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भेंडी लचरून आदल्या लदविी लिजमध्ये ठे वावी व दु सऱ्या लदविी करायच्या दोन तास आर्ी बाहेर
काढावी म्हणजे भाजी लचकट होत नाही.



पुरणाची डाळ दोन तास आर्ी लभजवावी म्हणजे डाळ एकजीव लिजते.



डाळळबीच्या उसळीला (कडवे वाल) ओव्याची फोडणी द्यावी, त्याने लपत्त/गॅसस
े होत नाहीत.



पालेभाज्या व फळभाज्या करताना फोडणीत थोडी मेथीपूड घालावी. भाजीला िमंग सुवास येतो
व चवही छान येते.




उकडीचे मोदक करताना पाण्यामध्ये लचमूटभर मीठ, अर्ा चमचा सािर व एक टीस्पून लोणी
घालावे सािरे मुळे चकाकी येते व लोण्यामुळे मोदक मऊ व लुसलुिीत राहतो.
पोहे करताना कांदे व बटाटे लिजल्यावर त्यात थोडे पाणी घालावे व नंतर दोन लमलनटांनी पोहे
घालावेत म्हणजे पोहे मऊ होतात.




मटारची उसळ करताना मटार लिजवल्यावर गॅस बंद करावा व अध्र्या तासाने त्यात गुळाऐवजी
सािर घालावी त्यामुळे मटारचा रं ग लहरवा राहतो.
साबुदाणा लिळा झाल्यावर थोडा कडक होतो. त्याची लिचडी करताना गरम दु र्ाचा लिपका
मारावा म्हणजे लिचडी मऊ होते.



टोमॅटोचे सार करताना अर्ा लकलो टोमॅटोमध्ये एक गाजर , पाव बीट व लाल भोपळ्याची छोटी
फोड उकडताना घालावी.



लमक्सरमर्ून काढताना थोडे ओले िोबरे घातल्याने चव छान येते व बीट गाजराने रं गसंगती
सुसग
ं त होते. नंतर लजरे व लाल लमरच्यांची फोडणी द्यावी. ओल्या िोबऱ्याने त्यातील पोषक तत्त्वे
वाढतात.
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१० जानेवारी २०१५
१) प्युअर लसल्कची साडी घरच्या घरी ड्रायस्क्लन किी कराल?
प्युअर लसल्कची साडी म्हणजे अनेकींचा जीव की प्राण. ही प्युअर लसल्कची साडी जपणं म्हणजे
कौिल्याचंच काम. प्युअर लसल्कची साडी घरच्या घरी किी ड्राय स्क्लन करावी हे पाहणार
आहोत. याकरता लागणारे सालहत्य पुढीलप्रमाणे आहे.
सालहत्य- गुळ, स्व्हनेगर, तीन बादल्या पाणी, स्टाचध (दोन चमचे)
कृती- दोन चमचे गुळ व दोन चमचे स्व्हनेगर एकत्र करून एक बादली पाण्यात लमसळा. या
पाण्यात थोडावेळ साडी लभजवून ठे वा. ही लभजवलेली साडी आता दु सऱ्या बादलीतील पाण्यात
घाला. या पाण्यात नुसते स्व्हनेगर लमसळू न मगच साडी लभजवा. नंतर एका बादलीत पाणी घेऊन
त्याच स्टाचध लमसळा. त्यात साडी लभजवून ती बाहेर काढावी व ळकचीतसे पाणी लनथळू न
झाल्यानंतर वाळत घालावी. यामुळे साडीचा रं गही पक्का होतो व साडीला चमक येते.
२) कॉटन लसल्क, चंदेरी, लिफॉन व प्युअर लसल्क प्रकारातील कापडाचे ड्रेस ळकवा साडी घरच्या
घरी र्ुण्याची कृती.
सालहत्य- कोणताही िाम्पु दोन चमचे ळकवा अंगाचा साबण , दोन बादल्या पाणी.
कृती- दोन चमचे िाम्पू पाण्यात लमसळू न त्यात ड्रेस ळकवा साडी पाच लमनीटं लभजत घालावी.
आता दु सऱ्या बादलीत स्वच्छ पाणी घ्या. त्यात िाम्पुमध्ये लभजवलेला ड्रेस वा साडी टाका. पुन्हा
एकदा स्वच्छ पाण्यात लतसऱ्यांदा ड्रेस ळकवा साडी लभजवून मग वाळत घाला. जर घरात िाम्पू
नसेल तर अंगाचा साबण (लक्स ळकवा ळसथॉल सारिा) ड्रेस ळकवा साडीला लावून हलक्या
हाताने र्ुऊन टाका.
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ठे वणीतल्या लसल्क साडय़ा कपाटात ठे वताना उलटी घडी करून त्यात मर्े मर्े लवंगा घालून
ठे वाव्यात म्हणजे वाळवी लागत नाही.




स्वेटर बॅगेत ठे वताना उलटी घडी करून त्यात डांबराच्या गोळय़ा घालाव्यात.
पावसाळा संपल्यावर आपण रे नकोट घडी करून ठे वतो तेव्हा आतल्या बाजूने त्याला फेसपावडर
लावावी. म्हणजे तो आतून लचकटत नाही.



कॉटनची नवीन साडी लभजवताना पाण्यात थोडे मीठ व अर्ा कप दू र् घालावे. लमठाने रं ग पक्का
होतो व दु र्ाने साडी मऊ राहते.



