलसे लसे नज्ञाहही, पण वविजज्ञान ककेंद्रज्ञात सवितसंत्रपणसे
उपलब्ध आहसे . त्यज्ञारपुळसे तपुरचही वपशविही वहरविही गिज्ञार वि
सपुशरोवभत वदसतसे. वशविज्ञाय उन्हज्ञाळ्यज्ञात कज्ञाळ्यज्ञा रसं गिज्ञारपुळसे तही
तज्ञापण्यज्ञाचज्ञा ससंभविहही करही हरोतरो.
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२) हबियमासंचचे पमाकवीट
१. पज्ञावकटज्ञात रपुळज्ञा, पज्ञालक, विज्ञासंगिसे, टरोरमॅटरो, बज्ञाररज्ञाहही तवूर वि
वररचही यज्ञा पपैकही करोणत्यज्ञाहही तहीन प्रकज्ञारच्यज्ञा वबयज्ञा आहसेत .
त्यज्ञा वशविज्ञाय तपुम्हज्ञालज्ञा आविडणज्ञाऱ्यज्ञा भज्ञाज्यज्ञा तपुम्हही
कसंपरोसटच्यज्ञा वपशविहीत लज्ञाविवू शकतज्ञा.
२. एकज्ञा वपशविहीत भज्ञाज्यज्ञासंचही जज्ञासतहीत
जज्ञासत तहीन ररोपसे लज्ञाविणसे त्यज्ञा
भज्ञाज्यज्ञासंच्यज्ञा विज्ञाढहीच्यज्ञा दृष्टहीनसे यरोग्य
हरोईल.
३. वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा जविळहील रवहविज्ञासही वविजज्ञान ककेंद्रज्ञातवून ररोपसेहही
नसेऊन कसंपरोसट वपशविहीत लज्ञाविवू शकतज्ञात.
३) जवीवमाणपु पमाकवीट
१. कज्ञाळही पज्ञाविडर (१०० गमॅर) असलसे लसे प्लज्ञाससटकचसे पज्ञाकहीट
जहीविज्ञाणपु पज्ञाकहीट आहसे . यज्ञातहील जहीविज्ञाणपु नसेहरहीच्यज्ञा
तज्ञापरज्ञानज्ञालज्ञा वजविसंत रहज्ञातज्ञात.
२. जसेव्हज्ञा तपुम्हही तसे जहीविज्ञाणपु थरोडडज्ञा
प्ररज्ञाणज्ञात तपुरच्यज्ञा वपशविहीतहील
ओल्यज्ञा कचऱ्यज्ञाविर पसरतज्ञा,
तसेव्हज्ञा ओल्यज्ञा कचऱ्यज्ञाचसे रूपज्ञासंतर
जहीविज्ञाणपु कसंपरोसट खतज्ञात करतज्ञात.
जहीविज्ञाणवूसंरपुळसे हसे रूपज्ञासंतर विसेगिज्ञानसे हरोतसे, अन्यथज्ञा यज्ञा
रूपज्ञासंतरज्ञासज्ञाठही अनसेक रवहनसे विज्ञाट पहज्ञाविही लज्ञागितसे.
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३. जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर हही अगिदही करही प्ररज्ञाणज्ञात (१ वकलरो
कचऱ्यज्ञालज्ञा सपुरज्ञारसे १ गमॅर) कचऱ्यज्ञाविर टज्ञाकज्ञाविही. चज्ञार
जणज्ञासंचसे कपुटपुसं ब सज्ञाधज्ञारण पज्ञाऊण वकलरो ओलज्ञा कचरज्ञा ररोज
वनरज्ञार्मिण करतसे असज्ञा अनपुभवि आहसे . विरहील वहशसेबज्ञानपुसज्ञार,
एकज्ञा वपशविहीत तपुम्हही करज्ञाल १०० वकलरोगमॅर पयर्यंत कचरज्ञा
टज्ञाकवू शकतज्ञा. जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर रपुळसे तरो ललौकर कपुजत
असल्यज्ञानसे यज्ञा कचऱ्यज्ञाचसे विजन वि आकज्ञाररज्ञान करही हरोत
जज्ञातसे वि तरो यज्ञा वपशविहीत रज्ञाविवू शकतरो.
४. कचऱ्यज्ञाविर जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर टज्ञाकल्यज्ञानसे कज्ञाहही कज्ञाळज्ञातच
कचरज्ञा वपशविहीत खज्ञालही जज्ञात रहज्ञातरो.
