
"ससाधधे जजीवन" ववषयजी...
चचंगळववाद यवा ववषयवावर सध्यवा अननेक गगोष्टटी वलिवहिल्यवा बगोलिल्यवा जवात आहिनेत.  आपल्यवापपैकटी अननेकवाचंनवा आपण

स्वततः चचंगळववादटी आहिगोत हिनेच ममुळवात मवाहिटीत नवाहिटीयने. ऊजर्जेच्यवा ववापरवाचवा अवतरनेक, बहिमुरवाष्टटटीय कचं पन्यवाचंनवा व्यवक्तिगत

आवण ककौटमुचंवबक आयमुष्यवात वमळवालिनेलिचं  महित्ववाचचंचं  स्थवान,  खरनेदटीचवा अटवाहिवास,  गरज नसणवाऱ्यवा वस्ततचंचवा सचंग्रहि,

कमु टमुचंबवातल्यवा व्यक्तिक्तींच्यवा इच्छवा  (गरजवा नव्हिनेत)  भवागवण्यवासवाठटी कमवावत्यवा व्यक्तिक्तींचटी हिगोणवारटी फरपट हिटी सगळटी

लिक्षणचं चचंगळववाद यवा रगोगवाचटीच आहिनेत.

सवाडनेतटीन दशकवाचंपतवर्वी इचंवजवनअररचंग ककॉलिनेजमधने वशकत असतवानवा  (त्यवावनेळटी वशक्षणवाचवा दजवार्जा  चवाचंगलिवा असतनहिटी)

आवण त्यवा नचंतर तचंत्रजवान क्षनेत्रवात कवाम करतवानवा,  मलिवा सतत एक प्रकवारचटी वनरवाशवा आवण असमवाधवान ववाटत

अवालिचं  आहिने. त्यवाचचं कवारण आतवाआतवा पयर्यंत कळत नव्हितचं. मटी आपलिटी पस्तटीस वषर्यं आधटीच मगोठठवा असणवाऱ्यवा

कचं पन्यवाचंनवा आणखटी मगोठचं  करण्यवात घवालिवलिटी, कवाहिटी व्यक्तिक्तींनवा जगवात सववार्जात शटीमचंत बनवण्यवात घवालिवलिटी. सववार्जात

ववाईट म्हिणजने छगोटठवा लिगोकवाचंनवा आणखटी छगोटचं करण्यवासवाठटी हिटी वषर्यं खचर्जा कने लिटी. मवाझ्यवा वपढटीनचं तचंत्रजवाचंनवा कवारकत न

बनवलिचं, कवारकमु नवाचंनवा हिमवालि कने लिचं  आवण हिमवालिवाचंनवा गमुलिवाम ! हिने सगळचं  करणचं आवश्यक नव्हितचं. वस्ततचंचने वढगवारने

आवण ऊजर्जेचवा धतर मवाणसवाचचं जटीवन सममद्ध करतवात असचंच वशकवलिचं जवात हिगोतचं, आहिने.  त्यवालिवा पयवार्जाय हिगोतवा पण

तगो मलिवा मवाहिटीत नव्हितवा. "सवाधने जटीवन" हिवा तगो पयवार्जाय आहिने. 

दगोन पमुस्तकने  यवा मवाझ्यवा इचंटरननेटवरच्यवा लिनेखवात मटी शटी. वदलिटीप कमु लिकणर्वी यवाचंच्यवा दगोन पमुस्तकवाचंबद्दलि वलिवहिलिचं आहिने.

ऊजर्जेच्यवा ववापरवाचवा अवतरनेक आवण ववकवासवाचवा भ्रमवाचवा भगोपळवा अशवा दगोन गगोष्टक्तींबद्दलि त्यवाचंचने ववचवार यवा पमुस्तकवाचंत

आहिनेत.

कगोकणवात जसने आपलिने वदलिटीप कमु लिकणर्वी जगतवाहिनेत तसनेच ऑस्टटनेवलियवात ससॅम्यमुअलि अलिनेक्झवाचंडर आवण टनेड टटनेनर.

त्यवाचंचने ववचवार आवण जटीवनपद्धतटी मरवाठटीत ववाचण्यवासवाठटी उपलिब्ध व्हिवावटी म्हिणतन त्यवा दगोघवाचंच्यवा एकवा पमुसस्तकने चचं

मरवाठटी भवाषवाचंतर मटी कने लिचं आहिने.

“सवाधने  जटीवन  हिटी पमुसस्तकवा ववाचल्यवावर तमुमच्यवा मनवात अननेक ववचवार वनमवार्जाण हिगोतटीलि” .  तने  व्हिवावनेत हिवाच तटी

पमुसस्तकवा भवाषवाचंतररत करून तमुमच्यवापमुढने मवाचंडण्यवामवागचवा उद्दनेश आहिने.

• आपलिने ऋषटी ममुनटी असनेच तर जगत हिगोतने. मग यवा पमुसस्तकने त नवचं असचं कवाय आहिने ? 

• अहिगो वतर्जामवानवात जगवा, बपैलिगवाडटीच्यवा यमुगवात आतवा परत कवा जवातवा ? 

• हिटी कम्यमुवनस्ट ववचवारसरणटी आहिने. दतर रवाहिवा यवाचंच्यवा पवासतन. 

• सगळचं कसचं मस्त चवाल्लिचंयय. कशवालिवा आतवा आवदमवानववासवारखचं जगवायचचं ? 

• हिने परदनेशवातल्यवा लिगोकवाचंसवाठटी ठटीक आहिने तनेच पतवर्वीपवासतन चचंगळ करतवाहिनेत. आम्हिवालिवा मस्त, चवाचंगलिचं जगत दवा

कटी जरवा. 

• इसवायलि मधने वकबमुटय हिगोतनेच कटी. अजतनहिटी असतटीलि. तसचंच आहिने हिने सगळचं . 

• फवार आदशर्जाववादटी आहिने हिने सगळचं . असचं कधटी करतवा यनेणवार नवाहिटी प्रत्यक्षवात. 
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असने ववचवार आपल्यवा मनवात आलिने तर त्यवाचवा अथर्जा एकच. “सवाधने जटीवन  जगण्यवाचटी अवापल्यवात वहिम्मत नवाहिटीयने” ,

आपण सबबटी शगोधतगो आहिगोत, असवा. “सवाधने जटीवन  यवा मवागवार्जानचं जवाण्यवासवाठटी आपण एकने क पवाऊलि टवाकवायलिवा”
समुरुववात कने लिटी तरच पमुढच्यवा वपढठवाचंसवाठटी आपण कवाहिटीतरटी करतगोय असचं म्हिणतवा यनेईलि.

पण,  ” हिने करून पहिवाण्यवासवारखचं आहिने. एक पवाऊलि टवाकत न पवाहितयवा  असवा ववचवार मनवात आलिवा” , तर मग तमुम्हिटी

आमच्यवा वबरवादरटीत सवामटीलि झवालिवात! चलिवा एकने क पवाऊलि टवाकत सगळने वमळतन पमुढने जवाऊयवा.

मटी यवा पमुस्तकवाचचं भवाषवाचंतर करण्यवाचचं कवारण, मलिवा त्यवात आजच्यवा अननेक अडचणक्तींवरचने उपवाय सवापडलिने . असचं

जवाणवलिचं  कटी कवाहिटी वषवार्यंपतवर्वी  (हिने न ववाचतवा)  मटी पवावलिचं  टवाकवायलिवा समुरुववात कने लिटी हिगोतटी.  यवा सवाध्यवा जटीवनवाचने

फवायदने मटी कवाहिटी प्रमवाणवात अनमुभवलिने आहिनेत. अननेकवाचंनवा असचं सवाधचं जटीवन स्वटीकवारण्यवाचटी इच्छवा आहिने. पण ननेमकचं

कवाय करवायचचं हिने समजत नवाहिटी.  अशवाचंसवाठटी यवा पमुसस्तकने त एक कम तटी-आरवाखडवाच समुचवलिवा आहिने.  यवा सगळ्यवा

गगोष्टटी करण्यवाच्यवा आहिनेत फक्ति बगोलिण्यवाच्यवा,  ववाचण्यवाच्यवा नव्हिनेत.  ज्यवाचंनवा इचंग्रजटी ववाचनवाचटी इच्छवा वकचं ववा आवड

नवाहिटी त्यवाचंच्यवासवाठटी हिने भवाषवाचंतर आहिने.

रवाज्यकतर्जे बदलिलिने, कवायदने कडक झवालिने , तचंत्रजवान अत्यवाधमुवनक झवालिचं , सचंपकर्जा  समुलिभ झवालिवा तरटी तवाण तणवाव, कष्ट,

कवाळज्यवा, कमटी कवा झवाल्यवा नवाहिटीत ? फक्ति पहिवारनेकरटी बदलिलिने तमुरुचं ग तगोच रवावहिलिवा असचं कवा ववाटलिचं ? आम्हिटी 

परवाकगोटटीचने परवावलिचंबटी झवालिगो म्हिणतन.

अन, वस्त्र आवण वनववारवा यवा बवाबतटीत व्यक्तिटी-व्यक्तिटीलिवा स्ववावलिचंबटी कसचं हिगोतवा यनेईलि आवण त्यवाचचं फळ सगळ्यवा

सममुदवायवालिवा  कसचं  वमळनेलि,  यवा  बद्दलि  हिटी  पमुसस्तकवा  आहिने.  यवा  पमुसस्तकने त  कने वळ  तवासत्वक  चचवार्जा  नवाहिटी.

चचंगळववादवाववरुद्धच्यवा लिढठवात सवामवान्य मवाणसवालिवा सवामटीलि हिगोतवा यनेईलि असने कवाहिटी व्यवहिवारटी मवागर्जा सवाध्यवा शब्दवात

समुचवलिने  आहिनेत.  असचं जटीवन जगणवारने  टनेड टटनेनर यवाचंचने अनमुभव आवण वहिशनेब हिवा यवा पमुसस्तकने चवा उत्तरवाधर्जा आहिने.

तणवावहिटीन आयमुष्य शक्य आहिने पण तने जगण्यवाचटी धमक आपल्यवात हिवटी. त्यवासवाठटी मवाणसवाचंच्यवा ममेंढठवा करणवारटी

बहिमुरवाष्टटटीय प्रवक्रियवा नवाकवारतवा यवायलिवा हिवटी. नवाहिटीतर खवावटकखवानवा हिनेच आपलिचं गचंतव्यस्थवान असनेलि !

एकदवा भगववान बमुद्धवाचंकडने एक मनमुष्य आलिवा. आवण म्हिणवालिवा  तमुमच्यवा धमर्जातत्ववाचंवर मटी बरवाच ववचवार कने लिवा” . 

पण मवाझ्यवा आयमुष्यवात कवाहिटी फरक पडलिवा नवाहिटी.”

तनेव्हिवा बमुद्ध हिसतन त्यवालिवा म्हिणवालिने ,  ” एकवा गवाववालिवा जवाण्यवाचवा रस्तवा जर तमुलिवा एखवादवानचं ववचवारलिवा, त्यवालिवा तत तगो 

सवाचंवगतलिवास, आवण तगो वतथनेच त्यवाच्यवावर ववचवार करत थवाचंबलिवा, तर तगो त्यवा गवाववालिवा कधटी पगोहिगोचनेलि ?”

“तगो जगोवर त्यवा वदशनेनचं पवाऊलि टवाकत नवाहिटी तगोपयर्यंत कधटीच नवाहिटी. त्यवालिवा त्यवा वदशनेनचं सतत प्रववास करत जवावचं 

लिवागनेलि.”

“तत ववचवारलिनेल्यवा प्रश्नवाचचं उत्तरहिटी तनेच आहिने. धम्म नमुसतवा ववचवार करण्यवासवाठटी नवाहिटी. तगो प्रत्यक्षवात, कम तटीत 

आणण्यवासवाठटी आहिने.  ” बमुद्ध भगववान म्हिणवालिने .

--प्रससाद मधेहहेंदळधे
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सचंपकर्जा  सवाधतन तमुमचवा प्रवतसवादहिटी तमुम्हिटी वतथने ननोंदवत शकतवा. 
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ससाधधे जजीवन
ववषयवाचटी ओळख

ससॅम्यमुअलि अलिनेक्झझँडर

---------------------------------

Getting and spending, we lay waste our powers.- William Wordsworth 

पपैसवा वमळवणने आवण खचर्जा करणने, यवातच आपण आपलिटी शक्तिटी ववायवा घवालिवतगो.- ववल्यम वरर र्ड्सवरर्ड्

-------------------------------------------------------------------------------

आपल्यवा मतलिभतत गरजवा अन वस्त्र वनववारवा यवा आहिनेत. त्यवा पलिटीकडने कगोणत्यवा आवण वकतटी "गरजवा" भवागवल्यवा

म्हिणजने पमुरनेसने हिगोईलि  ?  अगदटी स्पष्ट ववचवारवायचचं म्हिणजने वकतटी पपैसने वमळवलिने  आवण कगोणत्यवा वस्तत आपल्यवा

मवालिकटीच्यवा असतटीलि तर आपल्यवालिवा चवाचंगलिने  आवण स्वतचंत्र रहिवातवा यनेईलि  ?  हिने  प्रश्न हिल्लिटीच्यवा चचंगळववादटी

सचंस्कम तटीत कगोणटीहिटी स्वततःलिवा ववचवारत नवाहिटीत. पण हिने प्रश्न सववार्जात जवास्त महित्ववाचने आहिनेत. 

यवा  प्रश्नवाचंनवा  सवामगोरचं  जवाण्यवाऐवजटी  बरनेचसने  लिगोक त्यवाचंचचं  आयमुष्य  चचंगळववादवाचटी  न  सचंपणवारटी  चढण चढण्यवात

घवालिवतवात. अवधकवावधक पपैसवा वमळवत रहिवाणचं आवण त्यवाततन अवधकवावधक वस्तत ववकत घनेणचं एवढठवाच गगोष्टटीत

त्यवाचंचचं आयमुष्य खचर्जा हिगोतचं. पण आयमुष्यवाच्यवा शनेवटटी अटळपणवानचं त्यवाचंनवा हिने कळतन चमुकतचं कटी तने जगलिनेच नवाहिटीत.

त्यवाचंनवा वमळवालिनेलिटी आयमुष्यवाचटी हिटी अमतल्य सचंधटी त्यवाचंनटी कने वळ वस्तत ववकत घनेण्यवात ववायवा घवालिवलिनेलिटी असतने. 

स्वतचंत्र आवण हिनेतमुपतणर्जा जटीवन हिने अत्यवाधमुवनक वस्ततचंचटी मवालिकटी वकचं ववा प्रवतसष्ठत पररसरवात असलिनेलिचं  मवालिकटीचचं घर

यवाचंच्यवावर अवलिचंबतन नसतचं. उलिट त्यवासवाठटी करवावने लिवागणवारने कष्ट इतकने  असतवात कटी त्यवाचंनवा जटीवनवात करण्यवाच्यवा

अननेक गगोष्टटी करतवाच यनेत नवाहिटीत. उदवा. वमत्र, कमु टमुचंब, समवाज यवाचंच्यवात वमसळणचं आवण शवाचंततवा-समवाधवान दनेणवाऱ्यवा

वनवमर्जातटी करणवाऱ्यवा कम तटी.  यवा गगोष्टक्तींसवाठटी शटीमचंत असणचं ममुळटीच आवश्यक नसतचं.  कवारण यवा सवाऱ्यवा गगोष्टटी

आयमुष्य आपल्यवालिवा ममुक्तिपणवानचं ववाटत असतचं. सममद्धटी हिटी मनवाचटी सस्थतटी आहिने.

पपैसवा महित्ववाचवा जरूर आहिने,  पण त्यवा महित्ववालिवा मयवार्जादवा आहिने.  अननेकवाचंनवा ववाटतचं त्यवापनेक्षवा खतपच कमटी पपैशवातहिटी

समुखवानचं रहिवातवा यनेतचं.  एकदवा मतलिभतत गरजवा भवागल्यवा कटी मग पपैशवाच्यवा मवागने धवावण्यवाममुळने  आपण हिनेतमुपतणर्जा आवण

प्रनेरणवादवायटी जटीवनवापवासतन लिवाचंब जवातगो.  प्रवाचटीन तत्ववनेत्त्यवाचंनटी  म्हिटल्यवाप्रमवाणने,  ज्ययालया आपल्ययाकडडे  पपु र डेशया गगोष्टट

आह डेत ह डे कळत तं   ,   तगो शटम तंत असतगो     .   यवा गगोष्टक्तींचटी मवालिकटी असतनहिटी त्यवा पमुरनेशवा आहिनेत हिने ज्यवालिवा कळत नवाहिटी

तगो गरटीब असतगो  .    चचंगळववाद हिवा,  स्ववातचंत्र्य आवण सचंपत्तटी-सममद्धटी बद्दलिचटी चमुकटीचटी सचंकल्पनवा आपल्यवासमगोर

मवाचंडतगो.

चचंगळववादटी जटीवनशपैलिटी फक्ति पगोकळ आवण असमवाधवानकवारक आहिने  असने नव्हिने  तर हिटी शपैलिटी आपल्यवा समुचंदर

पमथ्वटीलिवा ववनवाशवाकडने ननेतने आहिने आवण इथलिचं जटीवनच धगोक्यवात आणतने आहिने. आपण ज्यवा कशवाचवा उपभगोग घनेतगो,

तने  मतलिततः वनसगवार्जाकडतनच यनेत असतचं आवण त्यवाततन वनमवार्जाण हिगोणवारवा कचरवा वनसगवार्जाकडनेच गनेलिवा पवावहिजने.  पण



वनसगवार्जालिवा  मयवार्जादवा  आहिनेत  !  आज आपलिटी  नवाजमुक  पररसर-सचंस्थवा  (eco-system)  दशकवानमुदशकने  कने लिनेल्यवा

चचंगळटीच्यवा ओझ्यवाखवालिटी डळमळतने आहिने. तरटीहिटी चचंगळववाद अगदटी शटीमचंत दनेशवातहिटी ववाढतगोच आहिने. थगोडनेसने थवाचंबतन

आपण स्वततःलिवाच प्रश्न ववचवारलिवा पवावहिजने कटी, हिटी (चचंगळववादटी) जटीवनशपैलिटी एकमनेव मवागर्जा आहिने कवा ? कटी यवालिवा

कवाहिटी पयवार्जाय आहिने?

आवण चवाचंगलिटी बवातमटी अशटी आहिने कटी हिगोय ! यवालिवा पयवार्जाय आहिने- सवाधने जटीवन !! यवा जटीवनशपैलिटीचवा स्वटीकवार

करणवारने लिगोक, एकवा अवभनव सवामवावजक चळवळटीत सवामटीलि हिगोत आहिनेत. त्यवाममुळने  त्यवाचंनटी स्वततःहितन अवतरनेकटी-

उपभगोग असलिनेलिटी,  ऊजर्जेचवा प्रचचंड ववापर करणवारटी जटीवनशपैलिटी सगोडतन वदलिटी आहिने  आवण स्वततःसवाठटी न्यतनतम

उपभगोगवाचवा पण उच्च दजवार्जाच्यवा जटीवनशपैलिटीचवा पयवार्जाय वनमवार्जाण कने लिवा आहिने . उपभगोग्य वस्ततचंबरगोबरच, कवामवाचने तवासहिटी

त्यवाचंनटी कमटी कने लिने  आहिनेत. त्यवाचंचवा पपैसवा तने ववचवारपतवर्जाक खचर्जा करतवात. स्वततःचने अन तने स्वततःच वनमवार्जाण करतवात.

तने सवायकलि चवालिवतवात सवाधने कपडने ववापरतवात आवण सवाधवारणततः मकॉल्समधने न जवातवाच आपलिचं आयमुष्य तने सवाजरने

करतवात. चचंगळववादवाचटी दमुवनयवा सगोडतन सवाध्यवा जटीवनवाकडने जवाणवाऱ्यवा "सत्यवाग्रहिक्तींचटी" हिटी पवहिलिटी तमुकडटी आहिने. यवा

पद्धतटीनचं जटीवन जगतन तने असचं वसद्ध करतवाहिनेत कटी हिवाच स्ववातचंत्र्य, आनचंद आवण समवाधवानवाचवा शवाश्वत मवागर्जा आहिने.

यवा सवामतवहिक बदलिवात तमुम्हिटीहिटी सहिभवागटी व्हिवा म्हिणजने आपणने सगळने  वमळतन २१ व्यवा शतकवातल्यवा,  यवा सववार्जात

महित्ववाच्यवा सवामवावजक चळवळटीचटी मशवालि प्रज्ववलित करू शकत .  हिने  तमुम्हिवालिवा वदलिनेलिचं  व्यवक्तिगत वनमचंत्रण आहिने.

वस्ततचंचवा उपभगोग कमटी करवा आवण जटीवनवाचवा अवधक उपभगोग घ्यवा. 

यवा पमुसस्तकने चचं उदयवदष्ट सगोपचं आहिने. ज्यवा लिगोकवाचंनवा असचं कमटी उपभगोगवाचचं, सवाधचं आयमुष्य जगवायचचं आहिने त्यवाचंच्यवासवाठटी

आचरणवात आणण्यवाजगोगवा आरवाखडवा वनमवार्जाण करणचं.  सवाध्यवा जटीवनवात कमटी गमुचंतवागमुचंत,  कमटी कचरवा,  इचंधनवाचंचवा

वकमवान ववापर असनेलि.  पण यवा आयमुष्यवात,  खऱ्यवा अथवार्जानचं आनचंद दनेणवाऱ्यवा आवण प्रनेरणवादवायटी गगोष्टटी असतटीलि.

यवाततन यनेणवारने  अनमुभव इतरवाचंनवा मवागर्जादशर्जाक ठरतटीलि.  आवण तने इतर ववचवारटी लिगोकहिटी यवा उदयवदष्टवाचंचवा पवाठपमुरवाववा

करवायलिवा उदमुक्ति हिगोतटीलि.  तमुम्हिटी हिने मवागर्जा जर प्रत्यक्षवात अवलिचंबवायलिवा लिवागलिवात आवण त्यवातलिवा आनचंद तमुम्हिवालिवा

समजलिवा,  अनमुभवतवा आलिवा, तर नव्यवा जटीवनवाचवा एक नववाच मवागर्जा तमुम्हिवालिवा गवसनेलि. पमुढच्यवा प्रववासवासवाठटी मग

फक्ति तमुमच्यवा कल्पनवाशक्तिटीचटीच कमटी रवाहिटीलि. 

एक गगोष्ट मवात्र फवार महित्ववाचटी आहिने. यवा पमुसस्तकने च्यवा पवहिल्यवा भवागवात, व्यवहिवारवात आणण्यवाजगोग्यवा शनेकडगो कल्पनवा

मवाचंडल्यवा असल्यवा तरटी प्रत्यनेक कल्पननेचवा अथर्जा तमुमच्यवा स्वततःच्यवा दृसष्टकगोनवाततन लिवाववायलिवा हिववा आवण त्यवाचचं

प्रत्यक्ष आचरण व्हसायलसा हवव.  तमुमच्यवा वतटीनने इतर कगोणवालिवाच ववचवार करतवा यनेणवार नवाहिटी हिने लिक्षवात ठनेववायलिवा

हिवचं.  हिवा  आरवाखडवा  कने वळ यवा  सवाध्यवा  जटीवनशपैलिटीचवा  पवायवा  असनेलि.  तमुम्हिटी  कने लिनेलिटी  कम तटी  तमुमच्यवा  जटीवनवाशटी

समुसचंगतच असवायलिवा हिवटी. आपल्यवापपैकटी प्रत्यनेकवानचं आपलिटी सवाधटी जटीवनकथवा स्वततःच वलिहिवायलिवा हिवटी. 

यवा  पमुसस्तकने चवा  दमुसरवा  भवाग  म्हिणजने  शटी.  टनेड  टटनेनर  यवाचंनटी  वलिवहिलिनेलिवा  वनबचंध  आहिने.  हिवा  वनबचंध  म्हिणजने

चचंगळववादवापलिटीकडटीलि जटीवनवाचवा एक आरसवा आहिने.  अचंतदृर्जाष्टटी आवण बवारटीकसवारटीक तपशटीलिवासहि वलिवहिलिनेलिवा हिवा

वनबचंध आपल्यवालिवा आपण (व्यक्तिटी आवण समवाज म्हिणतनहिटी) वकतटी कमटी खचवार्जात चवाचंगलिने  जगत शकतगो तने सवाचंगतगो.

त्यवासवाठटी  "अवधक जटीवन  कमटी उपभगोग– "  यवा शपैलिटीशटी बवाचंवधलिकटी असणचं मवात्र आवश्यक आहिने.  वनबचंधवाचने

लिनेखक शटी. टटनेनर हिने स्वततःच मवान्य करतवात कटी त्यवाचंनटी दवाखवलिनेलिने वहिशनेब हिने सचंपतणर्जापणने वबनचतक नवाहिटीत, कवारण यवा

वनबचंधवाचवा ववषय हिवा सवातत्यवानने चवालित रहिवाणवारवा प्रयगोग आहिने. पण आज उपलिब्ध असलिनेल्यवापपैकटी सवाध्यवा जटीवनवाचवा



तपशटीलिववार वहिशनेब सवाचंगणवारवा हिवा एकमनेव वनबचंध आहिने.  ववववध तपशटीलि पमुरवत,  टटनेनर असचं वसद्ध करतवात कटी

ववकवसत जगवालिवा त्यवाचंच्यवा दरडगोई उत्पनवाच्यवा कने वळ १० टक्कने  खचवार्जात असचं जटीवन जगतवा यनेईलि.  हिवा दवाववा

सकम द्दशर्जानटी हिवास्यवास्पद ववाटलिवा तरटी खमुल्यवा मनवानने ववचवार करवा. कवारण शटी. टटनेनर स्वततःच असचं सवाधचं जटीवन गनेलिटी

अननेक दशकचं  जगत आलिने  आहिनेत.  त्यवाममुळने  अशटी जटीवनशपैलिटी जगवालिवा कमु ठने  घनेऊन जवाऊ शकने लि यवाचचं भवावकत

करणचं त्यवाचंनवाच शक्य आहिने.  त्यवाचंनटी कने लिनेलिने  ववश्लिनेषण मतलिगवामटी आहिने.  त्यवाममुळने  तने तमुम्हिवालिवा कदवावचत पटणवारहिटी

नवाहिटी. पण तने तमुम्हिवालिवा यवा नव्यवा जटीवनशपैलिटी बद्दलि ववचवार करवायलिवा लिवावतवात हिने नक्कटी.

तमुम्हिवालिवा जर हिटी पमुसस्तकवा उपयमुक्ति ववाटलिटी, वकचं ववा इतरवाचंनवा उपयगोगटी पडनेलि असचं ववाटलिचं तर तटी इतरवाचंनवा जरूर दवा.

आतवा आपल्यवा सगळ्यवाचंनवाच नपैसवगर्जाक सचंसवाधनचं  आवण ऊजर्जेच्यवा सगोतवाचंचचं  महित्व समजलिचं  आहिने ,  यवा पमथ्वटीवर

आपल्यवालिवा हिळमुववारपणनेच चवालिवावचं लिवागनेलि हिने नक्कटी. पण चचंगळववादटी सचंस्कम तटीत रवाहितन हिने सवाध्य कसचं करवायचचं हिने

खरचं  आव्हिवान आहिने.  आम्हिवालिवा अशटी आशवा आहिने  कटी हिटी पमुसस्तकवा अननेकवाचंनवा चचंगळववादवाकडतन अशवा सवाध्यवा,

वहिरव्यवागवार आवण आनचंददवायटी जटीवनवाकडने ननेणवारटी ठरनेलि.  आतवाच आपल्यवालिवा अशवा सम्यकय  जटीवनवाचटी कल्पनवा

असवायलिवा हिवटी.

एकदवा हिटी पमुसस्तकवा तमुम्हिटी ववाचलिटीत कटी तमुम्हिटी www.simplerway.org यवा सचंकने तस्थळवावर जवा. तमुमचने अनमुभव,

ववचवार, दृसष्टकगोन, अडचणटी आवण आनचंद वतथने मवाचंडवा. हिने सचंकने तस्थळ अशवा अथर्जागभर्जा अनमुभववाचंचने मगोहिगोळ व्हिवावने

अशटी आमचटी इच्छवा आहिने.  कगोण्यवा एकटठवाकडनेच सवर्जा उत्तरचं  नवाहिटीत.  पण प्रत्यनेकवाकडने  कवाहिटी उत्तरचं  नक्कटीच

आहिनेत.  तमुमचचं यगोगदवान त्यवात फवार महित्ववाचचं आहिने.  आपण सवारने  वमळतन एक शवाश्वत,  न्यवाय्य आवण ववधर्जाष्णमु

समवाज बवाचंधत शकतगो आवण तने करण्यवातलिवा आनचंदहिटी अनमुभवत शकतगो. 

बदलि करण्यवासवाठटीचटी बटीजचं आपण आपल्यवाच हिवातटी बवाळगतन आहिगोत. 

http://www.simplerway.org/


मनगोभतवमकवा
कक तजीत आणण्यसाययोग्य अशजी ससाध्यसा जजीवनसाचजी ममूलतत्वव वसाचण्यसाआधजी मनयोभमूवमकधे ससारख्यसा ववैचसाररक गयोष्टजीचजी
चचसार्ड्  करणव रयोरव  चमत्कसाररक वसाटधेल.  पण जजीवनसातलसा ससाधधेपणसा ममूलततः मनयोभमूवमकधे शजी सवबववधत असतयो हधे
मसान्य कधे लव  पसावहजधे.  जर मनयोभमूवमकसा स्पष्ट नसधेल तर ससाधधेपणसालसा फसारससा अरर्ड् उरणसार नसाहजी.  म्हणमून पपुढधे
उल्लधेख कधे लधे ल्यसा मपुद रयसावचसा गवभजीरपणधे ववचसार करूनच आजचव आपलव  जजीवन ससाध्यसा जजीवनसात सवक्रवमत करतसा
यधेईल.

• दपैनचंवदन जटीवनवालिवा सकवारवात्मक दृष्टटी ठनेवतन सवामगोरने जवायचने आहिने यवाचचं भवान ठनेववा.  यवाचवा दमुसरवा अथर्जा असवा

कटी  सवाध्यवा  जटीवनवाचवा  मवागर्जा  वनरवाशनेपगोटटी  स्वटीकवारवायचवा  नवाहिटीयने.  सकवारवात्मक  दृसष्टकगोन  ववशनेषततः

अडचणक्तींच्यवा वनेळटी सचंकटवालिवा तनोंड दनेतवानवा उपयगोगटी पडतगो.

• भकौवतक गगोष्टक्तींच्यवा उणटीवनेममुळने  यनेणवारने  असमवाधवान जर तमुम्हिटी अनमुभवत असवालि तर पमुन्हिवा एकदवा ववचवार

करवा. अननेकदवा हिने असमवाधवान आपल्यवा जटीवनवाकडने पहिवाण्यवाच्यवा दृसष्टकगोनवावर अवलिचंबतन असतचं. 

• रवाहिणटीमवान आवण जटीवनवाचटी  गमुणवत्तवा  यवाचंचटी  गल्लित करू नकवा.  उच्च रवाहिणटीमवान  (भरपतर  वस्ततचंचटी

रनेलिचनेलि)  ठरवाववक पवायरटीनचंतर समवाधवान वनमवार्जाण करत नवाहिटी.  जटीवनवाचटी गमुणवत्तवा वस्ततचंच्यवा सचंचयवावर

अवलिचंबतन नसतने. म्हिणतन शयर्जातटीततन बवाहिनेर पडवा. उपभगोग नव्हिने जटीवन जगवा.

• स्वततःलिवा ववचवारवा कटी, वकतटी म्हिणजने पमुरनेसचं ? सवाधचं जटीवन सवाचंगतचं, पमुरनेसचं म्हिणजनेच ममुबलिक. हिनेनटी डनेसव्हिड

थगोरगो म्हिणतवात- वरवरचटी सममद्धटी वरवरचचंच समवाधवान आणतने. वकतटी म्हिणजने पमुरनेसने यवाचने उत्तर शगोधवा.

• हिल्लिटी अननेक लिगोक न आवडणवारटी कवामचं करतवात.  त्यवाममुळने  त्यवाचंनवा न आवडणवाऱ्यवा वस्तत ववकत घनेतवा

यनेतवात.  त्यवा वस्ततचंममुळने  तने त्यवाचंनवा न आवडणवाऱ्यवा लिगोकवाचंवर छवाप पवाडत  शकतवात.  पण मग आयमुष्यवाच्यवा

शनेवटटी लिगोकवाचंवर छवाप पवाडणने  त्यवाचंनवा  नकगोसने  ववाटतने.  सवाधने  रहिवा आवण फक्ति स्वततःवरच छवाप पवाडवा.

आपलिटी प्रवतष्ठवा इतरवाचंवर अवलिचंबतन नवाहिटी हिने ध्यवानवात ठनेववा. हिवा दृसष्टकगोन खगोटठवा प्रवतष्ठनेच्यवा तणवाववाततन

ममुक्तितवा दनेईलि.

• आपण ममत्यमुशय्यनेवर आहिगोत अशटी कल्पनवा करवा. मग कळतचं कटी, आपल्यवाकडने कवाय कवाय वस्तत आहिनेत

यवा पनेक्षवा आपलिने लिगोकवाचंशटी सचंबचंध कसने आहिनेत, आपलिने जटीवनवातलिने अनमुभव कगोणतने हिगोतने हिने महित्ववाचचं आहिने.

म्हिणतन वस्तत नव्हिने व्यक्तिटी आवण अनमुभववाचंसवाठटी जगवा. 

• आत्तवा असलिनेल्यवा पररसस्थतटी सचंबचंधटी कम तज रहिवा. कमटी सचंचय अवधक आयमुष्य घनेऊन यनेतगो.

• हिनेतमुयमुक्ति जटीवन जगवा.  चचंगळववादटी  शपैलिटी  सगोडण्यवासवाठटी  प्रयत्न करवावने  लिवागतवात.  यवा  पमुसस्तकने तलिने  ममुद्दने

वनयमवानने ववाचत रहिवा. 



पपैसवा
कधे वळ खचर्ड् कमजी करणव वकव वसा उपभयोग कमजी करणव म्हणजधे ससाधव जजीवन नव्हधे.  तजी एक मनयोभमूवमकसाहजी आहधे.
त्यसावशवसाय, बसाजसारू जगसात हपुशसारजीनव खचर्ड् करणव यसाचसाहजी ससाध्यसा जजीवनसात मयोठसा वसाटसा असतयो.