ब्लॅक, नेव्ही ब्लू व मरून रं गाचे कपडे (साडी, ड्रेस, ब्लाऊज) साबणात लभजवल्यावर नंतर चारपाच वेळा पाण्यातून काढावेत त्यामुळे त्यातला साबण पूणधपणे लनघून जातो. कपडा भुरकट होत
नाही. अगदी साडी जुनी झाली तरी रं ग भुरकट होत नाही.




लसल्क कपडे र्ुताना िेवटच्या पाण्यात ळलबाचा रस लपळावा म्हणजे कपडय़ाला चकाकी येते.
मऊ पडलेल्या लसल्कच्या साडय़ा र्ुताना िेवटच्या पाण्यात ५-६ चमचे पातळ ळडक घालावा
म्हणजे साडी करकरीत होते.



िालू, जरी व लसल्क साडय़ा कपाटात ठे वताना कागदािाली कडु ळनबाचा पाला पसरावा. त्यावर
साडय़ा ठे वल्यास कसर लागत नाही.

संकलक : mandarp02@gmail.com

पष्ृ ठ क्रं. 3

संकलक: mandarp02@gmail.com

संकलक: mandarp02@gmail.com

करून बघावे असे काही - ३ (कपड्यांची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - ४ (स्वयंपाक करताना)
२४ जानेवारी २०१५



भाजी रस्सा यावर तेलाचा लालसर तवंग लदसण्यासाठी फोडणीत थोडी सािर घालावी म्हणजे
भाजीला छान रं ग येतो.




दहीवडय़ाचं दही घुसळताना त्यामध्ये थोडे नारळाचे दू र् घालावे. म्हणजे वडे स्वालदष्ट होतात.
थंडीमध्ये दही लवकर लागत नाही. कुकर गरम करून लवरजणाचे भांडं त्यात ठे वन
ू कुकर बंद
करावा म्हणजे दही छान तयार होते.



कोळथबीर लनवडल्यावर दे ठे न टाकता त्यात कच्चे दाणे व लहरवी लमरची घालून थोडय़ा ते लावर
परतून त्याची चटणी करावी. त्यात थोडे ळलबू लपळावे.




लोणी कढवताना त्यात चार-पाच लवंगा घालाव्यात. तुपाला छान वास येतो.



भजी करताना त्यात फक्त डाळीचं पीठ न घालता त्याबरोबर थोडे कमी ज्वारीचे, मुगाच्या डाळीचे

गवारची भाजी करताना त्यात लिजवताना थोडे दू र् घालावे. भाजी छान लमळू न येते.
पीठ व तांदु ळाचे पीठसुद्धा घालावे म्हणजे भजी िुसिुिीत होतात. लिवाय लकतीही भजी िाल्ली
तरी त्रास होत नाही.



वांगी, बटाटा, फ्लॉवर वगैरे भाज्या र्ुऊन मगच लचराव्यात. र्ुतलेले पाणी टाकून दे ऊ नये. त्या
पाण्यामध्ये “ब” व “क” जीवनसत्त्वे उतरलेली असतात. ते पाणी भाजी लिजवण्यासाठी वापरावे.
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करून बघावे असे काही - ५ (घरकाम करताना)
३१ जानेवारी २०१५


लायटर जर बंद पडला असेल तर दोन तास उन्हात ठे वा.



कापसाच्या वाती बनवताना त्यावर ळकलचत मीठ चोळावे त्याने लदव्याची ज्योत जळते, मात्र कापूस
जळत नाही.



नेसकॉफी, बोनधस्व्हटा यांच्या बाटल्या लिजमध्ये ठे वाव्या, दगडासारिं घट्ट होत नाही.



पेटवण्यापूवी मेणबत्त्या लिजमध्ये ठे वल्यास त्या जास्त जळतात.



कापूर उडू न जाऊ नये म्हणून डबीमध्ये थोडे से तांदळाचे दाणे घालून ठे वावे म्हणजे कापूर बरे च
लदवस लटकतो.



कपडय़ाला चुइंगम लचकटले तर कपडा उलथा करून त्यावर गरम इस्त्री लफरवावी म्हणजे चुइंगम
सहजपणे लनघून येते.



चार लदवस गावाला जायचे झाल्यास, झाडांतील कंु डय़ांमध्ये ओला स्पंज ठे वा. म्हणजे झाडे
चांगली राहतात.



सफरचंदाच्या लबया वाळवून तांदळात घालाव्या म्हणजे तांदळात अळी-पोरलकडे होत नाहीत.



लोकरीचे कपडे कपाटात ठे वताना वतधमानपत्रात गुंडाळू न ठे वावेत म्हणजे टसर लागत नाही.



िेकायला गरम पाण्याची लपिवी घ्यायची असेल तर पाण्यामध्ये थोडे से मीठ घालावे म्हणजे पाणी
बराच वेळ गरम राहते.
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करून बघावे असे काही - ५ (घरकाम करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन
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करून बघावे असे काही - ६ (घरगुती उपचार)
०७ फेबुवारी २०१५



दाढ दु ित असल्यास घरचे, साजूक तूप कापसावर लाऊन तो बोळा दाढे त ठे वावा. दाढ
दु िायची थांबते.