५. सपुरज्ञारसे ३ रवहन्यज्ञात कचऱ्यज्ञाचसे रूपज्ञासंतर कसंपरोसट रधसे हरोतसे वि
वपशविही भज्ञाजही लज्ञाविण्यज्ञायरोग्य हरोतसे. तहीन रवहन्यज्ञासंनसंतर
वपशविहीत कचरज्ञा टज्ञाकणसे बसंद करज्ञा आवण त्यज्ञानसंतर पसंधरज्ञा
वदविसज्ञासंनही भज्ञाजहीच्यज्ञा वबयज्ञा लज्ञाविज्ञा. त्यज्ञा आधही जर भज्ञाजहीचही
ररोपसे तपुम्हही इतरत्र तयज्ञार कसेलही असतहील तर तही थसेट यज्ञा
वपशविहीत लज्ञाविज्ञायलज्ञा हरकत नज्ञाहही.
४) पपुससतकमा
१. तपुम्हही विज्ञाचत आहज्ञात तही
पपुससतकज्ञा "वहरविही रज्ञायज्ञा"
यज्ञा बवगिचज्ञा ससंचज्ञाचज्ञा एक
घटक आहसे .
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२. हज्ञा ससंच घरज्ञातच भज्ञाजही विज्ञाढविण्यज्ञासज्ञाठही कसज्ञा विज्ञापरज्ञायचज्ञा
यज्ञाचसे रज्ञागिर्मिदशर्मिन यज्ञा पपुससतकसेत कसेलसे आहसे .
३. हही रज्ञागिर्मिदशर्मिक पपुससतकज्ञा ससंगिणकहीय रूपज्ञात इसंटरनसेटविरहही
(htttps://tantravigyan.wordpress.com) यज्ञा वठकज्ञाणही
(pdf रूपज्ञात) नसेहरहीच उपलब्ध हरोईल. तही छज्ञापवून तपुम्हही
इतरज्ञासंनज्ञा विज्ञाटवूहही शकतज्ञा.
४. अससे करून वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा कज्ञारज्ञात तपुम्हही सहभज्ञागिही हरोत
असतज्ञा.
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"हहिरववी

ममायमा" ससंच कसमा वमापरमाल ?

१) तपुरच्यज्ञा घरज्ञात ररोज थरोडडज्ञा बहपु त प्ररज्ञाणज्ञात जपैवविक कचरज्ञा तयज्ञार
हरोत असतरो.
◦ तपुरचही घरबज्ञागि अससेल तर झज्ञाडज्ञासंचज्ञा पज्ञालज्ञापज्ञाचरोळज्ञा हज्ञा
जपैवविक कचरज्ञाच आहसे .
◦ भज्ञाजहीच्यज्ञा कज्ञाडडज्ञा
◦ फळज्ञासंचही दसेठसे
◦ पज्ञानसे वशळही-नकरो असलसे लही
◦ फळज्ञासंचही कविचसे, सज्ञालसे
◦ वशळसे खरकटसे अन्न
अशज्ञा अनसेक गिरोष्टही जपैवविक कचऱ्यज्ञात ररोडतज्ञात. हज्ञा सविर्मि
कचरज्ञा कपुजविवून वनसगिज्ञार्मिलज्ञा परत करतज्ञा यसेतरो. हसे त्यज्ञाचसे
पपुनरुज्जहीविन असतसे. हज्ञा कचरज्ञा विसेगिज्ञानसे कपुजविण्यज्ञासज्ञाठही
वहरविही रज्ञायज्ञा हज्ञा ससंच विज्ञापरतज्ञा यसेतरो.
२) वहरविही रज्ञायज्ञा यज्ञा ससंचज्ञातलही कज्ञाळही दणकट वपशविही तपुरच्यज्ञा
सवियसंपज्ञाकघरज्ञातल्यज्ञा एकज्ञा करोपऱ्यज्ञात ठसे विज्ञा . ररोज तयज्ञार हरोणज्ञारज्ञा
जपैवविक कचरज्ञा यज्ञा वपशविहीत टज्ञाकत रहज्ञा.
३) जहीविज्ञाणपु पवूड वपशविहीतवून एखज्ञादज्ञा डबहीत कज्ञाढवून त्यज्ञा डबहीच्यज्ञा
झज्ञाकणज्ञालज्ञा २-३ लहज्ञान वछद्रसे पज्ञाडज्ञा.
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४) वदविसज्ञातवून एकदज्ञा जहीविज्ञाणपु डबहीतहील पवूड अगिदही थरोडडज्ञा
प्ररज्ञाणज्ञात, वपशविहीत टज्ञाकलसे ल्यज्ञा कचऱ्यज्ञाविर भपुरभपुरज्ञा. हसे जहीविज्ञाणपु
कचऱ्यज्ञातहील ओलसर भज्ञागिज्ञाविर हल्लज्ञा करून कचरज्ञा
कपुजविण्यज्ञास सपुरुविज्ञात करतज्ञात.