• मतदवान कने ल्यवाप्रमवाणने पपैसवा खचर्जा करवा. यवाचवा अथर्जा, गचंभटीरपणने ववचवार करून खचर्जा करवा. कगोणतटीहिटी खरनेदटी

बवाजवारवालिवा सचंदनेश दनेत असतने हिने  ध्यवानवात ठनेववा.  खरनेदटी न कने ल्यवानचंहिटी बवाजवारवात सचंदनेश जवातच असतगो.

आपण वनेगळ्यवा तऱ्हिनेनचं पपैसवा खचर्जा कने लिवा तर पपैशवाचटी तवाकद आपण अवधक पररणवामकवारक ररत्यवा ववापरू

शकतगो. त्यवाममुळने जग बदलितवा यनेतने.

• स्थवावनक बवाजवारवाततन  खरनेदटी  करवा.  जपैववक समतगोलि सवाधणवारटी  खरनेदटी  करवा.  उत्पवादकवावर अन्यवाय न

करणवारटी खरनेदटी करवा.  पमथ्वटीवर अन्यवाय न करणवारटी खरनेदटी करवा.  हिटी खरनेदटी कवाहिटी वनेळवा थगोडटी अवधक

महिवाग असत शकतने. पण हिने आव्हिवान स्वटीकवारवावचं लिवागतचं. पण "हिररत उत्पवादनवाच्यवा" जवावहिरवातटी लिवावतन तगोच

चचंगळववाद आपल्यवापयर्यंत पगोचवलिवा जवाऊ शकतगो.  त्यवापवासतन सवावध रहिवा.  कवारण हिररत चचंगळववादहिटी

शनेवटटी चचंगळववादच आहिने.

• पपैसवा वमळवण्यवासवाठटी वनेळ दवाववा लिवागतगो.  तमुमचटी वमळकत आवण खचर्जा ननेमकवा वकतटी आहिने यवाचवा पतणर्जा

अभ्यवास करवा. हिवा अभ्यवास नसनेलि तर पपैसवा वमळवण्यवाचवा वनेळ ववायवा जवाऊ शकने लि. 

• एक मवहिन्यवाचवा आय-व्ययवाचवा प्रयगोग करवा. म्हिणजनेच एकवा मवहिन्यवात तमुमचटी वमळकत वकतटी आवण तमुम्हिटी

वकतटी आवण कशवा प्रकवारने पपैसवा खचर्जा करतवा यवाचटी सचंपतणर्जा तपशटीलिवासहि ननोंद ठनेववा. त्यवालिवा १२ नचं गमुणवा.

म्हिणजने तमुम्हिवालिवा तमुमच्यवा ववावषर्जाक उलिवाढवालिटीचवा अचंदवाज यनेईलि.  यवावरून कगोणत्यवा गगोष्टक्तींमधने तमुम्हिटी बचत

करू शकतवा तने ठरवतवा यनेईलि. अशटी बचतटीममुळने ववाचणवारटी रक्कम वषर्जा अखनेरटीलिवा बरटीच मगोठटी असतने.

• दर आठवडठवालिवा कवाहिटी पपैसवा ववाचवण्यवाचने उदयवदष्ट ठनेववा.  हिने  एक आव्हिवान असत शकतने.  तने स्वटीकवारवा

आवण त्यवाचवा आनचंद लिमुटवा.

• तमुमच्यवा वमळकतटीनेपनेक्षवा तमुमचवा खचर्जा कमटी रवाहित  दने. यवाचवा दमुसरवा अथर्जा बवाजवार तमुम्हिवालिवा "वगऱ्हिवाइक  बनवत”
शकत नवाहिटी असवाहिटी हिगोतगो.

• पगवारववाढ झवालिटी कटी लिगनेच खचर्जा ववाढवत नकवा. हिटी ववाढ तमुमच्यवा बचतटीतलिटी ववाढ ठरू दने.

• तमुमच्यवाकडने पपैसने नसतटीलि तर खरनेदटी करू नकवा. कजर्जा टवाळवा. डनेवबट कवाडर्जा ववापरू नकवा.

• बहिमुतनेक सगळ्यवाचंनवाच असचं ववाटत असतचं कटी मवाझने खचर्जा यगोग्य आवण ववास्तववक आहिनेत. त्यवाचंचवा पमुनववर्जाचवार

करवा. खचर्जा कमटी करून वकचं ववा जवास्त चवातमुयवार्जानचं करून तमुम्हिटी तमुमच्यवा कवामवाचवा वनेळ कमटी करू शकवालि.



कवाम आवण कवामवाचवा वनेळ
कसामसाचव स्वरूप आवण कसामसाचसा वधेळ यसावचसा पपुनववर्ड्चसार हसा ससाध्यसा जजीवनसाच्यसा कहें द्रस्रसानजी असाहधे. आपण उपभयोग
घधेतयो अशसा बहपुतधेक गयोष्टजी आपल्यसालसा ववकत घ्यसाव्यसा लसागतसात.  यसाचसा अरर्ड् अससा कजी जसास्त उपभयोग्य वस्तमू
म्हणजधे कसामसाचसा वधेळ जसास्त. म्हणजधेच आयपुष्यसाचसा आनवद कमजी.

• कवामवाचने तवास कमटी करतवा यनेतटीलि कवा यवाचवा ववचवार करवा. प्रत्यनेकवाचटी पररसस्थतटी वनेगळटी असतने. त्यवाममुळने

कवामवाचने तवास कमटी हिगोणचं हिने व्यक्तिटी-कमुमुमु टमुचंबवानमुसवार बदलिनेलि. तमुम्हिटी जर उपभगोगवाच्यवा वस्तत कमटी कने ल्यवात तर

कवामवाचने तवास कमटी करतवा यनेणचं शक्य आहिने. वमळवालिनेल्यवा मगोकळ्यवा वनेळवात तमुम्हिटी तमुम्हिवालिवा आवडणवाऱ्यवा

गगोष्टटी  करू शकतवा.  समवाजवात  वमसळत  शकतवा.  यवाममुळने  कदवावचत  तमुमचटी  सचंपत्तटी  कमटी  हिगोईलि  पण

जटीवनवाचवा दजवार्जा वनसश्चत उचंचवावनेलि.

• अधर्जावनेळ कवाम करून भवागत असनेलि तर तसचं नवचं कवाम स्वटीकवारवा. वकचं ववा आतवाच्यवा मवालिकवालिवा ववचवारून

कमटी वनेळ कमटी पगवारवात कवाम करवा. तमुम्हिवालिवा कमटी पगवार दवायचवा असल्यवाममुळने  मवालिक कदवावचत यवालिवा

तयवार हिगोईलि. तमुमचटी कवायर्जाक्षमतवाहिटी त्यवाममुळने ववाढनेलि.

• पगवारववाढटी ऐवजटी कवामवाचवा वनेळ कमटी करून मवागवा. आठवडठवालिवा सहिवा ऐवजटी पवाच वदवसवाचंवर आलिवात,

तर तमुमचवा वनेळ ववाचनेलि आवण इचंधनवावर तमुम्हिटी त्यवाप्रमवाणवात कमटी अवलिचंबतन रहिवालि.

• शक्य असल्यवास घरूनच कवाम करवा. त्यवाममुळने इचंधन, शम आवण वनेळनेचटी बचत हिगोतने.

• कवाहिटी  कवामचं  हिटी  सवामवावजक व पयवार्जावरणदृष्टठवा  पतरक नसतवात.  अशटी कवामचं  स्वटीकवारण्यवाऐवजटी,  कमटी

मगोबदलिवा दनेणवारटी सवामवावजक व पयवार्जावरणदृष्टठवा पतरक कवामचं स्वटीकवारवा.

• आयमुष्य म्हिणजने कने वळ वनेळ आहिने. तगो ववायवा घवालिवत नकवा. तमुमचटी प्रत्यनेक कम तटी कवाहिटी वनेळ घनेत असतने.

त्यवाच प्रमवाणने समवाजवालिवा कवाहिटी सचंदनेश दनेत असतने. हिनेहिटी एक प्रकवारचचं मतदवानच आहिने.



अन
अन्न हजी जजीवनसातलजी एक ममूलभमूत गरज आहधे. अगदजी कसाहजीच दशकसावपमूवर्वी आपलधे  पमूवर्ड्ज स्वततःचव अन्न स्वततःच
बनवत हयोतधे.  आपण मसात्र हजी जबसाबदसारजी बसाजसारसावर टसाकलजी आहधे.  पण बसाजसारसाचसा उदधेश आपल्यसालसा चसावगलव
पयोषक अन्न दधेणव हसा नसमून भरपमूर नफसा वमळवणव हसा आहधे. अन्न-धसान्यसाचव उत्पसादन स्रसावनक पसातळजीवर आणणव
हसा ससाध्यसा जजीवनसातलसा महत्वसाचसा भसाग आहधे.

• वजतकचं  जमनेलि वततकचं , आपलिचं अन-धवान्य, भवाज्यवा स्वततःच तयवार करवा. तमुम्हिटी कवाहिटी सगळचंच धवान्य वकचं ववा

सगळ्यवा भवाज्यवा स्वततः बनवत शकत नवाहिटी. पण परसबवागनेत वकचं ववा गसॅलिरटी-गच्चटीतल्यवा कमुचं डटीबवागनेत थगोडने तरटी

उत्पवादन कवाढत शकतवा. स्वततःचटी भवाजटीबवाग हिटी सवाध्यवा जटीवनवातलिटी एक क्रिवाचंवतकवारटी कम तटी आहिने.

• वहिरवळटीच्यवा ऐवजटी भवाजटी लिवाववा. जर जवागवा असनेलि तर फळझवाडचं लिवाववा. कनोंबडठवा पवाळवा.

• जर तमुमच्यवाकडने भवाजटी बवागनेसवाठटी जवागवा कमटी पडत असनेलि तर जवळपवास कमु ठने  सवाममुदवावयक परसबवाग

आहिने कवा तने पहिवा. त्यवात भवाजटी लिवाववा.

• जर जवळपवास सवाममुदवावयक परसबवाग नसनेलि तर चवारपवाच जण एकत्र यनेऊन गट तयवार करवा आवण

सवाममुदवावयक परसबवाग समुरू करवा. यवापनेक्षवा जवास्त मगोठटी दनेणगटी तमुम्हिटी समवाजवालिवा दनेऊच शकत नवाहिटी. 

• कमु णटीहिटी  आपल्यवा  बवागनेत  सगळ्यवा  भवाज्यवा  वपकवत  शकत  नवाहिटी.  त्यवाममुळने  स्थवावनक  शनेतकरटी-भवाजटी

ववक्रिने त्यवाचंशटी सचंपकवार्जात रहिवा. कगोणत्यवाहिटी पररसस्थतटीत, समुपरमवाकर्जे ट मधतन भवाजटी घनेणने टवाळवा.

• आपण आपल्यवा  शरटीरवात  कगोणत्यवा  गगोष्टटी  ढकलितगो  आहिगोत  यवाचचं  भवान  ठनेववा.  आरगोग्यपतणर्जा,  समेंवद्रिय

भवाजटीपवालिवा व अन-धवान्य खवा. एकमु णवातच कमटी खवा. तनेलिकट, कम वत्रम आवण प्रवक्रियवा कने लिनेलिचं  अन खवाणचं

टवाळवा.

• मवाचंस, दमुग्धजन्य पदवाथर्जा आवण मवासने यवाचंनटी यमुक्ति आहिवार बचंद करवा. तने शक्य नसनेलि तर हिवा आहिवार वकमवान

पवातळटीवर आणवा. त्यवासवाठटी आठवडठवात फक्ति दगोन वदवस हिवा आहिवार करण्यवापवासतन समुरुववात करवा.

• पतणर्जापणने  शवाकवाहिवारटी  बनवा  (दतधहिटी  टवाळवा).  हिने  सगळ्यवाचंनवा  जमनेलि  असचं  नवाहिटी.  पण त्यवाममुळने  आपल्यवा

शरटीरवावर आवण वनसगवार्जावर सकवारवात्मक पररणवाम हिगोत असतगो.  यवाममुळने  पपैसनेहिटी ववाचतटीलि.  मवाचंस दनेणवारने

बहिमुतनेक सगळने  प्रवाणटी शवाकवाहिवारटी असतवात. शवाकवाहिवारवावर पगोसलिनेलिने  त्यवाचंचने मवाचंस खवाण्यवाऐवजटी शवाकवाहिवारच

कने लिनेलिवा बरवा. त्यवाममुळने मधलिटी एक प्रवक्रियवा ववाचतने.

• आपलिटी बनेड, पगोळटी, भवाकरटी आपण स्वततःच बनववा. जने अन-धवान्य-भवाजटी वटकवतन ठनेववावने लिवागतने आवण

शक्य आहिने,  तने नपैसवगर्जाक रसवायनने ववापरून ववा इतर प्रवक्रियवाचंनटी  (उदवा.  उन्हिवात ववाळवणने)  वटकवतन ठनेववा

आवण नचंतर खवा.



ववाहितमुक
ससाधधे जजीवन आवण वसाहतपुक यसावचसा जवळचसा सवबवध आहधे. लक्षसावधजी इवधन-वसाहनव सध्यसा रस्त्यसावर आहधेत आवण
त्यसावचजी सवख्यसा वसाढतधेच आहधे.  इवधन-वसाहनसावचजी हजी सवस्कक तजी पयसार्ड्वरणसालसा फसार मयोठठसा प्रमसाणसात मसारक ठरतधे
आहधे.  यसा  सवस्कक तजीचसा  आधसार  तपुलनधेनवव  स्वस्त  आवण मपुबलक ररत्यसा  उपलब्ध  तधेल-इवधन  हसा  आहधे.  इवधन-
वसाहनसावच्यसा सवस्कक तजीपसासमून आपण ललौकर सपुटकसा करून घधेतलजी पसावहजधे. 

• सवायकलि  चवालिववा.  इचंधन  ववाहिन  बहिमुतवाचंशटी  छगोटठवा  अचंतरवासवाठटी  ववापरलिने  जवातने.  तनेवढठवा  अचंतरवासवाठटी

स्वयचंचवावलित ववाहिनवाचटी गरजच नसतने. जवासस्तत जवास्त वनेळवा सवायकलि ववापरवा.

• आपल्यवा सवायकलिलिवा,  पमुढने  आवण मवागने,  वदव्यवाचंचटी  सगोय करवा.  ववशनेषततः  कमटी उजनेडवात चवालिवतवानवा,

चकचकटीत परवावतर्जाक जवाकटीट घवालिणने समुरवक्षततनेच्यवा दृष्टटीनने अवधक चवाचंगलिने  हिगोईलि.  हिटी खरनेदटी लिकौकरच

वसतलि हिगोतने.

• पवावसवात सवायकलि चवालिवतवा यनेईलि असवा रनेनकगोट टगोपटी ववकत घ्यवा.  अननेकदवा पवावसवात रनेनकगोट टगोपटी

घवालितन सवावकवाश सवायकलि चवालिवणचं आनचंददवायक असतचं.

• मवालिवाचटी नने आण करण्यवासवाठटी एखवादटी चवाचंगलिटी टगोपलिटी सवायकलिलिवा बसवतन घ्यवा.  चवाचंगलिचं  दप्तरहिटी मवागने

कसॅ रटीयरलिवा लिवावतवा यनेतचं.

• लिहिवान ममुलिवाचंचटी सवायकलिलिवा बसवण्यवासवारखटी सटीट वमळतने. तटी पटकन कवाढतवा जगोडतवा यनेतने. वतचवा ववापर

करवा. तमुमच्यवा छगोटठवा ममुलिवाचंनवा यवा सटीटमधने बसतन "धवाडसटी" सफर करणचं नक्कटीच आवडनेलि.

• सवायकलि  चवालिवतन  तमुम्हिवालिवा  (मगोफत)  व्यवायवामहिटी  वमळतगो.  तमुम्हिटी  वनरगोगटी  आवण  कणखर  बनतवा.

चवालिवण्यवाचटी प्रवक्रियवा तमुम्हिवालिवा मवानवसक तणवाववापवासतनहिटी ममुक्ति ठनेवतने. इचंधन ववाहिन न चवालिवण्यवानचं पपैसनेहिटी

ववाचतवात तने वनेगळनेच.

• जनेव्हिवा कडक ऊन्हि असनेलि वकचं ववा फवार पवाऊस असनेलि,  अचंतर खतप असनेलि त्यवावनेळटी सवायकलि ऐवजटी

सवावर्जाजवनक ववाहिन (ररक्षवा वकचं ववा बस) ववापरवा. 

• तमुमच्यवाकडने जवास्त इचंधन-ववाहिनचं असतटीलि तर वकमवान एक इचंधन ववाहिन ववकत न टवाकवा.  त्यवातल्यवा कवाहिटी

पपैशवाततन सवायकलि ववकत घ्यवा. 

• तमुम्हिवालिवा शक्य असनेलि तर तमुमचटी सवर्जा इचंधन ववाहिनचंचं ववकत न टवाकवा.  सवावर्जाजवनक ववाहिनचं आवण सवायकलि

हिटीच तमुमच्यवा ववाहितमुकटीचटी सवाधनचं असत दवा.

• इचंधनववाहिन ववापरणचं आवश्यकच असनेलि तर त्यवावनेळटी इतर कगोणवालिवा वलिफ्ट दनेतवा यनेतने कवा तने पहिवा. कवामवात

कवामचं करवा. प्रत्यनेक कवामवासवाठटी वनेगवनेगळ्यवा वटटप्स करू नकवा.

• ववमवान ववाहितमुक टवाळवा. ववमवानचं मगोठठवा प्रमवाणवात हिवनेचचं प्रदतषण करतवात. हिववाई ववाहितमुकटीलिवा नवाहिटी म्हिणणचं

आव्हिवान असतचं.  पण तने स्वटीकवारवा आवण प्रत्यक्षवात आणवा.  रनेल्वने गवाडटीचवा पयवार्जाय सगोवयस्कर असनेलि तर

तगोच ववापरवा.



वनववारवा
घर ववकत घधेणव, भसारठसानव घधेणव वकव वसा बसावधणव यसापवैकजी कसाहजीहजी खमूपच खवचर्ड्क असतव. तयो आयपुष्यसातलसा (एकदसाच
हयोणसारसा)  मयोठसा  खचर्ड्  असतयो.  म्हणमून  "ससाधधे  जजीवन"  जगतसानसा,  तपुम्हजी  कसधे  आवण कपु ठधे  रहसातसा  यसाचसा  फसार
कसाळजजीपमूवर्ड्क ववचसार करसावसा लसागतयो. जजीवनसात, स्वसातवत्र्यसाचसा अनपुपुभव दधेऊन, सयोवयस्कर वनवसास दधेणसारसा वनवसारसा
कयोणतसा अससा प्रश्न तपुम्हजी स्वततःलसा ववचसारलसा पसावहजधे.  हधेनजी रधेवव्हर रयोरयो यसावचधे  यसाबदलचधे ववचसार वनवश्चतच
मसागर्ड्दशर्ड्क आहधेत.  “ बहपुतधेक लयोक घर म्हणजधे कसाय यसाचसा ववचसारच कधजी करत नसाहजीत. त्यसामपुळधे  तधे आयपुष्यभर
गरजीब रसाहतसात. कसारण त्यसावनसा स्वततःच्यसा गरजधेचसा ववचसार न करतसा, फक्त त्यसावचसा शधेजसारजी रहसातयो तसवच घर हवव
असतव.”

• सवाध्यवा जटीवनशपैलिटीत लिहिवान, सवाधने आवण ऊजर्जेचवा वकमवान ववापर करणवारचं घर असवायलिवा हिवचं.

• तमुम्हिटी वजथने रवाहित  इसच्छतवा तने शहिर, गवाव, खनेडचं नटीट वनवडवा. तमुमच्यवा घरवाचचं वठकवाण ठरवतवानवा कमुमुमु टमुचंब ,

वमत्र,  हिववामवान,  कवामवाचचं वठकवाण,  रहिवाण्यवाचवा खचर्जा अशवा अननेक गगोष्टक्तींचवा नटीट ववचवार करवाववा लिवागनेलि.

कवाहिटी शहिरवाचंत, रहिवाण्यवाचटी जवागवा अवतशय महिवाग असतने. त्यवाममुळने  तमुम्हिवालिवा न आवडणवारचं कवाम तमुम्हिवालिवा

स्वटीकवारवायलिवा लिवागत शकतचं. जर आवण वजथने शक्य असनेलि, वतथने स्वस्त घरवाचवा पयवार्जाय वनवडवा. त्यवाममुळने

तमुमचने कष्ट कमटी हिगोतवात.

• कवामवाच्यवा जवळचटी जवागवा रहिवाण्यवासवाठटी वनवडवा वकचं ववा रवाहिण्यवाच्यवा जवागनेजवळचचं कवाम स्वटीकवारवा. हिने ननेहिमटी

शक्य असतचं असचं नवाहिटी.  परवडतचं असचंहिटी नवाहिटी.  पण हिने  उदयवदष्ट ठनेववायलिवा हिवचंच.  त्यवाममुळने  सवायकलि

ववापरून कवामवावर जवातवा यनेतचं.  वशववाय जवाण्यवायनेण्यवाचवा वनेळहिटी ववाचतगो.  कवामवालिवा जवाण्यवायनेण्यवाचवा वनेळ हिवा

मवाणसवाच्यवा जटीवनवातलिवा सववार्जात त्रवासदवायक कवालि असतगो असचं वसद्ध झवालिचं  आहिने .  हिगोतवा हिगोईतगो हिवा वनेळ

कमटी करण्यवाचवा प्रयत्न करवा. 

• गरज नसलिनेनेलिने  आवण कने वळ ससौंदयर्जावधर्जाक असने ववास्तततटीलि बदलि टवाळवा. आपल्यवा घरवातलिटी प्रत्यनेक गगोष्ट

सतत कगोरटी  करकरटीत वदसलिटी  पवावहिजने  यवा  भ्रमवावर ववश्ववास ठनेवत  नकवा.  तमुमच्यवा  घरवातलिटी  सतरचंजटी,

गवावलिचवा थगोडवा जमुनवा वदसत असनेलि वकचं ववा वभचंतटीवरच्यवा रचंगवाचवा,वकॉलिपनेपरचवा कमु ठनेतरटी टवकवा उडलिवा असनेलि

तर लिवाजवायचचंचं कवाहिटी एक कवारण नवाहिटी.  जर ववास्ततत बदलि गरजनेचनेच असतटीलि तर जमुन्यवा,  ववापरलिनेल्यवा

वस्ततचंचवा पमुनववार्जापर करून हिने बदलि स्वततःच करवा (Do it yourself).

• समवाईक घर यगोजनवा.  अननेक कमु टमुचंबचं  वकचं ववा वमत्र एकवाच घरवात रवाहिण्यवाचवा पयवार्जाय कवाहिटी लिगोक हिल्लिटी

ववचवारवात घनेतवात. ज्यवाचंच्यवा कडने एखवादटी खगोलिटी जवादवा आहिने अशवा लिगोकवाचंनटी यवा जवागनेत एखवादवा पवाहिमुणवा घनेणचं

अशक्य  नवाहिटी.  वनववाऱ्यवाचवा  प्रश्न  सगोडवण्यवासवाठटी  हिवा  पयवार्जायहिटी  चवाचंगलिवा  आहिने.  त्यवाममुळने  सवाममुदवावयक

जटीवनवाचटी शक्यतवाहिटी ववाढतने.

• जर तमुम्हिवालिवा स्वततःचचं  घर बवाचंधणचं शक्य असनेलि तर वनसगवार्जानमुरुप गमहिरचननेचवा गचंभटीरपणने ववचवार करवा.

कदवावचत समुरुववातटीलिवा हिवा पयवार्जाय महिवाग ववाटनेलि,  पण कवाहिटी कवाळवातच यवा जवादवा खचवार्जाचटी  (उदवा.  सगोलिर

पसॅननेल्स, सकौर बचंब, दमुहिनेरटी कवाचवाचंच्यवा वखडक्यवा वगपैरने) वसमुलिटी हिगोईलि. हधे घर लहसानच असलधे  पसावहजधे. छयोटधे
तधेच छसान असतधे.



ऊजवार्जा
ऊजसार्ड्  (आवण ववशधेषततः खवनज तधेल) हधे औदयोवगक सवस्कक तजीचधे रक्तच म्हटलधे  पसावहजधे.  त्यसा रक्तसामपुळधेच आजचजी
चवगळवसादजी जजीवनशवैलजी शक्य हयोत आहधे.  पण हजी जजीवनशवैलजी नसाकसारण्यसाचजी दयोन कसारणव आहधेत. (१)  इवधन
(कयोळससा, तधेल, गगॅस) जसाळमून हवधेत ज्यसादसा कसाबर्ड्न वनमसार्ड्ण हयोत रहसातयो. आवण पयसार्ड्वरणसात नकसारसात्मक बदल
हयोत रसाहतसात. (२) इवधनसाचसा ससाठसा मयसार्ड्वदत असल्यसामपुळधे  त्यसाचसा तपुटवरसा नवजकच्यसाच कसाळसात वनमसार्ड्ण हयोणसार
आहधे. त्यसामपुळधे  इवधन महसाग हयोईल. आपण इवधन अवधक कसायर्ड्क्षमतधेनव वसापरसायलसा हवव आवण शसाश्वत ऊजर्जेच्यसा
वसापरसाकरधे वसाटचसाल करसायलसा हवजी.

• पयवार्जावरणटीय बदलिवाचंबद्दलि आवण आगवामटी इचंधनटचंचवाई बद्दलि भरपतर ववाचन करवा. हिने ववषय मगोठने  रवाजकटीय

पररणवाम घडवतन आणणवारने आहिनेत. त्यवाममुळने  कवाहिटी रवाजकटीय पक्ष आवण प्रचवार मवाध्यमचं, ववातवावरण गढतळ

करत रवाहितवात. पण हिने ववषय रवाजकटीय पक्षवाचंच्यवा आववाक्यवातलिने  नवाहिटीत. तमुमचवा दृसष्टकगोन ववजवानवावधसष्ठत

असत दने रवाजकवारणवावर अवलिचंबतन नकगो. यवा बद्दलि खतप ववाचवा. प्रश्न ववचवारवा, स्वततः ववचवार करवा, स्वततःच

सचंशगोधन करत रहिवा. 

• शमुद्ध  (green)  ऊजवार्जा  ववकत घ्यवा.  शमुद्ध ऊजवार्जा  म्हिणजने ववारवा,  ऊन्हि,  भत-उष्णतवा,  जलिऊजवार्जा  यवा पवासतन

वनमवार्जाण कने लिनेलिटी ऊजवार्जा.  हिटी ऊजवार्जा  आज थगोडटी महिवाग ववाटनेलि.  पण त्यवावर चवालिणवाऱ्यवा यचंत्रणवा अवधक

कवायर्जाक्षमतनेच्यवा वनवडवा. अशटी ऊजवार्जा पमुरवणवारटी कचं पनटीच वनवडवा. नवाहिटी तर कचं पनटी बदलिवा.

• ऊजर्जेच्यवा कवायर्जाक्षमतनेचवा गचंभटीरपणने ववचवार करवा. यवाचने अननेक प्रकवार आहिनेत. ववापर नसतवानवा उपकरणचं बचंद

ठनेवणचं, अवधक कवायर्जाक्षम वदवने ववापरणचं वगपैरने.

• ककॉमनसनेन्स ववापरवा.  थचंडटी असनेलि तर हिटीटर चवालित  करू नकवा त्यवा ऐवजटी  स्वनेटर ववापरवा.  आपलिचं  शरटीर

आपल्यवालिवा ववाटतचं त्यवापनेक्षवा अवधक कणखर असतचं.  बवाहिनेर खतप गरम असनेलि तर आपल्यवा खगोल्यवाचंच्यवा

दवारवावखडक्यवाचंचने पडदने लिवावतन घ्यवा. त्यवाममुळने आतलिटी जवागवा बऱ्यवापपैकटी थचंड रहिवातने. 

• वटीज वनमवार्जाण करणवारटी सकौर पसॅननेलि ववकत घ्यवा.  सकौर बचंब ववापरवा.  कवाहिटी कवाळवातच त्यवा पपैशवाचंचटी वसमुलिटी

हिगोतने. वशववाय अशवा वस्तत ववकत घनेण्यवाममुळने  यवा क्षनेत्रवातल्यवा सचंशगोधनवालिवा चवालिनवा वमळत असतने.

• कवाहिटी यचंत्रचं वनतःसचंशय शम ववाचवतवात. पण अननेक वनरुपयगोगटी आवण वबनगरजनेचटी असतवात. इलिनेक्टटकॉवनक

आवण पनेटटगोलिवर चवालिणवारटी अशटी सवाधनचं नवाकवारवा.

• एखवादटी यचंत्रणवा ववकत घनेतवानवा, कमटी ऊजवार्जा खचर्जा करणवारटी यचंत्रणवाच ववकत घ्यवा. हिटी यचंत्रचं महिवाग ववाटलिटी तरटी

चवालितवानवा कमटी ऊजवार्जा ववापरून तटी हिवा खचर्जा लिकौकरच भरून कवाढतवात.

• ववववध प्रकवारचने सगोलिर कमु कर ववापरवा. मचंद आचनेसवाठटी पनेटटी पद्धतटीचवा तर तटीव्र आचनेसवाठटी पसॅरवाबगोलिवा कमु कर

ववापरवा. कदवावचत थचंडटीत-पवावसवाळ्यवात हिने कमु कर फवार कवामटी यनेणवार नवाहिटीत. पण मगोठठवा प्रमवाणवात ऊजवार्जा

बचत करतटीलिच.



वस्त्र
प्रसाचजीन कसाळजी कपरठसावचसा उपययोग शरजीरसालसा ऊब वमळसावजी आवण लज्जसारक्षण व्हसावव हसा हयोतसा. आज कपरठसावचसा
उपययोग प्रवतष्ठसा आवण पवैससा यसावचव  प्रदशर्ड्न करणसाऱ्यसा फगॅ शन्स करण्यसाससाठजी हयोतयो आहधे.  लयोक प्रचवर पवैससा
कपरठसाववर दरवषर्वी खचर्ड् करू शकतसात, करतसात. पण हधे पमूणर्ड्पणधे अनसावश्यक आहधे. ससाधधे व्हसा.

• सवाधने,  ववातवावरणवालिवा  सवाजनेसने  आवण  मतळ  हिनेतमु  सवाध्य  करणवारने  कपडने  ववापरवा  हिने  सवाध्यवा  जटीवनवाचने

वस्त्रवाचंववषयटीचने ववधवान असनेलि. चचंगळववादटी समवाजवा प्रमवाणने फसॅ शनलिवा शरण जवाऊ नकवा.

• जर आज तमुम्हिटी झकपक कपडने घवालिणवारने असवालि, तर तमुमच्यवा समवाजवातल्यवा प्रवतमनेचवा पमुनववर्जाचवार करवा.

सवाधने कपडने स्वटीकवारवा.  हिवा सवाध्यवा जटीवनवाकडने ननेणवारवा वस्त्रबदलि थरवारक असतगो. 

• चवाचंगलिने सनेकचं ड हिझँड कपडने ववापरवा. तने तमुमच्यवा नवातनेववाईकवाचंचने असतटीलि वकचं ववा जमुन्यवा कपडठवाचंच्यवा दमुकवानवातलिने.

असने कपडने शगोधतवानवा अचवानक खवजनवा सवापडण्यवाचटी शक्यतवा आहिने !

• सवाधने कपडने ववापरणने म्हिणजने गबवाळने  रवाहिणने नव्हिने. तमुमचटी स्वततःचटी वस्त्रशपैलिटी घडववा. उदवा. चचंगळववादगोत्तर

कवाळवात ववापरलिने जवातटीलि असने कपडने तमुम्हिटी आजच ववापरू शकतवा. 

• कपडने उत्तम दमुरुस्त करवायलिवा वशकवा. हिटी दमुरुस्त करण्यवाचटी स्वतचंत्र शपैलिटी वनमवार्जाण हिगोउ शकतने. मग तमुम्हिटी

वशवलिनेलिने वठगळ वकचं ववा दमुरुस्त कने लिनेलिटी ककॉलिर हिटीच तमुमचटी नवटी ओळख हिगोईलि.

• तमुम्हिटी जरवा जवास्त महित्ववाकवाचंक्षटी असवालि तर नवने कपडने वशववायलिवा वशकवा.  हिवा एक थरवारक आनचंददवायटी

अनमुभव असत शकतगो. त्यवाममुळने पपैसनेहिटी ववाचतवात.

• तमुमच्यवा वनवडक वमत्रमचंडळवात कपडठवाचंचटी अदलिवाबदलि करवा.  त्यवाममुळने  आपगोआप वस्त्रवपैववध्य वनमवार्जाण

हिगोईलि. खरनेदटी टळनेलि आवण एकवालिवा वनरुपयगोगटी वस्तत दमुसऱ्यवाचवा खवजनवा ठरनेलि.

• मगोठठवा दमुकवानवाततन स्वस्त कपडने घनेणने टवाळवा. कवारण अशवा दमुकवानवात शमजटीवक्तींचचं शगोषण करून आलिनेलिवा

मवालि असत शकतगो. 

• करगोडनोंचवा  फसॅ शन बवाजवार  अध्यवार्जानचं  कमटी  झवालिवा  अशटी  कल्पनवा  करवा.  हिवा  पपैसवा  शवाश्वत ऊजवार्जा  आवण

सचंयचंत्रवासवाठटी वकचं ववा मवानवटी कल्यवाणवाथर्जा ववापरलिवा गनेलिवा,  तर आपण फवार कवाहिटी गमवावणवार नवाहिटी. वमळकत

मवात्र प्रचचंड हिगोईलि. इथने पपैशवानचं "मतदवान" करवा.

• सवाधने कपडने स्ववातचंत्र्य बहिवालि करतवात. झकपक कपडने घवातलिने  कटी आपल्यवा हिवालिचवालिक्तींवर बचंधनचं यनेतवात.

कवारण तने  कपडने  घवाण हिगोण्यवाचटी भटीतटी आपल्यवालिवा ववाटत रहिवातने.  सवाधने  कपडने  घवातलिने  कटी गवतवावर

लिगोळवायलिवा कवाहिटी ववाटत नवाहिटी आवण पटकन बवागनेत कवाम करवायचटी भटीतटी ववाटत नवाहिटी. सवाधने कपडने घवालिवा

आवण वमत्तटीत खमुलिनेपणवा आणवा.