डोळे आले असल्यास कापराची पुरचुड
ं ी डोळ्याभोवती सतत लफरवावी. डोळ्यांचा दाह कमी
होतो.



केस िांपूने र्ुतल्यावर ओल्या नारळाच्या दु र्ाने केस र्ुवावेत. त्याने केस मऊ राहतात व केसात
कर्ीही कोंडा होत नाही.



पायाच्या बोटात लचिल्या झाल्यास आंघोळ करताना गरम पाण्याची र्ार (जेवढे सोसले तेवढे )
त्यावर सोडावी. त्याने कीड मरते व लचिल्या कमी होतात.



पायात काटा गेल्यास त्यावर िोबरे ल तेलाचा थेंब लावावा. काटा बाहेर येतो.



रोज कडु ळलबाची १०-१५ कोवळी पाने िाल्यास टॉस्न्सल्स वाढत नाही.



डोळे लचकटत असल्यास ताकाच्या वर जे पाणी येते त्या पाण्याची घडी डोळय़ावर ठे वावी. उष्णता
कमी होते.



तोंड आले असता िायच्या ळडकाचा िडा तोंडात चघळावा म्हणजे ते उतरते.
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करून बघावे असे काही - ७ (घरकाम करताना)
१४ फेबुवारी २०१५



पुस्तकांच्या कपाटात बकुळीची फुले ठे वावीत. झुरळ, मुंग्या होत नाहीत. लिवाय फुलांचा सुगंर्
कपाटात भरून राहतो.



सोन्याचे दालगने छोटय़ा छोटय़ा प्लॅस्स्टक लपिवीत घालून नंतर कापडात गुंडाळू न ठे वावे म्हणजे
झळाळी कायम राहाते.



कणीक, गूळ व बोरीक पावडर याच्या छोटय़ा छोटय़ा गोळ्या करून झुरळे असतील तेथे ठे वा. ते
लनघून जातील.



घरात मािा जास्त झाल्या की, चहाचा चोथा गरम तव्यावर टाका. वासानं मािा जातात.



कपाटात कॅलेंडरचे जाड कागद घालावेत म्हणजे वस्तूंना गंज लागत नाही.



भरपूर प्रमाणात ळलबे घेतल्यास ळलबांना िोबरे ल तेलाचा हात लावून लिजमध्ये ठे वावीत.
मलहनाभर चांगली राहतात.



पेढय़ाच्या लरकाम्या बॉक्समर्ून ळलबे ठे वावीत. त्यामुळे ळलबे लिजमध्ये वाळत नाहीत.



लबस्कीटे मऊ होऊ नयेत म्हणून डब्यात लमठाची पुरचुड
ं ी ठे वावी.



र्नेपड
ू िराब होऊ नये म्हणून त्यात ळहगाचा िडा घालावा.

संकलक : mandarp02@gmail.com

पष्ृ ठ क्रं. 7

संकलक: mandarp02@gmail.com

संकलक: mandarp02@gmail.com

करून बघावे असे काही - ७ (घरकाम करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - ८ (मायक्रोवेव्हची स्वच्छता)
२१ फेबुवारी २०१५
दररोजच्या र्कार्कीच्या आयुष्यात मायक्रोवेव्ह ओव्हन िूपच मोठी मदत करीत असतो. मात्र त्याची
स्वच्छता अत्यंत कंटाळवाणी आलण कष्टदायक वाटते. बाजारात मायक्रोवेव्ह स्वच्छ करण्याची केलमकल्स
लमळतात. मात्र त्यामुळे काही वेळा मायक्रोवेव्हमध्ये आतून डाग पडतात. लिवाय िरीरावर पलरणामही
होतो. म्हणूनच घरच्या घरीच याची स्वच्छ किी करता येईल ते पाहू .
सालहत्य- ळलबू, मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा बाऊल/ कप आलण स्वच्छ कपडा.
कृती- मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा बाऊल पाण्याने अर्ा भरून घ्या. ळलबू लचरून त्याचा रस बाऊलमध्ये लपळू न
घ्या, फोडी वा साल त्यातच ठे वा. तो बाऊल मायक्रोवेव्हमध्ये ठे वन
ू सार्ारणपणे ३ लमलनटांपयंत हाय
पॉवरवर ठे वा.. बाऊलमर्ील लमश्रण उकळणे अपेलित आहे.. ते उकळल्यावर पाच लमलनटांपयंत
मायक्रोवेव्ह ओव्हनचे दार बंदच असू द्या.. आतील वाफ मुरताना मायक्रोवेव्हचे डाग घालवण्यासाठी
साहाय्यक ठरे ल.
सुमारे पाच लमलनटांनंतर मायक्रोवेव्ह ओव्हन उघडू न आतून स्वच्छ फडक्याने पुसन
ू घ्या.. मायक्रोवेव्ह
ओव्हनचा दरवाजा, ग्लास आतील िोलगट बाजू सवध एका पुसण्यातच चकाचक होऊन जाईल.अजूनही
काही जुने डाग लनघत नसतील तर कपडय़ाचे एक टोक लमश्रणात बुडवून स्वच्छ पुसन
ू घ्या. डाग
लनघण्यास मदत होईल.
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करून बघावे असे काही - ९ (स्वयंपाक करताना)
२८ फेबुवारी


भरपूर लसूण सोलायचे असतील तेव्हा लसणीच्या पाकळ्या मोकळ्या करून घ्याव्या. लडि ळकवा
वाटीने त्या थोडय़ा भरडाव्यात. झाकण असणाऱ्या डब्यात घालून चांगल्या हलवाव्या. लसणाची
साले आपोआप लनघतात.