५) अससे सपुरज्ञारसे दरोन रवहनसे कसेल्यज्ञाविर कज्ञाळ्यज्ञा वपशविहीतहील ओलज्ञा
कचरज्ञा करोरडज्ञा हरोत जज्ञातरो आवण त्यज्ञाचज्ञा आकज्ञार वि विजनहही
करही हरोतसे.
६) वपशविही सज्ञाधज्ञारण ६० टक्कसे भरल्यज्ञाविर जहीविज्ञाणपु पवूड टज्ञाकणसे बसंद
करज्ञा त्यज्ञानसंतर १५ वदविसज्ञासंनही तयज्ञार झज्ञालसेल्यज्ञा खतज्ञात भज्ञाजही
लज्ञाविज्ञा.

"हहिरववी ममायमा" हपशववीत वमासंग्यमाचचे ररोप
हवजमान ककें द- एक जन हवजमान चळवळ
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नचेहिमवी हवचमारलचे जमाणमारचे प्रश्न
आहण त्यमासंचवी उतरचे
"वहरविही रज्ञायज्ञा" बवगिचज्ञा ससंच विज्ञापरतज्ञानज्ञा अनसेक प्रश्न पडतहील. त्यज्ञापपैकही
कज्ञाहही प्रश्नज्ञासंचही उतरसे अनपुभविज्ञासंतही खज्ञालही वदलही आहसेत . तपुरचज्ञा प्रश्न यज्ञा
पसेक्षिज्ञा विसेगिळज्ञा असल्यज्ञास https://shabdashakti.wordpress.com यज्ञा
ससंकसेतसथळज्ञाविर तपुम्हही तपुरचज्ञा प्रश्न वविचज्ञारू शकतज्ञा.
१) हिमा ससंच वजैजमाहनकदृष्टटमा हवशचेष कमाहिवी समासंगतरो/दचेतरो कमाय ?
नज्ञाहही. हज्ञा ससंच वविजज्ञान ककेंद्रज्ञानसे करोणतसेहही विसेगिळसे वविशसेर ससंशरोधन
करून बनविलसे लज्ञा नज्ञाहही. रज्ञात्र अनसेकज्ञासंच्यज्ञा अनपुभविज्ञातवून वशकवून,
कचऱ्यज्ञाचज्ञा भयज्ञाण प्रश्न सरोडविण्यज्ञाच्यज्ञा दृष्टहीनसे एक पज्ञाऊल
म्हणवून हज्ञा ससंच वनरज्ञार्मिण कसेलज्ञा आहसे . पयज्ञार्मिविरणप्रसेरही नज्ञागिररकज्ञासंनज्ञा
कचऱ्यज्ञाचसे ससंपतहीत रूपज्ञासंतर करण्यज्ञासज्ञाठही फज्ञार धज्ञाविपळ करज्ञाविही
लज्ञागिवू नयसे यज्ञा सज्ञाठही तयज्ञार कसेलसे लसे हसे एक-गिटज्ञा उतर (One
Stop Solution) आहसे .
२) यमा पपुससतकचे त कचे लचे ल्यमा ममागर्गदशर्गनमानपुसमार कक तवी करूनहिवी ममाझवी
अडचण सपुटलवी नमाहिवी तर कमाय कमा ?
तपुरच्यज्ञा वपशविहीत तपुम्हही टज्ञाकलसे लज्ञा ओलज्ञा कचरज्ञा जहीविज्ञाणपु
कपुजवितज्ञात वि त्यज्ञाचसे रूपज्ञासंतर कसंपरोसट खतज्ञात करतज्ञात. तपुरचही
अडचण सपुटलही नससेल तर तहीन शक्यतज्ञा उद्भवितज्ञातत
हवजमान ककें द- एक जन हवजमान चळवळ
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◦ तपुमचवी कमाहिवी चसूक झमालवी असचेल. यज्ञा पपुससतकसेचसे विज्ञाचन
आणखही एकदज्ञा करज्ञा वि तपुरच्यज्ञा ककतहीत कज्ञाहही त्रपुटही
असल्यज्ञास त्यज्ञा दपुरुसत करज्ञा.
◦ तपुमच्यमा कचऱ्यमात कमाहिवी वजैहशष्टटपसूणर्ग भमाग असज्ञा
अससेल कही जरो खतज्ञात रूपज्ञासंतररत हरोण्यज्ञासज्ञाठही जज्ञासत
विसेळ घसेत आहसे . तससे असल्यज्ञास तपुम्हज्ञास थरोडही
सहनशहीलतज्ञा दज्ञाखविज्ञायलज्ञा हविही.