वस्तमुसचंचय
आपल्यसालसा अन्न, वस्त्र आवण वनवसारसा यसावचजी सपुरवक्षत आवण आरयोग्यपमूणर्ड् आयपुष्यसाससाठजी गरज असतधे.  वशवसाय
प्रसारवमक वशक्षण आवण आरयोग्यसधेवसा आपल्यसालसा हव्यसा असतसात.  पण यसा पलजीकरधे इतर कपु ठल्यसा गयोष्टटींचजी
गरज आपल्यसालसा स्वस्र आवण स्वतवत्र रहसाण्यसाससाठजी असतधे कसा ? ममूलभमूत गरजसावपलजीकरधे कसाहजी ससाचवसायचव
नसाहजी असव कसाहजी  "ससाधधे जजीवन"  मसागत-ससावगत नसाहजी.  पण आणखजी कशसाकशसाचसा सवचय करसायचसा यसा बदल
मसात्र व्यक्तजीलसा हधे जजीवनसाचव तत्वजसान प्रश्न ववचसारतव.

• गरज नसलिनेल्यवा वस्ततचंचवा सचंचय करू नकवा. इच्छवाचंचटी वकमवान पततर्जातवा हिवा सवाध्यवा जटीवनवाच्यवा मवागवार्जाचवा सचंदनेश

आहिने. अशवा वस्तत जमववायच्यवा ज्यवाचंममुळने  जटीवनवाचटी गमुणवत्तवा समुधवारनेलि. अननेकदवा वस्तत हिटी कने वळ एक वस्तत

असतने. तटी फक्ति जवागवा व्यवापतने, पपैसवा आवण सचंसवाधनचं शगोषतन घनेतने. वस्तमु-सचंचय कमटी करवा आयमुष्य अवधक

अनमुभववा.

• आयमुष्यवातलिटी वगचवमड कमटी करवा. जनेव्हिवा जटीवन सवाधचं करवायचचं असतचं, तनेव्हिवा घरवातल्यवा वस्ततचंचटी वगचवमड

कमटी करणचं हिटी पवहिलिटी पवायरटी असत शकतने.  प्रत्यनेक खगोलिटीत जवाऊन वतथने जवादवा ववाटणवारटी वस्तत दवान

करून टवाकवा. यवाममुळने एक प्रकवारचचं मवानवसक समवाधवान वमळतचं.

• वस्ततचंनवा वपल्लिचं  हिगोतवात हिने  ध्यवानवात घ्यवा.  उदवा.  वकॉवशचंग मशटीन आणलिचं  कटी त्यवाचचं कव्हिर तमुम्हिटी खरनेदटी

करतवा. वमक्सर घनेतलिवा कटी नचंतर त्यवालिवा जगोडतवा यनेणवारटी जवादवा भवाचंडटी घनेतलिटी जवातवात. ममुळवात वस्तत कमटी

कने ल्यवा कटी हिटी वपल्लिचं जन्मतच नवाहिटीत. लिक्षवात ठनेववा- When in doubt, do without !

• वस्तत ववकत घनेण्यवाचचं मवानसशवास्त्र लिक्षवात घ्यवा.  अननेकदवा जवावहिरवातटीचवा प्रभवाव ओसरलिवा,  कटी घनेतलिनेलिटी

वस्तत फवार उपयमुक्ति नवाहिटी यवाचचं भवान यनेतचं. 

• “वडडनेरकॉट  पररणवाम मवावहितटी करून घ्यवा” . “वडडनेरकॉट  पररणवाम म्हिणजने एक नवटी वस्तत घनेतलिटी कटी इतर”
तत्सचंबचंधटी वस्तत जमुनवाट ववाटवायलिवा लिवागतवात. मग तमुम्हिटी त्यवाहिटी नव्यवा घनेऊ इसच्छतवा. एक सगोफवा नववा घनेतलिवा

कटी खमुच्यवार्जा  नव्यवाच असवाव्यवात असचं ववाटतचं.  कधटी कधटी तर नवालिवासवाठटी घगोडवाहिटी घनेतलिवा जवातगो.  वकतटी

म्हिणजने पमुरनेसचं हवाचचं भवान आलिचं कटी हिने धगोकने  टळतवात.

• अन्यवाय्य रटीतटीनने उत्पवावदत कने लिनेल्यवा (वकचं ववा तसवा सचंशय यनेईलि अशवा) वस्तत व मवालि नवाकवारवा. कवारण त्यवात

शवमकवाचंचचं शगोषण करून मगोठठवा झवालिनेल्यवा कचं पन्यवा फवायदवा वमळवतवात.

• जनेव्हिवा एखवादटी वस्तत हिवटीच असचं तमुम्हिटी ववचवारपतवर्जाक ठरवतवा,  त्यवावनेळटी वस्ततचटी गमुणवत्तवा पहिवा.  गमुणवत्तवा

म्हिणजनेतः

◦ वस्ततचटी उपयमुक्तितवा आवण तटी उत्पवावदत करण्यवासवाठटी ववापरलिनेलिटी स्वच्छ ऊजवार्जा

◦ शवमकवाचंचचं शगोषण न करणवारने उत्पवादन तचंत्र. 

◦ वनसगवार्जावर हिगोणवारवा त्यवाचवा वकमवान दमुष्पररणवाम.



पवाणटी
पसाणजी हधे जजीवन आहधे.  तधे म्हणजधे आपलजी सवसार्ड्त महत्वसाचजी ससाधनसवपतजी.  आगसामजी कसाळसात जधेव्हसा वसातसावरण
अवधक गरम हयोईल, लयोकसवख्यसा वसाढधेल तधेव्हसा पसाणजी अवधकच मलौल्यवसान बनधेल.  आपण तधे वसायसा जसाऊ दधेतसा
कसामसा नयधे. त्यसाससाठजी यसा कसाहजी कल्पनसा-समूचनसा.

• पवाण्यवाच्यवा टवाक्यवा ववापरवा.  त्यवाममुळने  नळसचंस्थनेवरचचं ओझचं कमटी हिगोईलि.  पवावसवाचचं पवाणटी अवधक ववापरतवा

यनेईलि. परसबवागनेत अन वनमवार्जाण करणचं त्यवाममुळने अवधक सगोयटीचचं हिगोईलि.

• घरगमुतटी  अन-धवान्य  उत्पवादनवात  औदगोवगक  शनेतटीपनेक्षवा  कमटी  प्रमवाणवात  पवाणटी  ववापरलिचं  जवातचं.  त्यवाममुळने

परसबवागनेवर जगोर दवा.

• पवावसवाचचं पवाणटी अगदटी बवादलिटी बवादलिटीनचंहिटी सवाठववा,  आवण ववापरवा.  त्यवाममुळने  लिक्षवावधटी वलिटर पवाण्यवाचटी

बचत हिगोईलि.

• पवाण्यवाचवा पमुनववार्जापर करवा.  स्वयचंपवाकवाचचं,  कपडने धमुण्यवाचचं,  अचंघगोळटीचचं पवाणटी पमुन्हिवा ववापरवा.  तने सचंडवास सवाफ

करवायलिवा ववापरतवा यनेईलि. तने बऱ्यवापपैकटी स्वच्छ असनेलि तर बवागनेत झवाडवाचंसवाठटीहिटी ववापरतवा यनेईलि.

• ववकवसत जगवात सचंडवास फ्लिश करण्यवासवाठटी आज वपण्यवायगोग्य पवाण्यवाचवा ववापर कने लिवा जवातगो. फक्ति लिघवटी

कने लिटी असनेलि तर कने वळ झवाकण ठनेवतन दमुगर्यंधटीलिवा अटकवाव करतवा यनेईलि.

• अचंघगोळटीसवाठटी मगोजकने  पवाणटी ववापरवा.  शकॉवर घनेत असवालि तर ३ तने ४ वमवनटनेच शकॉवर घ्यवा.  हिने  पवाणटी

बवागनेसवाठटी पमुन्हिवा ववापरवा.

• जनेव्हिवा गरज नसनेलि तनेव्हिवा नळ बचंद करवा.  दवात घवासतवानवा,  दवाढटी करतवानवा,  चनेहिरवा धमुतवानवा नळ सगोडतन

ठनेवण्यवाचटी कवाहिटीच गरज नसतने. 

• भवाचंडटी वकचं ववा कपडने धमुण्यवाचटी यचंत्रचं खतप पवाणटी ववापरतवात. तटी गरजनेचटीच असतटीलि तर पवाण्यवाच्यवा ववापरवावर

वनयचंत्रण ठनेववा.

• ववकवसत समवाजवात शमुद्ध पवाण्यवाचटी गरज खतप असतने. त्यवाममुळने  सरकवारलिवा पवाणटी शमुद्धटीकरणवावर खतप खचर्जा

करवाववा लिवागतगो. पण आपण जर पवाण्यवाचवा ववापर जपतन कने लिवा, तर हिवा खचर्जा खतपच आटगोक्यवात अवाणतवा

यनेईलि. हिवा पपैसवा इतर चवाचंगल्यवा कवारणवासवाठटी ववापरतवा यनेईलि.



कचरवा कमटी करणने
चवगळवसादजी समसाजसाचसा सवसार्ड्त घसातक पररणसाम म्हणजधे वनमसार्ड्ण हयोणसारसा कचरसा. दर आठवरठसालसा करयोरयो गसाहक
कचरसा रस्त्यसाच्यसा करधेलसा ठधेवतसात. तयो वतरमून वनसगसार्ड्त पपुन्हसा ढकललसा जसातयो. हधे असव वकतजी वदवस चसालणसार ?
ससाधधे जजीवन आपलजी कचऱ्यसाच्यसा समस्यधेतमून बऱ्यसाच अवशजी मपुक्ततसा करजील.

• Refuse. अयगोग्य वस्ततचंनवा नकवार दवा. वस्ततचंचवा अयगोग्य ववापर करणचं टवाळवा. उदवा. प्लिवासस्टक बवाटलिटीतलिचं

पवाणटी वपण्यवाऐवजटी नळवाचचं पवाणटी प्यवा.  सध्यवाचने बतट चवाचंगलिने  असतवानवा नवने घनेणचं टवाळवा.  ववमवानवानचं जवाणचं

टवाळवा. हिटी यवादटी अनचंत आहिने.

• Reduce. वस्ततचंचवा उपभगोग कमटी प्रमवाणवात घ्यवा.  आपल्यवालिवा सगळ्यवाचंनवाच वस्तत घ्यवाव्यवा लिवागतवात.  तने

सगोडतन दनेणचं म्हिणजने  "सवाधने जटीवन" नवाहिटी. त्यवाचचं प्रमवाण कमटी करणचं म्हिणजने सवाधचं जटीवन. लिक्षवात ठनेववा,

प्रत्यनेक गगोष्टटीलिवा इतर चवाचंगलिने-सवाधने पयवार्जाय असतवात.

• Reuse. वस्ततचंचवा पमुनववार्जापर करवा. गळकवा डबवा बवागनेत रगोप तयवार करवायलिवा ववापरतवा यनेतगो. अशटी असचंख्य

उदवाहिरणचं आहिनेत. तमुम्हिवालिवा तमुमचटी कल्पनवा शक्तिटी मवात्र ववापरवावटी लिवागनेलि.

• Recycle. वस्ततचंचवा पमुनजर्जान्म हिगोऊ दने. ववापरलिनेलिने  कवागद कमु टतन त्यवाचवा पमुन्हिवा हिवात कवागद बनवतवा यनेईलि.

अशटी उदवाहिरणचंहिटी असचंख्य आहिनेत. तमुम्हिवालिवा तमुमचटी कल्पनवा शक्तिटी मवात्र ववापरवावटी लिवागनेलि.

• Compost. वनसगवार्जाकडने पमुन्हिवा सगोपववा.  स्वयचंपवाकवातलिवा ओलिवा कचरवा कचं पगोस्ट करून पमुन्हिवा वनसगवार्जाकडने

सगोपववा. छवाटलिनेलिटी झवाडचं पमुन्हिवा जवमनटीत घवालिवा म्हिणजने वहिरवचं खत तयवार हिगोईलि. हिळतहिळत तमुमच्यवा बवागनेतलिटी

मवातटी उत्कम ष्ट उपजवाऊ हिगोईलि.

• घनेतलिनेल्यवा वस्ततचवा भरपतर ववापर करवा. त्यवाचंचटी झटीज हिगोऊ दवा. त्यवाचंचटी दमुरुस्तटी करून पमुन्हिवा ववापरवा वकचं ववा

अशवा वस्ततचंचवा ववापरच बचंद करवा. यवालिवा ककॉमनसनेन्स असचंहिटी म्हिणतवा यनेईलि.

• पगोस्टवाततन यनेणवारवा कवागदटी कचरवा, जवावहिरवातटीचने कवागद, जमुमुन्यवा मवावसक पमुस्तकवाचंचने कवागद, वनरुपयगोगटी वहवा

यवा सगळ्यवाचंचवा पमुनजर्जान्म हिगोउ शकतगो. पण तने वनमवार्जाणच न झवालिने तर अवधक चवाचंगलिचं .

• वस्ततचंचचं पसॅवकचं ग हिगोतवा हिगोईतगो टवाळवा. त्यवाममुळने अननेकदवा वनरुद्दनेश कचरवा वनमवार्जाण हिगोत असतगो.

• बवाजवारवात जवातवानवा कवापडटी वपशवटी जवळ बवाळगवा. प्लिवासस्टक वपशव्यवा दनेऊ नकवा, घनेऊ नकवा.

• ऊजर्जेचवा अपव्यय टवाळवा. त्यवाममुळनेहिटी कचरवा वनमवार्जाण हिगोत रहिवातगो.

• शवाश्वत शनेतटी - शवाश्वत सचंस्कम तटी यवाबद्दलि ववाचत रहिवा. वनसगवार्जाच्यवा सहिववासवात त्यवालिवा पवावठचंबवा दनेत उत्पवादन

करवा त्यवाच्यवा ववरगोधवात कवाम करत नव्हिने.



यथवायगोग्य तचंत्रजवान
तवत्रजसानसाबदल  "ससाधधे  जजीवन"  कयोणतजी तत्वव ससागवतव  ?  जजीवन ससाधव  करसायचव म्हणजधे तवत्रजसानसाचसा पमूणर्ड् त्यसाग
करसायचसा कसा  ?  अवजबसात नसाहजी  !  पण तवत्रजसान आपल्यसा आयपुष्यसात नधेमकजी कयोणतजी भमूवमकसा बजसावत रहसातव
यसाचसा कसाळजजीपमूवर्ड्क ववचसार करसायचसा. कसारण तवत्रजसान नधेहमजी सकसारसात्मक भमूवमकसाच बजसावतव असव नसाहजी. 

• समवाज मवाध्यमचंतः फने सबमुक टयववटर सवारख्यवा इलिनेक्टटकॉवनक समवाजमवाध्यमवाचंचवा ववचवार करवायचवा तर लिगोकवाचंनटी

त्यवासवाठटी खचर्जा कने लिनेलिवा वनेळ म्हिणजने त्यवाचंच्यवा स्वततःच्यवा वनेळनेचवा कने वळ अपव्ययच म्हिणवाववा लिवागनेलि.  हिवा

वनेळ जर खऱ्यवा जगवात त्यवाचंनटी आपल्यवा खऱ्यवा वमत्रवाचंच्यवा,  खऱ्यवा कमु टमुचं वबयवाचंच्यवा सवनध्यवात घवालिवलिवा तर

त्यवाचंचने तवाणतणवाव वकतटी तरटी कमटी हिगोतटीलि. हिवाच वनेळ एखवादवा वनवमर्जातटीक्षम उपक्रिमवात घवालिवलिवा तर त्यवा

वनेळनेचचं सगोनचं हिगोईलि.

• इलिनेक्टटकॉवनक  समवाजमवाध्यमवाचंत  कवाहिटी  चवाचंगल्यवा  क्षमतवाहिटी  आहिनेत.  पण  तगो  त्यवाचंच्यवा  सचंपकर्जा जवाळ्यवाचवा

सकवारवात्मक पररणवाम  आहिने.  आवण  खऱ्यवाखमुऱ्यवा  मवाणसवाचंचचं  सचंपकर्जा जवाळचं  तर  अवधक  पररणवामकवारक

असनेलि. हिटी मवाणसचं "सवाधने जटीवन" जगणवारटी असतटीलि तर तने सववार्जात जवास्त सकवारवात्मक ठरनेलि.

• तमुमच्यवा घरवातलिचं  एखवादचं यचंत्र बचंद पडलिचं  तर एक मवहिनवा तसचंच पडतन रवाहित  दने.  त्यवा मवहिन्यवाभरवात त्यवाचटी

खरटी गरज  तमुम्हिवालिवा हिगोतटी कटी नवाहिटी तने कळतन यनेईलि. अशवा अननेक यचंत्रणवा थगोडठवाशवा सगोयटी दनेतवात पण

त्यवा गरजनेच्यवा नसतवात. जर तटी गरज नवाहिटी असचंचं वनदशर्जानवालिवा आलिचं  तर तने दमुरुस्तहिटी करू नकवा, वकचं ववा

तसचं नवचं तर अवजबवात आणत नकवा. त्यवानचं वनेळ आवण ऊजर्जेचटी बचत हिगोतने.

• यथवायगोग्य तचंत्रजवान म्हिणजने कवाय यवाचवा नटीट ववचवार करवा. जर एखवादवा यचंत्रवाचवा उपयगोग सवाध्यवा जटीवनवात

सकवारवात्मक हिगोत असनेलि तर त्यवाचवा वनसश्चत स्वटीकवार करवा. उदवा. सकौर ववदमुत पसॅननेलि वकचं ववा ववायमु-वटीज

यचंत्र  (ववचंड  वमलि).  "सवाधने  जटीवन"  म्हिणजने  सवाधत-गगोसवाव्यवाचचं  जटीवन  नव्हिने.  चचंगळववादवाकडतन   सवाध्यवा

जटीवनवात जवाण्यवासवाठटीच्यवा  प्रवक्रियनेत  यथवायगोग्य तचंत्रजवानवालिवा  मगोलिवाचचं  स्थवान आहिने.  तचंत्रजवानवानचं  सवर्जा  प्रश्न

समुटतटीलि असचं नवाहिटी तर कवाहिटी बवाबतटीत तने ववाढतटीलिच हिने ध्यवानवात घ्यवायलिवा हिवचं.

• यचंत्रवाचंचटी कवायर्जाक्षमतवा म्हिणजने सवारचं  कवाहिटी नव्हिने.  कवायर्जाक्षम यचंत्र आपल्यवालिवा इतर अकवायर्जाक्षम, प्रदतषक गगोष्ट

करण्यवासवाठटी उदमुक्ति करू शकतचं. तमुलिननेनचं इचंधन कमटी ववापरणवारटी गवाडटी आपल्यवालिवा वमळवालिटी तर आपण

तटी ववाजवटीपनेक्षवा  जवास्त ववापरणचं  अशक्य नवाहिटी.  एकवा वठकवाणटी ऊजवार्जा  ववाचवलिटी म्हिणतन आपण लिगनेनेच

(ऊजर्जेचवा अवतरनेक असणवारवा) ववमवानप्रववास स्वटीकवारतवा कवामवा नयने.

• तचंत्रजवान वजतकचं  सवाधचं असनेलि वततकचं  चवाचंगलिचं . वलिओनवाडर्डो दवा ववचंचटी म्हिणतगोतः "सवाधनेपणवा हिवा उच्च दजवार्जाच्यवा

गमुचंतवागमुचंतटीचवा  पररपवाक आहिने”.  यथवायगोग्य सवाधचं  तचंत्रजवान हिने  उत्पवादन,  दमुरुस्तटी  आवण ववापर यवा तटीनहिटी

वक्रियवाचंसवाठटी सगोयटीचचं असतचं. 



करमणतक आवण सवामवावजक अवभसरण
चवगळवसादजी सवस्कक तजीत करमणमूक आवण ससामसावजक अवभसरण हधे दयोनहजी फसार मयोठधे  व्यवससाय आहधेत. लयोकसावनसा
ससाधसारणततः असव वसाटतव कजी हसातसात पवैससा असलसा कजी घरसाबसाहधेर परमून करमणमूक ववकत घधेतलजी पसावहजधे वकव वसा
समसाजसात वमसळण्यसाससाठजी  खचर्ड्  कधे लसा पसावहजधे.  पण हधे  खरव  नसाहजी.  करमणमूक आवण ससामसावजक अवभसरण
यसाससाठजी कसाहजीहजी खचर्ड् करण्यसाचजी गरज नसतधे. वकव वसा अगदजी रयोरठसा खचसार्ड्त हधे करतसा यधेतव. रयोरजी कल्पनसाशक्तजी
वसापरलजी तर हधे करतसा यधेईल.  खरव तर पवैससा यसा बसाबतजीत महत्वसाचसा नसाहजीच.  तपुम्हजी तपुमचसा वधेळ आवण ऊजसार्ड्
करमणमूक आवण ससामसावजक अवभसरणसाससाठजी कशजी वसापरतसा हसा मपुख्य  ववषय आहधे.

• बवाहिनेरचचं खवाणचं वपणचं,  वसननेमवालिवा जवाणचं यवा गगोष्टटी सवाध्यवा जटीवनवात वज्यर्जा नवाहिटीत.  पण हिने प्रसचंग मगोजकने च

असवायलिवा हिवनेत. आपलिटी करमणतक वकचं ववा सवामवावजक अवभसरण हिने ववकलिने जवाणवारने उत्पवादन वकचं ववा सनेववा

असतवा कवामवा नयने. क्ववचत असचं घडत शकने लि पण सतत नवाहिटी.

• दतरदशर्जानचने कवायर्जाक्रिमतः असचं आढळलिचं  आहिने कटी जगभर आठवडठवातलिने  वकमवान २५  तवास दतरदशर्जानवर

कवायर्जाक्रिम पवाहिण्यवात लिगोक घवालिवतवात. एकवा मवहिन्यवासवाठटी टटी.व्हिटी. बचंद ठनेवतन पहिवा. यवा वनेळनेचवा सदमुपयगोग

करण्यवाच्यवा यमुक्त्यवा तमुम्हिवालिवा आपगोआप समुचतटीलि.

• नवचं ककौशल्य वशकवातः कवामवाचचं ववभवाजन (शम-ववभवागणटी) हिवा चचंगळववादटी सचंस्कम तटीचवा गवाभवा आहिने. त्यवाममुळने

व्यक्तिक्तींचटी ववववध ककौशल्यचं वशकण्यवाचटी इच्छवा कमटी हिगोतने.  नवटी कलिवा-ककौशल्यचं वशकणचं हिवा करमणमुकटीचवा

उच्च दजवार्जाचवा प्रकवार आहिने. समेंवद्रिय पद्धतटीनचं बवागकवाम, बनेड बनवणचं,  स्वयचंपवाक करणचं,  ववटवाचंचने बवाचंधकवाम

करणचं, अन वटकवणचं, कपडने वशवणचं-दमुरुस्त करणचं, वस्तत बनवणचं, रचंगवणचं, पमुस्तक बवाचंधणटी करणचं, ववाद

ववाजवणचं अशटी अननेक ककौशल्यचं आत्मसवात करतवा यनेतवात. टटी.व्हिटी. पहिवाणचं हिवा परवाधटीन बनवणवारवा उपक्रिम

आहिने. त्यवा ऐवजटी, आतवाच उल्लिनेख कने लिनेलिटी ककौशल्यचं आपल्यवालिवा कम वतशटीलि आवण स्ववावलिचंबटी बनवतवात.

• स्वततःसवाठटीहिटी  वनेळ  कवाढवातः  अननेकदवा  सवामवावजक अवभसरणवासवाठटी  आपण फवारच वनेळ रवाखतन  ठनेवतगो.

त्यवाममुळने  गदर्वीत जवाण्यवाचचं, रहिवाण्यवाचचं व्यसन लिवागत शकतचं. स्वततःसवाठटी वनेळ वशल्लिकच रहिवात नवाहिटी. हिल्लिटी

तर अननेक लिगोक गदर्वीत इतकने  बमुडतन गनेलिनेलिने  वदसतवात कटी एकटचं रहिवाण्यवाचटी भटीतटीच त्यवाचंच्यवा मनवात उत्पन

हिगोतने.  स्वततःसवाठटीहिटी वनेळ दवा.  गरज पडलिटी तर वमळणवाऱ्यवा सवामवावजक सचंमनेलिनवाचंच्यवा वनमचंत्रणवाचंनवा नवाहिटी

म्हिणवा.

• तमुम्हिवालिवा कशवाचटी अवतशय आवड आहिने  ?  त्यवा कवारणवासवाठटी स्वयचंसनेवक म्हिणतन कवामवावर रुजत व्हिवा.

आपल्यवा आवडटीचचं कवाम इतरवाचंबरगोबर करतवानवा वकतटी आनचंद वमळतगो हिने अनमुभवतन तमुम्हिटी चवकत व्हिवालि.

• ववाचनवाचटी आवड जगोपवासवा. तमुमच्यवा जवळच्यवा ग्रचंथवालियवाततन मगोफत वकचं ववा अल्प वगर्जाणटीत तमुम्हिवालिवा उत्तम

पमुस्तकचं  ववाचतवा यनेतटीलि. आपलिटी शवाळवा-महिवाववदवालिय सचंपलिचं  कटी वशक्षण सचंपलिचं  असचं आपण समजतगो. तने

खरचं नवाहिटी. जगवात ममुक्तिपणने वशकण्यवासवारखचं खतप आहिने. ववाचनवाततन, भनेटटीगवाठक्तींततन हिने वनरचंतर वशक्षण आपण

वमळवत शकतगो. त्यवात उत्तम दजवार्जाचटी करमणतक आहिने आवण सवामवावजक अवभसरणहिटी आहिने.



समवाज
अवतरधेकजी उपभयोगसाच्यसा आयपुष्यसात आपण समसाजसाचधे भसाग आहयोत हजी भसावनसा जवळ जवळ नष्टच हयोतधे. आवरर्ड्क
दृष्टठसा  भरसारजी  मसारणसाऱ्यसा  व्यक्तजी  वकव वसा  समसाज  कलौटपुववबक  दृष्टठसा  आवण  ससामसावजक  सवबवधसावतहजी  वनरसाशसा
अनपुभवतसात. कसारण त्यसावचव लक्ष कधे वळ पवैससा वमळवणव आवण वस्तमूवचसा उपभयोग घधेणव यसातच अरकलधेलव  असतव .
हसा समसाज व्यवक्तकहें द्रजी बनतयो आवण अनधेक अहवकसारजी व्यवक्तमत्वव यसा समसाजसात वनमसार्ड्ण हयोतसात.  त्यसामपुळधे  ससामसान्य
व्यक्तटींच्यसा मनसात न्यमूनगवर वनमसार्ड्ण हयोतसात.  समसाज एकमू णसातच वचरवचरसा हयोतयो.  असधे  समसाज जर वमतव्यय
आवण कमजी उपभयोग यसा तत्वसाववर जयोर दधेतजील तर त्यसावच्यसातल्यसा उणजीवसा नष्ट हयोतजील. समसाज हसा बदलसाचव एक
अवजसारच आहधे. ससाध्यसा जजीवनसाचसा स्वजीकसार कधे ल्यसामपुळधे  अशसा दयोषमपुक्त समसाजसाचजी वनवमर्ड्तजी हयोईल आवण व्यक्तजी
आपलजी ससामसावजक बसाववधलकजी सवभसाळमू शकतजील. 

• कगोणतवा समवाज शटीमचंत समजवायचवा  ?  प्रत्यनेकवाजवळ प्रत्यनेक वस्तत स्वततःचटी आहिने  असवा,  कटी सवर्जाजण

वमळतन अननेक सवामवावयक वस्तत ववापरतवात तगो समवाज ? सवामवावयक मवालिकटी ममुळने  सववार्यंनवा सगोयटी  वमळतवात

पण वस्ततचंचवा खचर्जा कमटी हिगोतगो.  व्हिसॅक्यमुम क्लिटीनर कवाहिटी आपण रगोज ववापरत नवाहिटी.  हिवा जर सगळ्यवाचंनटी

वमळतन ववापरलिवा तर सगळ्यवाचंचटी सगोय हिगोईलि पण वस्ततवरचवा खचर्जा कमटी हिगोईलि. ववचवारल्यवावर दवा आवण

गरज पडलिटी तर मवागवा हिवा सहिकवायवार्जाचवा मचंत्र सवाध्यवा जटीवनवात उपयमुक्ति आहिने.

• वस्ततचंचवा सवामवावयक उपयगोग वजतकवा सममुदवायवाच्यवा उभवारणटीलिवा पतरक आहिने वततकवाच ककौशल्यवाचंचवा सवामवावयक

उपयगोगहिटी. एकमनेकवाचंचटी ककौशल्यचं ववापरल्यवाममुळने  आपण चचंगळववादटी अथर्जाव्यवस्थनेवर कमटी अवलिचंबतन रहिवातगो.

त्यवाममुळने ववववध लिगोकवाचंनवा भनेटतवा यनेतचं आवण अननेक वपढठवाचंचवा एकमनेकवाचंशटी सचंपकर्जा  रहिवातगो.

• www.sharehood.org यवा  सचंकने तस्थळवावर  शवाश्वत,  आनचंददवायक  आवण  वटकवाऊ  सममुदवाय  तयवार

करवायलिवा मदत कने लिटी जवातने.  आपल्यवा शनेजवाऱ्यवाचटी ओळख करून घ्यवा आवण त्यवाच्यवा समवनेत अऩनेक

गगोष्टटी करवा हिवा सचंदनेश इथने वदलिवा जवातगो.  असने सममुदवाय एकवत्रतपणने आपल्यवा गरजवा भवागवतवात आवण

इतरवाचंनवाहिटी  असने  सममुदवाय बनववायलिवा मदत करतवात.  यवा सचंकने तस्थळवालिवा जरूर भनेट दवा आवण असवा

सममुदवाय आपल्यवा जवळपवास बनववा.

• वचत्रपट उपक्रिमतः दमुपवारटी वकचं ववा रवात्रटी,  ज्यवावनेळटी अननेक लिगोक एकत्र यनेऊ शकतवात अशवा वनेळटी सववार्यंनटी

वमळतन वचत्रपट पहिवाण्यवाचवा उपक्रिम सममुदवाय वनमवार्जाण करवायलिवा उपयगोगटी पडनेलि.  अशवा उपक्रिमवाचटी यगोग्य

प्रकवारने जवावहिरवात करून लिगोकवाचंनवा एकत्र करतवा यनेईलि. Home , Power of community , End of“ ” ” ” ”

suburbia , Life after growth  ” ” ” असने यत-टठतब आवण सव्हिवमओवरचने वचत्रपट पहिवातवा यनेतटीलि. त्यवानचंतर

चचवार्जा आवण चहिवापवान हिगोईलि.

• गवाव बदलिण्यवाचटी चळवळ  (Transition Town Movement)  म्हिणजने  प्रदतषण आवण इचंधनटचंचवाईलिवा

दनेण्यवाचवा सवाममुदवावयक प्रवतसवाद आहिने.  यवा चळवळटीचने सदस्य स्वततःचने प्रश्न सगोडवण्यवासवाठटी सरकवारचटी

ववाट पहिवात नवाहिटीत. तळवागवाळवात कवाम करून हिटी चळवळ नव्यवा समवाजवाचने स्वप्न प्रत्यक्षवात आणतने आहिने .

यवा बद्दलि अवधक ववाचन करवा.  समववचवारटी लिगोकवाचंचवा गट तयवार करवा आवण स्वततःचटी चळवळ चवालित

करवा. छगोटठवा छगोटठवा गगोष्टटीततनच मगोठटी कवामचं हिगोत असतवात. 

http://www.sharehood.org/


सचंकटीणर्जा
आपण आतसा यसा कक वत आरसाखरठसाच्यसा शधेवटसाकरधे पयोहयोचतयो आहयोत. कसाहजी नव्यसा सवकल्पनसा यसा वठकसाणजी अशसा
ससाठजी मसावरल्यसा आहधेत कजी त्यसावमपुळधे  ससाध्यसा जजीवनसाचसा पसाठपपुरसावसा जसास्त सहज आवण ससातत्यसानव करतसा यधेईल.

• ध्यवान आवण यगोगतः मनवाचटी शवाचंततवा वमळवण्यवासवाठटी वदवसभरवात १५ वमवनटचं कवाढतन शवाचंत बसवा. डगोळने वमटवा

आवण श्ववासवाकडने लिक्ष दवा. त्यवाममुळने तवाण-तणवाव नष्ट हिगोतटीलि. 

• दपैनचंवदनटी वलिहिवा.  उपयमुक्ति,  आनचंददवायक आवण बगोधक असवा हिवा उपक्रिम आहिने.  सचंध्यवाकवाळटी थगोडवा वनेळ

कवाढवा. शवाचंत बसतन वदवसवातल्यवा घडवामगोडक्तींवर तमुमच्यवा प्रवतवक्रियवा वलिहिवा. तमुमच्यवा मनतःसस्थतटीचचं वणर्जान करवा.

घडलिनेलिटी  कगोणतटी  गगोष्ट  तमुम्हिटी  वनेगळ्यवा  पद्धतटीनचं  कने लिटी  असतटीत  तने  ननोंदववा.  यवाममुळने  पमुढचचं  आयमुष्य

हिनेतमुपतवर्जाक आवण लिक्ष्यपतवर्जाक जगवायलिवा मदत हिगोईलि. 

• सवाध्यवा जटीवनशपैलिटी ववषयक ववाचन सतत चवालित  ठनेववा.  त्यवाममुळने  उदयवदष्टवापवासतन आपण ववचवलित हिगोत

नवाहिटी. इचंटरननेटवर अशवा प्रकवारच्यवा ववषयवावर भरपतर मजकत र आहिने. पण त्यवातलिवा मजकत र पवारखतन घ्यवाववा

लिवागतगो.

• वदववाळटी,  वख्रिसमस यवा सवारखने सण फवार बवाजवारशरण झवालिने  आहिनेत.  अशवा सणवाचंच्यवा वनेळटी हिवात रवाखतन

खचर्जा करवा. परचंपरवाचंच्यवा फवार आहिवारटी जवाऊ नकवा.

• आवश्यक वततकवा व्यवायवाम करवा. त्यवासवाठटी महिवागडटी व्यवायवामशवाळवा लिवावण्यवाचटी गरज नवाहिटी. आठवडठवाततन

३-४ वनेळवा धवावण्यवाचटी सवय ठनेववा. सतयर्जानमस्कवार आवण बवागकवाम हिवा उत्कम ष्ट मगोफत व्यवायवाम आहिने.

