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इसंधन विज्ञापर कमिरी व्हज्ञाविज्ञा यज्ञासज्ञाठरी विज्ञापरलज्ञा जज्ञाणज्ञारज्ञा प्रचेशर कमुकर, प्रचसंडि
दिज्ञाबज्ञाखज्ञालरी दविरूप कचेलचे लज्ञा ब्यजूटचेन हज्ञा स्वियसंपज्ञाकज्ञाचज्ञा गअॅस , पदिज्ञाथर्य मिऊ
हरोऊन खज्ञातज्ञा यज्ञाविचेत यज्ञासज्ञाठरी उच्च दिज्ञाबज्ञाखज्ञालरी कचेलरी जज्ञाणज्ञाररी
वशजविण्यज्ञाचरी प्रवक्रियज्ञा, वलसं बजू, अमिसजूल यज्ञा सज्ञारख्यज्ञा आम्लज्ञासंचज्ञा चविरीसज्ञाठरी
कचेलज्ञा जज्ञाणज्ञारज्ञा विज्ञापर, कचेक सज्ञारखचे पदिज्ञाथर्य सचच्च्छिद व्हज्ञाविचेत म्हणजून कचेलज्ञा
जज्ञाणज्ञारज्ञा बचेवकसंग सरोडिडज्ञाचज्ञा विज्ञापर अशज्ञा अनचेक गरोष्टरी स्वियसंपज्ञाकघर हरी
प्रयरोगशज्ञाळज्ञाच आहचे यज्ञाचज्ञा पमुरज्ञाविज्ञा म्हणजून सज्ञादिर करतज्ञा यचेतरील.
यज्ञा प्रयरोगशज्ञाळचेच्यज्ञा प्रमिमुख असणज्ञाऱ्यज्ञा गमवहणणींनरी जर विवैजज्ञावनक दृचष्टकरोन
ठचे विलज्ञा तर चवि, परोषणमिजूल्य आवण अन्न कवमितकमिरी विज्ञायज्ञा जज्ञाणचे यज्ञा
वतन्हरी बज्ञाबतरीत सरस अशरी उत्पज्ञादिनचे यज्ञा प्रयरोगशज्ञाळचेत वनमिज्ञार्यण हरोतरील.
"मिरोजजून मिज्ञापजून स्वियसंपज्ञाक" करतज्ञानज्ञा विज्ञापरलचे ल्यज्ञा भज्ञासंडिडज्ञासंचचे प्रमिज्ञाणरीकरण
(Standardisation) करणचे हरी पवहलरी पज्ञायररी. वशगरोशरीग भरून चमिचज्ञा
विज्ञापरण्यज्ञाऐविजरी सपज्ञाट भरलचे लज्ञा चमिचज्ञा विज्ञापरणचे हचे प्रमिज्ञाणरीकरणज्ञाचचे एक
उदिज्ञाहरण. तरज्ञाजजू विज्ञापरून पदिज्ञाथर्य मिरोजजून घचेण्यज्ञाचरी सविय हरी (परदिचेशज्ञात
असचे कचेलचे जज्ञातचे) तर उत्तमि चवि आवण परोषणमिजूल्य यज्ञासंचरी हमिरीच.…
स्वियसंपज्ञाकघरज्ञात अशरी प्रयरोगशज्ञाळचेच्यज्ञा प्रमिमुखपदिज्ञाचरी भजूवमिकज्ञा
स्विरीकज्ञारण्यज्ञाचज्ञा प्रयरोग गमवहणणींनरी जरूर करून पहज्ञाविज्ञा.
– प्रसज्ञाद मचेहकेंदळचे (ससंपज्ञादिक)
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अअॅवनवमयज्ञा- रक्तक्षय
वहमिरोग्लरोवबन हज्ञा आपल्यज्ञा आररोग्यज्ञाचचे रक्षण करणज्ञारज्ञा एक वशपज्ञाईच आहचे . हज्ञा रक्त पचेशरीतरील एक घटक आहचे . तरो
प्रवथनचे आवण लरोह यज्ञासंपज्ञासजून बनतरो. रक्तज्ञाचरी लज्ञालरी वहमिरोग्लरोवबनमिमुळचे असतचे. हज्ञाच घटक शररीरज्ञातरील सविर्य पचेशणींनज्ञा
प्रज्ञाणविज्ञायजूचज्ञा पमुरविठज्ञा करतरो. वहमिरोग्लरोवबनचचे कज्ञायर्य सतत हरोत रज्ञाहण्यज्ञासज्ञाठरी त्यज्ञाचरी शररीरज्ञातरील मिज्ञातज्ञा वकमिज्ञान पज्ञातळरीविर
असज्ञायलज्ञाच हविरी. मिमुलणींमिधचे तरी १२० गअॅमि प्रवत वलटर (१२ गअॅमि प्रवत डिचेवसवलटर)आवण मिमुलज्ञासंमिधचे १३८ गअॅमि प्रवत वलटर
(१३.८ प्रवत डिचेवसवलटर) इतकरी असज्ञाविरी लज्ञागतचे. रक्त तपज्ञासणरी अहविज्ञालज्ञात हचे 12 gm % (वकसंविज्ञा 13.8 gm %)