◦ वमातमावरण, कचऱ्यमाचचे सवरूप व तमापममान यमातवील
अनपचेहक्षित फरकमामपुळचे जहीविज्ञाणपु अपसेवक्षित कज्ञायर्मि करत
नसतहील. अशज्ञा विसेळही तपुरचज्ञा प्रयरोगि चज्ञालवूच ठसे विज्ञा.
वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा रदतहीनसे तपुम्हही तपुरचही अडचण
सरोडविज्ञालच. त्यज्ञासज्ञाठही यसेथसे पहज्ञा….
https://shabdashakti.wordpress.com
पपुढसे अशज्ञा प्रकज्ञारचही अडचण इतरज्ञासंनज्ञा आल्यज्ञास यज्ञा
अनपुभविज्ञाचज्ञा उपयरोगि इतरज्ञासंनज्ञा हरोईल.
३) करोणत्यमा लमावतमा यचेतमात ?
करोणत्यज्ञाहही. पण यज्ञा वपशविहीत ज्यज्ञा भज्ञाज्यज्ञा वनसश्चतपणसे यसेतज्ञात
असज्ञा अनपुभवि आहसे , त्यज्ञा भज्ञाज्यज्ञासंच्यज्ञा वबयज्ञा यज्ञा ससंचज्ञा बररोबर
वदल्यज्ञा आहसेत.
४) यमाच भमाज्यमासंचचे बिवी ससंचमात कमा हदलचे आहिचे ?
सथज्ञावनक वबयज्ञाणसे, उगिविण वि उत्पज्ञादनज्ञाचज्ञा करही कज्ञालज्ञाविधही हसे
रपुख्य रपुदसे आहसेत. यज्ञा नसेहरहीच्यज्ञा खज्ञाण्यज्ञातल्यज्ञा भज्ञाज्यज्ञा आहसेत.
त्यज्ञा कपुसंडहीत विज्ञा वपशविहीत लज्ञाविण्यज्ञायरोग्य आहसेत .
हवजमान ककें द- एक जन हवजमान चळवळ
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५) हपशववीत भमाज्यमा लमावमाव्यमात कवी फपुलचे ?
तसे तपुरच्यज्ञा इच्छसे विर अविलसं बवून आहसे . सदज्ञाफपुलही, अबरोलही,
यज्ञासज्ञारखही फपु लझज्ञाडसे यज्ञा वपशविहीत उतर यसेतज्ञात असज्ञा अनपुभवि
आहसे . भज्ञाज्यज्ञा लज्ञाविण्यज्ञारपुळसे कपुटपुसं बज्ञाचज्ञा भज्ञाजहीखचर्मि कज्ञाहही प्ररज्ञाणज्ञात
करही हरोतरो. म्हणवून ससंचज्ञात भज्ञाज्यज्ञासंचसे बही वदलसे आहसे . वशविज्ञाय यज्ञा
भज्ञाज्यज्ञा तपुम्हही सवितत विज्ञाढविलसे ल्यज्ञा असल्यज्ञारपुळसे (रसज्ञायन वविरवहत
असल्यज्ञानसे) खज्ञाण्यज्ञास वनधर्धोक आहसेत. त्यज्ञासंचही चविहही (सवितत
वपकविलसे ल्यज्ञा असल्यज्ञारपुळसे) अथज्ञार्मितच अविहीट असतसे.
६) जवीवमाणपु कशमासमाठवी वमापरलचे जमातमात?
ओल्यज्ञा जपैवविक कचऱ्यज्ञात अनसेक द्रव्यसे असतज्ञात जही विनसपततींनज्ञा
परोरक असतज्ञात. जहीविज्ञाणपु, हही द्रव्यसे तशहीच ठसे विवून इतर गिरोष्टतींचसे
कज्ञाबर्मिन रधसे रूपज्ञासंतर करतज्ञात. त्यज्ञारपुळसे ररोपज्ञासंनज्ञा आधज्ञार वरळतरो,
वि त्यज्ञासंचसे परोरणहही हरोतसे. हही वकयज्ञा जपैवविक कचरज्ञा तसज्ञाच ठसे विवून
आपरोआपहही हरोऊ शकतसे पण त्यज्ञासज्ञाठही भरपवूर कज्ञालज्ञाविधही
(सपुरज्ञारसे एक विरर्मि) लज्ञागितरो. जहीविज्ञाणपु विज्ञापरल्यज्ञानसे कचऱ्यज्ञाचसे
कसंपरोसट रधसे रूपज्ञासंतर हरोण्यज्ञाचही वकयज्ञा विसेगिविज्ञान हरोतसे, दपुगिर्यंधही करही
हरोतसे.