• स्वच्छतवाकवारक उत्पवादननेतः टटी.व्हिटी.  वरच्यवा जवावहिरवातटी पवाहितन आपलिटी घरने  वकडने आवण जचंततचंनटी बमुजबमुजलिटी

आहिनेत असवा आपलिवा समज हिगोऊ शकतगो. पण हिने खगोटने आहिने. हिटी छमुपटी धमकटी दनेणवारटी जवावहिरवात असतने.

यवा कगोणत्यवाहिटी उत्पवादनवाचंपनेक्षवा खवाण्यवाचवा सगोडवा आवण सव्हिननेगवार यवाचंचने वमशण उत्तम कवाम करतने.

• ममुलिवाचंचने सचंगगोपनतः तमुमच्यवाकडने तमुमचटी आवण आजतबवाजतचटी ममुलिने  उदवाहिरण म्हिणतन पहिवात असतवात.  सवाध्यवा

जटीवनवाच्यवा तत्ववाचंनमुसवार आचरण असनेलि तर त्यवा ममुलिवाचंवरहिटी तनेच सचंस्कवार हिगोणवार अवाहिनेत. मवालिकटी हिक्क

आवण प्रवतष्ठवा यवापनेक्षवा वकतटीतरटी जवास्त गगोष्टटी जटीवनवात महित्ववाच्यवा आहिनेत.

• दवान करवातः वमळकतटीचवा कवाहिटी भवाग दवान करवा. तमुम्हिटी जर हिने पमुस्तक ववाचत असवालि तर तमुम्हिटी जगवातल्यवा

वरच्यवा दहिवा टक्क्यवाचंतलिने असत शकवालि. जशटी आवण जनेव्हिवा सवड हिगोईलि तनेव्हिवा दवान दनेत रहिवा.

• जटीवनवाचवा वनेग कमटी करवा. नवटी समुचंदर स्वप्नचं पहिवा. व्यवसस्थत रहिवा. स्वततःवर ववश्ववास ठनेववा. 



कम वतशटीलितवा
ससाध्यसा जजीवनशवैलजीच्यसा वदशधेनव वसाटचसाल करतसानसा आपल्यसापवैकजी कसाहजीजणसावनजी यसा जजीवनशवैलजीच्यसा प्रचसारसाससाठजी
वधेळ आवण ऊजसार्ड्  वदलजी पसावहजधे.  आजच्यसा जगसात आपल्यसावर  "अवधक उपभयोग म्हणजधेच आवधक चसागवलव
जजीवन  यसा आशयसाच्यसा सवदधेशसावचसा सतत वषसार्ड्व कधे लसा जसातयो” . अशसावधेळजी यसा जजीवनशवैलजीलसा चसावगलसा पयसार्ड्य आहधे
हधे अनधेकसावच्यसा नजरधेलसा आलव  पसावहजधे. नव्यसा पयसार्ड्यसाचसा नवसा सवदधेश पसरवण्यसाससाठजी कदसावचत तपुम्हजी मदत करू
शकसाल.

• हिटी पमुसस्तकवा तमुमच्यवा सचंपकवार्जातल्यवा व्यक्तिक्तींनवा इ-मनेलि करवा. हिटी कम तटी तमुमच्यवासवाठटी अगदटी सवाधटी असनेलि पण

त्यवा  कम तटीचवा  पररणवाम  पवाण्यवावर  उठणवाऱ्यवा  आवण एकमनेकवाचंनवा  प्रनेररत करणवाऱ्यवा  तरचंगवाचंसवारखवा  आहिने .

चचंगळववादटी सचंस्कम तटीच्यवा पवाशवाततन अननेकवाचंनवा ममुक्ति करण्यवासवाठटी तमुमचटी हिटी कम तटी कवारणटीभतत ठरू शकने लि.

सवाधटी  जटीवनशपैलिटी  जगण्यवासवाठटी  ज्यवा  कम तक्तींचटी  व्यवहिवारवात  गरज आहिने  अशवा  अननेक  कम तटी  तमुम्हिटी  यवा

पमुसस्तकने त ववाचल्यवा आहिनेत. कमटी उपभगोग घनेऊन जटीवनवाचवा अवधक अनमुभव कसवा घ्यवायचवा हिने तमुम्हिवालिवा हिटी

पमुसस्तकवा सवाचंगतने आहिने.

• हिटी पमुसस्तकवा स्थवावनक शवाळवाचंमधने,  नगरसनेवकवाचंकडने  वकचं ववा सचंसद सदस्यवाचंपयर्यंत पगोहिगोचववा.  यवाचवा पररणवाम

फवार मगोठठवा  प्रमवाणवावर हिगोईलि.  छगोटटी  ममुलिचं  सवाध्यवा  जटीवनशपैलिटी  बद्दलि लिहिवानपणटीच वशकतवाहिनेत  अशटी

कल्पनवा करवा.  अशटी कल्पनवा करवा कटी सचंसदसदस्य सवाध्यवा जटीवनशपैलिटी बद्दलि चचवार्जा  करतवाहिनेत.  मग

कवाहिटीच कवाळवात हिने जग बदलिनेलि नवाहिटी कवा ?

• हिटी पमुसस्तकवा, वकचं ववा शवाश्वत सचंस्कम तटी (Perma-culture), इचंधनटचंचवाई यवा ववषयवाचंवरच्यवा पमुसस्तकवा ववकत

घ्यवा. आवण आपल्यवा वगवार्जात, कवामवाच्यवा वठकवाणटी, सवावर्जाजवनक जवागनेवर ठनेवतन दवा. तमुम्हिटी वजथने ननेहिमटी चहिवा

वपतवा त्यवा वठकवाणटी असचं एखवादचं पमुस्तक "ववसरून  यवायलिवा तमुम्हिवालिवा आवडनेलि” . अननेक लिगोक उत्समुकतनेनचं

हिटी पमुस्तकचं  ववाचतटीलि. लिगोकवशक्षण करण्यवाचवा हिवा एक अवभनव मवागर्जा म्हिणवाववा लिवागनेलि.

• सवाममुदवावयक परसबवाग करण्यवासवाठटी पवावलिने उचलिवा. अशटी परसबवाग असस्तत्ववात असनेलि तर त्यवात सवामटीलि

व्हिवा.  हिटी गगोष्ट स्थवावनक स्वरवाज्य सचंस्थनेतहिटी  (नगरपवावलिकवा,  नगरपररषद,  ग्रवामपचंचवायत)  घडवतन आणतवा

यनेईलि. 

• गवनमटी कवाव्यवानचं बवागकवाम करवा. वदसलिटी जमटीन कटी लिवावलिचंच झवाड. मग तटी जमटीन कगोणवाचटी आहिने, यवाचवा

फवार ववचवार करू नकवा. टनेकडठवाचंवर सवाममुदवावयक ररत्यवा झवाडचंचं लिवावणवारने गट सध्यवा असस्तत्ववात आहिनेतच.

हिने करतवानवा बमुद्धटी गहिवाण मवात्र टवाकवायचटी नवाहिटी. ववाहितमुक अडनेलि अशटी, पमुढने वदसवायलिवा अडथळवा ठरतटीलि

अशवा वठकवाणटी झवाडचं लिवाववायचटी नवाहिटीयनेत. आपलिटी स्वततःचटी परसबवाग फमु लिवतन मग हिटी कम तटी करणचं अवधक

सचंयमुवक्तिक ठरनेलि.  चचंगळववादवाच्यवा ववरगोधवातलिचं  हिने  एक शवाचंततवापतणर्जा  पवाऊलि आहिने.  असने उपक्रिम चवागचंल्यवा

भववष्यवासवाठटी उपकवारक ठरणवार आहिनेत.

• सवाधटी जटीवनशपैलिटी प्रत्यक्षवात आणणवाऱ्यवा व्यक्तिक्तींचने एखवादने मचंडळ तयवार करवा. यवा जटीवनशपैलिटी चवा अभ्यवास

आवण वतच्यवा ववववध अचंगवाचंवर चचवार्जा करवा. नव्यवा कल्पनवा मवाचंडवा, ऐकत न घ्यवा. यवासवाठटी तमुम्हिटी यवा ववषयवातलिने

तज असण्यवाचटी गरज नवाहिटी. 



रवाजकटीय दृसष्टकगोन
व्यवक्तगत आवण ससामपुदसावयक कक तजी  यसामपुळधे  बदल घरतयो.  पण आपलधे  वनणर्ड्य  कसायदधेशजीर,  आवरर्ड्क आवण
रसाजकजीय व्यवस्रधेशजी वनगवरत असतसात.  त्यसामपुळधे  जजीवनशवैलजी बसाबतचधे कसाहजी वनणर्ड्य सयोपधे तर कसाहजी अवघर
ठरतसात.  आपण अशसा समसाजसात रहसातयो वजरलजी समसाज रचनसा चवगळवसादजी जजीवनशवैलजीलसा उपकसारक अशजीच
बनवलधेलजी आहधे.  यसाच मपुळधे  ससाध्यसा जजीवनशवैलजी बसाबतचधे वनणर्ड्य घधेणव हधे अवघर हयोऊन बसतव.  यसा चवगळवसादजी
रचनसा-व्यवस्रसावपसासमून मपुक्तजी वमळवण्यसाससाठजी सरकसारचसा पसावठवबसा आपल्यसालसा असलसा तर बरव हयोईल.

• अन-धवान्यवाचचं  स्थवावनकटीकरण.  सवाममुदवावयक  परसबवागनेततन  अन-धवान्यवाचवा  मगोठवा  भवाग  उत्पवावदत  व्हिवाववा

यवासवाठटी यवा अनवावर सबवसडटी वमळवावटी अशटी मवागणटी करणचं.

• अवधक आवण अवधक चवाचंगलिने सवायकलि-मवागर्जा करण्यवासवाठटी सरकवारलिवा भवाग पवाडणने.

• ववववध उत्पवादनवाचंवर जवास्त मवावहितटी दनेणवारटी लिनेबलिने लिवावण्यवाचटी सक्तिटी करणवारवा वनयम बनवणने. यवा मवावहितटीत

हिने उत्पवादन कमु ठने , कसने व कशवापवासतन बनवलिने यवाचटी अवधक मवावहितटी पमुरवण्यवात यवायलिवा हिवटी. 

• कवामवाचने तवास कमटी करण्यवाचवा वनयम करणने.  हिकॉलिचंड मधने असवा वनयम आहिने.  यवा वनयमवानमुसवार नगोकर

मवालिकवालिवा वकचं ववा व्यवस्थवापकवालिवा ववनचंतटी करून कवामवाचने तवास कमटी करून घनेऊ शकतगो. तगो नगोकरवाचवा

अवधकवार आहिने.  क्ववचत  (आवण यगोग्य)  प्रसचंगटी व्यवावसवावयक कवारणवाममुळने  हिटी ववनचंतटी मवालिक धमुडकवावत

शकतगो.  हिने  प्रसचंग एकमु णवात फक्ति ५%  आहिनेत.  अधर्जावनेळ नगोकरटीच्यवा  यवा वनयमवाममुळने  हिकॉलिचंडमधने  अशवा

नगोकरवाचंचने प्रमवाण जगवात सववार्जावधक आहिने. 

• तनेलि इचंधनवाचचं आपल्यवालिवा लिवागलिनेलिचं  व्यसन मगोडवावचं लिवागनेलि. कवाबर्जान प्रदतषणवाचवा दर लिक्षवात घनेऊन शवाश्वत

ऊजर्जेच्यवा सचंशगोधनवालिवा गतटी दवावटी लिवागनेलि. तनेलि इचंधनवाचंवरचचं अनमुदवान रद्द करवावचं लिवागनेलि.

• वनसगवार्जाचचं सचंरक्षण करण्यवासवाठटी सरकवारकडतन कवायदने करून घ्यवावने लिवागतटीलि.

• भलिटी मगोठटी अथर्जाव्यवस्थवा हिटीच चवाचंगलिटी हिवा भ्रम मगोडवाववा लिवागनेलि.  वनसगवार्जानचं  अथर्जाव्यवस्थनेवर घवातलिनेल्यवा

मयवार्जादवाचंचवा  ववचवार  करून वनणर्जाय  घ्यवावने  लिवागतटीलि.  दरडगोई  उत्पन  हिवा  ववकवासवाचवा  वनकष न  ठनेवतवा,

जटीवनवाचटी  गमुणवत्तवा हिवा  वनकष महित्ववाचवा  ठरवायलिवा  हिववा.  GDP  ऐवजटी  GPI (Genuine  Progress

Indicator) हिने मवानक असलिने पवावहिजने. 

• अथर्जाव्यवस्थनेचटी अमयवार्जाद ववाढ हिगोऊ न दनेतवा,  गररबटीचचं वनववारण व्हिवायलिवा हिवचं.  त्यवासवाठटी सचंपत्तटीचचं समवान

ववाटप व्हिवावचं लिवागनेलि. म्हिणतन प्रवागवतक करवनयम असतटीलि आवण वकमवान वमळकतटीचटी हिमटी दवावटी लिवागनेलि.

सवाध्यवा जटीवनशपैलिटीत प्रत्यनेकवालिवा त्यवाच्यवा गरजने प्रमवाणने वमळनेलि आवण समवाधवानवात जगतवा यनेईलि.

• सवाध्यवा जटीवनशपैलिटीच्यवा अनमुषचंगवानने ववचवार करून मत दनेणवारने मतदवार असतटीलि तरच हिने शक्य हिगोईलि.



वनष्कषर्जा
यवा पमुस्तकवात वणर्जान कने लिनेलिवा  "सवाधने जटीवन"  हिवा मवागर्जा आजच्यवा कवाळवातल्यवा अननेक सचंकटवाचंशटी ममुकवाबलिवा करतवा

यनेण्यवासवाठटीचचं तत्वजवान सवाचंगतगो.  यवा अननेक सचंकटवाचंमधने पररसरवातल्यवा वनसगवार्जाचवा ऱ्हिवास, जगवात पसरलिनेलिटी गररबटी,

अनथर्जाकवारटी ववाढ, तटीव्र इचंधन टचंचवाई आवण चचंगळववाद प्रवाममुख्यवानचं आहिनेत. जगवातल्यवा नऊ अब्ज लिगोकवाचंचचं भववतव्य

कने वळ यवाच तत्वजवानवाचवा आधवार घनेतलिवा तर चवाचंगलिचं  असनेलि. सगळने  लिगोक भकौवतक समुखवाच्यवा इच्छनेनचं पछवाडलिनेलिने

असतवानवा, पपैसवा कशवासवाठटी आहिने आवण अथर्जाव्यवस्थवा कशवासवाठटी आहिने हिने प्रश्न ववचवारवावनेच लिवागतटीलि. त्यवाचंचटी उत्तरचं

शगोधतवानवा, आयमुष्यवाचवा अथर्जा आवण समवाधवान हिने भकौवतक वस्ततचंच्यवा उपभगोगवात सवापडत नवाहिटी हिने सत्य बवाहिनेर यनेतचं .

आयमुष्य हिने मगोठचं  महिवालिवासवारखचं घर, गवावलिचने, उचंचटी कपडने, महिवागडठवा गवाडठवा, चपैन करण्यवाचने समुटटीचने वदवस यवातच

घवालिवणचं शहिवाणपणवाचचं नवाहिटी. त्यवा सववार्यंपवासतन ममुक्तितवा वमळवतन अवधक आयमुष्य, समवाधवान वमळवतवा यनेतचं.

चचंगळववादटी सचंस्कम तटीच्यवा ओझ्यवाखवालिटी ववाकलिनेलिने असतवानवाहिटी, आपलिचं भववतव्य आखण्यवासवाठटी आपल्यवालिवा स्ववातचंत्र्य

नक्कटीच आहिने. त्यवाममुळने  नव्यवा समवाजरचनवा करत आपल्यवालिवा नव्यवा यमुगवात पवहिलिचं पदवापर्जाण करतवा यनेईलि. सगळ्यवा

समवाजवालिवाच भकौवतक समुखवाचंच्यवा इच्छवाचंनटी जखडतन टवाकलिनेलिचं  असतवानवा, वनेगळवा ववचवार करणचं अवघड मवात्र आहिनेच.

यवा सचंकटवावर एकच-रवामबवाण असवा उपवाय नवाहिटीच. मवात्र त्यवा वदशनेनचं जवातवानवा पवहिलिचं  पवाऊलि म्हिणतन व्यवावहिवाररक

कम तक्तींचवा एक आरवाखडवा वनमवार्जाण हिगोणचं महित्ववाचचं आहिने. यवा आरवाखडठवात अवधक चवाचंगलिचं जगणचं यवावर ववचवार कमें वद्रित

झवालिवा आहिने.

मवात्र  यवा  पमुसस्तकने तलिवा  प्रत्यनेक  ममुद्दवा  नव्यवा  वकचकट  उपममुद्दययवाचंनवा  जन्म  दनेतगो.  अशवा  उपममुद्दययवाचंवर  तमुमच्यवा

पररसस्थतटीनमुसवार ववचवार करून तमुम्हिवालिवा उपवाय कवाढवायचने आहिनेत.  सवाध्यवा जटीवनवाचटी तत्वचं ववषद करणवाऱ्यवा यवा

पमुसस्तकने त,  उत्तरवाचंपनेक्षवा प्रश्न जवास्त आहिनेत. यवाचवा अथर्जा असवा कटी यवा प्रश्नवाचंचटी उत्तरचं व्यक्तिक्तींनटी स्वततःच्यवा वववनेक-

बमुद्धटीनमुसवार शगोधतन आयमुष्यवात प्रत्यक्ष ववापरवायचटी आहिनेत.  प्रत्यनेकजण एकमनेववादयववतटीय आयमुष्य जगत असतगो.

प्रत्यनेकवाच्यवा जबवाबदवाऱ्यवा वनरवाळ्यवा,  सवामथ्यर्जा वनरवाळचं ,  पररसस्थतटी वनरवाळटी.  हिटी तत्वचं प्रत्यक्षवात आणण्यवासवाठटी छगोटने

छगोटने वनणर्जाय घ्यवा. त्यवातल्यवा धवाडसवाचटी मजवा लिमुटवा आवण मग पमुढच्यवा वनणर्जायवाचंकडने वळवा. वथओडगोर रगोसझसॅक यवाचंनटी

यवा सस्थतटीचचं वणर्जान अगदटी वबनचतक कने लिचं आहिनेतः

पपुढ ढे न ढेईल अससा एक मसार र्ग आह ढे...कममी उपभभोर घ ढेणसारमी, उच्च दरसार्गच चं आयपुष्य ररणसारमी हसाडसामसाचंससाचमी मसाणसचं
लभोकसाचंच्यसा समभोर उदसाहरण म्हणणून उभमी करण चं. अशमी मसाणसचं सध्यसा तपु रळक प्रमसाणसात ददसतसाह ढेत . यसा प्रत्यक
उदसाहरणसाचंनसा  स चंशभोधन,  वसाद-स चंवसाद  हसा  पयसार्गय  नसाहमीच.  लभोकसाचंनसा  ह ढे  ददसलचं  पसादहर ढे  कमी  पररसरसाच चं  कल्यसाण
ससाधत, ससामसादरक ससस्थितमीच चं भसान रसाखतहमी ससाध चं ररणचं म्हणर ढे चसाचंरलचं ररणचं  . हसा ससाध ढेपणसा , ररण्यसातलसा
उत्ससाह, एकम ढेकसाचंमधलचं सहकसाय र्ग यसामपुळढे आयपुष्य सपु चंदर आदण मपुक्त हभोईल....

सवाधने  जटीवन जगण्यवासवाठटी  कम तटीचवा  हिवा  आरवाखडवा  तनेव्हिवाच यशस्वटी  ठरनेलि  जनेव्हिवा  यवा  समवाधवानटी  आयमुष्यवाबद्दलि

उत्समुकतवा ववाढनेलि,  कवाहिटी धवाडसटी वनणर्जाय घनेतलिने  जवातटीलि आवण वपैववध्यपतणर्जा प्रयत्नवाचंनटी सवाध्यवा जटीवनवाच्यवा मवागवार्जावर

आपण चवालित रवाहित. त्यवाममुळनेच यवा ववलिक्षण जटीवनवाचवा दरववाजवा सववार्यंसवाठटी खमुलिवा रवाहिटीलि.



"सवाधने जटीवन" आवण भरभरवाट
लिनेखकतः टनेड टटनेनर

चचंगळववादटी समवाजरचननेकडतन शवाश्वत, वटकवाऊ समवाजवाकडने जवाण्यवासवाठटी, अवत-उपभगोग घनेणवाऱ्यवाचंनटी टगोकवाचटी सवाधटी

जटीवनशपैलिटी अचंगटी बवाणवलिटी पवावहिजने.  यवाचवा अथर्जा त्यवाचंनटी ववपनवावस्थनेत जगवावचं असचं नवाहिटी.  आपल्यवा मतळ गरजवा

बहिमुतनेकवनेळवा अगदटी सवाध्यवा आवण स्वस्त सवाधनवाचंवरच भवागवतवा यनेतवात. यवा सवाधनवाचंचवा ववापर करून आरवाम (चपैन

नव्हिने),  आरगोग्य  (खवादवाडपणवा नव्हिने) ,  ससौंदयर्जा  (बटबटटीतपणवा नव्हिने)  आवण कवायर्जाक्षमतवा  (आळस नव्हिने)  यवाचंनटी

भरलिनेल्यवा आयमुष्यवाकडने ववाटचवालि म्हिणजने "सवाधने जटीवन".

गरजवा भवागवण्यवासवाठटी वकमवान सवाधनवाचंचवा उपगोग करणचं हिवा कने वळ आपलिटी पमथ्वटी ववाचवण्यवासवाठटीचवा त्यवाग आहिने

असचं  समजवायचचं  कवाहिटी कवारण नवाहिटी.  हिने  मवागर्जा  आपलिचं  आयमुष्य समवाधवानटी बनवण्यवासवाठटी आहिनेत.  अल्पखचवार्जाचचं

रवाहिणटीमवान,  वस्ततचंचवा  पमुनववार्जापर,  स्वततःचचं  अन स्वततःच  उत्पवावदत  करणचं,  ववकत घनेण्यवाऐवजटी  स्वततः  बनवणचं,

वनसगवार्जाकडने सगोपवणचं, दमुरुस्त करणचं, फळचं वटकवणचं, आपल्यवाकडच्यवा जवादवा वस्तत आवण जमुन्यवा वस्तत इतरवाचंनवा दनेणचं-

घनेणचं, वस्तत नटीट ववापरून वटकवणचं, घरगमुतटी अथर्जाव्यवस्थवा वनयचंत्रणवात ठनेवणचं असने अननेक मवागर्जा त्यवासवाठटी आवश्यक

आहिनेत. 

हिवा वनबचंध,  सवाध्यवा जटीवनवात अल्पखचवार्जात कसचं रवाहितवा यनेतचं आवण वकमवान ऊजवार्जा ववापरतवा यनेतने यवा ववषयटी आहिने .

शवाश्वत सचंस्कम तटी, स्वयचंपतणर्जा खनेडटी यवा बद्दलिचने ववचवार आवण मवाझने सचंपतणर्जा स्ववावलिचंबनवाचने अनमुभव यवावर हिवा वनबचंध

आधवाररत आहिने. हिने एक सतत प्रगवतपथवावर असणवारचं कवाम आहिने. यवातलिने आकडने सतत कमटी व्हिवावनेत असवा मवाझवा

प्रयत्न असतगो. पण आजच्यवा तमुलिननेत; खचर्जा,  ऊजवार्जा आवण प्रदतषणवाचंक वकमवान पवातळटीवर आणतन जगतवा यनेतचं हिने

मवात्र नक्कटी. खचर्जा अवतशय कमटी करणवारने उपवाय ववचवारवात घनेतलिने  आहिनेत. पण त्यवाममुळने  जटीवनवाचटी गमुणवत्तवा कमटी

हिगोणवार नवाहिटी यवाचटी मवात्र कवाळजटी घनेतलिटी आहिने.  हिने  ववश्लिनेषण जसजसचं तमुमच्यवा समगोर उलिगडनेलि,  तस-तसचं हिटी

अपनेवक्षत , चचंगळववादवा पवासतन दतर जवाणवारटी, नवटी समवाजरचनवा तमुमच्यवा डगोळ्यवासमगोर उभटी रवाहिटीलि. 

पसाश्वर्ड्भमूमजी
१९७२ सवालिटी कने लिनेलिचं "ववकवासवाच्यवा मयवार्जादवाचंचचं ववश्लिनेषण" असचं समुचवतचं कटी आत्तवाच्यवा तमुलिननेत अत्यचंत कमटी दरडगोई

उत्पनवात नटीटपणने जगतवा यनेईलि अशटी जटीवनपद्धत वनमवार्जाण झवालिटी पवावहिजने, म्हिणजने प्रवतवषर्जा शतन्य टक्कने  ववकवासवाच्यवा

उदयवदष्टवाकडने  जवातवा यनेईलि.  वरटीलि उदयवदष्ट सवाध्य हिगोईलि यवाचटी हिमटी  "सवाधने जटीवन"  हिवा मवागर्जा दनेऊ शकतगो.  हिने

करतवानवा जटीवनवाचटी गमुणवत्तवा उच्च रवाखतवा यनेईलिच. मवात्र त्यवासवाठटी आत्तवाच्यवा चचंगळववादटी रचननेपवासतन फवार दतर जवावचं

लिवागनेलि. 

मटी समुचवणवार आहिने तने उपवाय अननेकवाचंनवा स्वटीकवारवाहिर्जा ववाटणवार नवाहिटीत. कदवावचत इतक्यवा टगोकवाच्यवा उपवायवाचंचटी गरज

यनेत्यवा कवाळवात, चवाचंगल्यवा भववतव्यवासवाठटी जरुरटीचटी नसनेलिहिटी. 

सध्यवाचचं ववश्लिनेषण असचं सवाचंगतचं कटी आतवाच्यवा तमुलिननेत ५ तने १० टक्कने  दरडगोई उत्पनवात आवण आजच्यवा तमुलिननेत

१५ टक्कने  ऊजर्जेचवा ववापर करून जगतवा यनेईलि.  त्यवाच वनेळटी जटीवनवाचटी गमुणवत्तवा उच्च रवाखलिटी जवाईलि आवण



जगवातल्यवा अननेक अडचणक्तींवर मवात करतवा यनेईलि.

समुचवलिनेलिटी  कपवात  सकम तदशर्जानटी  ग्रवाह  ववाटणवार  नवाहिटी.  पण  कने वळ उपभगोग  कमटी  करणचं  आवण  व्यवस्थनेचटी

कवायर्जाक्षमतवा ववाढवणचं यवा दगोनच अचंगवाचंनटी यवा ववषयवाकडने बघतवा यनेणवार नवाहिटी. नवटी ध्यनेयचं, तटी गवाठण्यवासवाठटीचटी नवटी

सचंसवाधनचं, आवण त्यवासवाठटीचटी नवटी व्यवस्थवा असवा सवर्यंकष ववचवारच यगोग्य ठरनेलि. ववकवास आवण चवाचंगलिवा समवाज

यवा दगोन्हिक्तींचटी नवटी व्यवाख्यवा करणचं आतवा गरजनेचचं ठरनेलि. उदवा. वतसऱ्यवा जगवाच्यवा "ववकवासवा" सवाठटी, अवधक आवथर्जाक

गमुचंतवणतक, अवधक वस्ततचंचटी ववक्रिटी, अवधक वस्ततचंचटी खरनेदटी आवण यवाच वतन्हिटीमधने सतत ववाढ व्हिवावटी यवासवाठटी पमुन्हिवा

गमुचंतवणतक यवाच कल्पनवाचंत आपण अडकत न पडलिगो आहिगोत. यवाचचं कवारण असचं आहिने कटी यवा सगळ्यवामवागने अवधक

दरडगोई उत्पन आवण ववाढणवारचं रवाहिणटीमवान यवालिवाच आपण चवाचंगलिचं  म्हिटलिचं . उच्च रवाहिणटीमवान हिने सम्यक ववकवासवाचचं

ध्यनेयच नवाहिटी.  सम्यकय  ववकवास यवा  सवर्जा  गगोष्टटी  टवाकवाऊ ठरवतगो.  यवा  ववकवासवाचटी  पररमवाणचंच  वनेगळटी  आहिनेत.

स्वततःच्यवा मतलिभतत अडचणटी सगोडवण्यवासवाठटी,  लिगोकवाचंनटी कने लिनेलिवा,  सहकसारमी तत्वसावर स चंससाधनसाचंचसा वसापर हिने  एक
पररमवाण आहिने.  हिने करतवानवा  रमीवनसाचमी रपुणवतसा वसाढवण चं हिने दमुसरचं  आवण हिने करतवानवा  रसाष्टट मीय अस्थि र्गव्यवसस्थि ढेचसा
भसार न हभोण चं हिने वतसरचं पररमवाण आहिने. 

हिवा वनेगळवा मवागर्जा चगोखवाळलिवा कटी  "सवाधने  जटीवन"  स्वटीकवारलिनेलिवा सममुदवाय अक्षरशतः चमत्कवार घडवनेलि.  पवर्जातप्रवाय

कचरवा,  असमुरवक्षततवा,  कजर्जाबवाजवारटीपणवा,  व्यवाज,  कवाळजटी,  शगोषण आवण (चचंगळववादटी सचंस्कम तटीनचं वदलिनेलिने)  ववववध

अनमुषचंवगक अववाचंतर खचर्जा (जवावहिरवात, सल्लिवागवार, बझँक शमुल्कने , भवाडने, वनेष्टन खचर्जा वगपैरने) टवाळतवा यनेतटीलि. चचंगळववादटी

अथर्जाव्यवस्थनेत कचं पन्यवा कवाय करतवात?  तमुम्हिटी त्यवाचंच्यवाकडतन अवधकवावधक रकमनेचटी खरनेदटी करवावटी यवासवाठटी तमुम्हिवालिवा

भवाग पवाडतवात.  तमुम्हिवालिवा  वदल्यवा  जवाणवाऱ्यवा  सनेववाचंच्यवा  सचंख्यनेत ववाढ करत जवातवात.  तमुम्हिटी  त्यवाचंच्यवावर अवलिचंबतन

रवावहिलिवात कटी मग दर ववाढवतवात.  ज्यवा गगोष्टटी आपण स्वततःच स्वततःसवाठटी करत हिगोतगो त्यवा व्यवापवारटी तत्ववावर

तमुम्हिवालिवा दनेऊ करतवात, आवण ममुख्य म्हिणजने तमुमच्यवासवाठटी नव्यवा गरजवाचंचचं उत्पवादन करत रवाहितवात.

यवा वनबचंधवात प्रत्यनेक ववभवागवाच्यवा शनेवटटी, दगोन प्रकौढ आवण दगोन ममुलिचं  यवाचंच्यवा कमु टमुचंबवाचटी गरज भवागवण्यवासवाठटी त्यवाचंनवा

यनेणवारवा खचर्जा आवण लिवागणवारटी ऊजवार्जा यवाचवा अचंदवाज वदलिवा आहिने. त्यवा कमु टमुचंबवाच्यवा रवाहिणटीमवानवाचचं वणर्जानहिटी कने लिचं  आहिने.

त्यवानमुसवार सध्यवाच्यवा तमुलिननेत खचर्जा आवण ऊजवार्जा यवात ९० टक्कने  कपवात करतवा यनेईलि असचं आयमुष्य शक्य आहिने . हिने

अचंदवाज आहिनेत आवण त्यवात बदलि हिगोऊ शकतटीलि. अनवापवासतन समुरुववात करून मग वस्त्र, वनववारवा, अवजवारचं, कवाम

आवण ऊजवार्जा हिने ववषय मटी हिवातवाळणवार आहिने.

अन्न
जवळजवळ सगळ्यवा  अनवाचटी  गरज  परसबवाग,  सवाममुदवावयक  भवाजटीबवाग,  शनेजवारटी  पवाजवारटी,  आवण  जवळपवास

असलिनेलिटी छगोटटी शनेतचं, यवा अगदटी कमटी अचंतरवावरच्यवा वठकवाणवाचंकडतन पमुरटी हिगोईलि. मगोठठवा शहिरवाचंच्यवा दवाट वस्तटीच्यवा

उपनगरवाचंमधनेहिटी हिने शक्य आहिने. वकमवान खचर्जा आवण जवळजवळ शतन्य ऊजवार्जा यवासवाठटी लिवागनेलि.

परसबसाग

परसबवागनेततन यनेणवारचं उत्पवादन कल्पननेपनेक्षवा खतपच जवास्त असत शकतचं. १९९९ सवालिटी ब्लिनेजटी यवाचंनटी कने लिनेलिने प्रयगोग असचं

दवाखवतवात कटी समुमवारने ४०० चकौ. फत ट क्षनेत्रवाततन, जपैववक पद्धतटीनचंचं परचंपरवागत जवातक्तींचटी दवाट वपकचं  घनेऊन,  एक कमु टमुचंब



पगोसतवा यनेतचं. हिसॅववानवा इथल्यवा शहिरटी भवागवात कतचं ट यवाचंच्यवा सवर्जेक्षणवानमुसवार, जपैववक पद्धतटीनचं प्रवत हिनेक्टरटी (१ लिवाख 

चकौरस फमु टवात) २१ टन उत्पवादन इचंधन, यचंत्रचं, रवासवायवनक खतचं आवण कटीटकनवाशकचं  न ववापरतवा २००९ सवालिटी घनेतवा 

आलिचं. 

हिने  उत्सवाहिवधर्जाक उत्पवादन ममुख्यततः बवागकवामवाच्यवा पद्धतटीतल्यवा सचंशगोधनवाममुळने  शक्य हिगोतचं.  वपकवाचंच्यवा नव्यवा जवातटी,

नव्यवा पद्धतटीनचं पण स्थवावनक सल्लिवागवार सवमत्यवाचंच्यवा सल्ल्यवानमुसवार ववापरून पहिवायच्यवा. हिने सल्लिवागवार व्यवावसवावयक

नसतवात.  यवा सवमत्यवाचंच्यवा सल्ल्यवाममुळने  ज्यवा जवातटी ववकवसत हिगोतवात,  त्यवा वववशष्ट स्थवावनक ववातवावरणवात भरपतर

उत्पवादन दनेतवात. त्यवा चवदवार, कटीड प्रवतरगोधक, पगोषक, कमटी पवाणटी घनेणवाऱ्यवा आवण कवाढणटी झवाल्यवानचंतर भरपतर

वटकणवाऱ्यवा असतवात. आठवरठसालसा एकमू ण १० व्यक्तजी-तसाससापधेक्षसा (man-hours) जसास्त वधेळ परसबसागधेससाठजी
दसावसा लसागत नसाहजी अससा मसाझसा स्वततःचसा अनपुभव आहधे. हिवा वनेळ कवामवाचवा म्हिणतन पवावहिलिवा जवाऊ नयने.  तर तटी

मगोकळ्यवा वनेळवात करण्यवाचटी सवर्डोच्च प्रवाधवान्य असणवारटी गगोष्ट असलिटी पवावहिजने,  ववरचंगमुळवा म्हिणतन पवावहिलिटी गनेलिटी

पवावहिजने. प्रत्यनेकवानचं मवाळटी बनलिने पवावहिजने असचं नवाहिटी. प्रत्यनेक आठवडठवालिवा दरडगोई ३ तवास बवागकवामवासवाठटी वदलिने तर

अनवाचवा प्रश्न वमटनेलि. हिवा वनेळ आठवडठवाच्यवा कवामवाच्यवा वनेळवाच्यवा कने वळ १० टक्कने  आहिने. 