असचे दिशर्यवविलचे जज्ञातचे.
जर हचे प्रमिज्ञाण कमिरी असचेल तर शररीरज्ञालज्ञा प्रज्ञाणविज्ञायजूचज्ञा पमुरविठज्ञा कमिरी हरोईल. यज्ञालज्ञाच रक्तक्षय वकसंविज्ञा anemia म्हणतज्ञात.
मिग थकणचे, डिरोकचे दिमुखणचे, कचेस गळणचे, अभ्यज्ञासज्ञात वकसंविज्ञा कज्ञामिज्ञात लक्ष न लज्ञागणचे , दिमि लज्ञागणचे, शररीरज्ञालज्ञा सजूज यचेणचे
अशज्ञा गरोष्टरी हरोतज्ञात. वशविज्ञाय प्रवतकज्ञारशक्तरी कमिरी हरोऊन विज्ञारसंविज्ञार आजज्ञाररी पडिणचे आलचे च. यज्ञाविर उपज्ञाय कज्ञाय ?
आहज्ञारज्ञात लरोह यमुक्त पज्ञालचेभज्ञाज्यज्ञा, खजजूर, गजूळ, बरीट, मिज्ञासंस
आदिणींचज्ञा समिज्ञाविचेश करज्ञाविज्ञा. प्रत्यचेक जचेविणज्ञात विज्ञाटरीभर भज्ञाजरी वि
करोवशसंबरीर खज्ञाविरी. आविडित असल्यज्ञास मिज्ञासंसज्ञाहज्ञार विज्ञाढविज्ञाविज्ञा.
“क” जरीविनसत्वि म्हणजचे चव्हटअॅ वमिन C शररीरज्ञालज्ञा यरोग्य त्यज्ञा
प्रमिज्ञाणज्ञात वदिल्यज्ञामिमुळचे लरोह आतडिडज्ञात अवधक प्रमिज्ञाणज्ञात शरोषलचे
जज्ञातचे. म्हणजून प्रत्यचेक जचेविणज्ञात आसंबट पदिज्ञाथज्ञार्थांचज्ञा समिज्ञाविचेश
असज्ञाविज्ञा. उदिज्ञा. आविळज्ञा, वचसंच, वलसं बजू, आमिसजूल विगवैरचे.
चहज्ञातरील घटकज्ञासंमिमुळचे लरोहसत्वि शररीरज्ञात कमिरी प्रमिज्ञाणज्ञात शरोषलचे जज्ञातचे म्हणजून जचेविणज्ञाआधरी चहज्ञा घचेऊ नयचे.
आपण वकतरीहरी आटज्ञावपटज्ञा कचेलज्ञा तररी आपल्यज्ञा जचेविणज्ञातरील फक्त १० टक्कचे लरोहच शररीरज्ञात शरोषलचे जज्ञातचे . म्हणजून
अअँवनवमियज्ञा झज्ञाल्यज्ञास औषधचे घचेणचे अवनविज्ञायर्य ठरतचे. रक्तविज्ञाढरीच्यज्ञा म्हणजचे लरोहज्ञाच्यज्ञा गरोळ्यज्ञा जचेविणज्ञानतसं र एक तचे दिरीडि
तज्ञासज्ञासंनरी डिडॉक्टरज्ञासंच्यज्ञा सल्ल्यज्ञानचे पज्ञाच मिवहनचे घचेतल्यज्ञा पज्ञावहजचेत.
यज्ञा उपज्ञायज्ञासंनसंतरच यज्ञा आजज्ञारज्ञालज्ञा दिजूर ठचे वितज्ञा यचेईल. भज्ञारतज्ञात जविळजविळ ५० टक्कचे चस्तयज्ञासंनज्ञा आवण मिमुलणींनज्ञा अअॅवनवमियज्ञा
आहचे . म्हणजचे आपल्यज्ञा बवहणरी, मिवैवतणरी, आयज्ञा, लचे कणींपवैकरी प्रत्यचेक दिमुसऱ्यज्ञा व्यक्तरीलज्ञा हज्ञा आजज्ञार आहचे. म्हणजचेच
भज्ञारतज्ञाच्यज्ञा समुमिज्ञारचे २५ टक्कचे लरोकससंख्यचेलज्ञा हज्ञा आजज्ञार आहचे .
सरकज्ञारनचेहरी यज्ञा आजज्ञारज्ञा वविररोधज्ञात पज्ञाविलचे उचलजू न आजज्ञारज्ञाच्यज्ञा चज्ञाचण्यज्ञा आवण औषधचे सविर्य सरकज्ञाररी दिविज्ञाखज्ञान्यज्ञासंमिधचे
मिरोफत उपलब्ध करून वदिलरी आहचेत. यज्ञा सज्ञाऱ्यज्ञासंचज्ञा फज्ञायदिज्ञा घचेऊनच अअॅवनवमियज्ञाविर मिज्ञात करतज्ञा यचेईल.
– डट्रॉ.सस.आश्लचे षज्ञा दज्ञाअंडचेकर
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हसततील त्यज्ञाअंचचे...
1=3 हचे असचे वसद्ध करतज्ञा यचेतचे
½ बसंदि दिरविज्ञाजज्ञा = ½ खमुलज्ञा दिरविज्ञाजज्ञा