७) भमाजवी लमावण्यमासमाठवी ममातवी कमा हदलचे लवी नमाहिवी ?
वविशसेरतत शहरज्ञात रज्ञातही सहजपणसे उपलब्ध हरोत नज्ञाहही. वशविज्ञाय
भज्ञाजही विज्ञाढविण्यज्ञासज्ञाठही रज्ञातहीचही गिरज नसतसे. तयज्ञार झज्ञालसेल्यज्ञा
कसंपरोसट रधवून आपरोआपच परोरक द्रव्यसे भज्ञाजहीच्यज्ञा ररोपज्ञालज्ञा
वरळत जज्ञातज्ञात. तपुरच्यज्ञा घरज्ञातहील जपैवविक कचऱ्यज्ञाचसे रूपज्ञासंतर
उपयपुक्त पदज्ञाथज्ञार्मित हरोतसे वनरज्ञाळसेच. तपुम्हज्ञालज्ञा रज्ञातही सहजपणसे
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उपलब्ध असल्यज्ञास रज्ञातही विज्ञापरण्यज्ञास हरकत नज्ञाहही. पण त्यज्ञात
कचऱ्यज्ञापज्ञासवून तयज्ञार झज्ञालसेलसे कसंपरोसट वरसळवू न टज्ञाकज्ञा म्हणजसे
भज्ञाजही उतर रहीतहीनसे विज्ञाढसेल.
८) भमाजवी लमावल्यमानसंतर जवीवमाणपु पमावडर टमाकमाववी कमाय ?
भज्ञाजही लज्ञाविल्यज्ञानसंतर जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर टज्ञाकवू नयसे. भज्ञाजहीच्यज्ञा
ररोपज्ञाविर तर अवजबज्ञात टज्ञाकवू नयसे. कज्ञारण ररोप हसे सकेंवद्रय असतसे
त्यज्ञाविर जहीविज्ञाणपु हल्लज्ञा करून त्यज्ञाचसेहही रूपज्ञासंतर खतज्ञात करतहील.
९) हचलटचे , ममाशमा कचऱ्यमावर बिसल्यमा तर कमाय करमावचे ?
कचऱ्यज्ञाविर थरोडज्ञा लज्ञाकडज्ञाचज्ञा भपुससज्ञा भपुरभपुरज्ञाविज्ञा. उपलब्ध
असल्यज्ञास रज्ञातहीचज्ञा पज्ञातळ थर पसरज्ञाविज्ञा.
१०)
हपशववीलमा दपुगर्गंधवी यचेतचे कमा ? पमाणवी सपुटतचे कमा ? तसचे
असल्यमास त्यमावर उपमाय करोणतमा ?
जहीविज्ञाणपु यरोग्य प्ररज्ञाणज्ञात वरसळल्यज्ञास सहसज्ञा दपुगिर्यंधही यसेत नज्ञाहही
अथविज्ञा पज्ञाणही पज्ञाझरत नज्ञाहही. पण तससे झज्ञाल्यज्ञास वव त्तपतत्राच्यत्रा
कत्रागदत्राच च अगिदही बज्ञारहीक कपटसे करून तसे कचऱ्यज्ञात वरसळज्ञाविसेत.
त्यज्ञारपुळसे पज्ञाझरणज्ञारसे पज्ञाणही वटपवून घसेतलसे जज्ञाईल. तपुरच्यज्ञा वपशविहीत
खरकटसे अन्न ररोठडज्ञा प्ररज्ञाणज्ञात अससेल तर अससे हरोण्यज्ञाचही जज्ञासत
शक्यतज्ञा आहसे .
११)हकतवी हदवसमासंनसंतर बिवी पचेरमावचे ?
ररोज कचरज्ञा टज्ञाकवून एक वदविस कसंपरोसटनसे वपशविही वकरज्ञान ६०
टक्कसे भरल्यज्ञास त्यज्ञानसंतर १५ वदविसज्ञासंनही लगिसेच बही पसेरज्ञायलज्ञा विज्ञा
ररोप लज्ञाविज्ञायलज्ञा हरकत नज्ञाहही. रज्ञात्र त्यज्ञानसंतर जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर
टज्ञाकवू नयसे.
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१२) पचेरलचे ल्यमा हबियमासंनमा/लमावलचे ल्यमा ररोपमासंनमा पमाणवी हकतवी दमावचे ?
कसंपरोसट-खत दरट ठसे विण्यज्ञाइतपतच पज्ञाणही दज्ञाविसे.
१३)ओल्यमा कचऱ्यमात कमागद टमाकमावचेत कमाय ?