घरवातल्यवा  सगळ्यवा  सवाचंडपवाण्यवाचवा  (सचंडवास,  न्हिवाणटीघर  आवण प्रवाण्यवाचंच्यवा  वपचंजऱ्यवातलिचं  धरून)  पमुनववार्जापर  कने लिवा

जवाईलि. त्यवाममुळने बवाहिनेरून खत आणवावचं लिवागणवार नवाहिटी. वशळ्यवा अनवाचवा भमुगवा कनोंबडठवा वकचं ववा मवाशवाचंनवा अन म्हिणतन

उपयगोगटी पडनेलि.  छगोटठवा हिकौदवात,  डबक्यवाचंत मवाशवाचंचटी पपैदवास कने लिटी जवाईलि.  स्वयचंपवाकघरवातलिने  कवाहिटी  "  टवाकवाऊ ”
पदवाथर्जा कनोंबडठवा वकचं ववा सशवाचंनवा वमळतटीलि. कनोंबडटीखतवानचं सममद्ध झवालिनेलिटी जमटीन नचंतर बवागनेसवाठटी ववापरलिटी जवाईलि.

आपलिटी वस्तटी सवाममुदवावयकररत्यवा सचंभवाळलिनेल्यवा जवागवाचंनटी भरून जवाईलि. बवागवा, भमुईमतग, ऑवलिव्हि, औषधटी वनस्पतटी,

बवाचंबतचटी बनेटचं,  लिवाकत डफवाटवा दनेणवारटी जचंगलिचं ,  डबकटी,  बचंधवारने  आवण हिकौद  सवावर्जाजवनक असतटीलि.  पतवर्वी वजथने रस्तने,

महिवामवागर्जा हिगोतने वतथने आतवा यवा सवाऱ्यवा गगोष्टटी उभ्यवा रवाहितटीलि. सवमत्यवाचंमवाफर्जा त त्यवाचंचचं व्यवस्थवापन हिगोईलि, कवायर्जाकत्यवार्यंचचं

मगोहिगोळ शमदवान करटीलि.  ज्यवा वनेळटी घरगमुतटी बवागवाचंमधलिचं  उत्पवादन कमु टमुचंबवाच्यवा गरजनेपनेक्षवा ववाढनेलि त्यवावनेळटी जवादवा

उत्पवादन सवाममुदवावयक उत्पनवात जमवा हिगोईलि. प्रत्यनेक परसबवागनेत आवण कमु टमुचंबवासमगोरच्यवा सवाममुदवावयक जवागनेत वमळतन

वकमवान १५ प्रजवातक्तींचटी झवाडचं  असतटीलि जटी त्यवा जवमनटीत उत्तम ववाढतटीलि,  आवण कमु टमुचंबवालिवा उपयमुक्ति असतटीलि.

गवावरवानवात आणखटी प्रजवातटी लिवावल्यवा जवातटीलि. आजतबवाजतच्यवा छगोटठवा जचंगलिवाचंमधतन ववाळलिनेलिवा पवाचगोळवा, इचंधनवासवाठटी

लिवाकत ड, वस्तत तयवार करण्यवासवाठटी लिवाकत ड, मध, शमेंगदवाणने, फळचं असवा खवजनवा सगळ्यवाचंनवा वमळनेलि. 

सवाममुदवावयक  उपक्रिम  सचंस्थवा,  कवारवावगरटीसवाठटी  लिवागणवारटी  अवजवारचं  आवण  मवालि  लिगोकवाचंनवा  पमुरवतटीलि.  उदवा.

समुतवारकवामवासवाठटी लिवाकत ड,  गवत,  वनलिवगरटी पवानचं,  टगोपल्यवा करचंडठवा बनवण्यवासवाठटी कवाडठवा आवण वनेलिटी,  भवाचंडटी

बनवण्यवासवाठटी आवण बवाचंधकवामवासवाठटी मवातटी.  जनवावरचं  चवारण्यवासवाठटी कमु रणचं यवाच सचंस्थवा उपलिब्ध करून दनेतटीलि.

मत्स्यगोत्पवादनवासवाठटी डबकटी, अन प्रवक्रियवा करण्यवासवाठटी आवण सवाठवणमुकटीसवाठटी शनेडयस, वनयचंवत्रत हिववामवानवात भवाज्यवा

ववाढवण्यवासवाठटी  हिररतगमहिचं  आवण मगोठठवा  प्रवाण्यवाचंनवा  हिववामवानवाप्रमवाणने  वनयचंवत्रत आसरवा दनेणवारने  गगोठने  सवाममुदवावयकच

असतटीलि. आपगोआप यनेणवाऱ्यवा रवानभवाज्यवा अननेक वठकवाणटी जवमनक्तींवर ववाढतटीलि.

शधेतजी

गवाववाच्यवा कमें द्रिस्थवानवापवासतन दगोन वक.वम. च्यवा आत ववववध छगोटटी शनेतचं असतटीलि. परसबवागनेपनेक्षवा वतथने जवास्त उत्पवादन



हिगोईलि.  त्यवाममुळने  जवादवा  उत्पवादनवाचचं  (भवाजटी,  फळचं ,  अचंडटी,  लिगोणचटी,  ममुरवाचंबने,  समुकवामनेववा,  लिसतण,  मध,  औषधटी

वनस्पतटी)  ववाटप,  ववक्रिटी,  वकचं ववा दनेववाण-घनेववाण शनेतकऱ्यवाचंतफर्जे  कने लिटी जवाईलि.  यवा वस्तत शनेतवाततन स्वयचंपवाकघरवात

वनेष्टनवावशववाय पगोहिगोचत्यवा हिगोतटीलि.  त्यवाआधटी वटकवण्यवाचटी प्रवक्रियवा नसनेलि,  ववक्रिटी प्रचवार नसनेलि,  ववाहितमुक-खचर्जा

नसनेलि, कचरवा नसनेलि आवण जवावहिरवात नसनेलि ! ववाहितमुक कने लिटीच तर तटी हिवातवातल्यवा टगोपल्यवाततन, सवायकलिटीवरून

वकचं ववा टवाचंगवा बपैलिगवाडठवाचंततन असनेलि. शनेतवाततन थनेट स्वयचंपवाकघरवात पदवाथर्जा जवात असल्यवाममुळने  घरगोघरटी वफ्रिज ठनेवण्यवाचटी

गरजच असणवार नवाहिटी. गरजनेच्यवा वनेळटी असवावने म्हिणतन सवाममुदवावयक वफ्रिज ठनेवतवा यनेतटीलि. खतप मगोठटी शनेतचं सचंख्यनेनचं

अगदटीच कमटी असतटीलि. जटी असतटीलि वतथने टटसॅक्टर सवारखटी यचंत्रचं सवाममुदवावयक ररत्यवा ववापरलिटी जवातटीलि. गवाववाततन

फवारशवा वस्तत वनयवार्जात हिगोणवार नवाहिटीत. आयवातटीचटी गरजहिटी पडणवार नवाहिटी.

तमणधवान्य मगोठठवा प्रमवाणवात गवाववात आयवात करवावचं लिवागण्यवाचटी शक्यतवा आहिने. एकवा व्यक्तिटीलिवा दर आठवडठवालिवा (१

वकलिगो वपठवापवासतन बनवलिनेलिने)  २ मगोठने  पवाव लिवागतवात असचं गमहिटीत धरलिचं  तर एकवा मवाणसवामवागने ९०० चकौ.  फत ट

जमटीन धवान्यवासवाठटी लिवागनेलि. १ लिवाक चकौरस फत ट जवमनटीततन प्रवतवषर्वी ६ टन धवान्यगोत्पवादन हिगोतचं असचं समजतवा यनेतचं.

मवात्र अगदटी लिहिवान प्रमवाणवात धवान्य परसबवागनेतहिटी वपकवतवा यनेईलि. 

शवाश्वत सचंस्कम तटीच्यवा (sustainable culture) तत्ववानमुसवार, बवारमवाहिटी-बहिमुवषर्वीय भवाजटी प्रजवातटी (उदवा. तनोंडलिटी, अळत,

ववाचंगटी इत्यवादटी)  आवण फळझवाडचं  जगोपवासलिटी तर,  नवाचंगरणटी कवमतकमटी लिवागनेलि.  घगोडने,  बपैलि हिने  ववाहिततक आवण

शनेतटीचटी इतर कवामचं यवासवाठटी ववापरलिने जवातटीलि. 

पनेय-वनवमर्जातटी स्थवावनक पवातळटीवरच हिगोईलि. त्यवात फळवाचंचने रस, ववाइन, बटीर, चहिवा आवण ककॉफटीचने पयवार्जाय असतटीलि.

सवाखरनेऐवजटी मध बहिमुतनेक वठकवाणटी ववापरलिवा जवाईलि.  त्यवाममुळने  सवाखरनेसवाठटीचटी ववाहिततक टळनेलि आवण जवमनटीचवा

ऱ्हिवासहिटी.  वशववाय मधवाच्यवा अवधक उत्पवादनवाममुळने  परवागटीभवन अवधक कवायर्जाक्षम हिगोईलि.  हिकौशटी  मधमवाशवापवालिक

आपल्यवा सवर्जा गरजवा भवागवत शकतटीलि इतक्यवा प्रमवाणवावर मधवाचटी गरज भवासनेलि.

मवाचंसवाचटी मवागणटी वकमवान पवातळटीवर जवाईलि. त्यवाममुळने  एकत णच धवान्यवाचटीहिटी गरज कमटी हिगोईलि. (अमनेररकने त एकत ण

धवान्यवापपैकटी  ६७%  धवान्य  मवाचंसवासवाठटी  ववाढवलिनेल्यवा  पशतचंनवा  दनेण्यवासवाठटी  ववापरलिचं  जवातचं.)  मवाचंसवाहिवारवाचटी  गरज

कनोंबडटीपवालिन, मवासनेपवालिन आवण ससनेपवालिन यवापवासतन भवागवलिटी जवाईलि. कनोंबडटीपवालिनवाचवा ममुख्य हिनेतत बवागनेसवाठटी खत

दनेणचं हिवा असनेलि. 

मगोसमवानमुसवारच वपकवाचचं  उत्पवादन हिगोईलि त्यवाममुळने  खवाणचंहिटी मगोसमवानमुसवारच असनेलि.  यवाममुळने  बवाहिनेरून आणवायच्यवा

अनवाचवा  ववाहिततक-खचर्जा  ववाचनेलि.  फक्ति स्थवावनक ववातवावरणवालिवा  यगोग्य अशवाच प्रजवातक्तींचचं  उत्पवादन हिगोईलि.  नव्यवा

मगोसमवात यनेणवाऱ्यवा अनगोत्पवादनवाचंचटी लिगोक त्यवाममुळने आतमुरतनेनचं ववाट पहिवातटीलि. 

व्यवस्थवापन सवमतटी जगभरवातल्यवा अननेक प्रजवातक्तींचवा अभ्यवास करत रवाहिटीलि. यवा पपैकटी ज्यवा स्थवावनक ववातवावरणवाशटी

जमुळवतन  घनेतटीलि,  त्यवाचंचटी  पपैदवास कने लिटी  जवाईलि.  हिटी  सवमतटी  स्थवावनक धवान्य-भवाज्यवाचंपवासतन  ववववध पदवाथर्जा  तयवार

करण्यवावर भर दनेईलि. यवा पवासतन स्वस्त आवण पगोषक जनेवण कसचं बननेलि यवावरहिटी सचंशगोधन कने लिचं  जवाईलि. ववववध

रवानभवाज्यवाचंचवा यवात समवावनेश असनेलि. जगवात अशवा अननेक वनस्पतटी आहिनेत ज्यवा आपल्यवा स्थवावनक ववातवावरणवात

उगववायलिवा यगोग्य आहिनेत. पण त्यवाचंचवा आपण ववचवारच कने लिनेलिवा नवाहिटी. 

जपैववक कचरवा मवातटीकडने परत जवाईलि तगो कचरवा-पवाचकवा (bio-garbage-digester) मवाफर्जा त, वमथनेन ववायत तयवार



कने ल्यवानचंतरच.  अगदटी  लिहिवान  जचंगलिचं  (वकमवान  ववाहितमुकटीलिवा  लिवागणवारचं)  इथनेनकॉलि  तयवार  करण्यवासवाठटी  रवाखटीव

असतटीलि.  असॅल्यमुवमवनयम,  लिगोखचंड वकचं ववा प्लिसॅ सस्टक ऐवजटी शक्यतगो सवर्जात्र लिवाकडवाचवा ववापर कने लिवा जवाईलि.  उदवा.

अवजवारवाचंच्यवा ममुठटी,  टनेबलि खमुच्यवार्जा,  बपैठक व्यवस्थवा, पलिचंग, बवाचंधकवाम, मवालिववाहितमुकटीचने डबने,  हिगोडठवा इत्यवादटी. अन

बनवतवानवा ववदमुत-यचंत्रवाचंऐवजटी हिवातवानने ववापरण्यवाचटी यचंत्रचं ववापरलिटी जवातटीलि. 

जवमनटीचने आच्छवादन,  मगोठठवा झवाडवाचंचटी वपकचं ,  वठबक वसचंचन आवण वपकवाचंच्यवा खवास वनवडलिनेल्यवा प्रजवावत यवाममुळने

पवाण्यवाचवा ववापर कवमतकमटी असनेलि. सवाचंडपवाणटी, प्रवाण्यवाचंचटी ववष्ठवा, अशवा गगोष्टटी कचं पगोस्ट वढगवात, स्वयचंपवाकघरवातलिवा

ओलिवा कचरवा, कचरवा पवाचकवात (वमथनेन डवायजनेस्टर) वकचं ववा मत्स्यपवालिनवाच्यवा हिकौदवात (मत्स्य खवाद म्हिणतन) जवाईलि.

हिकौदवातलिने  मत्स्यपवालिन हिने त्यवाजगोडटीनचं कने लिनेल्यवा बदकपवालिन आवण उपयमुक्ति जलिवनस्पतक्तींच्यवा पपैदवाशटीममुळने  परवडनेलि.

बवाचंबतचटी छगोटटी बनेटचं वठकवठकवाणटी असतटीलि. 

वनस्पतटीजन्य पदवाथर्जा औदगोवगक आवण कलिवा-ककौशल्यवा सवाठटीहिटी उपयमुक्ति असतटीलि. धवाग्यवाचंवर रवासवायवनक प्रवक्रियवा

करण्यवासवाठटी, प्लिसॅ सस्टक सवाठटी ववापरण्यवात यनेणवाऱ्यवा पनेटटगोवलियम उपउत्पवादनवाचंऐवजटी, उदगोगवाचंसवाठटी लिवागणवारटी ववववध

तनेलिने ,  रचंग आवण मनेण हिटी  कवाहिटी  उदवाहिरणचं  आहिनेत.  ववववध झमुडमुपवाचंचने  औषधटी उपयगोगहिटी  कने लिने  जवातटीलि.  उदवा.

मलिमवाचंसवाठटी कगोरफड,  चहिवाच्यवा झवाडवाचचं तनेलि अझँवटसनेसप्टक म्हिणतन,  चटीज,  ऑवलिव्हि तनेलि,  रचंग आवण सवाबण यवा

वस्तत  स्थवावनक वनस्पतक्तींपवासतन  लिहिवान  प्रमवाणवात  सहिज बनवतवा  यनेतटीलि.  यवा  वस्तत  स्थवावनक छगोटठवा  खवाजगटी

उदगोगवाचंमधतन  वकचं ववा  सहिकवारटी  उदगोगवाचंमधतन  यनेतटीलि.  त्यवाममुळने  अननेकवाचंनवा  कवाम  वमळनेलि.  उत्पवादनवाचंचटी  ववक्रिटी

ववक्रिने त्यवाचंवशववाय हिगोईलि. उदवा. रस्त्यवाचंच्यवा कडनेलिवा दवाणने ठनेवलिनेलिने असतटीलि आवण ज्यवालिवा पवावहिजनेत तगो तने घनेईलि, पपैसने

ठनेवटीलि आवण पमुढने जवाईलि. समवाजवात एकमनेकवाचंबद्दलि पतणर्जा ववश्ववास असनेलि.

अननेक दमुकवानचं आठवडठवात फक्ति एक वकचं ववा दगोन वदवस उघडटी असतटीलि. उदवा. तमुम्हिवालिवा नवटी पवादत्रवाणचं घ्यवायचटी

असतटीलि तर मचंगळववारटी वमळतटीलि,  वनेळ आवण शम ववाचतटीलि.  कम वत्रम कटीटकनवाशकवाचंचटी गरज नसनेलि.  पण

पवायरनेथ्रम, कडमु वलिचंब वकचं ववा तचंबवाखत यवा स्थवावनक झवाडवाचंपवासतन नपैसवगर्जाक कटीटकनवाशकचं  तयवार करतवा यनेतटीलि. शवाश्वत

सचंस्कम तटीत एकवाच प्रकवारचटी वपकचं  एकवा जवमनटीत घनेतलिटी जवात नवाहिटीत. त्यवाममुळने  ममुळवातच कटीड लिवागण्यवाचचं प्रमवाण

कमटी असनेलि. 

सवाठवण,  शटीतलिटीकरण आवण वनेष्टन यवा तटीनहिटी गगोष्टटी अगदटी कमटी प्रमवाणवात लिवागतटीलि कवारण परसबवागनेततन

स्वयचंपवाकघरवात अनसवावहित्य थनेट आणतवा यनेतटीलि. ममुळवा, बटवाटवा यवासवारख्यवा गगोष्टटी स्वयचंपवाकवासवाठटी नकगो असतटीलि

तगोवर बवागनेत जवमनटीखवालिटीच (न तगोडतवा) ठनेवतवा यनेतटीलि. फळचं जनेव्हिवा हिवटी तनेव्हिवा झवाडवाचंवरून घनेतवा यनेतटीलि, गरजनेचटी

नसलिनेलिटी फळचं  झवाडवाचंवरच वपकतटीलि.  अल्पप्रमवाणवात असलिनेलिटी शटीतगमहिचं  आवण सवाठवणगमहिचं  मगोसमवानचंतर कवाहिटी

वदवस पदवाथर्जा ववाळवतन, वटकवतन, गवार करून सवाठवतटीलि.

यवा सवाऱ्यवा गगोष्टक्तींकरतवा वकमवान ऊजर्जेचवा ववापर हिगोईलि. छगोटने शनेतकरटी आवण परसबवाग वपकवणवारने ऊजर्जेच्यवा बवाबतटीत

सध्यवाच्यवा शनेतटी-उदवागवाच्यवा तमुलिननेत अवतशय कवायर्जाक्षम ठरतवात. यवा ममुळने  सध्यवाचवा अमनेररकने तलिवा १७ टक्कने  ऊजवार्जा

खचर्जा ववाचनेलि, कवारण तगो शनेतटीसवाठटी कने लिवा जवातगो. नवाचंगरणटी, कम वत्रम खतचं, कटीटकनवाशकचं , यचंत्रचं, व्यवावसवावयक प्रवक्रियवा,

वनेष्टनटीकरण,  शटीतलिटीकरण,  ववपणन  (मवाकर्जे वटचंग),  ववाहिततक,  कचरवा उचलिणचं आवण त्यवाचचं वनरवाकरण यवा पपैकटी

कवाहिटीहिटी शवाश्वत शनेतटीत नसनेलि. दमुकवानचं आवण घरवासवाठटी लिवागणवारने पदवाथर्जा अगदटी जवळपवास वमळतटीलि. अनपदवाथवार्यंनवा



जवासस्तत जवास्त २०० वमटर प्रववास घडनेलि. (आज अमनेररकने त हिवा प्रववास २,०००,००० वमटर आहिने.) आपल्यवालिवा

टटक्स,  टटसॅक्टसर्जा,  शनेतटीचटी यचंत्रचं,  जहिवाजचं,  समुपरबवाजवार,  जवावहिरवातबवाजटी,  शटीतगमहिचं,  प्लिवासस्टक वपशव्यवा,  घरगमुतटी वफ्रिजनेस

आवण कचरवा व्यवस्थवापन यवाचंचटी गरजच भवासणवार नवाहिटी. यवा सववार्यंवर हिगोणवारवा खचर्जा ववाचनेलि. सगळवा ओलिवा कचरवा

जवमनटीकडने  परत  जवाईलि.  परसबवाग  आवण  प्रवाणटीघर  यवाचंपवासतन  थनेट  स्वयचंपवाकघरवात  अन  पदवाथर्जा  जवातटीलि.

स्वयचंपवाकघरवाततन थनेट परसबवागनेत आवण प्रवाणटीघरवात ओलिवा कचरवा जवाईलि. त्यवासवाठटी वनेगळ्यवा ववाहितमुकटीचटी आवण

गटवारटी पवाइपवाचंचटी गरज नवाहिटी. जवादवा अन पदवाथर्जा स्थवावनकररत्यवा बनवलिनेल्यवा कवाचनेच्यवा वकचं ववा वचनटीमवातटीच्यवा भवाचंडठवात

सवाठवलिचं जवाईलि (वटन कसॅ न मधने नवाहिटी). थगोडटी खरवाब झवालिनेलिटी (पण खवायलिवा यगोग्य) फळचं , भवाज्यवा ववापरवात यनेतटीलि,

ववायवा जवाणवार नवाहिटीत. कवारण आज त्यवा समुपरमवाकर्जे टयस कडतन नवाकवारल्यवा जवातवात. 

अथवार्जात,  ज्यवाचंनवा बवागकवामवाचटी आवड नवाहिटी त्यवाचंनटी तनेच कवाम कने लिचं  पवावहिजने अशटी सक्तिटी नवाहिटी.  इतरवाचंनटी कने लिनेलिचं

उत्पवादन तने ववकत घनेतटीलि आवण आपल्यवा स्वततःच्यवा क्षनेत्रवात कवाम करतटीलि. परसबवागनेतलिटी जवादवा उत्पवादनचं ममुख्यततः

वदलिटी घनेतलिटी जवातटीलि (barter) वकचं ववा समवाजगमहिवात उचलितन ननेण्यवासवाठटी ठनेवलिटी जवातटीलि. सवमत्यवा अशवा गगोष्टक्तींचटी

ननोंद करतटीलि अभ्यवास करून एकत ण कवाय आवण वकतटी उत्पवादन कने लिने  पवावहिजने  यवाचवा अचंदवाज घनेतटीलि.  लिगोक

आपवापल्यवा परसबवागनेत, ननेहिमटी नव्यवा प्रजवातक्तींवर प्रयगोग करत रवाहितटीलि.

अशवा तऱ्हिनेच्यवा समवाजवात स्थवावनक अथर्जाव्यवस्थवा यशस्वटी हिगोण्यवासवाठटी, ककौशल्यवाचंचटी दनेववाणघनेववाण, एकमनेकवाचंनवा मदत,

वशक्षण आवण सचंशगोधन यवासवाठटी भरपतर वनेळ वदलिवा जवाईलि. आपल्यवा परसबवागनेततन उत्पन कवाढतन जगवायचटी धडपड

कमु टमुचंबवालिवा एकटनेपणवानने करवावटी लिवागणवार नवाहिटी. सववार्यंच्यवा बवागवाचंत भरपतर उत्पवादन व्हिवावने यवात प्रत्यनेकवालिवा रस असनेलि.

नवने शगोध आवण चवाचंगल्यवा कल्पनवा यवाचंचटी एकमनेकवाचंत दनेववाणघनेववाण हिगोईलि.  पतणर्जा अनगोत्पवादन व्यवस्थवा कवायर्जाक्षम

असनेलि. परसबवागवाचंप्रमवाणनेच सवाममुदवावयक बवागवाचंमधने कवाम करणचं हिनेहिटी आनचंददवायक असनेलि. 

यवा सवाऱ्यवाचवा पररणवाम कने वळ अथर्जाव्यवस्थनेवरच हिगोईलि असचं नव्हिने तर आरगोग्य, सवामवावजक सचंबचंध, मगोकळवा वनेळ

आवण वशक्षण यवा सगळ्यवाचंतच उत्क्रिवाचंतटी हिगोईलि.  बवागकवामवाममुळने  शवारटीररक तचंदमुरुस्तटी ववाढनेलि आवण मगोकळवा वनेळ

चवाचंगलिवा जवाईलि, वशववाय प्रदशर्जानचं, व्यवाख्यवानचं आवण सचंशगोधनपर उपक्रिम यवाचंममुळने वशक्षण, करमणतक आवण सवामवावजक

बवाचंवधलिकटी ववाढनेलि.

भरपतर,  उच्च  गमुणवत्तनेचचं  अन  आवण  इतर  मवालि,  समुचंदर  वहिरवनेगवार  भतभवाग,  समवाधवानकवारक  वमळकत आवण

आनचंददवायक मगोकळवा वनेळ वमळनेलि. त्यवासवाठटी वनेगळटी ऊजवार्जा, सचंसवाधनचं ववापरवावटी लिवागणवार नवाहिटीत आवण प्रदतषणहिटी

हिगोणवार नवाहिटी. वशववाय हिने सगळचं  सतट-बतट न घवालितवा हिगोईलि ! अन-पमुरवठवा कचं पन्यवाचंमधलिने बहिमुतनेक लिगोक आज नवने

कपडने  घवालितन  सचंगणकवासमगोर  बसलिनेलिने  असतवात.  त्यवाचंनवा  कचं पनटी  लिकॉ,  वहिशनेब,  ववाहितमुक-व्यवस्थवापन  आवण

अथर्जापमुरवठवा क्षनेत्रवातल्यवा पदव्यवाचंचटी  गरज भवासतने. अशटी कगोणतटीच गगोष्ट शवाश्वत सचंस्कम तटीत आवश्यक नवाहिटी. अशवा

लिगोकवाचंनवा मवातटीत हिवात घवालितन कवाम करण्यवात अवजबवात रस नसतगो. आवण ज्यवा लिगोकवाचंनवा तगो असतगो त्यवाचंनवा तने यवा

व्यवसवायवाततन बवाहिनेर हिवाकलितवात. 

मसाझव घरगपुतजी अवदसाजपत्रक

स्वततःचटी परसबवाग, शनेजवाऱ्यवाचंशटी दनेववाणघनेववाण, सवाममुदवावयक बवागवाचंमधटीलि "मगोफत" अन, यवाचंममुळने भवाज्यवा, फळचं , 
कडधवान्य, कनोंबडटी आवण मवासने शतन्य खचवार्जात उपलिब्ध हिगोतटीलि. स्थवावनक छगोटठवा शनेतवाचंकडतन उरलिनेलिचं १५% अन 



ववकत घ्यवावचं लिवागनेलि. उदवा. दमुग्धजन्य पदवाथर्जा, धवान्य-पटीठ, सगोयवाबटीन, चटीज, फळवाचंचने रस.
यवाचटी ऑस्टटनेवलियन-डकॉलिर मधलिटी वकचं मततः प्रत्यधेक आठवरठसालसा ३० रडॉलर, प्रवतव्यक्तजी प्रवतवषर्वी १५०० रडॉलर

ऊजर्जेचव ससाप्तसावहक अवदसाजपत्रकतः 

परसबवाग आवण सवाममुदवावयक बवागनेसवाठटी  (पचंप ऊजवार्जा वगळतवा)  कगोणतवाहिटी ऊजवार्जा खचर्जा नवाहिटी.  १२ व्हिगोल्टयसचवा पचंप

पवाणटी टवाकटीत चढवण्यवासवाठटी.  मवात्र लिपलिनेल्यवा ऊजवार्जा  अननेक आहिनेत.  उदवा.  अवजवारचं,  तवारवाचंचटी  जवाळटी बनवणने,

टगोपल्यवा तयवार  करणने,  सवाठवणमुकटीच्यवा  गगोष्टटी  तयवार करणने,  मवातटीचने  बचंधवारने  बवाचंधणने,  मत्स्यपवालिनवासवाठटी  डबकटी

बनवणने, टवाक्यवा तयवार करणने, नळ आवण जलिववावहिन्यवा बनवणने. १२ व्हिगोल्टयसचवा पचंप सवाधवारणपणने २० तने २५ वषर्जा

वटकणने अपनेवक्षत आहिने. 

सवाममुदवावयक छगोटटी शनेतचं छगोटने  टटसॅक्टसर्जा, ववजनेचने मगोटवार पचंप, कमुचं पण, बचंधवारने, कच्चने वनववारने, ववववध प्रवक्रियवाचंचटी सवाधटी

यचंत्रचं अशवा गगोष्टटी ववापरतटीलि. यवा सहिकवारटी सचंस्थनेचने समभवाग प्रत्यनेकवानचं घ्यवायचने आहिनेत. खतचं, कटीटकनवाशकचं  आवण

ववाहिततक यवाचंचवा खचर्जा शतन्य. पवाणटी दनेणवारने पचंप, टटसॅक्टर आवण प्रवक्रियवा यचंत्रचं चवालिवण्यवासवाठटी सततचवा ऊजवार्जा खचर्जा आहिने.

इमसारतजी
घरचं, कच्चने वनववारने,  लिघमुउदगोगवाचंसवाठटी इमवारतटी, समवाजगमहिचं यवाचंसवाठटी इमवारतटी लिवागतटीलि. यवा सवर्जा नव्यवानने बवाचंधवायच्यवा

इमवारतटी असतटीलि तर  (जमुन्यवा इमवारतटी ववापरवायलिवा प्रवाधवान्य),  स्थवावनक मवातटी,  दगड,  गवतवाचने  भवारने,  ववापरून

बवाचंधलिनेल्यवा असतटीलि त्यवा शनेकडगो वषर्जा वटकण्यवासवाठटीच.  घरवात फरशटीऐवजटी मवातटी धगोपटतन त्यवावर मनेण आवण

टपर्पेंटवाइनचवा थर वदलिनेलिवा असनेलि.  छत लिवाकडटी ववाशवाचंवर मवातटीचटी ककौलिचं  टवाकत न,  वकचं ववा मवातटीच्यवा ववटवाचंचने  घमुमट

बवाचंधतन कने लिने  जवाईलि. त्यवावर वसममेंटचवा/मळलिनेल्यवा चमुन्यवाचवा पवातळ थर असनेलि. वभचंतटीचने रचंग आवण छतवाचंचटी गळतटी

थवाचंबवणचं यवा सवामग्रटीसवाठटी सचंशगोधन चवालित  रवाहिटीलि.  हिटी सवामग्रटी वनस्पतटी ववा प्रवावणजन्य पदवाथवार्यंपवासतन बननेलि.  उदवा.

घरवाच्यवा वभचंतटीनवा रचंग दवायलिवा आवण गळतटी बमुजववायलिवा चमुनवा आवण दतध यवाचंचने प्रमवाणबद्ध वमशण ववापरतवा यनेईलि.

लिगोकवाचंनवा घरचं  बवाचंधण्यवासवाठटी,  लिवाकत ड-चमुलिटीवर अन वशजवण्यवासवाठटी वनेळ असनेलि. शवाकवाहिवारवावर जगोर असल्यवाममुळने

हिवा वनेळ कमटी हिगोईलि. गवावलिच्यवाचंऐवजटी लिगोकरटी रग ववापरलिने  जवातटीलि. त्यवाममुळने  व्हिसॅक्यमुम-सक्लिनसर्जाचटी गरज रहिवाणवार

नवाहिटी  (रग्ज बवाहिनेर न्यवा,  झटकवा,  जमटीन झवाडतन,  पमुसतन घ्यवा).  चटयवा,  बपैठकटी यवा स्थवावनक जवाड गवतवापवासतन

ववणलिनेल्यवा असतटीलि. 