भात, िीर ळकवा कोणताही उकळणारा पदाथध ऊतू जाऊ नये म्हणून त्या भांडय़ावर लाकडी पळी
आडवी ठे वावी. लमश्रण लकतीही वेळ गॅसवर ठे वले तरी ऊतू जात नाही.



अनेक लदवसांनंतर मर्ाची बाटली वापरायला काढली की द्रवरूपी मर् वर व तळािी घट्ट भाग
राहतो. अिा वेळी मर्ाची बाटली कोमट पाण्यात तापवावी. मर् पूवीसारिा एकजीव होतो.



एिाद्या बाटलीचे झाकण उघडत नसेल तर झाकणाभोवती रबरबँड लावावा ळकवा रबरी
हातमोजा घालून झाकण उघडण्याचा प्रयत्न करावा. झाकण त्वलरत उघडते.



उकळू न गार केलेल्या पाण्याचा बफध बनवल्यास बफध स्फलटकाइतका पारदिधक होतो.



लहरव्या भाज्या, मटार यांचा पदाथातील रं ग तसाच ठे वण्यासाठी लिजवताना थोडी सािर
घालावी. रं ग फारसा बदलत नाही.



अंडे फेटण्यासाठी घेतल्यावर, अनेकदा अंडय़ाच्या आवरणाचे बारीक पांढरे तुकडे वाटीत
पडतात. अिा वेळी अंडय़ाच्या तुकडय़ांनीच ते बाहेर काढावेत. लवकर लनघतात.

संकलक : mandarp02@gmail.com

पष्ृ ठ क्रं. 9

संकलक: mandarp02@gmail.com

संकलक: mandarp02@gmail.com
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करून बघावे असे काही - १० (उन्हाळ्यावर उपाय)
१४ माचध २०१५


घरातून बाहेर पडण्यापूवी अर्ा तास आर्ी चेहऱ्याला सनस्क्रीन लावावे.



उन्हातून आल्यावर चेहरा थंड पाण्याने र्ुवन
ू मगच सनस्क्रीन क्रीम लावावे.



उन्हामुळे काळवंडलेल्या त्वचेसाठी काकडी, बटाटा, चंदन पूड वा बदाम याचा लेप लावावा.



चेहऱ्याबरोबर हाताचीही काळजी घ्यावी. हाताला अर्ा तास ळलबाचा रस लावून ठे वावा. नंतर
र्ुवन
ू कोरडे करून त्यावर मॉइश्चरायजर लावावे. (दही, टोमॅटो व बटाटा याचाही वापर करता
येईल.)



रस्त्यावरून चालताना सावलीतून जाण्याचा प्रयत्न करावा.



लटलफन व्यलतलरक्तडब्यात काकडी, गाजर ळकवा संत्र्याच्या फोडी, द्रािे, कळलगड, केळे व इतर
मोसमी फळे अवश्य घ्यावीत.



अंगाचा दाह होतो अिा वेळी लकलगडाच्या सालीच्या पांढऱ्या भागाचा लेप लावावा.



स्नानानंतर कािेत ळकवा घाम येणाऱ्या इतर लठकाणी तुरटीचे चूणध लावावे.



लहान मुलांच्या घामोळ्यावर चंदनाची पावडर ळकवा दु वाचा रस लावावा.



झोपण्यापूवी डोळ्यांवर थंड दु र्ाच्या घडय़ा ठे वाव्यात म्हणजे डोळ्यांची आग कमी होईल.



िरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे कोरडे पणा येतो. त्यासाठी आहारात दू र्, लोणी व तूप याचा वापर
करावा.



िरीराला थंडावा लमळावा यासाठी स्वच्छ हवा घ्यावी. सकाळी उठल्यावर सुिासनात बसावे.
िीळ वाजवतो तसा ओठांचा चंबू करून ताजी हवा घेता येईल तेवढी भरून घ्यावी, तोंड बंद करावे
आलण नाकाने श्वास सोडावा. असे पाच लमलनटे करावे.
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करून बघावे असे काही - १० (उन्हाळ्यावर उपाय) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - ११ (स्वयंपाक करताना)
२१ माचध २०१५


आल्याची पेस्ट करताना आले स्वच्छ र्ुऊन घ्यावे. ते कोरडे करून पाणी न घालता लमक्सरमध्ये
पेस्ट करून घ्यावी. त्यात थोडे मीठ व थोडे ते ल घालून एकजीव करावे व घट्ट झाकणाच्या डब्यात
भरून डीप लिजरमध्ये ठे वावे. लागेल तेव्हा काही तास आर्ी लिजरमर्ून काढू न वापरून
झाल्यावर पुन्हा लिजरमध्ये ठे वावे. पेस्टचा रं ग व चव न बदलता िूप लदवस लटकते. याच पद्धतीने
लहरव्या लमरच्या व लसूण याची पेस्ट करावी.



पुलदन्याची पाने काचेच्या बाटलीत घालून लिजमध्ये ठे वल्यास ८-१० लदवस चांगली राहतात.