विकतपत्रज्ञाच्यज्ञा कज्ञागिदज्ञाच्यज्ञा अवतशय लहज्ञान वचसंध्यज्ञा, अगिदही करही
प्ररज्ञाणज्ञात टज्ञाकज्ञायलज्ञा हरकत नज्ञाहही. पण हज्ञा उपज्ञाय पज्ञाझरणज्ञारसे
दपुगिर्यंधही पज्ञाणही असल्यज्ञासच करज्ञाविज्ञा.
१४)
जवीवमाणपु हकतवी प्रममाणमात हशसंपडमावचेत ?
विरून रहीठ भपुरभपुरज्ञाविसे तशही जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर हलकसेच कचऱ्यज्ञाविर
पसरज्ञाविही. एक वकलरो जपैवविक ओल्यज्ञा कचऱ्यज्ञासज्ञाठही कसेविळ एक
गमॅर पज्ञाविडर पपुरसेशही आहसे . तपुरच्यज्ञा ससंचज्ञात भरपवूर पपुरसेल इतकही
जहीविज्ञाणपु पज्ञाविडर वदलही आहसे .
१५)
ममासंसमाहिमारवी पदमारर्ग हपशववीत टमाकमावचेत कमाय ?
अससे करण्यज्ञास कज्ञाहहीहही हरकत नज्ञाहही. रज्ञात्र हज्ञाडज्ञासंचसे रूपज्ञासंतर
कसंपरोसट रधसे हरोण्यज्ञास खवूप विसेळ लज्ञागिसेल. तथज्ञावप ररोपज्ञासंनज्ञा
फफॉसफरस वरळण्यज्ञासज्ञाठही हही हज्ञाडसे उपयपुक्त ठरू शकतहील.
रज्ञासंसज्ञाहज्ञारही पदज्ञाथर्मि टज्ञाकल्यज्ञानसे उसं दहीर वि घपुशतींचज्ञा त्रज्ञास विज्ञाढवू शकतरो.
एकवूणच खरकटसे अन्न टज्ञाकणसे टज्ञाळज्ञाविसे. त्यज्ञारपुळसे वपशविहीतवून
दपुगिर्यंधही यसेण्यज्ञाचही शक्यतज्ञा करही हरोईल.
१६)कचे ळ्यमाचवी समालचे हपशववीत टमाकमाववीत कमाय ?
अविश्य टज्ञाकज्ञाविहीत. कसेळ्यज्ञासंच्यज्ञा सज्ञालहीत ररोठडज्ञा प्ररज्ञाणज्ञात
परोटमॅ वशयर हसे रवूलद्रव्य आढळतसे. तसे विनसपततींनज्ञा भरपवूर वि उतर
फपु लसे वि फळसे यसेण्यज्ञासज्ञाठही उपयपुक्त असतसे.
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१७)
ममागर्गदशर्गन करोठचे हमळचे ल ?
https://shabdashakti.wordpress.com
यज्ञा ससंकसेतसथळज्ञाविर तपुम्हही तपुरचज्ञा प्रश्न रज्ञासंडज्ञा.
१८)मवी ममाझमा असमा बिहगचमा ससंच तयमार करू शकचे न कमा ?
हरोय जरूर करज्ञा. इतरज्ञासंनज्ञाहही हज्ञा ससंच कसज्ञा करज्ञायचज्ञा तसे वशकविज्ञा.
अवधक रज्ञावहतही सज्ञाठही आरच्यज्ञाशही ससंपकर्मि सज्ञाधज्ञा.
१९)हिवी पपुससतकमा ससंचमाहशवमाय मलमा हमळसू शकचे ल कमा ?
हरोय. https://shabdashakti.wordpress.com यज्ञा
ससंकसेतसथळज्ञाविर सविज्ञार्मित नविही सपुधज्ञाररत आविकतही pdf रूपज्ञात
नसेहरहीच उपलब्ध हरोईल.
झमाडमासंसमाठवी हपशव्यमा, कपुसंडटमा, खतचे इत्यमाददींसमाठवी

धमारप फ्लचेक्झरोप्लमासट प्रमा. हल.
यपुवनट ३३,३४, पवहलज्ञा रजलज्ञा,
ईगिल इसंडससटसयल प्रररोशन सकेंटर,
शहीतल हफॉटसे ल सररोर,
जपुनज्ञा रपुसंबई-पपुणसे रहज्ञारज्ञागिर्मि,
विडगिज्ञावि रज्ञाविळ ४१२ १०६.
ससंपकर्मित ९८ ३३ ७२ ३३ १८
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ररोडक्यमात पण महित्वमाचचे… ..