=> बसंदि दिरविज्ञाजज्ञा = खमुलज्ञा दिरविज्ञाजज्ञा …...(1)
तसचेच,
¼ बसंदि दिरविज्ञाजज्ञा = ¾ खमुलज्ञा दिरविज्ञाजज्ञा
दिरोन्हरी बज्ञाजजूसंनज्ञा 4 नचे गमुणल्यज्ञास,

=> 1 बसंदि दिरविज्ञाजज्ञा = 3 खमुलज्ञा दिरविज्ञाजज्ञा …...(2)
पण विररील समिरीकरण 1 नमुसज्ञार,
बसंदि दिरविज्ञाजज्ञा = खमुलज्ञा दिरविज्ञाजज्ञा.
=> 1 =3 …..वसद्धतज्ञा पजूण.र्य .....(3)

गवणितजज्ञाचती व्यज्ञाख्यज्ञा ..
गवणतज म्हणजचे असज्ञा असंध मिनमुष्य जरो असंधज्ञाऱ्यज्ञा खरोलरीत एखज्ञादिचे कज्ञाळचे मिज्ञासंजर शरोधत रज्ञाहतरो जचे वतथचे नसतचेच.
--चज्ञाल्सर्य डिज्ञावविर्यन (वब्रिवटश जरीविशज्ञास्तज १८०९ तचे १८८२)

अ-गवणितज्ञाविर कर
सदददूः सरकज्ञारनचे गवणत न समिजणज्ञाऱ्यज्ञाविर कर लज्ञादिण्यज्ञाचचे ठरविलचे आहचे असचे ऐकतरो.
दज्ञाददूःद अरचे च्यज्ञा ! मिग लडॉटररी म्हणजचे विचेगळसं कज्ञाय असतसं ?

चज्ञाकअं कमुठचे आहचेत ?
मिज्ञाजज्ञा यज्ञा धज्ञाकटडज्ञा बवहणरीच्यज्ञा जन्मिज्ञानसंतर, त्यज्ञाविचेळरी अडिरीच विषज्ञार्यच्यज्ञा असणज्ञाऱ्यज्ञा अल्बटर्य आइन्स्टज्ञाइनलज्ञा अससं
सज्ञासंगण्यज्ञात आलसं करी तमुलज्ञा आतज्ञा बज्ञाळज्ञाशरी खचेळतज्ञा यचेईल. त्यज्ञानसं नव्यज्ञा बज्ञाळज्ञाकडिचे वनरखजून पज्ञावहलसं आवण वविचज्ञारलसं , हरो
पण बज्ञाळज्ञाचरी चज्ञाकसं कमुठचे आहचेत ? (मिज्ञाजज्ञा वविसंटचेलर-आइन्स्टज्ञाइन यज्ञासंच्यज्ञा भज्ञाविज्ञाबद्दलच्यज्ञा लचे खनज्ञातजून)
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मज्ञागतील ककोडडज्ञाचचे उत्तर
८, १, ३, रज्ञाजज्ञा, ७, रज्ञाणरी, ४, गमुलज्ञामि, ६, १०, २, ९, ५ यज्ञा क्रिमिज्ञानचे पत्तचे एकज्ञाविर एक ठचे विजून तचेरज्ञा
पज्ञानज्ञासंचज्ञा एक गठज्ञा तयज्ञार करज्ञा. म्हणजचे यज्ञा गठडज्ञात सविज्ञार्यत तळज्ञाशरी ५ वदिसचेल तर सविज्ञार्यत विर ८ हज्ञा
पत्तज्ञा पज्ञाठमिरोरज्ञा असचेल. आतज्ञा पज्ञाठमिरोररी अठरी गठडज्ञात सविज्ञार्यत खज्ञालरी टज्ञाकज्ञा आवण त्यज्ञानसंतरचज्ञा एक्कज्ञा
प्रचेक्षकज्ञासंनज्ञा वदिसचेल असज्ञा खज्ञालरी टज्ञाकज्ञा. पमुढचचे पज्ञाठमिरोरचे पज्ञान (३) आतज्ञा पमुन्हज्ञा तळज्ञाशरी टज्ञाकज्ञा आवण
पमुढरील पज्ञाठमिरोरचे पज्ञान (रज्ञाजज्ञा) हचे प्रचेक्षकज्ञासंनज्ञा वदिसचेल असचे खज्ञालरी टज्ञाकज्ञा . अशज्ञा तऱ्हचेनचे सविर्य पज्ञानचे

एकज्ञाआडि एक पज्ञान तळज्ञाशरी टज्ञाकजून दिज्ञाखविल्यज्ञास एक्कज्ञा, रज्ञाजज्ञा, रज्ञाणरी, गमुलज्ञामि, १० ….. अशरी क्रिमिज्ञानचे टज्ञाकतज्ञा यचेतज्ञात.
विर सज्ञासंवगतलचे लज्ञा मिजूळ क्रिमि कसज्ञा आलज्ञा हचे तमुम्हरी नव्यज्ञानचे वसद्ध करू शकज्ञाल कज्ञाय ?