मसाझ्यसा स्वप्नसातलव  घर

मलिवा पमुढने  वणर्जान कने लिनेल्यवा घरवात रहिवायलिवा आवडनेलि.  हिने  वणर्जान फवार लिगोकवाचंनवा पटनेलि,  रुचनेलि असचं नवाहिटी.  पण
जगवातलिने सगळने , १० अब्ज लिगोक, कशवा घरवात रवाहित शकतटीलि यवाचवा ववचवार करवा. एखवादचं जगोडपचं वकचं ववा ४ जणवाचंच्यवा
कमु टमुचंबवालिवा यवा वणर्जान कने लिनेल्यवा घरवापनेक्षवा दटीडपट मगोठठवा घरवात सहिज रहिवातवा यनेईलि.
मटी कवाहिटी ननेहिमटी घरवात असतगो असचं नवाहिटी.  बरवाच कवाळ मटी आजतबवाजतलिवाच असतगो.  परसबवागनेत,  कमर्जाशवाळनेत,
प्रवाण्यवाचंच्यवा खमुरवाडठवाचंत आवण घरवाच्यवा बवाहिनेरहिटी असतगो. त्यवाममुळने घरवाच्यवा आत मलिवा फवार जवागवा नकगो असतने. 
मवाझचं स्वप्नवातलिचं  घर लिहिवानसचं असनेलि. त्यवाममुळने  उजनेडवाचवा आवण उबनेचवा खचर्जा कमटी हिगोईलि. घर स्वच्छतनेचवा वनेळ
ववाचनेलि.  बवाहिनेरचटी खगोलिटी १० x २४ फमु टवाचटी असनेलि.  २०० चकौ.  फमु टवाचंचवा शयनकक्ष असनेलि,  ५० चकौरस फमु टवात



बवाथरूम आवण सचंडवास मवावनेलि. घरवाचटी उचंचटी सवात-सव्ववासवात फत ट असनेलि. लिवाकत ड इचंधन म्हिणतन ववापरलिनेलिटी चतलि
स्वयचंपवाकवासवाठटी आवण घर गरम ठनेवण्यवासवाठटी. नळटीच्यवा पत्र्यवाचचं छप्पर समुरुववातटीलिवा ठटीक असनेलि. पण पमुढने जमनेलि
तनेव्हिवा हिवातवानचं बनवलिनेल्यवा ककौलिवाचंनटी छप्पर बननेलि.  वफ्रिज नकगो.  पवाणटी ववापरून आवण मवाठवाच्यवा तत्ववावर गवारववा
वमळवलिवा जवाईलि. 
सतरचंजटी गवावलिचने  नवाहिटीत.  कवायर्जाशवाळवा,  सवाठवणगमहि आवण कपडने  धमुण्यवाचटी जवागवा बवाहिनेरच्यवा कच्च्यवा वनववाऱ्यवात
असनेलि.  मवाळ्यवावर  जवाण्यवासवाठटी  लिहिवानसवा  वजनवा  वकचं ववा  वशडटी.  थचंडटीत  ऊन्हिचं  खवाण्यवासवाठटी  पडवटी.  पवाणटी
सवाठवण्यवासवाठटी वसममेंट आवण वचकनमनेश ववापरून तयवार कने लिनेल्यवा दचंडगगोलिवाकवार टवाक्यवा.  रवात्रटीच्यवा उजनेड आवण
उन्हिवाळ्यवात (पचंख्यवाच्यवा) ववाऱ्यवासवाठटी सगोलिर पसॅननेलि आवण बसॅटरटी. 
वभचंतटी २७ समें.वम. जवाड (समुमवारने १ फत ट). त्यवाममुळने  १३ घनवमटर मवातटी जवमनटीततन कवाढवावटी लिवागनेलि. वभचंतटीसवाठटीचने
सवाचने उसनने आणलिनेलिने . वजथतन मवातटी खणलिटी तगो खडवा नचंतर मवाशवाचंसवाठटीचने डबकने  हिगोईलि. 
अशवा घरवासवाठटीचटी २०१० सवालिटी कवाढलिनेलिटी ऑस्टटनेवलियन डकॉलिर मधने वकचं मततः ५५०० डकॉलिर. यवात मजमुरटी धरलिनेलिटी
नवाहिटी  (हिने अचंदवाजपत्रक टनेड टटनेनर यवाचंनटी त्यवाचंच्यवा  The transition into a sustainable and just world यवा
वनबचंधवात मवाचंडलिने  आहिने).  चचंगळववादटी सचंस्कम तटीत यवा पनेक्षवा  (सवाधवारण सवाडनेचवार पट)  मगोठचं  घर ऑस्टटने वलियवात दटीड
लिवाख डकॉलिरलिवा बवाचंधलिचं जवातचं. पण बझँकने चचं व्यवाज धरून त्यवाचटी वकचं मत समुमवारने चवार लिवाख डकॉलिर हिगोतने. 
जमुन्यवा बवाचंधकवाम सवावहित्यवाचवा पमुनववार्जापर घरवासवाठटी कने लिवा तर त्यवाचटी वकचं मत ५५०० हितनहिटी कमटी हिगोतने.  मजमुरटी ०
डकॉलिर. कवारण स्वततःच हिवातवानचं ववापरण्यवाच्यवा अवजवारवाचंनटी बवाचंधलिनेलिचं  हिने घर असनेलि. वमत्रवाचंनटी तने बवाचंधतवानवा हिवातभवार
लिवावलिवा असनेलि.  अनमुभवटी वबल्डरचचं मवागर्जादशर्जान घनेतलिचं  जवाईलि.  त्यवाचंचचं हिने  "कजर्जा"  नचंतर वमत्रवाचंच्यवा कवामवात हिवातभवार
लिवावतन परत फने डलिचं  जवाईलि.  सवावकवाश बवाचंधकवाम करवायचचं.  घरवावर छत घवातलिचं  कटी रवाहिवायलिवा जवायचचंचं  आवण
आतल्यवा गगोष्टटी नचंतर स्वततःच बसववायच्यवा यवा पद्धतटीनचं घरबवाचंधणटी हिगोईलि. 
स्थवावनक दमुकवानचं, व्यवावसवावयक कवायवार्जालियचं, ग्रचंथवालियचं, समवाजगमहिचं अशवा ववास्तमु वर सवाचंवगतलिनेल्यवा पद्धतटीनचंच बवाचंधल्यवा
जवातटीलि. त्यवा लिहिवान असतटीलि, जवासस्तत जवास्त तटीन मजलिटी असतटीलि, त्यवाममुळने  वलिफ्टचटी गरज भवासणवार नवाहिटी.
मवातटी,  गवत आवण स्थवावनक लिवाकत ड यवाचंचवा ववापर बवाचंधकवामवासवाठटी कने लिवा जवाईलि.  त्यवा चकवाचक नसतटीलि.  धवातमु
आवण प्लिवासस्टकचवा वकमवान ववापर कने लिवा जवाईलि. त्यवाचवा अथर्जा यवा इमवारतटी कमु रुप वदसतटीलि असवा नवाहिटी. वनेगळ्यवा
तऱ्हिनेनचं, नपैसवगर्जाक मगोफत सवावहित्यवाचवा कलिवात्मक ववापर करून त्यवा सजवण्यवात यनेतटीलि. 
समवाजगमहिचं आवण त्यवाचंचटी रचनवा प्रनेरणवादवायटी असनेलि. तटी लिगोकवाचंनटी स्वततःच्यवा हिवातवाचंनटी, स्वततःच्यवा जचंगलिवातलिचं  सवावहित्य
ववापरून बवाचंधलिनेलिटी,  कल्पनवाशक्तिटी आवण सहिकवायवार्जाचवा सवाक्षवात्कवार घडवणवारटी दनेववालियचंच असतटीलि.  असने प्रकल्प
फवारच मकौल्यववान असतटीलि त्यवाममुळने एखवादवा ठनेकने दवारवालिवा दनेणचं शहिवाणपणवाचचं ठरणवार नवाहिटी ! 

इतर गयोष्टजीतः
गटवारचं,  पवाण्यवाचने  लिगोखचंडटी-प्लिवासस्टकचने  पवाइप्स,  नळ,  बनेवसन,  सचंडवासवाचचं  भवाचंडचं,  टनेबलि,  खमुच्यवार्जा,  ववजनेच्यवा  तवारवा,
सस्वचनेस, घरवाच्यवा कडठवा, १२ व्हिगोल्टयस चने पचंप, छतवावर ठनेवण्यवाच्यवा टवाक्यवा वगपैरने. 
रडॉलर-खचर्ड्तः  हिने  घर १०० वषर्जा वटकने लि असचं बवाचंधलिचं  जवाईलि.  त्यवाममुळने  घरवात रवाहिणवाऱ्यवा चवार लिगोकवाचंचवा ववचवार
करतवा, दरडगोई खचर्जा प्रवतवषर्वी सवाडने-सत्तवावटीस डकॉलिर यनेतगो. आतवा सध्यवाच्यवा पररसस्थतटीत बहिमुतनेक लिगोक आपल्यवा
वमळकतटीचवा वतसरवा वहिस्सवा घरवाच्यवा कजर्जाफने डटीसवाठटी वकचं ववा भवाडठवासवाठटी दनेत असतवात यवाचवा ववचवार करवा. 
मवाझ्यवा घरवाच्यवा एकत ण वकचं मतटीच्यवा (११००० डकॉलिर) तमुलिननेत दटीडलिवाख डकॉलिरचचं घर (सवाडनेचवार पट मगोठचं  असलिचं
तरटी) व्यवाजदर आवण कर यवाचंचवा ववचवार करतवा, सवाधवारण १३ पट महिवाग पडतचं. 
ऊजसार्ड्तः 
लसाकमू रतः जवमनटीसवाठटी लिवाकत डतः २० चकौ.वम. x २.५ समें.वम. जवाड. = अधवार्जा घन वमटर
छतवासवाठटी लिवाकत डतः ८० वम. ५० वम.वम. ६५ वम.वम. = ०.३ घन वमटर
एकत ण लिवाकत डतः ०.८ घनवमटर
१ घन वमटर लिवाकत ड-वजन १ टन असचं गमहिटीत धरून, १ टन लिवाकडवात अचंतभतर्जात ऊजवार्जा १८ वगगवा जतलि प्रवतटन



म्हिणतन घरवासवाठटीचटी ०.८ घनवमटर लिवाकडवाचटी ऊजवार्जा १४.४ वगगवा जतलि.
छतवासवाठटी ववापलिनेल्यवा वटनचटी अचंगभतत ऊजवार्जातः ५० चकौ.वम. वटन 
= १६० वक.ग्रसॅ. x ४४ मनेगवा जतलि प्रवत वक.ग्रसॅ. =  ७.१ वगगवा जतलि
कसाचतः कवाचनेसवाठटीचटी अचंगभतत ऊजवार्जातः १८ चकौ.वम. x २०० मनेगवा जतलि प्रवत चकौ. वमटर = ३.६ वगगवा जतलि
वसमहेंटतः  पवायवासवाठटी वसममेंटचवा ववापर नवाहिटी.  जमुन्यवा इमवारतटीतलिने  मगोडलिनेलिने  ककॉचंवक्रिटचने तमुकडने पवायवात घवालितन त्यवावर
मवातटीचचं हिलिकचं  घर बवाचंधलिचं जवाईलि. 
पवाण्यवाच्यवा टवाकटीत ववापरलिनेलिचं  वसममेंट  (फने रगोवक्रिट पद्धत)  ६ घन वमटर ककॉचंक्रिटीट  + रटी एनफगोसर्जाममेंट रकॉडयस आवण
वचकन ववायर यवाचंच्यवा सवाठटीचटी ऊजवार्जा = २.१ वगगवा जतलि. 
यवा सवर्जा ऊजवार्यंचटी बनेरटीज २७.२ वगगवा जतलि हिगोतने.  त्यवाखनेरटीज वततकटीच अवधक ऊजवार्जा लिवागनेलि असचं गमहिटीत धरून
एकत ण ५० वगगवा जतलि ऊजवार्जा  घरवासवाठटी खचर्जा हिगोईलि.  चवार जणवाचंच्यवा कमु टमुचंबवालिवा दरडगोई ऊजवार्जा  १२५ मनेगवा जतलि
प्रवतवषर्वी. सध्यवाच्यवा ववजनेच्यवा दरवा प्रमवाणने हिवा दरडगोई ऊजवार्जाखचर्जा प्रवतवषर्वी प्रवतडगोई फक्त ४.५ रडॉलर इतकवा यनेतगो.

अवजवारचं आवण यचंत्रणवा
मलिवा लिवाकडटी बपैठक-शयन-व्यवस्थवा (furniture), घरबवाचंधणटी, कपडने बनवणने-दमुरुस्त करणने, अन पदवाथर्जा बनवणचं

यवा सवाऱ्यवाचंसवाठटी हिवातवानचं ववापरण्यवाचटी अवजवारचं  आवडतवात.  पण कवाहिटी अवजवारचं  ववदमुत-यवाचंवत्रक असण्यवात सगोय

असतने (मवाझटी कमर्जाशवाळवा १२ व्हिगोल्टयसच्यवा सगोलिर पसॅननेलि ववजनेवर चवालितने). कवाहिटी स्थवावनक व्यवसवाय आवण छगोटटी

शनेतचं यवाचंनवा छगोटटी इचंवजनचं, ववदमुत मगोटवारटी, यवाचंवत्रक करवतक्तींसवारख्यवा यचंत्रणवा आवश्यक असतवात. स्थवावनक कवारखवानने

सवाधने, दणकट , वटकवाऊ, दमुरुस्त करण्यवासवारखने स्टगोव्हिजय, वफ्रिजनेसय, रनेवडओ, हिटीटसर्जा, टवाक्यवा आवण लिवाकडटी बपैठक-

व्यवस्थवा बनवतटीलि. पण यवातल्यवा बऱ्यवाचशवा वस्तत घरगमुतटी बनवावटटीच्यवा असतटीलि. कपबशवा, भवाचंडटी, कढयवा, झवाडत

(व्हिसॅक्यमुम सक्लिनर नकगो)  बवागकवामवाचटी अवजवारचं  ककौलिचं ,  कपडने  आवण इमवारतटी लिवाकत ड यवाचंच्यवा वनवमर्जातटीसवाठटी हिटी

अवजवारचं लिवागतटीलि. 

दनेशवाच्यवा पगोलिवाद उदगोगवाकडतन अवजड ववासने,  पवाइप्स,  ओतटीव भवाग असचं कवाहिटीहिटी घनेतलिचं  जवाणवार नवाहिटी.  कवारण

त्यवाचंचटी गरजच नसनेलि. त्यवाऐवजटी पगोलिवादटी पटठवा, रकॉडयस, नळ्यवा, अझँगल्स, जटी. आय. ववायर आवण जवाळ्यवा, वखळने ,

नट, बगोल्टयसय इतकचं च सवावहित्य मवावगतलिचं जवाईलि. 

लिनेथ, प्रनेस यवासवारखटी मगोठटी यचंत्रचं, सवाममुदवावयक कमर्जाशवाळवा आवण छगोटठवा कवारखवान्यवाचंनवा उपलिब्ध हिगोतटीलि. 

अशवा रटीतटीनचं,  यवाचंवत्रक उत्पवादनचं आवण बवाचंधकवाम यवाचंचचं प्रमवाण अगदटी कमटी असनेलि. त्यवाममुळने  अवजड मशटीनरटीचटी

गरज रवाहिणवार नवाहिटी. गगनचमुचंबटी इमवारतटी, प्रचचंड पतलि, बगोगदने, ववमवानचं आवण ववमवानतळचं , टय टक्स, चवारचवाक्यवा, जहिवाजचं,

क्रिने न्स आवण बमुलिडगोझर हिटी आपलिटी गरजच नसनेलि.  गवावचं  स्वयचंपतणर्जा  असल्यवाममुळने  मवालिववाहितमुकटीचटी गरज फवार

नसनेलि.  मगोकळ्यवा वनेळवात फवार दतर जवायचटी गरज रवाहिणवार नवाहिटी.  कवाहिटी बसनेस,  रवाष्टटटीय रनेल्वने व्यवस्थवा आवण

खतपशवा सवायकलिटी (वशववाय टवाचंगने आवण बपैलिगवाडठवा) हिटी आपलिटी गरज असनेलि. हिटी अथर्जाव्यवस्थवा सस्थर असल्यवाममुळने

बवाचंधकवाम फक्ति असलिनेल्यवा इमवारतटी ववापरल्यवावर करवावचं लिवागनेलि,  नव्यवा पवनचक्क्यवा उभवारवाव्यवा लिवागतटीलि,  छगोटने

रस्तने बवाचंधलिने जवातटीलि. 

अवजसारसावससाठजी आवण रसागरपुजजीससाठजी घरगपुतजी अवदसाजपत्रक 

डकॉलिर मधटीलि वकचं मततः अवजवारवाचंसवाठटी लिवागणवारचं लिवाकत ड (उदवा. ममुठटी बनववायलिवा) गगोलि फवाचंदवाचंपवासतन वमळनेलि. छगोटठवा



यवाचंवत्रक करवतक्तींनटी कवापलिचं जवाईलि. नवचं बवाचंधकवाम वजथने हिगोत नवाहिटी वतथने कने वळ दनेखभवालिटी सवाठटी लिवागणवारटी अवजवारचं

हिवातवाचंनटी ववापरण्यवाचटीच असतटीलि.  त्यवाममुळने  त्यवाचंचवा खचर्जा फवार नसनेलि.  एकदवाच करवाववा लिवागनेलि.  कवारण बहिमुतनेक

अवजवारचं  कवारवावगरवाच्यवा हियवातभर वटकतवात.  लिगोखचंड,  कवाच,  वसममेंट यवाचंचवा प्रवतवषर्वी खचर्जा कमवालि २०० तने ५००

डकॉलिर असनेलि. यवात आग लिवागणने वकचं ववा ववादळ यवाममुळने हिगोणवारचं नमुकसवान व डवागडमुजटी अचंतभतर्जात नवाहिटी.

ऊजवार्जा खचर्जातः तनोंड धमुण्यवाचचं भवाचंडचं, सचंडवासवाचचं भवाचंडचं, शकॉवसर्जा (बवाथ टब नसतटीलि),  धमुण्यवाभवाचंडठवासवाठटी टब, स्टगोव्हि,

छगोटवा वफ्रिज यवासवारख्यवा गगोष्टटी वकमवान ५० वषर्जा वटकण्यवासवाठटी,  दमुरुस्तटी करण्यवायगोग्य,  बनवल्यवा जवातटीलि.  कलिवा,

ककौशल्य कवारवावगरटीसवाठटी ऊजवार्जातः ०.३ वगगवा जतलि प्रवतवषर्वी प्रवतव्यक्तिटी.

कपरधे
सवाधने,  दणकट, स्वस्त आवण वटकवाऊ हिवनेत. अननेकदवा गरज पडलिटी कटी जमुननेच ववापरलिने  जवातटीलि आवण ववारचंववार

दमुरुस्त कने लिने जवातटीलि. कगोणवालिवाहिटी सतट वकचं ववा टवाय चटी गरज भवासणवार नवाहिटी. मवाझवा एक छचंद स्वततःचने कपडने दमुरुस्त

करणचं आवण रफत  करणचं हिवा आहिने. (मवाझवा एक सदरवा ३५ वषर्जा वटकलिवा. एकदवा चमुकत न तगो झमुडमुपवात रवावहिलिवा आवण

झमुडमुपवालिवा आग लिवागलिटी.) कवाहिटी खवास कवायर्जाक्रिमवाचंसवाठटी आमच्यवाकडने खवास कपडने असतटीलि पण तने महिवाग नसतटीलि.

मवाझ्यवाकडने एक "चवाचंगल्यवा" बमुटवाचंचटी जगोडटी आहिने. टवाय मटी ववापरत नवाहिटी आवण गनेल्यवा चवार दशकवाचंत सतट कधटीहिटी

घवातलिनेलिवा नवाहिटी.  ज्यवा कमु णवालिवा यवाच्यवा पनेक्षवा जवास्त  "चवाचंगल्यवा"  कपडठवाचंचटी गरज भवासनेलि त्यवाचंनटी तने घ्यवावनेत पण

आपल्यवालिवा फसॅ शनच्यवा आपल्यवा कल्पनवा मवात्र आमतलिवाग्र बदलिवाव्यवा लिवागतटीलि. कवाहिटी लिगोक नवने कपडने वशवण्यवाचवा

छगोटवासवा व्यवसवाय करू शकतटीलि.

जमुनने  आवण वझजलिनेलिने  कपडने  पमुन्हिवा  पमुन्हिवा ववापरलिने  जवातटीलि.  गरजतचंनवा दनेऊन टवाकलिने  जवातटीलि वकचं ववा सनेकचं ड हिझँड

कपडठवाचंच्यवा दमुकवानवाततन पमुन्हिवा ववतररत हिगोतटीलि. वशचंपटीकवाम आवण कपडने दमुरुस्तटी हिने छचंद म्हिणतन जगोपवासलिने जवातटीलि.

कवाहिटी छगोटने उदगोग, कपडठवाचंसवाठटी लिवागणवाऱ्यवा छगोटठवा गगोष्टटी मगोठठवा प्रमवाणवात बनवतटीलि (उदवा. बटणचं) हिटीच गगोष्ट

चप्पलि बमुटवाचंचटी.  कवारखवानने,  छगोटठवा उदगोगवाचंनवा सवाध्यवा  कवापडवाचने तवागने,  चप्पलि-सझँडल्स वकचं ववा सस्लिपसर्जानवा लिवागणवारने

भवाग पमुरवतटीलि.  चप्पलि-सझँचंडल्स-सस्लिपसर्जाचटी  दमुरुस्तटी  घरगमुतटी  छचंद  म्हिणतन हिगोईलि.  स्वततः  ववाढवलिनेल्यवा  ममेंढठवाचंचटी

लिगोकर ववापरून अननेक कपडने ववणलिने जवातटीलि. हिवा एक मगोठवा छचंद, व्यवसवाय आवण कलिवाववष्कवार असनेलि. 

प्रवतव्यवक्ति,  प्रवतवषर्वी  २  वक.ग्रसॅ.  लिगोकर  लिवागतने  असचं  गमहिटीत  धरून एक लिवाख चकौ.  फमु टवात  चरणवाऱ्यवा  २५

ममेंढठवाचंपवासतन ८० वकलिगो प्रवतवषर्वी यवा दरवानचं  लिगोकर वमळनेलि.  वशववाय यवाच क्षनेत्रवावर इतरहिटी गगोष्टटी  (क्रिटीडवाचंगणचं,

मधपगोळटी,  छगोटने  बचंधवारने  लिवाकडवासवाठटीचने जचंगलि)  असतटीलि.  कवापतस,  घवायपवात,  तवाग यवासवारख्यवा कवाहिटी गगोष्टटी यवाच

जवमनटीत ववाढतटीलि आवण वनेगळ्यवा प्रकवारचटी उत्पवादनचं (पगोतटी, समुतळ्यवा, कवाथ्यवा) त्यवापवासतन बनवतवा यनेतटीलि.  

कपरठसावचव घरगपुतजी अवदसाजपत्रक

सध्यवा कपडठवाचंवर मवाझवा कवाहिटीहिटी खचर्जा हिगोत नवाहिटी कवारण जमुन्यवा कपडठवाचंचवा मवाझवा स्टकॉक. पण इतरवाचंचवा ववचवार 

करतवा, ववाढत्यवा वयवाच्यवा ममुलिवाचंचने कपडने-चपलिवा वगपैरमेंचवा (बनवणने ववा दमुरुस्तटी) खचर्जा ८० डकॉलिर प्रवतव्यवक्ति प्रवतवषर्जा.



कसाम
आमच्यवापपैकटी बहिमुतनेक जण आठवडठवाततन एक वकचं ववा दगोनच वदवस स्थवावनक खवाजगटी उदगोगवात वकचं ववा सहिकवारटी
सचंस्थनेत कवाम करतटीलि. तने त्यवासवाठटी पवायटी वकचं ववा सवायकलिटीनचं जवातटीलि यनेतटीलि. कवामवात त्यवाचंचने वमत्रच त्यवाचंचने सहिकवारटी
असतटीलि. स्रसावनक गरजसा भसागवण्यसाससाठजी आवण गसावसाच्यसा उपययोगजी परण्यसाससाठजी त्यवाचंचचं लिहिवानसचं दमुकवान वकचं ववा
शनेतटीकवाम चवालिनेलि. (इथने असचं गमहिटीत धरलिचं  आहिने कटी यवा गवाववात ववकवासवाच्यवा ववाढटीचवा दर शतन्य ठनेववायचवा आहिने .
आवथर्जाक असमवानतवा जवळजवळ नवाहिटी, बनेरगोजगवारटी नवाहिटी, गररबटी नवाहिटी, सववार्यंनवा नटीट जगतवा यनेईलि अशटी वमळकत
चवाचंगलिचं  कवाम करून वमळतने आहिने आवण त्यवाममुळने  समवाज आवण व्यक्तिटीच्यवा गरजसा (इच्छवा नव्हिनेत) भवागत आहिनेत.
यवा गगोष्टटी चचंगळववादटी-उपभगोगववादटी सचंस्कम तटीत शक्य नवाहिटीत.) 
आठवडठवातलिने (कवाम करून) उरलिनेलिने ५ वदवस लिगोक आपलिवा वनेळ खतप महित्ववाच्यवा गगोष्टटी करण्यवात घवालिवतटीलि.
बवागनेत, छचंद जगोपवासण्यवात (उदवा. कमुचं भवारकवाम, ववणकवाम, समुतवारकवाम), इतर कलिवाववष्कवारवात, समवाजवासवाठटी शमदवान
करण्यवात, ववववध सवमत्यवाचंवर कवाम करण्यवात, सवाचंस्कम वतक कवायर्जाक्रिमवाचंचचं सचंयगोजन करण्यवात, सण सवाजरने करण्यवात
घवालिवलिवा जवाईलि. वनेगळ्यवा शब्दवात सवाचंगवायचचं तर कवाम आवण मगोकळवा वनेळ यवाचंच्यवातलिवा फरक जवळ-जवळ नष्ट
हिगोईलि. कवाम आनचंददवायक बननेलि.
कवामवावर जवाण्यवायनेण्यवासवाठटी खचर्जा शतन्यवाच्यवा जवळपवास असनेलि. म्हिणतन त्यवाचवा वनेगळवा ववचवार इथने कने लिनेलिवा नवाहिटी.

बवैठक आवण शयन व्यवस्रसा (फवनर्ड्चर)
सवाधचं, स्वस्त, दणकट आवण वटकवाऊ, आसपवास वमळणवाऱ्यवा सवावहित्यवापवासतन (ममुख्यततः लिवाकत ड) फवनर्जाचर बनवलिचं
जवाईलि.  तने  दमुरुस्त करण्यवासवारखचं  असनेलि.  सवामवान्य  लिगोकवाचंनटी  घरवात बनवलिनेलिचं  असनेलि.  कवाहिटी  वस्तत  स्थवावनक
व्यवसवायवाचंकडतन  (वजथने चवाचंगलिचं  फवनर्जाचर बनवणचं हिवा कमर्जाचवाऱ्यवाचंचवा अवानचंद असनेलि)  ववकत घनेतल्यवा जवातटीलि.  पण
त्यवाहिटी खतप वटकवाऊ असतटीलि. त्यवाचंच्यवा वकचं मतटी फवार नसतटीलि. ज्यवा असतटीलि, त्यवा (प्रत्यनेक आठवडठवालिवा) दगोन
वदवस यवा दरवानचं वमळणवाऱ्यवा पगवारवात परवडणवाऱ्यवा असतटीलि. 
खनेळणटी, टगोपल्यवा, बवाग आवण सवाठवणगमहि यवासवाठटीचने कच्चने वनववारने, पवाळटीव प्रवाण्यवाचंचटी घरचं, गवाडठवा, हिगोडठवा अशवा
अननेक गगोष्टटी लिवाकडवापवासतन बनवल्यवा जवातटीलि. यवा सवर्जा गगोष्टटी घरगमुतटी कमर्जाशवाळवा आवण छगोटने उदगोग यवाचंच्यवाकडतन
तयवार हिगोतटीलि.  प्लिवासस्टकचवा ववापर वकमवान असनेलि.  चटयवा,  बपैठकटी,  पडदने,  टगोपल्यवा आवण टगोप्यवा गवाववातल्यवाच
गवतवापवासतन बनतटीलि. हिवात-अवजवारवाचंचवा यवा सवर्जा वनेळटी उपयगोग कने लिवा जवाईलि. कवाहिटी वठकवाणटी मवात्र कमटी शक्तिटीचटी
यवाचंवत्रक अवजवारचं ववापरलिटी जवातटीलि. 
मवाझवा यवा सवाठटीचवा खचर्जा जवळजवळ शतन्य.

उत्पसादन आवण कसारखसानधे 
बहिमुतनेक उत्पवादनचं घरगमुतटी कमर्जाशवाळवाचंमधने, शनेजवारपवाजवारच्यवाचंचटी मदत घनेऊन आवण छगोटठवा उदगोगवाचंमधनेच कने लिचं  जवाईलि.
हिने  सगळने  हिस्तककौशल्यवाच नममुनने  असतटीलि, (मगोठठवा प्रमवाणवातल्यवा उत्पवादनवासवाठटीच्यवा)  औदगोवगक तचंत्रवाचवा ववापर
त्यवात कने लिनेलिवा नसनेलि.  एक उदवाहिरण घनेऊ.  कप-बशवा आवण वकटल्यवा,  स्थवावनक मवातटी ववापरून,  मवातटी कवाम
आवडणवारने  स्थवावनक कवारवागटीर,  स्थवावनक लिवाकडवाच्यवा भटटीत तयवार करतटीलि.  यवा सचंस्कम तटीत लिगोकसचंख्यवा सस्थर
असनेलि.  त्यवाममुळने  दरवषर्वी  वकतटी  बशवा  फमु टतवात,  यवा  वहिशनेबवानचंच  नव्यवा  बशवा  तयवार  कने ल्यवा  जवातटीलि.  पपैसवा
वमळवण्यवाच्यवा कवामवासवाठटी आठवडठवातलिने  फक्ति दगोनच वदवस दवायचने असल्यवाममुळने  स्वततःच्यवा आवण शनेजवाऱ्यवाच्यवा
कमु टमुचंबवासवाठटी कवारवावगरटी करवायलिवा वनेळ उपलिब्ध असनेलि. 
छगोटने  प्रवादनेवशक कवारखवानने सवायकलिटी, धवाततचटी भवाचंडटी,  कढयवा, ककौलिचं ,  वखळने , स्क्रित , नटयस, बगोल्टयसय,  बक्कलिचं,  हिसॅक-
सकॉचटी पवातटी,  कवाचनेचटी भवाचंडटी,  वशडठवा, समुयवा,  अवजवारचं,  रचंग (जपैववक-तनेलि, दतध, चमुनवा,  मवातटी पवासतन), बशनेस, पनेयचं



(ववाइन, बटीर, सरबतचं), दगोरने, दगोर यवा वशववाय रनेवडओ, स्टगोव्हिजय, वफ्रिजनेसय अशवा वस्तत छगोटठवा प्रवादनेवशक कवारखवान्यवात
तयवार हिगोतटीलि. यवा कवारखवान्यवाचंतहिटी मगोठठवा प्रमवाणवावर वस्तत आवण सवावहित्यवाचवा पमुनववार्जापर हिगोईलि. यवा वस्तत वटकवाऊ
असतटीलि आवण दमुरुस्त हिगोऊ शकतटीलि यवाचटी कवाळजटी उत्पवादन करतवानवाच घनेतलिनेलिटी असनेलि. फक्ति इलिनेक्टटकॉवनक
समुटने भवाग आयवात करवावने लिवागतटीलि. 
वस्ततचंचने उत्पवादन करण्यवाआधटी त्यवाचंचने आरवाखडने  (वडझवाइन्स) असने बनवलिने  जवातटीलि कटी ज्यवाममुळने  उत्पवावदत वस्तत
वटकवाऊ बननेलि, दमुरुस्त हिगोऊ शकने लि आवण वकमवान ऊजवार्जा, सवाधनसवामग्रटी ववापरनेलि. सध्यवा वस्तत वडझवाइन करतवानवाच
त्यवा जवास्त वटकणवार नवाहिटीत,  दमुरुस्त हिगोणवार नवाहिटीत वकचं ववा नमुसत्यवाच चवाचंगल्यवा वदसतटीलि अशटी कवाळजटी घनेतलिटी
जवातने. 
यवा ववववध वस्ततचंचचं उत्पवादन करण्यवासवाठटी आवश्यक ऊजर्जेचवा ववचवार पतवर्वी कने लिवा आहिने.

पसाणजी
इथलिटी नवटी शनेतटी, मगोठटी झवाडचं आवण बहिमुवषर्वीय वनस्पतटी यवाचंच्यवाशटी वनगवडत असनेलि. त्यवाममुळने  पवाण्यवाचवा प्रश्न कमटी
भनेडसवावनेलि. मवाचंसवाहिवार (ववशनेषततः मटण) वकमवान पवातळटीवर कने लिवा जवाईलि. पशतचंनवा चरण्यवासवाठटीचचं गवत आवण इतर
वनस्पतक्तींनवा लिवागणवारचं पवाणटीहिटी त्यवाममुळने कमटी असनेलि. 
स्थवावनक पवातळटीवर पवाणटी  सवाठवलिचं-वमळवलिचं  जवाईलि.  त्यवात  (पवावसवाचचं  पवाणटी)  घरवाच्यवा छपरवावरून वमळवतन,
झऱ्यवाचंचचं पवाणटी सवाठवतन, नपैसवगर्जाक वववहिरक्तींमधलिचं पवाणटी ववापरलिचं जवाईलि. यवा पवाण्यवाचवा फवार मगोठठवा प्रमवाणवात पमुनववार्जापर
हिगोईलि. सचंडवासवात स्वच्छतनेसवाठटी, जचंगलिचं  ववाढवण्यवासवाठटी पमुनववार्जापर कने लिनेलिचं  पवाणटी असनेलि. त्यवाममुळने  मगोठठवा धरणवाचंचटी,
मगोठठवा पचंवपचंग स्टनेशन्सचटी आवण तने चवालिवण्यवासवाठटीच्यवा नगोकरशवाहिटीचटी गरज भवासणवार नवाहिटी. पवनचक्क्यवा आवण
छगोटने ववदमुत पचंप वपण्यवाच्यवा पवाण्यवासवाठटी आवण एकदवा ववापरलिनेल्यवा पवाण्यवाचवा वनचरवा करण्यवासवाठटी उपयमुक्ति ठरतटीलि. 
सवर्जा  सवाचंडपवाणटी  घरगमुतटी  पवातळटीवरच  पमुन्हिवा  ववापरलिचं  जवाईलि  त्यवासवाठटी  सगळ्यवा  गवाववासवाठटीचटी  वनेगळटी  यचंत्रणवा
असस्तत्ववात असणवार नवाहिटी. हिने सवाचंडपवाणटी (त्यवात कगोणतटीहिटी रसवायनचं नसल्यवाममुळने ) परसबवागनेतल्यवा जवमनटीतच पमुन्हिवा
ववापरलिचं  जवाईलि.  कवारखवान्यवाचंमधलिचं  पवाणटी  वतथनेच  प्रवक्रियवा  करून  पमुन्हिवा  ववापरलिचं  जवाईलि.  कचं पगोस्ट  पद्धतटीच्यवा
सचंडवासवाममुळने  पवाण्यवाचवा ववापर कमटी हिगोईलि.  कचऱ्यवापवासतन वमथनेन बनवण्यवाच्यवा  यचंत्रणवा आवण सचंडवास यवाचंच्यवात
उरणवारचं  सवावहित्य परसबवागनेतल्यवा जवमनटीत खत म्हिणतन पमुन्हिवा ववापरलिचं  जवाईलि.  पडणवाऱ्यवा पवावसवाचचं  पवाणटी छगोटने
मवातटी-बचंधवारने  ववापरून तळटी आवण डबकटी यवाचंमधने सवाठवलिचं  जवाईलि.  त्यवाममुळने  वसममेंट ववा लिगोखचंडटी-पवाइपचटी डटनेननेज
व्यवस्थवा गरजनेचटी नसनेलि. प्रचचंड पवावसवाममुळने  यनेणवारने  पवाण्यवाचने लिनोंढने जमटीन खणतन गवावरवानवाकडने वळवलिने  जवातटीलि.
जर पवाइप्स कमु ठने  असलिनेच तर तने जवमनटीच्यवा वर असतटीलि कवारण त्यवाचंचटी दनेखभवालि करणचं जवास्त सगोपचं असतचं .
वजथने शक्य असनेलि वतथने उचंचवावर पवाणटी सवाठवलिचं  जवाईलि आवण नचंतर गमुरुत्ववाकषर्जाणवाचवा ववापर करून तने खवालिच्यवा
घरवाचंनवा, रवानवाचंनवा, कवारखवान्यवाचंनवा पमुरवलिचं जवाईलि. त्यवाममुळने पचंपवाचंच्यवा ऊजर्जेत बचत हिगोईलि.
खचर्ड्तः
टवाक्यवा, छगोटने  तलिवाव, लिहिवान बचंधवारने  ववापरून सवाठवलिनेलिचं  पवाणटी घरगमुतटी कवामवाचंसवाठटी,  परसबवागवा, सवामवावजक बवागवा,
छगोटटी शनेतचं यवासवाठटी ववापरलिचं  जवाईलि. हिटी व्यवस्थवा सवाधटी असनेलि आवण सहिजपणने वतचटी दनेखभवालि करतवा यनेईलि. तने
कवाम स्वयचंसनेवकच शमदवानवानचं करतटीलि.  हिटी व्यवस्थवा सस्थर असनेलि,  म्हिणजनेच त्यवात यवानचंतर दनेखभवालि-डवागडमुजटी
खनेरटीज नवटी बवाचंधकवामचं हिगोणवार नवाहिटीत. 