उपभरोगमाचमा हपररॅहमड
१) उपभरोगमास नकमारर करोणतहीहही विसतवू वविकत घसेतज्ञानज्ञा (रगि तही
भज्ञाजही असरो विज्ञा ररोटज्ञारगिज्ञाडही) तही आपलही गिरज आहसे कही
हज्ञाविरटपणज्ञा हसे ठरवितज्ञा आलसे पज्ञावहजसे . त्यज्ञारपुळसे खरसे दहीलज्ञा नकज्ञार
दसेण्यज्ञाचही शक्तही वनरज्ञार्मिण हरोतसे. कचरज्ञा वनरज्ञार्मिण करण्यज्ञाचसे प्ररज्ञाण
यज्ञा रपुळसे सविज्ञार्यंत करही हरोतसे.
२) हकममान वमापरर घसेतलसे लही विसतवू आविश्यक तसेविढहीच वि
आविश्यक तसेव्हज्ञाच विज्ञापरलही कही हही विसतवू अवधक वटकतसे, कचरज्ञा
करही वनरज्ञार्मिण हरोतरो.
३) पपुनवमार्गपरर जपुनही विसतवू विज्ञापरणसे, दपुरुसत करून विज्ञापरणसे, सजविवून
विज्ञापरणसे हसे पपुनविज्ञार्मिपरज्ञाचसे कज्ञाहही प्रकज्ञार आहसेत. यज्ञात विसतवूचसे रवूळ
कज्ञायर्मि बदलत नज्ञाहही. कचरज्ञा करही करण्यज्ञाचज्ञा हज्ञा रहत्विज्ञाचज्ञा रज्ञागिर्मि
आहसे .
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४) रूपमासंतरर विसतवूचसे रूप बदलतसे आवण रवूळ कज्ञायर्मिहही बदलतसे. पण
त्यज्ञासज्ञाठही फज्ञार पपैससे वि ऊजज्ञार्मि खचर्मि हरोत नज्ञाहही. कचरज्ञा करही
वनरज्ञार्मिण हरोतरो.
५) पपुनरुज्जवीवनर कज्ञाहही विसतवूसंचज्ञा उपयरोगि हरोणसे कज्ञाहही कज्ञाळज्ञानसंतर
अशक्य असतसे. यज्ञा विसतवू वनसगिज्ञार्मिलज्ञा परत करतज्ञा यसेतज्ञात. उदज्ञा.
जपैवविक कचरज्ञा. कसंपरोससटसं गि म्हणजसे पपुनरुज्जहीविनच. पण
पपुनरुज्जहीविन हज्ञा उपभरोगिज्ञाच्यज्ञा वपरमॅ वरड उतरसं डहीतलज्ञा सविज्ञार्मित वनम्न
(खज्ञालच्यज्ञा दजज्ञार्मिचज्ञा) पयज्ञार्मिय आहसे . यज्ञाचज्ञा अथर्मि असज्ञा कही यज्ञाच्यज्ञा
विरचज्ञा एकहही पयज्ञार्मिय जरत नससेल तर कसंपरोससटसं गि करज्ञायचसे . हसे
पपुनरुज्जहीविन म्हणजसे रवूळ विसतवू विसेगिळ्यज्ञाच रूपज्ञात वनसगिज्ञार्मिलज्ञा
परत करणसे हरोय.
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सवमार्गत जमासत परोषण करोणमाचचे हिरोतचे ?

सवयसंपमाकघरमातवील हससंक
आहज्ञारतज अससे वविनरोदज्ञानसे म्हणतज्ञात कही घरज्ञात सविज्ञार्मित जज्ञासत परोरण
सवियसंपज्ञाकघरज्ञातहील वससंकचसे हरोतसे. यज्ञाचज्ञा अथर्मि असज्ञा कही खज्ञाद पदज्ञाथज्ञार्यंचज्ञा
जरो भज्ञागि आपण टज्ञाकवून दसेतरो, त्यज्ञात सविज्ञार्मित जज्ञासत परोरणरवूल्यसे असतज्ञात.
करोबहीरधहील टणक भज्ञागि वि पज्ञानसे यज्ञासंत सविज्ञार्मिवधक परोरणरवूल्यसे असतज्ञात .
कसेळ्यज्ञाचसे सज्ञालज्ञात ररोठडज्ञा प्ररज्ञाणज्ञात परोटमॅ वशयर हसे द्रव्य असतसे , तर
करोवथसंवबरहीच्यज्ञा कज्ञाडडज्ञासंत आयरोवडन हसे द्रव्य असतसे.