नविचे ककोडचे

११ फजू ट बज्ञाजजू असणज्ञाऱ्यज्ञा एकज्ञा घनज्ञाकमतरी खरोलरीच्यज्ञा "अ" यज्ञा करोपऱ्यज्ञात एक मिमुसंगरी आहचे . “ब” यज्ञा करोपऱ्यज्ञात थरोडिज्ञा
खज्ञाऊ असल्यज्ञाचचे वतलज्ञा समिजलचे आहचे . कवमित कमिरी वकतरी प्रविज्ञास करून तरी मिमुसंगरी खज्ञाऊ पयर्थांत परोचचेल ?
मिमुसंगरीच्यज्ञा ऐविजरी “अ” यज्ञा करोपऱ्यज्ञात मिज्ञाशरी असचेल तर खज्ञाऊ वमिळविण्यज्ञासज्ञाठरी तरी कवमित कमिरी वकतरी प्रविज्ञास कररील ?

इ-पमुस्तकचे
वविजज्ञान कसेंदज्ञाच्यज्ञा ससंकचेतस्थळज्ञाविर अनचेक इ-पमुस्तकचे वननिःशमुल्क डिज्ञाउनलरोडि करतज्ञा यचेतज्ञात. हरी सविर्य पमुस्तकचे
वविजज्ञान कसेंदज्ञाचरी वनवमिर्यतरी आहचे . बहमु तचेक सविर्य पमुस्तकचे मिरज्ञाठरीत आहचेत. कज्ञारण वविजज्ञान आवण तसंतजज्ञान
लरोकभज्ञाषचेत आणणचे हचे कसेंदज्ञाचचे मिहत्विज्ञाचचे उदिदवदिष्ट आहचे. तमुम्हरी विज्ञाचत आहज्ञात तरो असंक दिचेखरील इ-पमुस्तक
रूपज्ञात तमुम्हज्ञालज्ञा डिज्ञाउनलरोडि करतज्ञा यचेईल.
हज्ञा असंक करोणतज्ञाहरी बदिल न करतज्ञा च्छिज्ञापजून विज्ञाटण्यज्ञास विज्ञा वविकण्यज्ञासहरी वविजज्ञान कसेंदज्ञाचरी परविज्ञानगरी आहचे .

वविजज्ञान ककें दज्ञाचचे ममुखपत्र

वविजज्ञानज्ञाचज्ञा वदिविज्ञा घररोघररी लज्ञाविज्ञा

रवविविज्ञार तज्ञाररीख १५ वडिससेंबर २०१९

5

सममुदज्ञाततील ममतक्षचेत्रचे
समिमुदज्ञातरील ज्यज्ञा भज्ञागज्ञात प्रज्ञाणविज्ञायजू जविळजविळ नज्ञाहरी अशज्ञा क्षचेतज्ञालज्ञा समिमुदज्ञातरील मिमतक्षचेत म्हटलचे जज्ञातचे. गचेल्यज्ञा
अधर्यशतकज्ञात अशज्ञा क्षचेतज्ञासंचरी ससंख्यज्ञा पजूविर्वीच्यज्ञा तमुलनचेत ४ पट झज्ञालरी आहचे . अगदिरी मिमत नज्ञाहरी तररी प्रज्ञाणविज्ञायजूचरी कमितरतज्ञा
असणज्ञाररी आणखरी समुमिज्ञारचे ७०० क्षचेतचे नव्यज्ञानचे तयज्ञार हरोत आहचेत .
यज्ञा मिमतक्षचेतज्ञासंमिमुळचे शज्ञाकर्य, टडजूनज्ञा, मिवलर्य न असचे मिज्ञासचे धरोक्यज्ञात आलचे आहचेत. कमिरी पडिणज्ञारज्ञा प्रज्ञाणविज्ञायजू वमिळविण्यज्ञासज्ञाठरी असचे
मिज्ञासचे समिमुदज्ञाच्यज्ञा पमष्ठभज्ञागज्ञाविर यचेतज्ञात, आवण मिज्ञासचेमिज्ञाररी बरोटणींच्यज्ञा तडिज्ञाख्यज्ञात सज्ञापडितज्ञात. कमिरी प्रज्ञाणविज्ञायजूविर जगजू शकणज्ञारचे
जचेवलवफश, चक्विडि आवण कज्ञाहरी सज्ञागररी सजूक्ष्मिजरीवि अतरोनज्ञात विज्ञाढतज्ञाहचेत आवण जवैवविक समितरोल ढज्ञासळजू लज्ञागलज्ञा आहचे .
अवतरचे करी मिज्ञासचेमिज्ञाररी, प्लज्ञाचस्टक आवण इतर रज्ञासज्ञायवनक कचरज्ञा थचेट समिमुदज्ञात जज्ञाणचे आवण हविचेतरील विज्ञाढरीवि कबर्यविज्ञायजूचचे
शरोषण यज्ञा मिमुळचे समिमुदज्ञाचरी आम्लतज्ञा औदरोवगक यमुगज्ञाआधरीच्यज्ञा तमुलनचेत २५ टक्क्यज्ञासंनरी विज्ञाढलरी आहचे . त्यज्ञामिमुळचे वविशचेषतनिः
शचेलवफश यज्ञा प्रजज्ञातरीविर दिमुष्पररणज्ञामि हरोत आहचेत. पमथ्विरीच्यज्ञा विज्ञायमुमिडि
सं लज्ञाचचे तज्ञापमिज्ञान विज्ञाढण्यज्ञामिमुळचेहरी समिमुदज्ञातरील अशरी मिमत
क्षचेतचे विज्ञाढत आहचेत कज्ञारण करोमिट पज्ञाण्यज्ञात कमिरी प्रज्ञाणविज्ञायजू धरून ठचे विलज्ञा जज्ञातरो.
अवतरचे करी रज्ञासज्ञायवनक शचेतरीतजून नदिरीमिज्ञागर्गे समिमुदज्ञात
यचेणज्ञाररी रज्ञासज्ञायवनक खतचे यज्ञामिमुळचे वविवविध प्रकज्ञारचरी
शचेविज्ञाळरी फरोफज्ञावितज्ञात. तरी मिरोठडज्ञा प्रमिज्ञाणज्ञात
प्रज्ञाणविज्ञायजू विज्ञापरतज्ञात आवण अल्पकज्ञाळज्ञातच नज्ञाश
पज्ञाविल्यज्ञानचे प्रज्ञाणविज्ञायजूचज्ञा सज्ञाठज्ञा कमिरी हरोतरो.
समिमुदज्ञाच्यज्ञा पमष्ठभज्ञागज्ञाविररील जरीविसज्ञाखळरीच यज्ञामिमुळचे
धरोक्यज्ञात आलरी आहचे .