ससाधनससामगजी
बहिमुतनेक बवाचंधकवामचं मवातटी, गवतवाचने भवारने, दगड, बवाचंबत आवण लिवाकत ड यवापवासतन हिगोईलि. धवातत आवण प्लिवासस्टक यवाचंचवा

(तने उत्पवादन ऊजवार्जाभक्षक असल्यवाममुळने ) वकमवान ववापर हिगोईलि. कवाच, लिगोखचंड, वसममेंट आवण असॅल्यमुवमवनयम यवाचंचवा

ववापर वकमवान प्रमवाणवात कने लिवा जवाईलि. ववशनेषततः असॅल्यमुवमवनयम आवण वसममेंटचचं उत्पवादन अगदटी थगोडठवा प्रमवाणवात



स्थवावनक कवारखवान्यवाचंत कने लिचं  जवाईलि.  त्यवासवाठटी लिवागणवारटी ऊजवार्जा  (अवतररक्ति उपलिब्ध असतवानवा)  सगोलिर ववा इतर

नपैसवगर्जाक  उगमवाचंपवासतन  घनेतलिटी  जवाईलि.  रसवायनचं,  सवाचंधणवारचं  सवावहित्य  (adhesives),  औषधचं,  रचंग,  वचंगण,  धवागने

वनस्पतक्तींपवासतन बनवण्यवासवाठटी सचंशगोधनवावर भर वदलिवा जवाईलि.  धगोकवादवायक कम वत्रम रसवायनवाचंचटी गरजच रहिवाणवार

नवाहिटी. अशवा कम वत्रम वस्तत टवाळण्यवाच्यवा दृष्टटीनचं आरनेखन करतवानवाच ववचवार कने लिवा जवाईलि. उदवा. फवनर्जाचर बनवतवानवा

वबजवावगऱ्यवा, स्क्रित  यवाचंचटी गरज रवाहिणवार नवाहिटी अशवा प्रकवारच्यवा पद्धतटी (खवाच कमु समु वगपैरने) अवलिचंबतवा यनेतटीलि. 

घर बवाचंधण्यवासवाठटी लिवाकत ड ववापरलिचं  जवाणवार असलिचं  तरटी तने वटकवाऊ असल्यवाममुळने  अशवा लिवाकडवासवाठटी जचंगलितगोड

मगोठठवा प्रमवाणवात हिगोणवार नवाहिटी.  असचं लिवाकत ड कने वळ डवागडमुजटीसवाठटीच ववापरलिचं  जवाईलि. लिवाकडवाचवा दमुसरवा उपयगोग

स्वयचंपवाकवासवाठटी आवण खगोलिटी गरम ठनेवण्यवासवाठटी असनेलि.  पण ममुळवातल्यवाच उष्णतवारगोधक खगोल्यवाचंमधने हिने  लिवाकत ड

कमटी प्रमवाणवावर लिवागनेलि.

धवागने,  रसवायनचं,  धवातमु  यवासवारख्यवा  वस्तत  मगोठठवा  रवाष्टटटीय  कवारखवान्यवाचंततन  स्थवावनक छगोटठवा  कवारखवान्यवानवा  वदल्यवा

जवातटीलि. कवागदवाचटी मवागणटी स्थवावनक लिवाकडवापवासतन उत्पवादन करून आवण जमुन्यवा कवागदवाचवा पमुनजर्जान्म घडवतन पतणर्जा

करतवा यनेईलि. लिगोखचंडटी पत्र्यवाच्यवा छतवाऐवजटी हिळतहिळत स्थवावनकररत्यवा बनवलिनेलिटी ककौलिचं ववापरतवा यनेतटीलि. 

वसममेंट उत्पवादन हिने ऊजवार्जा खवाणवारचं  असतनहिटी महित्ववाचचं आवण गरजनेचचं अवाहिने.  परचंतमु  त्यवाच्यवा ववापरवाचचं प्रमवाण कमटी

असनेलि.  कवारण एकदवा कवा हिररत-कचरवा-पवाचक यचंत्रणवा वकचं ववा  टवाक्यवा तयवार  झवाल्यवा,  कटी  मग फक्ति त्यवाचंच्यवा

दनेखभवालिटीसवाठटीच वसममेंटचटी गरज भवासनेलि.  मगोठटी धरणचं,  मगोठने  पतलि,  मगोठने  रस्तने तयवार करवायचनेच नवाहिटीत.  लिहिवान

बचंधवारने घवालितन पवाणटी अडवण्यवात यनेईलि. त्यवातल्यवा पवाण्यवाचवा ववापर करून छगोटटी ववदमुतजवनत्रचंहिटी चवालिवतवा यनेतटीलि. 

मगोठने प्रवाणटी मवाचंसवासवाठटी पवाळलिनेच जवाणवार नवाहिटीत. त्यवाममुळने चवामडचं हिटी एक दमुमर्वीळ वस्तत असत शकने लि. त्यवाचवा  पयवार्जाय

लिवाकत ड, जवाड धवागने ववापरून बनववाववा लिवागनेलि.

वसाहतमूक आवण प्रवसास
कवामवालिवा जवाण्यवासवाठटी ववाहिततक गरजनेचटी नसनेलि. कवारण कवारखवानने आवण कचनेऱ्यवाचंमधने करण्यवाचचं कवाम अगदटीच कमटी

असनेलि. कवामवाच्यवा जवागवा इतक्यवा जवळ असतटीलि कटी वतथने पवायटी वकचं ववा सवायकलिनचं जवातवा यनेईलि. जने थगोडनेसने मगोठने

कवारखवानने असतटीलि तने गवाववाच्यवा रनेल्वने-स्टनेशन जवळ असतटीलि. 

घरवाचंच्यवा जवळच छगोटटी शनेतचं,  जचंगलिचं ,  तलिवाव,  लिहिवान कवारखवानने,  पवनचक्क्यवा,  कलिवा-ककौशल्य-कवारवागटीर,  नवाटठ

मचंडळचं ,  ग्रचंथवालियचं,  समवाजगमहिचं  अशवा गगोष्टटी वनेळ चवाचंगलिवा घवालिववायलिवा उपयगोगटी पडतटीलि. त्यवाममुळने  यवा कवारणवाचंसवाठटी

प्रववास करणचं (आत्तवासवारखचं) गरजनेचचं नसनेलिच. 

थगोडठवाशवा चवारचवाकटी गवाडठवा, टटक, बमुलिडगोझसर्जा यवाचंचटी गरज भवासनेलि. पण सववार्जात जवास्त उपयगोग कने लिवा जवाईलि तगो

सवायकलिक्तींचवाच. थगोडठवा प्रमवाणवात रनेल्वने आवण बसनेसनटी प्रववास कने लिवा जवाईलि. बपैलिगवाडठवा आवण टवाचंगने यवाचंचवा ववापर

मवालिवाच्यवा नने-आणटी करतवा कने लिवा जवाईलि.  त्यवाचंनवा इचंधनवाचटी गरज नसतने.  तने स्वततःलिवा  (खवाऊन)  तवाजनेतववानने करू

शकतवात.  तने पमुनरुत्पवादन करतवात,  त्यवाचंनवा महिवाग समुटठवा भवागवाचंचटी गरज नसतने वकचं ववा महिवागडठवा रस्त्यवाचंचटी समुद्धवा.

जमुन्यवा शहिरवाचंतलिने  मगोठने  रस्तने खणतन वतथने बवागवा तयवार कने ल्यवा जवातटीलि.  जमुन्यवा इमवारतक्तींचने वसममेंट तमुकडने मवातटीच्यवा



इमवारतक्तींच्यवा पवायवाचंत दगड म्हिणतन ववापरतवा यनेतटीलि. पवाडलिनेल्यवा अननेक वसममेंट इमवारतटीचने भवाग, जवाळ्यवा प्रवाण्यवाचंच्यवा

घरवाचंचटी कमुचं पणचं म्हिणतन ववापरतवा यनेतटीलि.  रनेल्वने आवण बसनेस यवाचंचचं उत्पवादन हिने  मवात्र मगोठठवा कवारखवान्यवाचंमधने कने लिचं

जवाईलि.

जहिवाजचं, टटक्स आवण ववमवानचं यवाचंचचं उत्पवादन नगण्यच असनेलि. कवारण फवार लिवाचंबवर प्रववास करण्यवाचटी वनेळच यनेणवार

नवाहिटी.  आचंतरवार्जाष्टटटीय प्रववास जवळजवळ नसनेलिच.  कवारण त्यवासवाठटी लिवागणवारचं  इचंधन फवार दमुमर्वीळ असनेलि.  अशवा

प्रववासवाचटी गरजहिटी नसनेलि.  असवा प्रववास फक्ति शपैक्षवणक आवण सवाचंस्कम वतक कवामवासवाठटी कने लिवा जवाईलि. आयमुष्यवात

एखवादवाच असवा प्रववास शक्य हिगोईलि. पण ववाऱ्यवावर चवालिणवारटी वशडवाचटी जहिवाजचं ववापरवायलिवा हिरकत नवाहिटी. अशवा त्यवा

जग-प्रववासवात तमुमच्यवा पदवटी परटीक्षनेचवा अभ्यवास पतणर्जा हिगोऊ शकने लि. 

असवा प्रववास न करतवा यनेणचं हिटी उपवासमवार समजवायचटी कवा ? तसचं अननेकवाचंनवा ववाटत शकने लि. पण आजच जगवातलिटी

वनम्मटी लिगोकसचंख्यवा टतररझम यवा चपैनटीचवा ववचवार करू शकत नवाहिटी.  हिने  लिक्षवात घनेतवा,  उदवाच्यवा इचंधनटचंचवाईममुळने

सगळनेच लिगोक प्रववास, ववाहिततक, आचंतरवार्जाष्टटटीय व्यवापवार यवा गगोष्टक्तींनवा नकवार दनेतटीलि. 

आपण फवार  प्रववास  करणवार  नवाहिटी  कवारण  आपल्यवा  जवळपवासच  करण्यवासवारख्यवा  अननेक  गगोष्टटी  असतटीलि.

करमणमुकक्तींचने अननेक प्रकवार असतटीलि. (मटी समुटटीच्यवा वदवसवात, आठवडठवाच्यवा अखनेरटीलिवा घरटीच थवाचंबतगो कवारण घर

आवण परसबवागनेतच खतप गगोष्टटी मवाझटी ववाट पहिवात असतवात.) मगोकळवा-वनेळ घवालिवण्यवासवाठटी एक सवमतटी अननेक

सण, समवारचंभ, मपैवफलिटी, सहिलिटी, धवाडसटी-प्रववास, नमत्यचं वकचं ववा हिमुरडवा पवाटयर्जायवा आयगोवजत करटीत रवाहिटीलि. 

ऊजवार्जा-खचर्जातः ६० व्यक्तिटी-वक.वम. चवा प्रवत सप्तवाहि प्रववास ववचवारवात घनेतवा, (एक वलिटर पनेटटगोलिमधने ११ वक.वम. यवा

वहिशगोबवानचं) ०.६७५ वलिटर पनेटटगोलि प्रवतव्यक्तिटी प्रवत आठवडवा म्हिणजने १५४४ मनेगवा जतलि प्रवत वषर्वी प्रवत व्यक्तिटी ऊजवार्जा

ववापरलिटी जवाईलि.

आरयोग्य आवण औषधव
भरपतर शरटीरशम आवण स्वच्छ तवाजचं अन यवाममुळने  सववार्यंच्यवा आरगोग्यसस्थतटीत आमतलिवाग्र बदलि हिगोईलि. त्यवा अनमुषचंगवानचं

यनेणवाऱ्यवा सगळ्यवा गगोष्टटी (प्रवशक्षण, यचंत्रचं, ऊजवार्जा वगपैरने) वबनगरजनेच्यवा ठरतटीलि. 

शवारटीररक आरगोग्यवावशववाय  मवानवसक आरगोग्यहिटी  उत्तम असनेलि.  असमुरवक्षततवा,  बनेरगोजगवारटी,  गररबटी,  एकटनेपणवा,

तवाणतणवाव, अवतरनेकटी कवामवाचने तगोटने, कवामवालिवा जवायलिवा यवायलिवा लिवागणवारवा अवतरनेकटी वनेळ, घरकजर्जा फने डण्यवाबद्दलिचटी

कवाळजटी यवा सगळ्यवाततन त्यवाचंचटी ममुक्तितवा हिगोईलि.  प्रत्यनेकवालिवा आधवार आवण समुरवक्षततवा ववाटनेलि असवा सवामवावजक

पवावठचंबवा वमळनेलि. जटीवनवाचटी तणवावममुक्ति गतटी, सववार्यंच्यवा कल्यवाणवाथर्जा असलिनेल्यवा प्रकल्पवाचंवर कवाम, जटीवनवालिवा अवालिनेलिवा

अथर्जा आवण यवा सवाऱ्यवासवाठटी व्यक्तिटीचटी बवाचंवधलिकटी प्रत्यनेकवालिवा अनमुभवतवा यनेईलि.  व्यक्तिटीलिवा भनेडसवावणवारटी अडचण

सगळ्यवा सममुदवायवालिवा लिगनेच समजनेलि आवण सममुदवाय व्यक्तिटीलिवा त्यवाततन बवाहिनेर पडण्यवासवाठटी मदत-मवागर्जादशर्जान करटीलि.

(लिडवाख मधने  असचं  घडतचं.  गवाववातलिने  ज्यनेष्ठ  नवागररक व्यक्तिटीलिवा  अडचणटीततन  बवाहिनेर  कवाढण्यवासवाठटी  मवागर्जादशर्जान

करतवात.)  अचंमलिटी  पदवाथर्जा  आवण  दवारुचने  दमुष्पररणवाम,   गमुन्हिनेगवारटी,  घरवातलिटी  वहिचंसवा,  गवाडठवाचंचने  अपघवात,  अतटी

खवाण्यवाममुळने  हिगोणवारने  रगोग, अचवानक घडणवारने वहिचंसक प्रसचंग वकतटी असणवार ? जटीवनवालिवा हिनेतमु असनेलि, वनवमर्जावतक्षम

छचंद असतटीलि, पवाठटीशटी उभवा रहिवाणवारवा- ककौतमुक करणवारवा- आदर दनेणवारवा सममुदवाय असनेलि तर असने घवातक प्रसचंग



असतटीलि- शतन्य !

आरगोग्य आवण औषध सनेववा स्थवावनक पवातळटीवरच कवायर्जारत असतटीलि. पण थगोडटी हिकॉसस्पटल्स ववशनेष सनेववा दनेतटीलि

आवण खवास प्रवशक्षण दनेतटीलि. औषधचं आवण आरगोग्य उपकरणचं यवा गगोष्टटी अजतनहिटी दतरून मवागववाव्यवा लिवागतटीलि.

आरगोग्यसनेववाचं  सचंबचंधटी मगोठठवा प्रमवाणवात सचंशगोधन करवावचं लिवागनेलि.  आरगोग्य व्यवसवाय ममुख्यततः समवाजसनेववा म्हिणतन

कने लिवा  जवाईलि  आवण  त्यवाचवा  मगोबदलिवा  करवाचंच्यवा  रूपवानचं  लिगोक  स्वनेच्छनेनचं  दनेतटीलि.  हिवा  व्यवसवाय  मतलिततः  रगोग

झवाल्यवावरच्यवा उपचवारवाचंपनेक्षवा  रगोग-प्रवतबचंधक सनेववाचंवर कमें वद्रित असनेलि. 

आरगोग्य  सवमत्यवाचंचवा  भर प्रवाममुख्यवानचं  अन आवण शवारटीररक-मवानवसक तचंदमुरुस्तटीच्यवा  मदत आवण मवागर्जादशर्जानवावर

असनेलि.  आवण  यवा  सवाऱ्यवाचंचवा  कमें द्रिवबचंदत  ससामसावजक  आरयोग्य हिवा  असनेलि.  सममुदवायवाचटी  एकजतट,  नटीवतधपैयर्जा,

सदयअसदयवववनेकबमुद्धटी इतरवाचंनवा मदत करण्यवाचटी इच्छवा,  शमदवान आवण मपैफलिक्तींमधने सहिभवाग यवा वरून सवामवावजक

आरगोग्यवाचवा वनदर्जेशवाचंक ठरनेलि. आपण आपलिटी सवायकलि कमु लितप न लिवावतवा रस्त्यवावर लिवावत शकत  !

अशवा वनेगवनेगळ्यवा कवारणवाचंसवाठटी सवामवावजक आवण वपैयवक्तिक आरगोग्यवाचवा खचर्जा जवळपवास शतन्य असनेलि. 

वकतपत्रव आवण सववसाद
यवा दगोन्हिटी गगोष्टटी फक्ति स्थवावनक पवातळटीवर कवायर्जारत असतटीलि. महित्ववाचटी स्थवावनक मवावहितटी लिगोकवाचंपयर्यंत पगोचवणचं,

स्थवावनक अडचणक्तींववषयटी चचवार्जा घडवतन आणणचं यवा वशववाय रवाष्टटटीय आवण आचंतरवार्जाष्टटटीय बवातम्यवा आवण मवावहितटी

इतर वठकवाणवाचंहितन आणतन स्थवावनक लिगोकवाचंपयर्यंत पगोचवणचं हिटी वमत्तपत्रवाचंचटी कवामचं असतटीलि. 

स्थवावनक  ववषयवाचंसचंबचंधटी  ववचवार  करणचं,  चचवार्जा  घडवतन  आणणचं,  अडचणटी  सगोडवण्यवाच्यवा  प्रवक्रियवा-कम तटी,  तने

करण्यवातलिवा आनचंद, फवायदने आवण त्रवास यवाचंकडने लिगोकवाचंचचं लिक्ष वनेधतन घनेणचं हिने कवाम वमत्तपत्रचं करतटीलि. हिटी वमत्तपत्रचं

म्हिणजने आपल्यवा सचंवनेदनशक्तिटीचटी कमें द्रिचं  असतटीलि.  रवाष्टटटीय-आचंतरवार्जाष्टटटीय ववषयवाचंकडने  त्यवाचंचचं फवार लिक्ष नसनेलि,  मग

बहिमुरवाष्टटटीय करमणतक कचं पन्यवाचंनटी पनेटवलिनेलिने ववषय सगोडतनच दवा. 

जगोवर भरपतर चचवार्जा हिगोत नवाहिटी, ववचवारवाचंचटी दनेववाणघनेववाण हिगोत नवाहिटी, सवर्डोत्तम पयवार्जाय ववचवारवात घनेतलिने  जवात नवाहिटीत

आवण कम तटी कवायर्जाक्रिम कसने चवालिलिने  आहिनेत त्यवावर लिक्ष ठनेवलिचं  जवात नवाहिटी तगोवर स्थवावनक सममुदवाय कवायर्जाक्षम

बनणवार नवाहिटीत. हिने सगळचं , गवाववाचचं सगळ्यवात जवास्त भलिचं कशवात आहिने वतकडने सममुदवायवाचचं एकमत हिगोण्यवाकडने गनेलिचं

पवावहिजने.  प्रत्यक्ष गवाठटीभनेटक्तींततन  हिने  हिगोईलिच.  पण त्यवा  वशववाय,  स्थवावनक पवातळटीवर  वनमवार्जाण  कने लिनेल्यवा  रनेवडओ

कवायर्जाक्रिमवाचंततन हिने  हिगोईलि.  असने कवायर्जाक्रिम शपैक्षवणक दृष्टठवाहिटी उपयमुक्ति ठरतटीलि.  नव्यवा कल्पनवा आवण समुधवारणवा

सववार्यंपयर्यंत पगोचववायलिवा उपयगोगटी ठरतटीलि.

रनेवडओ कवायर्जाक्रिमवाचंपपैकटी बरनेचसने कवायर्जाक्रिम यवा क्षनेत्रवातलिने  तज नव्हिने  तर नवागरटीकच सवादर करतटीलि.  भवाषणचं आवण

ममुलिवाखतटी स्थवावनक कलिवाकवार, कवारवागटीर, ववचवारवचंत आवण तज यवाचंच्यवाच असतटीलि. हिने चवालिवण्यवासवाठटी सचंचवालिक

मचंडळ  लिगोकवाचंतफर्जे  वनवडलिचं  जवाईलि.  हिने  मचंडळ  लिगोकवाचंच्यवा  प्रवतसवाद-प्रवतवक्रियवाचंवर  आधवाररत  बदलि-समुधवारणवा

कवायर्जाक्रिमवात करतटीलि. रनेवडओवर जवावहिरवातटी नसतटीलि पण नव्यवा उत्पवादनवाचंचटी मवावहितटी, नव्यवा कल्पनवा, उपक्रिमवाचंचटी

मवावहितटी लिगोकवाचंपयर्यंत पगोचवलिटी जवाईलिच. हिने सवर्जा कवाम बव्हिचंशटी स्वयचंसनेवकच करतटीलि. 



टटी.व्हिटी.  असनेलि पण टटी.व्हिटी.  लिवा फवारसचं महित्व नसनेलि.  टटी.व्हिटी.  पहिवाण्यवापनेक्षवा लिगोक हिवा वनेळ अवधक चवाचंगल्यवा

प्रकवारने घवालिवतटीलि. (अमनेररकने त टटी.व्हिटी. पहिवाण्यवाचवा वनेळ प्रवतव्यक्तिटी प्रवतवदन समुमवारने ४ तवास इतकवा आहिने !) इतर

दनेश आवण वतथल्यवा सचंस्कम तटी यवा बद्दलि भरपतर आवण तपवशलिववार मवावहितटी दनेणवारने कवायर्जाक्रिम सवादर कने लिने  जवातटीलि.

त्यवाममुळने आचंतरवार्जाष्टटटीय प्रववासवाचटी उणटीव थगोडठवा प्रमवाणवात भरून यनेईलि. 

सगळटी मवावहितटी-सचंसवाधनचं लिगोकवाचंच्यवा एकवत्रत मवालिकटीचटी असतटीलि आवण सहिकवारटी तत्ववावर चवालिवलिटी जवातटीलि.

एकहिटी खवाजगटी मवावहितटी सचंस्थवा असस्तत्ववात नसनेलि. हिटी नवटी सचंस्कम तटी लिगोक वकतटी ववचवारक्षम, व्यवसस्थत मवावहितटी

वमळवालिनेलिने आवण जबवाबदवार आहिनेत यवावरच अवलिचंबतन आहिने. हिटीच तटीन कवामचं मवावहितटी-सचंसवाधन सचंस्थवाचंनवा प्रवाममुख्यवानचं

करवायचटी आहिनेत. त्यवाममुळने  वनयचंत्रण आवण सचंचवालिक मचंडळचं  गवावसभवाचंमधतनच वनणर्जाय घनेतटीलि. रुपटर्जा मरडकॉक सवारखटी

अवतशटीमचंत व्यक्तिटी आपलिटी व्यवक्तिगत मतचं  त्यवाममुळने  बहिमुसचंख्यवाचंवर लिवादणवार नवाहिटी,  ठरवाववकच उमनेदववार आवण

पक्षवालिवा प्रवाधवान्य दनेणवार नवाहिटी, पररवाष्टटसचंबचंध कसने असवावनेत यवाबद्दलि लिगोकमत ठरवणवार नवाहिटी वकचं ववा यमुद्ध लिवादणवार

नवाहिटी. 

नव्यवा सचंस्कम तटीत सचंगणक आवण मवावहितटी-तचंत्रजवानवाचचं  स्थवान कवाय असनेलि  ?  उपयमुक्ति पण कमें द्रिस्थवानटी नसलिनेलिचं .

सचंगणक,  इचंटरननेट,  उपग्रहि,  अवतउच्चवशवक्षत वपैजवावनक आवण चतमुर तचंत्रज यवाचंच्यवावर अवलिचंबतन न रहिवातवा गरजने

पमुरतवा  त्यवाचंचवा  उपयगोग  करून घनेतलिवा  जवाईलि.  सचंशगोधन,  आरगोग्य-औषधचं,  मवावहितटी  सवाठवणतक  आवण वशक्षण

इतक्यवाच बवाबतटीत उच्च तचंत्रजवानवाचवा उपयगोग रवाहिटीलि. व्यवसवाय,  वहिशनेब,  वमत्तववतरण, करमणतक आवण मगोकळवा

वनेळ घवालिवण्यवाचचं सवाधन यवा दृष्टटीनचं हिने तचंत्रजवान ववापरलिचं  जवाणवार नवाहिटी. छगोटने उदवानेग आवण शनेतचं यवाचंनवा सचंगणकवाचटी

गरजहिटी  भवासणवार नवाहिटी.  ववाइटवात ववाईट घडतन उपग्रहि आवण सचंगणकवाचने  कवारखवानने  बचंदच पडलिने  तर आम्हिटी

त्यवावशववायच कवाम करू.  १९६० सवालिचचं तचंत्रजवान ववापरू.  १९६० नचंतरच्यवा दशकवात आम्हिटी अनगोत्पवादन आवण

फवनर्जाचर वनवमर्जातटी  सचंगणक-उपग्रहिवाच्यवा  मदतटीवशववाय करत हिगोतगोच.  समुचंदर जनेवणचं,  घरचं,  कपडने,  फवनर्जाचर,  सण,

सवावर्जाजवनक इमवारतटी,  ववववध उपक्रिम आवण मपैफलिटी आम्हिटी ६०च्यवा दशकवात उत्तम करू शकत हिगोतगो. (खरचं

म्हिणजने १७६० सवालिटीहिटी करत हिगोतगो.)

सचंगणक आवण उपग्रहिवाचने भवाग जगवात अगदटी कमटी वठकवाणटी प्रचचंड मगोठठवा कवारखवान्यवाचंत बनवलिने जवातटीलि. यवा वस्तत

अशवा आहिनेत ज्यवाचंचटी गरज भसासलजी तर आचंतरवार्जाष्टटटीय व्यवापवारवादवारने त्यवा गवाववात आणल्यवा जवातटीलि. 

खचर्ड्तः

टटी.व्हिटी. आवण सचंगणक मटी करमणमुकटीसवाठटी ववापरत नवाहिटी. वदवसभर मटी फक्ति वखशवातलिवा रनेवडओ ऐकतगो. मलिवा

टटी.व्हिटी.  आवण  सचंगणक जवळपवासच्यवा  सहिकवारटी  कमर्जाशवाळनेत  ठनेवलिनेलिवा  आवडनेलि.  यवा  बवाबतचवा  मवाझवा  खचर्जा

जवळजवळ शतन्य.

वनवकत जजीवन, वकदसावस्रसा आवण खसास गरजसा
अनमुभवटी,  वयगोवमद्ध लिगोक गवाववाच्यवा प्रगतटीत मगोठवा हिवातभवार लिवावतटीलि.  प्रत्यक्ष उत्पवादनवात,  सवामवावजक व्यवस्थवा

समुरळटीतपणने चवालिवण्यवासवाठटी वमद्धजन त्यवाचंचटी हिमुशवारटी आवण शहिवाणपण ववापरतटीलि. ववशनेषततः स्थवावनक लिगोकवाचंबद्दलि,

पररसस्थतटीबद्दलि आवण इवतहिवासवाबद्दलि त्यवाचंचटी  मवावहितटी  आवण शहिवाणपण उपयमुक्ति ठरनेलि.  वनवमत्त  हिगोण्यवाचचं  वय



ठरवाववक नसनेलि,  पण ममुळवात अगदटीच कमटी लिगोक वनवमत्त हिगोतटीलि. हिने लिगोक त्यवाचंच्यवा इच्छनेनमुसवार आवण हिळतहिळत

त्यवाचंचटी कम वतशटीलि जटीवनवाचटी पवातळटी कमटी करतटीलि.  त्यवाचंचचं ककौशल्य,  अनमुभव आवण वनेळ ववायवा जवाणवार नवाहिटी

त्यवाचंचवा सल्लिवा ववापरलिवा जवाईलि यवाचटी कवाळजटी नववा सममुदवाय घनेईलि. 

अवतवमद्ध  आवण  अपचंग  व्यक्तिक्तींचटी  कवाळजटी  सवमत्यवाचंमवाफर्जा त,  शमदवान  स्वयचंसनेवकवाचंमवाफर्जा त  आळटीपवाळटीनचं  आवण

वनयमवाचंवर बगोट न ठनेवतवा घनेतलिटी जवाईलि. कने वळ दगोनच वदवस कवाम असल्यवाममुळने  उरलिनेल्यवा पवाच वदवसवात अननेक

जण अशवा व्यक्तिक्तींकडने  स्वयचंसनेवक गप्पवा मवारवायलिवा वकचं ववा मदतटीसवाठटी जवातटीलि.  वमद्धवाचंचटी कवाळजटी वमद्धवाशमवात न

जवातवा त्यवाचंच्यवा घरटीच घनेतलिटी जवाईलि. छगोटटी स्थवावनक इसस्पतळचं  आवण नवसर्यंग-सनेववा मचंडळचं  ममुख्य वस्तटीच्यवा नजटीकच

असतटीलि. हिने कवाम करण्यवासवाठटी एखवादवा सवाममुदवावयक कर स्वनेच्छनेनचं लिगोक भरतटीलि. पण ममुख्यततः हिने कवाम शमदवान

स्वयचंसनेवक ववनवामतल्य करतटीलि. 

अशवा वमद्ध आवण अपचंग व्यक्तिक्तींचटी अवस्थवा आवण व्यवस्थवा आजपनेक्षवा वकतटीतरटी चवाचंगलिटी असनेलि.  मवावहितटीच्यवा

लिगोकवाचंकडतन त्यवाचंचटी गवाववातच कवाळजटी घनेतलिटी जवाईलि. त्यवाचंच्यवा आजतबवाजतलिवा चवालिलिनेलिने  गवाववातलिने  अननेक उपक्रिम तने

पवाहित  शकतटीलि,  त्यवात कदवावचत सहिभवागटी हिगोऊ शकतटीलि.  आजच्यवा त्यवाचंच्यवा अवस्थनेशटी यवा सगळ्यवाचटी तमुलिनवा

करून पहिवा.  त्यवाचंनवा करवायलिवा कवाहिटी कवाम नवाहिटी.  कशवात सहिभवाग नवाहिटी.  आयमुष्यवाचवा आलिनेलिवा कचं टवाळवा आवण

एकटनेपणवा यवाममुळने  जगवासवाठटी आपण वनरुपयगोगटी ओझचं बनलिगो आहिगोत अशटी त्यवाचंचटी धवारणवा हिगोऊन बसतने.  मग

अवतशय खवचर्जाक व्यवावसवावयक नगोकरवाचंवर अवलिचंबतन रहिवावचं लिवागतचं. (कचं पन्यवा "आरगोग्य" यवा क्षनेत्रवाकडने अतगोनवात पपैसने

वमळवण्यवाचटी सचंधटी म्हिणतन पहिवातवात. वतथने असणवाऱ्यवा व्यवावसवावयक "सचंधक्तींवर" त्यवा तमुटतन पडल्यवा आहिनेत. सवाध्यवा

लिगोकवाचंकडतन हिटी सनेववा दनेतवा यनेणचं शक्य आहिने  पण तटी न वदल्यवाममुळने  वमद्ध रुग्णवाच्यवा बचतटीचवा ओघ  "आरगोग्य

कचं पन्यवाचंच्यवा" भवागधवारकवाचंकडने वळवण्यवात यवा कचं पन्यवा यशस्वटी ठरत आहिनेत.)

यवा  नव्यवा  सचंस्कम तटीत  वमद्धवाचंनवा  त्यवाचंच्यवा  मवानवसक-शवारटीररक  आरगोग्यवाचटी  हिमटी  असनेलि.  आतवाच्यवा  व्यवस्थनेत

वनवमत्तटीनचंतरचटी  पपैशवाचटी  व्यवस्थवा  पवाहिणवाऱ्यवा  सल्लिवागवारवाच्यवा  (तगो  प्रवामवावणक असनेलि तर)  ककौशल्यवावर  वमद्धवाचचं

भववतव्य अवलिचंबतन असतचं. प्रवामवावणकपणवा आवण ककौशल्य दगोन्हिटी कमटी पडलिचं  तर वमद्धवाचटी अवावथर्जाक सस्थतटी एकवा

रवात्रटीत हिलिवाखटीचटी हिगोऊ शकतने.  चचंगळववादगोत्तर नव्यवा सचंस्कम तटीत सवर्जा सदस्यवाचंचटी जबवाबदवारटी सममुदवायवावर असनेलि.

त्यवात चळवळ्यवा तवान्हवा बवाळवा पवासतन तने आजवारटी वमद्धवाचंपयर्यंत सवारने यनेतटीलि. मध्ययमुगटीन यमुरगोपमधने (इ.स. १२०० तने

१७००) अशवा तऱ्हिनेचटी व्यवस्थवा असस्तत्ववात हिगोतटी. अवतरनेकटी व्यवक्तिस्ववातचंत्र्य आवण बवाजवार यवाचंचवा उदय त्यवावनेळटी

झवालिवा नव्हितवा. 

यवा  वमद्ध-कल्यवाण व्यवस्थनेत,  सरकवारटी  मदत फवार मयवार्जावदत असनेलि.  शतन्य ववकवासदरवाच्यवा  यवा  अथर्जाव्यवस्थनेत,

अवतररक्ति गमुचंतवणमुकटीवर वमळणवाऱ्यवा व्यवाजवावर अवलिचंबतन रहिवातवा यनेणवार नवाहिटी. (एकवा प्रश्नवाचटी दखलि ववशनेषत्ववानचं

घ्यवायलिवा लिवागनेलि. तटी म्हिणजने ज्यवा वमद्ध व्यक्तिटी बवाहिनेरून यवा व्यवस्थनेत दवाखलि हिगोतटीलि त्यवाचंचने प्रश्न वनेगळने  असतटीलि.