पज्ञालक आवण करोवथसंवबरहीच्यज्ञा कज्ञाडडज्ञा टज्ञाकवून न दसेतज्ञा , त्यज्ञासंचसे उतर चविहीचसे
सवूप बनवितज्ञा यसेतसे. चरोथज्ञा "वहरविही रज्ञायज्ञा" ससंचज्ञात पपुनरुज्जहीविनज्ञासज्ञाठही
टज्ञाकतज्ञा यसेतरो. करोबहीच्यज्ञा पज्ञानज्ञासंतहील वि कसेळ्यज्ञाच्यज्ञा सज्ञालज्ञातहील परोरक द्रव्यसे
आपल्यज्ञालज्ञा वरळज्ञाविहीत म्हणवून गिकवहणही त्यज्ञासंपज्ञासवून नविसे चविदज्ञार पदज्ञाथर्मि
बनवितहील कज्ञाय ?
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हवजमान ककें दमा बिदल… .
वविजज्ञान ककें द हही एक जन वविजज्ञान चळविळ आहसे .
यज्ञा चळविळहीचही उददवदष्टसे अशही आहसेतत
१. पयज्ञार्मिविरणज्ञाच्यज्ञा दृसष्टकरोनज्ञातवून वविजज्ञानज्ञाचज्ञा अभ्यज्ञास करणसे.
२. पयज्ञार्मिविरणसनसेहही तसंत्रजज्ञान वविकवसत करणसे, तसे सज्ञाऱ्यज्ञासंसज्ञाठही खपुलसे
करणसे वि त्यज्ञाचज्ञा प्रसज्ञार करणसे.
३. नव्यज्ञा रपुक्त ससंगिणक प्रणज्ञालही वलवहणसे, अससतत्विज्ञात असलसे ल्यज्ञा
रपुक्त ससंगिणक प्रणज्ञालतींचज्ञा प्रसज्ञार करणसे.
४. वविजज्ञान ककेंद्र-वनवरर्मित पयज्ञार्मिविरणसनसेहही तसंत्रजज्ञानज्ञाचसे प्रवशक्षिण दसेणसे.
५. पयज्ञार्मिविरण वि तसंत्रजज्ञानज्ञावविरयही लसे खन करणसे वि तसे सज्ञावहत्य
(पपुससतकज्ञा वि लसे ख) प्रकज्ञावशत करणसे.
६. वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा कज्ञायर्मिकरज्ञासंवविरयही वि तसंत्रजज्ञान वविकज्ञासज्ञावविरयही
इसंटरनसेट विर रज्ञावहतही प्रकज्ञावशत करणसे.
वविजज्ञान ककेंद्रज्ञानसे आजविर कज्ञाहही प्रकल्प वविवविध रपुक्त परविज्ञान्यज्ञासंचज्ञा विज्ञापर
करून सविज्ञार्यंसज्ञाठही खपुलसे कसेलसे आहसेत . तसे तपुम्हज्ञालज्ञा पपुढहील वठकज्ञाणही
वरळतहीलत
https://vidnyankendra.neocities.org
https://tantravigyan.wordpress.com
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समामवील व्हिमा… ...
तपुम्हही वविजज्ञान तसंत्रजज्ञानज्ञाचसे वविदज्ञाथर्थी असज्ञाल वकसंविज्ञा नसज्ञाल. तपुम्हज्ञालज्ञा वविजज्ञान
ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा कज्ञारज्ञात अशज्ञा रहीतहीनसे सहभज्ञागिही हरोतज्ञा यसेतसे.
• वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा उददवदष्टज्ञासंशही सपुससंगित असणज्ञारज्ञा प्रकल्प सपुचविज्ञा.
• चज्ञालवू असणज्ञाऱ्यज्ञा वविजज्ञान ककेंद्र प्रकल्पज्ञात सहभज्ञागिही व्हज्ञा .
• वविजज्ञान ककेंद्र वनवरर्मित पपुससतकज्ञासंचसे ववितरण करज्ञा.
• वविजज्ञान ककेंद्रज्ञाच्यज्ञा तसंत्रजज्ञान प्रकल्पज्ञासंचसे प्रवशक्षिण घ्यज्ञा वकसंविज्ञा दज्ञा.
• वविजज्ञान ककेंद्रज्ञासज्ञाठही विपैजज्ञावनक विज्ञा तसंत्रजज्ञान वविरयक लसे खन करज्ञा.
ससंपकज्ञार्मिसज्ञाठही पतज्ञात
हवजमान ककें द
२८, तपरोधज्ञार कफॉलनही, तळसे गिज्ञावि सटसे शन
वपन करोडत ४१० ५०७.
दवूरभज्ञारत ०२११४ २२ ४३ २८
https://tantravigyan.wordpress.com
https://vidnyankendra.neocities.org
इ-रसेलत VidnyanKendra@disroot.org
[ पपुससतकमा मसूल्य रु. २० फक्त ]
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