मिज्ञावददि यज्ञा स्पचेनच्यज्ञा

रज्ञाजधज्ञानरीत यज्ञा वविषयरीच्यज्ञा अज्ञासंतररज्ञाष्टटरीय पररषदिचेत
चचज्ञार्य वि वनणर्यय हरोणचे अपचेवक्षत आहचे . तथज्ञावप
वविवविध दिचेशज्ञातरील रज्ञाजकज्ञारण पज्ञाहतज्ञा, यज्ञातजून कज्ञाहरी
सज्ञाध्य हरोईल अशरी आशज्ञा ठचे वितज्ञा यचेत नज्ञाहरी.

मज्ञाणसज्ञाचची अवतररेकची भद क

अवतरचे करी मिज्ञासचेमिज्ञाररी जररी वनयसंतणज्ञात ठचे विलरी तररी यज्ञा समिस्यचेविर तरोडिगज्ञा कज्ञाहरी प्रमिज्ञाणज्ञात तररी वनघजू शकचेल. त्यज्ञासज्ञाठरी
यज्ञासंवतक मिज्ञासचेमिज्ञाररी बरोटणींच्यज्ञा ससंख्यचेविर वनयसंतण ठचे विणचे आवण मिज्ञासचेमिज्ञाररी प्रज्ञामिमुख्यज्ञानचे त्यज्ञा त्यज्ञा दिचेशज्ञातरील करोळरी
समिज्ञाजज्ञाच्यज्ञाच तज्ञाब्यज्ञात ठचे विणचे हचे यज्ञा प्रश्नज्ञाविररील एक मिहत्विज्ञाचचे उत्तर समिजलचे जज्ञातचे .
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मकोजदन मज्ञापदन स्वियअंपज्ञाक
पमुढचे वदिलचे लचे प्रयरोग वि त्यज्ञासंचचे वनष्कषर्य कज्ञाहरी गमवहणणींनज्ञा रुचणज्ञार नज्ञाहरीत. अनचेकदिज्ञा जचेवितज्ञानज्ञा अन्न कमिरी पडिजू नयचे म्हणजून
सढळ हज्ञातज्ञानचे स्वियसंपज्ञाक कचेलज्ञा जज्ञातरो. वशविज्ञाय स्वियसंपज्ञाक हचे शज्ञास्त नसजून कलज्ञा आहचे अशरी भजूवमिकज्ञा घचेतलरी जज्ञातचे . परसं तमु
पमुढरील प्रयरोग अशज्ञा करोणत्यज्ञाहरी भजूवमिकचेच्यज्ञा वविररोधज्ञात नज्ञाहरीत. चज्ञासंगलरी चवि आवण उत्तमि परोषणमिजूल्यचे यज्ञासंचचे सज्ञातत्य
आपल्यज्ञा आहज्ञारज्ञात वटकविज्ञायचचे असचेल तर अशज्ञा प्रयरोगज्ञासंचज्ञा फज्ञायदिज्ञाच हरोतरो.

• वभजविजून विज्ञापरलरी करी चविळरीचचे विजन वतप्पट
हरोतचे. आजच्यज्ञा बज्ञाजज्ञारभज्ञाविज्ञाप्रमिज्ञाणचे चविळरी १००
रु. वकलरो आहचे. १०० गअॅमि चविळरी पज्ञाण्यज्ञात
वभजविलरी करी वतचचे विजन ३०० गअॅमि हरोतचे. म्हणजचे
दिहज्ञा रुपयज्ञासंत ३०० गअॅमि विजनज्ञाच्यज्ञा चविळरीचरी
उसळ बनतचे. उसळरीतरील रसज्ञाचचे विजन विचेगळचे .
• एक वकलरो मिटज्ञारशसेंगज्ञा सरोलल्यज्ञाविर त्यज्ञातजून समुमिज्ञारचे
३०० गअॅमि मिटज्ञारदिज्ञाणचे वमिळतज्ञात.
यज्ञात एक विजनमज्ञापची हविज्ञाच !