िेंगदाण्याचा कूट करताना िेंगदाण्याला पाण्याचा हात लावून भाजावे म्हणजे दाण्याची साले
पटकन लनघतात.



पोळ्या, भाकरी डब्यात ठे वताना गरम भांडे ठे वण्यासाठी जे स्टॅ ण्ड वापरतो ते स्टॅ ण्ड पोळीच्या
डब्यात ठे वन
ू त्यावर पोळी, भाकरी, थालीपीठ ठे वावे. म्हणजे वाफेमुळे साचलेल्या पाण्यामुळे
तळाची पोळी लचकट होणार नाही.



कढईत भाजी, पुऱ्या, भजी करण्यापूवी कढई पूणधत: कोरडी करून त्यात तेल घालावे व नंतर
कढई गॅसवर ठे वावी. म्हणजे तळताना पदाथध कढईला लचकटत नाही.
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संकलक: mandarp02@gmail.com

संकलक: mandarp02@gmail.com

करून बघावे असे काही - ११ (स्वयंपाक करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १२ (भाज्यांची काळजी)
२८ माचध २०१५


चवळी, माठ, राजलगरा, मेथी या भाज्या साफ करून, भाज्यांना पाणी असल्यास थोडावेळ पसरून
नंतर कापडाच्या लपिवीत घालून प्लॅस्स्टक बॅगेत ठे वाव्यात. झेंडूची फुलंही अिाच पद्धतीने
ठे वावीत. ६-७ लदवस चांगली राहतात.



भाज्यांच्या ट्रेमध्ये भाज्या ठे वताना तळाला फळवगातल्या भाज्या उदा. कोबी, फ्लॉवर, वांगी,
दु र्ी, सुरण या भाज्या ठे वाव्यात. त्यावर िेंगभाज्या, कारली, पडवळ यासारख्या भाज्या
ठे वाव्यात. अगदी वर पालेभाज्या, टोमॅटो ठे वावेत. यावर एक कपडा टाकून ट्रे लिजमध्ये ठे वावा.
भाज्यांचा ताजेपणा लटकून राहतो.



टोमॅटोही जाळीच्या लपिवीत ठे वन
ू नंतर प्लॅस्स्टकच्या बॅगेत ठे वावेत, िूप लदवस लटकतात.



लिजमध्ये भाज्या ठे वताना सवध भाज्या एकाच प्लॅस्स्टक बॅगेत ठे ऊ नयेत. प्रत्येक भाजीला वेगळी
बॅग वापरावी. गवार, फरसबी, चवळी, मटार, तूर, भेंडी या िेंग वगातल्या भाज्या नेटच्या लपिवीत
(िीजमध्ये ठे वण्यासाठी प्लॅस्स्टकच्या जाळीच्या लपिव्या लमळतात)घालून ती प्लॅस्स्टक बॅगेत
ठे वावी.



लहरव्या लमरच्यांचे दे ठ काढू न र्ुऊन घ्याव्यात. कपडय़ाने कोरडय़ा करून एका प्लॅस्स्टकच्या
डब्यात तळाला कागद टाकून त्यावर लमरच्या घालाव्यात लमरच्यांच्या वर दु सरा कागद ठे वन
ू
झाकण लावावं. ८-१५ लदवस लमरच्या लहरव्या ताज्या राहतात. लमरच्या र्ुतलेल्या असल्यामुळे
आयत्या वेळी काढू न फोडणीत टाकल्यावर तेल तडतड करून उडत नाही.



कोळथबीर नीट करून पानांचा गुच्छ आलण दांडय़ाकडील भाग कापून घ्यावा. लमरच्यांप्रमाणेच
िाली वर कागद टाकून प्लॅस्स्टक डब्यात ठे वावे. (वरण, भाजी, कोळिबीर यासाठी वापरता येते.)
कोळथबीरीचे दांडे कागदात गुंडाळू न प्लॅस्स्टक लपिवीत ठे वावेत. लहरवी चटणी, कांद्या- िोबऱ्याचे
ळकवा तत्सम वाटणासाठी उपयोगी पडतात.



लांब लांब लकसलेलं गाजर, बीट, लांब लांब लचरलेला कोबी, लांब लचरलेली भोपळी लमरची,
वाफवलेले मटारचे दाणे हे वेगवेगळ्या प्लॅस्स्टकच्या डब्यात भरून ठे वावेत. (हे सवध मेयोलनजमध्ये
लमक्स करून ब्राऊन ब्रेडला लावून पोटभरू हेल्दी सँडलवच होऊ िकते ळकवा लपझ्झासाठी ही
वापरता येते.)
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करून बघावे असे काही - १२ (भाज्यांची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १३ (मुलांिी संवाद सार्ताना)
०४ एलप्रल २०१५


लकतीही कामात असलात तरी मर्े मर्े मुलांिी बोलण्यासाठी वेळ काढा.



घरातली छोटी छोटी कामे करायला सांगा. पण त्यात आदे ि , हु कूम नको. म्हणजे त्यांच्यािी
संवाद सार्ला जाईल, मुलांना एकटे पणा वाटणार नाही.



िरे दीला जाताना मुलांनाही आपल्याबरोबर घेऊन जा. िरे दी करताना त्यांचेही मत लवचारा.



मुलांनी एिादे चांगले काम केले, अभ्यासात चांगला िेरा लमळाला तर त्याच्या वयाला साजेिी
भेटवस्तू त्यांना द्या. त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची स्तुती करा.