एकवा व्यवस्थनेततन दमुसऱ्यवा व्यवस्थनेत यनेतवानवा त्यवा व्यक्तिटीच्यवा बचत रकमवाचंचवा वववनयगोग कसवा करवायचवा यवा ववषयटी

ववचवार करवाववा लिवागनेलि.)



कसायदधेकसानमू
नव्यवा सचंस्कम तटीत कवायदनेकवानतचंचटी गरज कमटी भवासनेलि. ववाद आवण तडफड यवाचंनटी सध्यवाचवा समवाज बमुजबमुजलिनेलिवा आहिने.

यवाचचं कवारण आहिने  स्पधवार्जा.  बवाजवारवातलिटी,  ववकवासवालिवा परववानगटी वमळवण्यवातलिटी,  मवालिमत्तवा,  हिक्क आवण सचंपत्तटी

यवाचंच्यवा  ववषयटीचटी  स्पधवार्जा  आजच्यवा समवाजवात वकचकट कवायदनेकवानतचंचटी  गरज वनमवार्जाण करतने.  नव्यवा  सचंस्कम तटीतलिचं

ववातवावरण स्पधर्जेचचं नवाहिटी तर सहिकवायवार्जाचचं असनेलि.  सचंपत्तटी आवण मवालिमत्तवा यवाचंनवा अवतरनेकटी महित्व नसनेलि.  सस्थर

अथर्जाव्यवस्थनेचचं एक मवानक म्हिणजने वकमवान कवायदनेकवानतचंचटी गरज असहिटी म्हिणतवा यनेईलि.

यवा सचंस्कम तटीत प्रत्यनेकवालिवा जने गरजनेचचं तने वमळनेलि. प्रत्यनेकवाचटी अन-वस्त्र-वनववाऱ्यवाचटी सगोय हिगोईलि आवण प्रत्यनेकवालिवा

वनवमर्जातटी करणवारचं कवाम वमळनेलि. इथने बनेरगोजगवारटी,  गररबटी नसनेलि. कगोणटी सचंधटी वमळण्यवाततन वगळलिचं  जवाणवार नवाहिटी.

कगोणटी मवागने रहिवाणवार नवाहिटी.  स्पधर्जेत जगो एकजण वजचंकलिवा तगो सगळचं  घनेऊन जवाणवार,  बवाकटीचने सगळने  हिरणवार.  हिटी

अवाजचटी अवस्थवा नष्ट हिगोईलि. त्यवाममुळने गमुन्हिनेगवारटी वनमवार्जाण करणवारटी कवारणचंच नष्ट हिगोतटीलि. 

नव्यवा व्यवस्थनेत कवायदनेकवानत वकमवान असल्यवाममुळने  प्रचचंड बचत हिगोईलि. प्रत्यनेकवालिवा समवाजवात चवाचंगलिने  स्थवान आवण

यगोगदवान दनेण्यवासवाठटी भतवमकवा असनेलि.  त्यवाममुळने  पगोवलिस,  तमुरुचं ग,  कगोटयर्जासय,  जजनेस,  वकटीलि यवाचंचटी गरजच रहिवाणवार

नवाहिटी. ववाद नसतटीलि असचं नवाहिटी. पण तने सगोडवण्यवासवाठटी स्थवावनक पवातळटीवरच सवमत्यवा ननेमल्यवा जवातटीलि. त्यवात

अनमुभवटी ज्यनेष्ठवाचंचवा समवावनेश असनेलि. हिने ज्यनेष्ठ असने ववाद वनपटण्यवासवाठटी सगळ्यवाचंनवा (वनतःशमुल्क) मदत करतटीलि.

अशटी पद्धत आजहिटी कवाहिटी आवदववासक्तींमधने आहिने. आजच्यवा मवानवानचं कने वळ ५ % कवायदने-उदगोगवाचटी नव्यवा सचंस्कम तटीत

गरज भवासनेलि. 

वशक्षण
चचंगळववादटी सचंस्कम तटीत असलिनेल्यवा वशक्षणवाच्यवा तमुलिननेत नव्यवा सचंस्कम तटीत वशक्षणवाचटी उदयवदष्टचं आवण प्रवक्रियवा पतणर्जापणने

वनेगळटी असनेलि. नगोकरटीचटी हिमटी दनेणचं आवण चचंगळववादवात ववशनेष चपैन करण्यवाचटी हिमटी दनेणचं हिटी आजच्यवा वशक्षणवाचटी

उदयवदष्टचं आहिनेत. आनचंददवायक आवण अथर्जागभर्जा आयमुष्य जगण्यवासवाठटी चवाचंगल्यवा समवाजवात यगोगदवान दनेतवा यवावचं म्हिणतन

ववदवाथ्यवार्जालिवा तयवार करणचं हिने नव्यवा सचंस्कम तटीत वशक्षणवाचचं उदयवदष्ट असनेलि. यवा प्रकवारच्यवा वशक्षणवासवाठटी खचर्जा अत्यल्प

असनेलि. रगोजचचं सवाममुदवावयक आयमुष्य समुरळटीत चवालित  ठनेवण्यवासवाठटी अननेक व्यवावसवावयक रगोज कवाम करत असतटीलि.

त्यवाचंच्यवा समवनेत कवाम करून,  थनेट वशक्षण ववदवाथ्यवार्यंनवा वमळनेलि.  त्यवाममुळने  ववदवाथ्यवार्यंकडने व्यवक्तिगत लिक्ष रवाहिटीलि.

अवधकम त शवाळवा-महिवाववदवालियवाचंचटी गरज रवाहिणवार नवाहिटी.  सचंपतणर्जा समवाजच वशक्षक,  ववदवाथर्वी आवण शवाळवा हिगोईलि.

अगदटी कमटी प्रमवाणवात व्यवावसवावयक वशक्षकवाचंचटी गरज असनेलि. पण प्रवाममुख्यवानचं सगळवा समवाजच वशक्षक बननेलि. 

अभ्यवासक्रिम आवण वशक्षण यवाचंचवा आजच्यवा व्यवस्थनेत फवारसवा सचंबचंध रवावहिलिनेलिवा नवाहिटी.  वशक्षक वशकवतवात पण

ववदवाथर्वी वशकतगोच असचं नवाहिटी. व्यवसवाय वशक्षण दनेणवारने  वशक्षक (उदवा. इचंवजवनअररचंग आवण मनेवडकलि) महित्ववाचने

आहिनेत पण त्यवाचंचटी सचंख्यवा आजपनेक्षवा खतपच कमटी असनेलि. व्यवहिवारवात ववापरल्यवा जवाणवाऱ्यवा कवायर्जापद्धतटीच इतक्यवा

सवाध्यवा असतटीलि कटी सवर्जासवाधवारण कवारवागटीरच व्यवसवायवशक्षणवाचचं कवाम करू शकतटीलि.  मटी स्वततः जलिववावहिनटी

व्यवस्थवा (प्लिचं वबचंग), १२ व्हिगोल्ट इलिनेसक्टटकलि व्यवस्थवा, लिगोहिवारकवाम, समुतवारकवाम आवण बवाचंधकवाम करू शकतगो. यवा

सवाध्यवा अथर्जाव्यवस्थनेत प्रचचंड उत्पवादन नवाहिटी,  अवजड उदगोग नवाहिटीत,  गमुचंतवागमुचंतटीच्यवा जवागवतक यचंत्रणवा नवाहिटीत.  मग



अवतशय वकचकट तचंत्रजवान जवाणणवाऱ्यवा व्यक्तिक्तींचटी गरजच कवाय  ?  वकटीलि,  अथर्जासल्लिवागवार,  समुरक्षवा ववश्लिनेषक,

ववपणन तज वकचं ववा सटी.इ.ओ. यवाचंचटी बवातच सगोडवा !

आमचटी ववदवालियचं वशक्षणवावर  (अभ्यवासक्रिमवावर नव्हिने)  लिक्ष कमें वद्रित करतटीलि.  त्यवासवाठटी खवचर्जाक प्रयगोगशवाळवाचंचटी

आवण यचंत्रसवामग्रटीचटी गरज असणवार नवाहिटी. (वववकवपवडयवा, चचवार्जा गट, भनेटटी गवाठटी, कवायवार्जानमुभव आवण कलिवा-ककौशल्य

कवारवावगरवाचंशटी थनेट सचंपकर्जा  इतकचं  पमुरनेसचं नवाहिटीकवा ?)

कल्यसाणकसारजी उपक्रम
गमुन्हिनेगवारटी,  तवाणतणवाव,  वनरवाशवा,  बनेरगोजगवारटी,  गररबटी अशवा गगोष्टटी वकमवान पवातळटीवर असल्यवाममुळने  कल्यवाणकवारटी

उपक्रिमवाचंचटी वनेगळटी गरज भवासणवारच नवाहिटी. सममुदवाय, ज्यनेष्ठ आवण शनेजवारटीपवाजवारटी यवाचंच्यवा बळवावर अशवा अडचणटी

उद्भवल्यवाच तर सगोडवतवा यनेतटीलि. त्यवासवाठटी कगोणटी व्यवावसवावयक तजवाचटी गरज नसनेलि.

मयोकळसा वधेळ
चचंगळववादटी सचंस्कम तटीत हिवा एक अवतशय खवचर्जाक भवाग आहिने.  त्यवाममुळने  नव्यवा सचंस्कम तटीत हिवा बचतटीचवा मगोठवा मवागर्जा

ठरतगो.  नवटी सचंस्कम तटी हिटी भरपतर मगोकळवा वनेळ असलिनेलिटी सचंस्कम तटी आहिने.  तगो कसवा आनचंदवात घवालिववायचवा यवाचने

अननेक मवागर्जा यवा जटीवनवात अवाहिनेत. सध्यवा मगोकळवा वनेळ घवालिवण्यवासवाठटी बडठवा कचं पन्यवाचंतल्यवा व्यवावसवावयकवाचंनटी सवादर

कने लिनेलिने  कवायर्जाक्रिम, खनेळ (टटी.व्हिटी. कवायर्जाक्रिम, सचंगणकटीय खनेळ) यवाततन यनेणवारवा अनमुभव (ववकत)  घ्यवाववा लिवागतगो.

त्यवावशववाय  बवाजवारवानचं  पवादवाक्रिवाचंत  कने लिनेलिने  खवचर्जाक-प्रववास,  बवाजवारवानचं  (ववकत)  दनेऊ  कने लिनेलिटी  खवादचं-पनेयचं  वनेळ

घवालिववायलिवा आहिनेतच.  यवा सगळ्यवाचटी आसत्मक गमुणवत्तवा ऋणवात्मक नसलिटी तरटी  शतन्य तरटी  वनसश्चत आहिने.

टटी.व्हिटी. वरच्यवा मतखर्जापणवाच्यवा मवावलिकवा, खनेळ, ररअसॅवलिटटी शगोज आवण गमुन्हिनेगवारटी-वचत्रपट यवात हिटीच गगोष्ट पहिवायलिवा

वमळतने. सचंगणकटीय खनेळवातलिने ववशनेषततः वहिचंसक खनेळ हिने तर नकवारवात्मक गमुणवत्तनेचनेच वनदशर्जाक आहिनेत. चचंगळववादटी

सचंस्कम तटीत मगोकळवा वनेळ बहिमुतवाचंशटी खरनेदटी करण्यवात जवातगो.  यवा खरनेदटीत खवचर्जाक सनेववा,  रकॉक मपैफलिक्तींचटी महिवागडटी

वतवकटचं आवण सवाठमवारटी पद्धतटीच्यवा (वक्रिकने ट, टनेवनस वकचं ववा फमु टबकॉलि सवारख्यवा) खनेळवाचंचटी वतवकटचं यनेतवात. 

नवटी सचंस्कम तटी मगोकळ्यवा वनेळवात करतवा यनेनेणवाऱ्यवा कवायर्जाक्रिमवाचंनटी सममद्ध आहिने. यवा गवाववाचंत उत्तम सचंगटीतकवार, गवायक,

कथवा  सवाचंगणवारने,  अवभननेतने,  ववनगोदवटीर,  नवाटककवार  आहिनेत.  तने  आज झवाकलिने  गनेलिने  आहिनेत  कवारण जवागवतक

करमणतक कचं पन्यवाचंनवा  कने वळ थगोडनेसनेच  (त्यवाचंनवा  सगोयटीचने)  समुपरस्टवार  असणचं  गरजनेचचं  ववाटतचं.  यवा  कलिवाकवारवाचंचटी

भरभरवाट यवा नव्यवा सचंस्कम तटीत हिगोईलि. त्यवाचंनवा कलिवा जगोपवासवायलिवा भरपतर वनेळ वमळनेलि. सण-समवारचंभवात त्यवाचंनटी सवादर

कने लिनेल्यवा (बहिमुतवाचंशटी वनतःशमुल्क) कलिवाचंचचं समवाजवाकडतन ककौतमुक हिगोईलि. 

खतपसवा मगोकळवा वनेळ वनवमर्जावतक्षम सवामवावजक उपक्रिमवाचंमधनेच घवालिवलिवा जवाईलि. परसबवाग फमु लिवण्यवात, उपयमुक्ति वस्तत

बनवण्यवात आवण कलिवा-ककौशल्यवाचटी कवामचं करण्यवात हिवा वनेळ जवाईलि.  कवाहिटी वनेळ ववाचनवात,  ववचवार करण्यवात,

वशकण्यवात  जवाईलि.  आपल्यवा  व्यवक्तिमत्ववाच्यवा  ववकवासवालिवा  आवश्यक  (पगोहिवायलिवा  वशकणचं,  वक्तिम त्व  वगपैरने)  त्यवा

गगोष्टक्तींसवाठटी वनेळ वदलिवा जवाईलि. 

नव्यवा समवाजवाचचं आवण त्यवाच्यवा उपक्रिमवाचंचचं वनरटीक्षण करणचं हिवाहिटी एक मगोकळवा वनेळ चवाचंगलिवा घवालिवण्यवाचवा मवागर्जा



असत  शकने लि.  वहिरव्यवागवार  समुचंदर  गवाववात मवारलिनेलिवा फने रफटकवा,  तने  करतवानवा लिगोकवाचंशटी  मवारलिनेल्यवा गप्पवा,  मवाहिटीत

असलिने-नसलिनेलिने  छगोटने  कवारखवानने आवण शनेतचं यवाचंनवा वदलिनेल्यवा भनेटटी हिटी त्यवाचटी कवाहिटी उदवाहिरणचं.  स्वयचंसनेवक म्हिणतन

नवाव ननोंदवणचं आवण शमदवान करणचं हिवाहिटी वनेळ चवाचंगलिवा घवालिवण्यवाचवा महित्ववाचवा मवागर्जा ठरतगो. गवावचने सण, समवारचंभ,

मपैवफलिटी, नमत्यचं, भनेटटीगवाठटी आवण सवाहिस-सहिलिटी यवासवारख्यवा गगोष्टटी तर गवावचटी करमणतक सवमतटीच घडवतन आणनेलि.

यवा नव्यवा ववातवावरणवात करमणतक ववकत घनेण्यवाचटी वमत्तटी आवण गरज नसनेलिच. आपल्यवालिवा आवडणवाऱ्यवा उपक्रिम

आवण कवामवाचंत लिगोक गमुचंतलिनेलिने असतटीलि. वनेळ घवालिवण्यवासवाठटी परदनेशप्रववास हिटी तर लिवाचंबचटीच गगोष्ट !

मसाझसा करमणमूक खचर्ड्तः

समुटटीच्यवा वदवशटी मटी बवाहिनेर जवात नवाहिटी.  वचत्रपट वकचं ववा उपवाहिवारगमहिवात क्ववचतच जवातगो.  कवारण मवाझवा वनेळ मलिवा
आवडण्यवाऱ्यवा गगोष्टटीतच मटी व्यवतत करत असतगो.  मवाझ्यवा आजतबवाजतलिवा आणखटी कलिवाकवार,  ववदवान,  कवारवागटीर
असतटीलि तर मवाझचं आयमुष्य आणखटी सममद्ध हिगोईलि. मलिवा बरनेच प्रश्न पडत असतवात. त्यवाचंचटी उत्तरचं दनेऊ शकतटीलि
अशवा तजवाचंचटी मटी ववाट पहिवातगो.  गवावच्यवा ग्रचंथवालियवाचटी वगर्जाणटी आवण गरज पडलिटी तर सवाममुदवावयक इचंटरननेट यवा
व्यवतररक्ति मलिवा पपैसवा खचर्जा करवाववा लिवागनेलि असचं ववाटत नवाहिटी. हिवा खचर्जा तमुलिननेनचं क्षमुल्लिक आहिने.

ऊजसार्ड्
स्पष्ट आवण वबनचतक असवा ऊजर्जेचवा वहिशगोब आज मवाचंडतवा यनेईलि असचं  मलिवा ववाटत नवाहिटी.  पण ऊजवार्जा  खचर्जा

करणवाऱ्यवा कम तटी आवण यचंत्रवाचंचटी दखलि मटी अशटी घनेईनतः

चचंगळववादटी  सचंस्कम तटीच्यवा तमुलिननेत नवटी सचंस्कम तटी  अगदटी  कमटी ऊजवार्जा  खचर्जा  करनेलि.  कमटी उत्पवादन आवण कमटी

उपभगोग,  उष्णतवारगोधक-मवातटीच्यवा  ववटवाचंनटी  बवाचंधलिनेलिटी  घरचं,  वस्ततचंचवा  पमुनववार्जापर,  सवायकलि वरून प्रववास,  जवळच

असलिनेलिने  खनेळ-सवाचंस्कम वतक-करमणतक उपक्रिम,   आवण आयवात कने लिनेल्यवा वकमवान वस्तत यवाममुळने  ऊजवार्जा पवातळटी

वकमवान असनेलि. 

जवळजवळ सवर्जा ऊजवार्जा स्थवावनकररत्यवा वनमवार्जाण कने लिटी जवाईलि.  पवनचक्क्यवा,  पवाणचक्क्यवा,  कचरवा-पवाचक यचंत्रणवा,

सगोलिर पसॅननेल्स, ववाहिनवाचंसवाठटी जपैववक इचंधनचं हिने ऊजवार्जावनवमर्जातटीचने मवागर्जा असतटीलि. घगोडने, बपैलि शनेतचं नवाचंगरण्यवासवाठटी ववापरलिने

जवातटीलि.  थगोडठवा प्रमवाणवात ववाहितमुकटीसवाठटीहिटी टवाचंगवा वकचं ववा बपैलिगवाडटी ववापरलिटी जवाईलि कवारण वनेगववान ववाहितमुकटीचटी

गरजच नसनेलि.  स्वयचंपवाकवासवाठटी लिवाकत ड-चमुलिटी आवण जपैववक-कचरवा-पवाचक यचंत्रणनेततन वमळणवारवा वमथनेन ववापरलिवा

जवाईलि. 

उष्णतवारगोधक मवातटी-ववटवाचंच्यवा इमवारतक्तींनवा वनेगळटी एअर कचं वडशवनचंगचटी गरज नसतने. लिवाकत ड कवापण्यवासवाठटी उष्णतनेवर

चवालिणवारटी स्टवलिर्यंग इचंवजनचं,  लिवाकत ड इचंधन म्हिणतन ववापरून चवालिणवारटी ववदमुतजवनत्रचं,  यवासवारख्यवा यचंत्रणवा ववापरल्यवा

जवातटीलि. जवास्त ऊजवार्जा लिवागणवारचं  कवाम असनेलि तर तने सतयर्जा प्रखर असतवानवा वकचं ववा ववारवा जगोरदवार ववाहित असतवानवा

कने लिचं  जवाईलि. छगोटने  बचंधवारनेसमुद्धवा वटीजवनवमर्जातटीसवाठटी ववापरलिने  जवातटीलि. जचंगलिवाचंपवासतन लिवाकत ड वमळनेलि आवण त्यवापवासतन

वटीज, जपैववक-इथनेनकॉलि. मनेणबत्त्यवा आवण वनस्पवतजन्य तनेलिवाचंचने वदवने उजनेडवासवाठटी ववापरतवा यनेतटीलि.  

वजीजतः

ननेमकटी वकतटी वटीज रवाष्टटटीय वटीजनेच्यवा जवाळ्यवामधतन घ्यवावटी लिवागनेलि, यवा ववषयटी मटी आज अनवभज आहिने. घर गरम



ठनेवणचं आवण स्वयचंपवाक हिने यवा सचंदभवार्जातलिने  ममुख्य प्रश्न आहिनेत. मटी सरवासरटी ०.१ यमुवनट वटीज रगोज ववापरतगो. त्यवात

उजनेड,  सचंगणक, कमर्जाशवाळनेतलिटी यचंत्रचं आवण पवाण्यवाचवा पचंप ववापरतवा यनेतवात.  रगोजच्यवा जवादवा ०.०५ यमुवनटयसमधने मटी

टटी.व्हिटी. समुद्धवा ववापरू शकने न. चवार जणवाचंचचं एक कमु टमुचंब ४०० मनेगवा जतलि प्रवतवषर्वी ऊजवार्जा ववापरनेलि असवा अचंदवाज आहिने .

यवात इस्त्रटी, फरशटी घवासण्यवाचचं यचंत्र, ववजनेचटी स्वयचंपवाक शनेगडटी वकचं ववा धमुलिवाई यचंत्रवाचवा ववापर अपनेवक्षत नवाहिटी. त्यवात

वफ्रिजहिटी अपनेवक्षत नवाहिटी.  सध्यवा मटी गसॅसवर चवालिणवारवा वफ्रिज ववापरतगो.  पण बवाहिनेरून ऊजवार्जा पमुरववावटी लिवागत नवाहिटी

असवा बवासष्पभवनवाच्यवा (मवाठवाच्यवा) तत्ववावर चवालिणवारवा वफ्रिज ववापरणचं मटी लिकौकरच चवालित करणवार आहिने. 

बसॅटरटीजय ववापरण्यवाऐवजटी उचंचटीवर पवाण्यवाच्यवा टवाक्यवा भरून ठनेवणचं वततकच सगोयटीचचं आवण कवायर्जाक्षम ठरू शकने लि

असवा अचंदवाज आहिने. नव्यवा सचंस्कम तटीतल्यवा वस्त्यवाचंमधने अननेक छगोटने बचंधवारने आवण छगोटटी धरणचं असणवार आहिनेत. 

स्वयवपसाक आवण घर गरम ठधेवणधेतः

प्रचचंड बचत आवण ववचवारपतवर्जाक आखणटी कने लिनेलिटी यचंत्रणवा यवाचंच्यवाममुळने  हिवा ऊजवार्जाखचर्जा वकमवान पवातळटीवर आणतवा

यनेईलि. पवाण्यवाचचं जवाकटीट घवातलिनेलिने  लिवाकडवाचने स्टगोव्हिजय ववापरलिने कटी उष्णतवा ऊजर्जेचटी मगोठटी बचत हिगोईलि. ववातवावरण

उबदवार रवाखतवा यनेईलि. सवाममुदवावयक कचरवा-पवाचकवाततन यनेणवारवा वमथनेन लिहिवानसहिवान पवाकवसद्धटीसवाठटी ववापरतवा यनेईलि.

पवाव तयवार करण्यवासवाठटी घरगमुतटी वकचं ववा सवाममुदवावयक लिवाकत ड-भटटीचवा ववापर करतवा यनेईलि. मवाचंसवाहिवारवात घट आवण

तवाजटी फळचं , भवाज्यवा वगपैरनेचचं थनेट सनेवन यवाममुळने  स्वयचंपवाकघरवातल्यवा ऊजर्जेचटी मवागणटी कमटी हिगोईलि. इमवारतटी मवातटीच्यवा

असल्यवाममुळने ममुळवातच उष्णतवारगोधक असतटीलि आवण उबनेसवाठटी कमटी ऊजवार्जा मवागतटीलि. 

जवागवतक पवातळटीवर लिवाकत डफवाटवा ववापरण्यवाचवा पयवार्जाय थगोडवा अडचणटीचवा आहिने . एकत ण उष्णतवा ऊजर्जेचटी गरज पहिवातवा

(१८  यमुवनटयस  प्रवतकमु टमुचंब  प्रवतवदन),  १०  अब्ज  लिगोकवाचंच्यवा  जगवालिवा  अवतशय  वनेगवानचं  ववाढणवाऱ्यवा  झवाडवाचंच्यवा

लिवाकडवासवाठटी ६८०० लिवाख हिनेक्टर (१ हिनेक्टर म्हिणजने १ लिवाख चकौरसफत ट) जमटीन गरजनेचटी असनेलि. पण यवाच पपैकटी

कवाहिटी जवमनटीवर लिवाकत ड ववाढवण्यवावशववाय इतर अननेक गगोष्टटी  (उदवा.  पवाणटी अडवणचं,  चरवाऊ कमु रणचं ववाढवणचं)

एकवाच वनेळटी हिगोऊ शकतटीलि. त्यवाममुळने  एवढटी जमटीन उपलिब्ध हिगोणचं अशक्य नवाहिटी. त्यवाममुळने  फवार मगोठठवा प्रमवाणवात

इतर सवर्जा ऊजवार्यंनवा (ववशनेषततः नततनटीकरण करतवा न यनेण्यवासवारख्यवा पनेटटगोलि इ.) पयवार्जाय वनमवार्जाण हिगोईलि. 

जपैववक इचंधनचं तयवार करणवारटी झवाडचं ववाढवणचं मवात्र जवमनटीच्यवा दृष्टटीनचं अशक्य ववाटतचं.  कवारण हिटी झवाडचं तमुलिननेनचं

जवास्त जमटीन मवागतवात. 

ववववध ऊजवार्यंचवा ववचवार करतवा आज (२०११ सवालिटी) ऑस्टटने वलियवात प्रवतव्यक्तिटी प्रवतवषर्वी ऊजवार्जा ३००,००० मनेगवा जतलि

आहिने. नव्यवा सचंस्कम तटीत हिटीच ऊजवार्जा १५,००० मनेगवा जतलि यनेतने. म्हिणजने आजच्यवा चचंगळववादटी उपयगोगवाच्यवा तमुलिननेत हिटी

कने वळ ५% आहिने. 

रडॉलर मधजील दररयोई खचर्ड्तः

वर उल्लिनेख कने लिनेल्यवा ववववध खचवार्यंचवा ववचवार करूतवा तगो ५००० डकॉलिर प्रवतव्यक्तिटी प्रवतवषर्वी असनेलि असवा अचंदवाज

करतवा यनेईलि. हिने प्रमवाण आजच्यवा सरवासरटी ऑस्टटनेवलियन पगवारवाच्यवा फक्ति १० % आहिने. यवात अपघवात, ववमवा, कर

यवा सवारख्यवा कवाहिटी खचवार्यंचवा अचंतभवार्जाव करवाववा लिवागनेलि. 



फसारच ससाधव आवण कसाटधेकयोर ?
वरचचं सगळचं  वववनेचन फवारच सवाधचं  आवण कवाटनेकगोर  (austere)  आहिने  असचं ववाटतचं आहिने  कवा  ?  अननेकवाचंनवा तने

स्वटीकवारवाहिर्जा ववाटणवारहिटी नवाहिटी. पण ममुलिचं अशवाच ववातवावरणवात जर ववाढलिटी तर त्यवाचंनवा तसचं ववाटणवार नवाहिटी. त्यवाचंनवा हिटी

जटीवनपद्धतटी  आनचंददवायक उपक्रिमवाचंनटी  भरलिनेलिटी  जवाणवनेलि.  चचंगळववादवाचवा  अचंत  लिकौकरच,  हिगोणवारच आहिने.  पण

दरम्यवानच्यवा  कवाळवात,  आपण हिने  दवाखवतन  वदलिचं  पवावहिजने  कटी  हिवाच नववा  मवागर्जा  चचंगळववादक्तींनटी  वदलिनेल्यवा  खगोटठवा

वचनवाचंपनेक्षवा जवास्त फलिदवायटी आहिने.

वनष्कषर्ड्तः
नवटी सवाधटी सचंस्कम तटी उपभगोगवाच्यवा सवाधनवाचंमधने पमुढने वदलिनेल्यवा मवागवार्यंनटी कपवात करू शकतनेतः

• पपुढजील उदयोग हळमूहळमू  बवद करूनतः  स्पगोटयर्जासय कवार, स्पटीड बगोटयसय,  पमुष्पगोदगोग (आपण बवागवाचंमधनेच रवाहिणवार

आहिगोत), जवावहिरवात, बवाटलिटीबचंद पवाणटी, फसॅ शन उदगोग, कवार शयर्जातटी, स्पधवार्जात्मक खनेळ, रत्नचं आवण मतल्यववान

धवातमु, लिष्कर.

• पपुढजील उदयोग कमजी करूनतः जहिवाजने,  ववमवानने,  लिकॉन मगोवर,  कटीटकनवाशकचं ,  खतचं,  अथर्डोदगोग-कजर्डोदगोग,

प्रववास-उदगोग,  वनेष्टन उदगोग,  शनेतटी-उदगोग  (शनेतटी नव्हिने),  टय टक,  ववमवा,  मवावहितटी तचंत्रजवान,  अवजड यचंत्रचं,

महिवामवागर्जा, पतलि, कगोटर्जा कचनेऱ्यवा, तमुरुचं ग, पगोलिटीस, सममुपदनेशन आवण मवानसशवास्त्रटीय उपवाययगोजनवा, मद आवण

अचंमलिटी पदवाथर्जा, अपघवात इसस्पतळचं वगपैरने.

• नव्यसा व्यवस्रधे मपुळधे  हयोणसारजी बचततः घर छगोटचं  कने लिचं  वकचं ववा अन स्थवावनकररत्यवा वपकवलिचं  कटी टटक आवण

जहिवाजचं यवाचंचटी गरजच रहिवाणवार नवाहिटी. वट.व्हिटी. समगोर बसण्यवाऐवजटी लिगोक जनेव्हिवा कवायर्जा-कतर्जे नवागररक हिगोतटीलि

त्यवावनेळटी अननेक खवाजगटी कचं पनटी-पमुरस्कम त सनेववा बचंद हिगोतटीलि. 

• ससामसावजक आवण पयसार्ड्वरणजीय द पुरुस्त्यसा कमजी करसाव्यसा लसागतजीलतः समवाज आवण पयवार्जावरण तचंदमुरुस्त

असल्यवाममुळने  कवायदनेकवानत,  महिवागडटी  आरगोग्य  सनेववा,  न्यवायवालियचं,  तमुरुचं ग,  मवानवसक  आजवारवावर  उपवाय,

शस्त्रवास्त्रचं यवाचंचटी गरज कमटी भवासनेलि.

• प्रत्यधेक उत्पसादनसाच्यसा वकव मतजीत सहभसागजी असलधेलजी अवतररक्त वकव मत नष्ट हयोईलतः जवावहिरवात,  ववमवा,

वनेष्टन,  कजवार्जावरटीलि व्यवाज,  ममुख्यवावधकवाऱ्यवाचंचने  (CEO)  प्रचचंड पगवार,  सल्लिवा सनेववा,  बझँक शमुल्क,  वकटीलि

शमुल्क  कमटी  वकचं ववा  नष्ट  हिगोईलि.  त्यवावशववाय  उत्पवादनचं  वटकण्यवासवाठटी  तयवार  कने लिटी  जवातटीलि  त्यवाममुळने

उत्पवादनववाढ रगोखलिटी जवाईलि.

• यसावचजी गरज नसधेलतः नगोकरशवाहिटी, खवास व्यवावसवावयक, कवायवार्जालियचं, व्यवस्थवा, सल्लिवा, सचंगणक, उचंचटी सतटयसय,

यवाचंचटी  गरज नसनेलि.  कवारण स्थवावनक पमुरवठवादवार,  स्वयचंसनेवटी  व्यवस्थवापक अननेक सनेववा  अवावण वस्तत

नवागररकवाचंपयर्यंत पगोचवतटीलि. 

"सवाधने  जटीवन"  एक प्रकवारचटी आसत्मक क्षमतवा ववकवसत करनेलि.  उत्सवाहि,  मगोकळवा वनेळ,  ऊजवार्जा,  सतय-असतय



वववनेकबमुद्धटी,  ववचवारशटीलितवा,  सतत समुधवारणवा-उत्क्रिवाचंतटी हिने  प्रत्यनेकवाचने गमुण असतटीलि.  कवारण हिने  नवागररक आनचंदटी,

समुरवक्षत,  सहिकवायवार्जाचटी  भवावनवा  असलिनेलिने ,  पररसस्थतटीवर-आयमुष्यवावर  वनयचंत्रण  असलिनेलिने ,  शमदवानवासवाठटी  उत्समुक

असलिनेलिने  स्वयचंसनेवक  असतटीलि.  यवा  सगळ्यवाचटी  तमुलिनवा  आजच्यवा  वनरुत्सवाहिटी,  टटी.व्हिटी.  पहिवाण्यवातच  वनेळ

घवालिवणवाऱ्यवा, तणवावग्रस्त, उचंदरवाचंसवारख्यवा स्पधर्जेत भवाग घनेणवाऱ्यवा, घरवाघरवात एकटनेपणवानने दडलिनेल्यवा आवण कवाहिटीहिटी

सवामवावजक बवाचंवधलिकटी नसलिनेल्यवा लिगोकवाचंशटी करून पहिवा. 

हिने सगळचं  बदलितवा यनेईलि.  कवाहिटीहिटी सचंपत्तटी वकचं ववा सचंसवाधनचं खचर्जा न करतवा...हिवा सम्यकय -ववकवास स्वयचंस्फत तर्जा चचवार्जा

करणवारने  आवण कम वतशटीलि स्वयचंसनेवक यवाचंच्यवा मवाध्यमवाततन हिगोईलि.  त्यवासवाठटी फक्ति मवानवटी ऊजर्जेचवा ववापर कने लिवा

जवाईलि. 

सकक दशर्ड्नजी असव वदसतव कजी सध्यसाच्यसा १० % खचसार्ड्त,  सध्यसाच्यसा १० % ऊजसार्ड् आवण इतर सवससाधनव वसापरून
सफल आयपुष्य सवसार्वांनसा  जगतसा यधेईल.  मसात्र त्यसाससाठजी नव्यसा  "ससाधधे  जजीवन"  सवस्कक तजीकरधे  जसाणसारव  पररवतर्ड्न
स्वजीकसारलव  पसाहजीजधे. 
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