• कज्ञाकडिरी चज्ञाळरीस रुपयचे वकलरो अज्ञाहचे असचे धरून ३०० गअॅमि कज्ञाकडिरीचचे १२ रुपयचे हरोतरील, यज्ञात विज्ञायज्ञा जज्ञाणज्ञाररी
सज्ञालचे वविचज्ञारज्ञात घचेतलचे लरी नज्ञाहरीत. ८० रुपयचे वकलरो दिरज्ञाचरी ततोंडिलरी २४ रुपयज्ञासंत ३०० गअॅमि उपलब्ध हरोतज्ञात ,
यज्ञात विज्ञायज्ञा जज्ञाणज्ञाररी दिचेठचे वविचज्ञारज्ञात घचेतलचे लरी नज्ञाहरीत. अशज्ञाच प्रकज्ञारचे ३०० गअॅमि शचेविग्यज्ञाच्यज्ञा शसेंगचेचरी वकसंमित समुमिज्ञारचे
६० रुपयचे पडितचे. सज्ञारख्यज्ञा विजनज्ञाचचे कडिधज्ञान्य वि भज्ञाजरी यज्ञासंचरी तमुलनज्ञा कचेल्यज्ञास कडिधज्ञान्यचे विज्ञापरणचे स्विस्त
असतचे. अथज्ञार्यत कचेविळ वकमितरीचज्ञा वविचज्ञार करणचे यरोग्य नव्हचे . (खवनजचे वि क्षज्ञारयमुक्त) भज्ञाजरीपज्ञालज्ञा आवण
(प्रवथनयमुक्त) कडिधज्ञान्यचे यज्ञासंचरी परोषणमिजूल्यचे विचेगळरी आहचेत.
• एकज्ञा प्रयरोगज्ञानमुसज्ञार, ७५.८ गअॅमि तज्ञासंदिमुळज्ञात २३१ गअॅमि पज्ञाणरी वमिसळजू न वशजविल्यज्ञानसंतर ३०२ गअॅमि भज्ञात तयज्ञार
झज्ञालज्ञा. तज्ञासंदिळज्ञाचरी प्रजज्ञावत आवण जमुनज्ञा-नविज्ञा तज्ञासंदिजूळ यज्ञानमुसज्ञार हचे प्रमिज्ञाण बदिलतचे. तज्ञासंदिमुळज्ञाचज्ञा दिर ६० रु. वकलरो.
नव्यज्ञा वपढरीच्यज्ञा गमवहणणींनरी स्वियसंपज्ञाकघरज्ञात विजनमिज्ञापरी ठचे विजून प्रयरोगशज्ञाळचेच्यज्ञा प्रमिमुखज्ञाचरी भजूवमिकज्ञाहरी स्विरीकज्ञारज्ञाविरी. वबनचजूक
मिरोजलचे लचे घटकपदिज्ञाथर्य वि प्रमिज्ञाण असलचे लज्ञा स्वियसंपज्ञाक , चवि आवण परोषण यज्ञा दिरोन्हरी दृष्टणींनरी सरस असतरो.
- वचत्ररचेखज्ञा
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घर तचेथचे भज्ञाजतीबज्ञाग
तमुमिचचे घर वकतरीहरी च्छिरोटचे वकसंविज्ञा मिरोठचे असलचे तररी, तमुम्हरी घररी एखज्ञादिरी भज्ञाजरी कमुसंडिरीत, डिब्यज्ञात लज्ञाविजू शकतज्ञा. झज्ञाडिज्ञाचज्ञा
जरीविनक्रिमि पज्ञाहतज्ञानज्ञा तमुम्हज्ञालज्ञा खजूप गमितरी जमितरी वशकतज्ञा यचेतरील. बज्ञाळ जन्मिज्ञालज्ञा यचेण्यज्ञापजूविर्वी आईचरी जशरी कज्ञाळजरी
घ्यज्ञायचरी असतचे तशरी यचेणज्ञाऱ्यज्ञा भज्ञाजरीसज्ञाठरी घ्यज्ञाविरी लज्ञागतचे . भज्ञाजरीच्यज्ञा ररोपज्ञालज्ञा लज्ञागणज्ञारचे अन्न तयज्ञार करणचे हरी तरी
पजूविर्यतयज्ञाररी हरोय.