मुलांमध्ये असलेल्या उलणवांबाबत त्यांना येता-जाता टोमणे मारू नका.



आपल्या मुलाची दु सऱ्या मुलांबरोबर तुलना करू नका.



केव्हा तरी एिाद्या वस्तूबद्दल ळकवा लमत्राच्या िेळण्यालवषयी बोलला असेल तर तिी वस्तू दे ऊन
त्याला सरप्राइज द्या.



आपण घरी असलो ळकवा नसलो तरी मुलांना आपल्या अस्स्तत्वाची जाणीव व्हायला हवी.



मुलांवर कोणत्याही बाबतीत जबरदस्ती करू नका.



मुलावर कडक लिस्तीचा बडगा उगारू नका. त्यामुळे मुले भीतीच्या दडपणािाली वावरतात.



त्यांच्याकडू न झालेल्या चुकांचे समथधन करू नका. उलट या चुकीमुळे होणारे नुकसान आलण तोटे
नीट समजावून सांगा.



मुलांना लििा करताना या प्रसंगी आपण लहानपणी केलेल्या चुका आठवा. तेव्हा काय झाले हे
आठवून लििा करा.



पाहु ण्यांसमोर ळकवा एिाद्या लठकाणी, समारं भात, रस्त्यावर मुलांना अपमानकारक बोलू नका.
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करून बघावे असे काही - १३ (मुलांिी संवाद सार्ताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १४ (स्वत:साठी १० लमलनटे )
११ एलप्रल २०१५


लनयलमतपणे सकाळी केलेला व्यायाम फायदे िीर असतो. त्यामुळे स्वत:साठी वेळ काढाच.*
र्ावणे, जॉळगग, दोरीच्या उडय़ा, लजन्यातून चढ-उतार, पोहणे, चालणे, सायकल चालवणे या
प्रकारातून आपल्याला सहज-सोपे व्यायाम करता येतील.



व्यायाम आनंददायी व उत्साहवर्धक होण्यासाठी एकटय़ाने व्यायाम करण्याऐवजी सोबत कुणी
तरी असल्यास उत्तम.



व्यायामाची सुरुवात ५ लमलनटांपासून करावी व नंतर हळू हळू वेळ वाढवीत न्यावी.



व्यायाम करताना थकवा जाणवला ळकवा िरीरात कुठे वेदना जाणवली तर व्यायाम लतथेच
थांबवावा.



ज्यांना इतर व्यायाम प्रकार कठीण वाटत असतील त्यांनी चालण्याचा व्यायाम करावा.



व्यायामाला सुरुवात करताना िरीराला ताण दे ऊन स्नायू लिलथल करावते. चालण्याच्या
व्यायामाला वॉमधअप महत्त्वाचे आहे .



चालताना घालण्याचे बूट वजनाला हलके व सैल असावेत.



चालताना डोळे व पाठ सरळ ठे वावी.



चालताना पाय आपटल्यासारिे चालू नये.



जास्त अंतर चालण्यासाठी लांब लांब पावले टाकू नये.



लहरवळीवर उघडय़ा पावलांनी चालणे चांगले.



चालताना चालण्याच्या लयीनुसार हात वर-िाली, गोलाकार लफरवावा.



व्यायाम दमट वातावरणात करू नये.



घरात व्यायाम करीत असाल तर पंिा व एसी बंद करावा.



व्यायाम करण्यापूवी व व्यायाम झाल्यानंतर भरपूर पाणी प्यावे.
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करून बघावे असे काही - १४ (स्वत:साठी १० लमलनटे ) - सुनद
ं ा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १५ (लनयोजन घरिचाचे)
१८ एलप्रल २०१५


मलहन्यातील आवश्यक िचध, अनावश्यक िचध व आकस्स्मक िचध याची वगधवारी करून त्याप्रमाणे
लनयोजन करावे. अनावश्यक िचध टाळावा.



वाढती महागाई, मुलांचे लििण, आजारपण, अचानक उद्भवणारे कठीण प्रसंग, लग्न,
समारं भांसाठी लागणारी पिांची गरज लिात घेऊन बचतीचे मलहन्याचे लनयोजन करत जावे.



मुदत ठे व, पोस्टातील बचत, पीपीएफ, आयुवलध मा यासारख्या गुंतवणुकीतून रक्कम वेगवेगळ्या
लठकाणी गुंतवली जाते व काही योजनांचा फायदा प्राप्तीकर वाचवण्यासाठी होतो.



िॉळपग ळकवा मॉलमध्ये जाताना हव्या असलेल्या वस्तूंची यादी करून घ्यावी आलण यादीप्रमाणे
िरे दी होतेय ना याचे भान ठे वावे. अनावश्यक िरे दी टाळावी.



२-३ कुटु ं बांनी लमळू न मलहन्याचे ळकवा वषांचे गहू , तांदू ळ, सािर, कडर्ान्य घेतल्यास योग्य भाव
लमळतो, एकसारिा आलण चांगल्या प्रतीचा माल लमळतो. मोठय़ा िरे दीवर दु कानदार मोफत
घरपोच सेवा पुरवतो. यामुळे वेळेची व पैिांची बचत होते.