एक जज्ञाडि प्लज्ञाचस्टकचरी वपशविरी वकसंविज्ञा ररकज्ञामिरी गरोणरी वकसंविज्ञा करसं डिरी घचेऊन त्यज्ञात आपल्यज्ञा घरज्ञातलज्ञा वहरविज्ञा आवण ओलज्ञा
कचरज्ञा (उष्टचे खरकटचे , भज्ञाजरीपज्ञाल्यज्ञाचज्ञा टज्ञाकज्ञाऊ भज्ञाग, असज्ञा सहज कमुजणज्ञारज्ञा कचरज्ञा) ररोज सज्ञाठविज्ञाविज्ञा. तरो ररोज विरतरी
खज्ञालरी करत रहज्ञाविचे म्हणजचे अळ्यज्ञा हरोण्यज्ञाचज्ञा ससंभवि नज्ञाहरी. त्यज्ञात जरीविज्ञाणमु ससंविधर्यक (कसंपरोस्ट कल्चर) घज्ञातलचे तर खत
लविकर व्हज्ञायलज्ञा मिदित हरोतचे. सज्ञाधज्ञारण ८० तचे ९० वदिविसज्ञासंत हचे खत तयज्ञार हरोतचे.
खज्ञालजून वच्छिद असलचे ल्यज्ञा एकज्ञा कमुसंडिरीत खज्ञालरी थरोडिचेसचे दिगडि घज्ञालज्ञाविचेत . नसंतर विररील भज्ञागज्ञात पजूविर्वी कचेलचे लचे खत १ भज्ञाग वि
मिज्ञातरी २ भज्ञाग असचे वमिश्रण भरज्ञाविचे. यज्ञात वबयज्ञा पचेरज्ञाव्यज्ञात वकसंविज्ञा तयज्ञार ररोपचे लज्ञाविज्ञाविरीत.
झज्ञाडिचे मिरोठरी झज्ञाल्यज्ञाविर मिलज्ञा वविचज्ञारण्यज्ञात यचेणज्ञारज्ञा मिरोठज्ञा प्रश्न म्हणजचे झज्ञाडिज्ञालज्ञा पज्ञाणरी वकतरी घज्ञालज्ञाविचे ? बररीच मिसंडिळरी
स्वितनिः दिचेखरील परीत नज्ञाहरीत इतकचे पज्ञाणरी झज्ञाडिज्ञालज्ञा ररोज घज्ञालतज्ञात . त्यज्ञातरील वनम्मिचे पज्ञाणरी खज्ञालच्यज्ञा घरज्ञात पडितचे !!
यज्ञाविर उपज्ञाय म्हणजचे मिज्ञातरीत वकतरी ओल आहचे हचे पज्ञाहजून पज्ञाणरी घज्ञालणचे. वकसंविज्ञा ररोज अगदिरी थरोडिचे
पज्ञाणरी घज्ञालणचे. उन्हज्ञाळ्यज्ञात मिज्ञात ररोज जरज्ञा जज्ञास्त पज्ञाणरी घज्ञालणचे गरजचेचचे असतचे वशविज्ञाय
उन्हज्ञाळ्यज्ञात कमुसंडिरी सज्ञाविलरीच्यज्ञा बज्ञाजजूलज्ञा ठचे विज्ञाविरी. शक्य असल्यज्ञास बज्ञाजज्ञारज्ञातरील वनसंबरोळरी अकर्य
पसंधरज्ञा वदिविसज्ञातजून एकदिज्ञा प्रवतवलटर २ वमि.लरी. यज्ञा प्रमिज्ञाणज्ञात झज्ञाडिज्ञासंविर फविज्ञारज्ञाविज्ञा . झज्ञाडिज्ञाच्यज्ञा अन्न
दव्यज्ञासज्ञाठरी विर उल्लचे वखलचे ल्यज्ञा ससेंवदय खतज्ञाचज्ञा उपयरोग करज्ञाविज्ञा . घररी खत नसचेल तर पमुढरील
वमिश्रणज्ञाचचे खत तयज्ञार करून दज्ञाविचेनिः
करोरडिचे विज्ञाळलचे लचे शचेण (गरोविररी) घचेऊन वि तचे बज्ञाररीक करून त्यज्ञात थरोडिचे गरोमिजूत वशसंपडिज्ञाविचे वि
थरोडिचे बचेसन परीठ वि ससेंदरीय गजूळ वमिसळजू न हचे वमिश्रण आठ वदिविस तसचेच ठचे विजून दज्ञाविचे . आठ-दिहज्ञा
वपशवितीततील विज्ञाग्अं यज्ञाचचे
झज्ञाड

वदिविसज्ञासंनतसं र हचे वमिश्रण झज्ञाडिज्ञासंनज्ञा दिर दिहज्ञा वदिविसज्ञासंनरी घज्ञालज्ञाविचे.
विररील पद्धतरीचचे अनमुकरण कचेल्यज्ञास घरच्यज्ञा घररी भज्ञाजरी वपकवितज्ञा यचेईल.

- डट्रॉ. अवविनज्ञाश दज्ञाअंडचेकर (शचेतती तज)
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स्विरज्ञा आवणि मज्ञाविशती
आपलरी मिज्ञाविशरी इसंवजवनअर आहचे यज्ञाचज्ञा स्विरज्ञालज्ञा फज्ञार अवभमिज्ञान हरोतज्ञा . शज्ञाळचेत जचेव्हज्ञा विवैजज्ञावनक प्रकल्प करण्यज्ञाचरी
स्पधज्ञार्य जज्ञाहरीर झज्ञालरी तचेव्हज्ञा स्विरज्ञा मिज्ञाविशरीलज्ञा म्हणज्ञालरी, “मिज्ञाविशरी, असज्ञा भज्ञाररी विवैजज्ञावनक प्रकल्प तजूच मिलज्ञा करून दिचे करी
इतर करोणज्ञालज्ञा पवहलज्ञा नसंबर वमिळणज्ञारच नज्ञाहरी! ”
" तमुलज्ञा आविडिणज्ञाऱ्यज्ञा वविषयज्ञाविर तजूच प्रकल्प वनविडि आवण तरो तजूच पजूणर्य कर. त्यज्ञासज्ञाठरी लज्ञागचेल तरी मिदित मिरी तमुलज्ञा
कररीन. हज्ञा प्रकल्प सज्ञाधज्ञा, सरोपज्ञा आवण तमुलज्ञा उपयरोगरी पडिणज्ञारज्ञा असज्ञायलज्ञा हविज्ञा. तरो करतज्ञानज्ञा तमुझसं हस्तककौशल्य
विज्ञाढज्ञायलज्ञा हविसं. त्यज्ञासज्ञाठरी लज्ञागणज्ञारसं सज्ञावहत्य आपल्यज्ञा घरज्ञाच्यज्ञा जविळपज्ञासच वमिळचे ल अससं पहज्ञा. जमुन्यज्ञा टज्ञाकज्ञाऊ विस्तजूतजून
वनवमिर्यतरी करतज्ञा आलरी तर फज्ञारच उत्तमि. " मिज्ञाविशरी म्हणज्ञालरी.
हचे उत्तर ऐकजून स्विरज्ञा जरज्ञा वहरमिमुसलरीच. वतलज्ञा वतच्यज्ञा वमित-मिवैवतणणींनज्ञा पवहलज्ञा नसंबर वमिळविजून दिज्ञाखविज्ञायचज्ञा हरोतज्ञा. तचेव्हज्ञा
मिज्ञाविशरी म्हणज्ञालरी, ”तजू जर असज्ञा प्रकल्प मिलज्ञा करून दिज्ञाखविलज्ञास तर तमुलज्ञा मिरी २ वकलरो पयर्थांत विजन करतज्ञा यचेईल
असज्ञा तज्ञाणकज्ञाटज्ञा बवक्षस दिचेईन.” स्विरज्ञा शचेजज्ञारच्यज्ञा गसंथज्ञालयज्ञात गचेलरी, वतथल्यज्ञा बज्ञालवविभज्ञागज्ञात वतलज्ञा विवैजज्ञावनक प्रकल्पज्ञासंचचे
पमुस्तक विज्ञाचज्ञायलज्ञा वमिळज्ञालचे. त्यज्ञातलज्ञा वतलज्ञा आविडिणज्ञारज्ञा प्रकल्प वतनचे वनविडिलज्ञा... आवण कज्ञामिज्ञालज्ञा समुरुविज्ञात कचेलरी….
एकज्ञा आठविडिडज्ञातच वतचज्ञा प्रकल्प पजूणर्य झज्ञालज्ञा. यज्ञा आठविडिडज्ञात स्विरज्ञा कज्ञातरीचज्ञा विज्ञापर समुरवक्षतपणचे करज्ञायलज्ञा वशकलरी.
मिरोजपटरी विज्ञापरून वतलज्ञा वबनचजूक मिज्ञापचे घचेतज्ञा आलरी. प्रकल्प उत्कमष्ट
हरोण्यज्ञासज्ञाठरी जचे थरोडिचे गवणत गरजचेचचे हरोतचे तचे करतज्ञानज्ञा वतचज्ञा अभ्यज्ञासहरी झज्ञालज्ञा.
मिज्ञाविशरीनचे बवक्षस वदिलचे ल्यज्ञा तज्ञाणकज्ञाटडज्ञाचज्ञा विज्ञापर करून मिनरीमिज्ञाविशरीचचे विजन
करण्यज्ञाचज्ञा स्विरज्ञाचज्ञा वविचज्ञार मिज्ञात सज्ञाऱ्यज्ञासंनरी (मिनरीमिज्ञाविशरीनचेहरी) हज्ञाणजून पज्ञाडिलज्ञा!!

वविजज्ञान ककें द कज्ञाय आहचे ?
• वविजज्ञान तसंतजज्ञानज्ञाचज्ञा विज्ञापर थचेट सज्ञामिज्ञान्य मिज्ञाणसज्ञासज्ञाठरी व्हज्ञाविज्ञा यज्ञासज्ञाठरीचज्ञा सचेविज्ञाभज्ञाविरी उपक्रिमि
• वनसगर्यस्नचेहरी तसंतजज्ञानज्ञाचरी वनवमिर्यतरी करण्यज्ञाचचे उदिदवदिष्ट
• प्रयरोग, प्रकल्प, प्रवशक्षण आवण प्रबरोधन यज्ञा चतमुनिःसजूतरीविर आधज्ञाररत कज्ञायर्यक्रिमि
• स्वितनिःचचे प्रश्न स्वितनिःच सरोडिविण्यज्ञाचरी क्षमितज्ञा वनमिज्ञार्यण करण्यज्ञाचरी धडिपडि
• प्रत्यचेकज्ञाकडिजू न त्यज्ञाच्यज्ञा कमुवितरीनमुसज्ञार घचेऊन प्रत्यचेकज्ञालज्ञा त्यज्ञाच्यज्ञा गरजचेनमुसज्ञार दिचेण्यज्ञाचज्ञा ध्यज्ञास