हातगाडीवरून दारात येणाऱ्या भाजीवाल्याकडू न भाजी घेण्यापेिा बाजारात जाऊन भाजी
घेतल्यास स्वच्छ, ताजी आलण वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी घेता येते. उद्या कोणती भाजी करायची
याची ळचता राहात नाही. आठवडय़ाची भाजी घेतल्याने बचत होते आलण चालल्याने व्यायामही
होतो.
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करून बघावे असे काही - १५ (लनयोजन घरिचाचे) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १६ (स्वयंपाकघरातील लटप्स)
२५ एलप्रल २०१५


टोमॅटो उकळलेल्या पाण्यात टाकून २-३ लमलनटाने बाहेर काढू न त्याची साल काढा आलण
लमक्सरमध्ये लफरवून घ्या. हा रस आइस ट्रेमध्ये टाकून डीपिीजरमध्ये ठे वा. बफाप्रमाणे घट्ट झाला
की त्यातील एक-एक िडा काढू न हवाबंद डब्यात ठे वन
ू लिजरमध्येच ठे वा. टोमॅटो नसल्यास या
क्युबचा वापर करता येतो



स्वयंपाकघरात वेगवेगळे वास कोंडलेले असल्यास एका वाटीत स्व्हनेगर घेऊन ती वाटी
िेगडीच्या जवळपास ठे वावी ळकवा स्व्हनेगरमध्ये ४-५ लवंगा टाकून स्व्हनेगरची वाफ होऊन
जाईपयंत उकळत ठे वावे. सवध वास लनघून जातात.



कात्रीची र्ार बोथट झाली असेल तर काचेच्या बाटलीच्या तोंडाकडील िाचेत कात्री
कापल्याप्रमाणे थोडा वेळ घासावी पात्याला र्ार येते.



टोमॅटो सॉसच्या नवीन बाटलीतील सॉस येत नसेल तर बाटलीत स्ट्रॉ तळापयंत घालावा.
बाटलीतून सॉस सहज बाहेर काढता येतो.



दोन भांडी एकात एक अडकल्यास बाहेरचे भांडे गरम पाण्यात ठे वावे व वरच्या भांडय़ात िीजचे
थंडगार पाणी टाकावे, भांडी लवकर वेगळी करता येतात.



बरणीचे झाकण घट्ट बसल्यास झाकणाच्या कडे ला तेल व मीठ चोळू न ठे वावे व थोडय़ा वेळाने
झाकण लफरवून काढावे



कुकरमध्ये भात करताना बऱ्याचदा तो भांडय़ाबाहेर उडतो. अिा वेळी नेहमीपेिा पाणी कमी
टाकावे व त्यात मीठ घालावे, भात भांडय़ाबाहेर येत नाही.



पुऱ्या ळकवा वडे करताना लपठात थोडा रवा टाकावा व पीठ लभजवावे. पुऱ्या-वडे िुसिुिीत होतात
व तेलही कमी लागते.



सुक्या लाल लमरच्या दे ठ काढू न हवाबंद डब्यात ठे वन
ू लिजमध्ये ठे वाव्या. सादळत नाही ळकवा
बुरिीही पकडत नाही.



सोललेले ळकवा न सोललेले काजूगर प्लॅस्स्टक बॅगेत ठे वन
ू लिजमध्ये ठे वल्यास त्यात पोरलकडे
होत नाहीत. ओल्या काजूगराची साले पटकन लनघतात.



कांद्याचे चार भाग करून कांदे सोलावे, साल पटकन लनघते.
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करून बघावे असे काही - १६ (स्वयंपाकघरातील लटप्स) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १७ (घराची साफसफाई)
०२ मे २०१५


मेणबत्ती लिजमध्ये ठे वली की जास्त वेळ जळते.



मेणबत्तीच्या बाहेरील बाजूने वॉर्ननि लावावे, वॉर्ननिच्या थरामुळे मेण लवकर लवतळत नाही,
त्यामुळे मेणबत्ती बराच वेळ जळते.



घरात झुरळे फार झाली असतील तर बुस्ट, हॉर्नलक्सच्या बाटली सारिी लरकामी बरणी र्ुऊन
कोरडी करावी आलण मुरंबा वा जाम बरणीच्या आतील बाजूला सवधत्र लावावे. रात्री ही बाटली
ज्या लठकाणी झुरळे आहेत अिा लठकाणी ठे वावी. गोडसर-आंबट वासाने झुरळे बाटलीत
आकर्नषत होतात. आलण त्यांना पकडणे सोपे जाते.



वॉि बेलसन ळकवा लकचन ळसक तुंबत असेल तर त्याच्या जाळीमध्ये अर्ा कप बेळकग सोडा घालावा
आलण त्यावर अर्ा कप स्व्हनेगर घालावे. नंतर पाणी घालून व्यवस्स्थत र्ुऊन घ्यावे. कचऱ्याचा
लनचरा होऊन पाणी सहजपणे लनघून जाते.



िटध ची कॉलर, हाताचे कफ, ड्रेसचा मानेकडील भाग तेलकट झाले असल्यास रात्री तेवढय़ा
भागावर कोणतीही टॅ ल्कम पावडर चोळू न ठे वावी व सकाळी नेहमीप्रमाणे र्ुवावे.



मऊ कपडा ळलबाच्या रसात बुडवून चामडय़ाच्या बॅगा ळकवा चामडय़ाच्या वस्तू पुसन
ू काढाव्यात,
त्यामुळे वस्तूला चकाकी येऊन अगदी नव्यासारख्या लदसतात.



लिजवरील डाग काढायचे असतील तर स्पंजवर ळकवा ओल्या कपडय़ावर टु थपेस्ट घेऊन डाग
पुसावेत.



काचेचे ग्लास एकमेकांत अडकलेले असल्यास रात्रभर लिजमध्ये ठे वावेत , सकाळी सहज अलग
होतात.



ओव्हनला िूप वास येत असेल तर लरकाम्या ओव्हनमध्ये साल काढलेला कांदा ठे वावा. १५
लमलनटे ओव्हन चालू ठे वावे, वास कमी होतो.



वेलची, लवंग, लमरी हे कोरडे च कुटायचे झाल्यास कपडय़ात गुंडाळू न कुटा. यामुळे ते सगळीकडे
उडणार नाही.
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करून बघावे असे काही - १७ (घराची साफसफाई) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १८ (स्वयंपाकघरात)
०९ मे २०१५


कोणतेही पीठ चाळताना चाळणीत लपठाबरोबर

३-४ नाणी टाकावीत. पीठ व्यवस्स्थत चाळले

जाते.


कोणत्याही पदाथात दही लमसळताना हलक्या हाताने वर-िाली करून लमसळा. जोरात ढवळू न
घेतले तर दही फाटते.



चहा करतेवळ
े ी चहा पावडर ओव्हनमध्ये गरम करून घेतल्यास चहाला छान चव येते.



सॅलडमध्ये दही घालायचे असेल तर दही मलमलच्या कपडय़ात बांर्ून त्यातील पाणी लनघेपयंत
टांगून ठे वावे व िाण्याच्या थोडावेळ आर्ी ते सॅलडमध्ये घालावे.



बाहेरगावी जाताना लिज लडिॉस्ट करून स्वच्छ पुसन
ू घ्या व त्यात २-३ कोळसे ठे वन
ू बंद करा.
लिज कोरडा राहातो व त्याला वासही येत नाही.



दू र् तापवताना पातेल्याच्या काठाला तुपाचा हात लफरवल्यास दू र् उतू जात नाही.



२ चमचे स्व्हनेगर व १ चमचा ऑललव्ह ऑईल एकत्र करून त्या लमश्रणात मलमलचे कापड बुडवून
त्याने लाकडी फर्ननचर पुसले की चांगली चकाकी येते.



लकसणीची र्ार कमी झाली असल्यास ती सॅण्डपेपरने लकसतो त्याच्या लवरुद्ध लदिेने घासावी
चांगली र्ार येते.



३ चमचे गव्हाचा कोंडा घेऊन त्यात १ चमचा गुलाबपाणी व १ मोठा चमचा दू र् घालून त्याची पेस्ट
करावी. १०-१५ लमलनटे हलक्या हाताने चेहऱ्यावर चोळू न लावावी. सुकल्यावर चेहरा र्ुवावा.
चेहऱ्यावरील लव कमी होते.



स्टे नलेस स्टीलचे ळसक असल्यास कपडय़ावर अमोलनया घेऊन ळसक पुसन
ू घ्यावे व नंतर पाण्याने
स्वच्छ करावे.
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करून बघावे असे काही - १८ (स्वयंपाकघरात) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - १९ (घरकाम करताना)
१६ मे २०१५


छपरावर, बाल्कनी ळकवा ज्या लठकाणी कबूतरांचा त्रास होत असेल अिा लठकाणी लमरचीची पूड
पसरावी, कबूतरांचा त्रास कमी होतो.



घरातल्या कंु डीत लावलेल्या झाडांच्या वाढीसाठी कॉफीचा वापर केल्यास रोपांची वाढ चांगली
होते. झाडांसाठी ित म्हणून कॉफीचा वापर करता येतो.



दू र् भांडय़ाच्या तळाला लागून त्याला करपट वास येत असेल तर, दू र् दु सऱ्या भांडय़ात काढू न
घ्यावे आलण त्यात िाण्याची २ पाने टाकून उकळू न घ्यावे.



गरम पाण्यात बेळकग सोडा व लनललगरी तेल टाकून लादी स्वच्छ केल्यास जलमनीवरील डाग
लनघतात व लनलगीरीच्या वासाने जंतंच
ू ाही नाि होतो,



लिवाय रासायलनक नसल्यामुळे लहान मुलांना त्याचा त्रास होत नाही.



लाकडी फर्ननचरला कसर वा वाळवी लागलेल्या लठकाणी रॉकेलचे थेंब सोडावेत , पुस्तकांचे
िेल्फ असेल तर त्या लठकाणी चंदनाचा तुकडा ठे वावा.



बटाटे नेहमी सूयप्र
ध काि, पाणी आलण उष्णता यापासून लांब थंड जागेत ठे वावे, यामुळे त्याची चव
चांगली राहते.



पाण्यात स्व्हनेगरचे ४-५ थेंब टाकून चांगले ढवळू न घ्या. लभजवलेल्या कपडय़ात पनीर गुंडाळू न
या पाण्यात ठे वन
ू लिजमध्ये ठे वावे. पनीर बरे च लदवस ताजे राहते.



थंड पाण्यात ळलबाचा रस घालून त्यात कोमेजलेल्या भाज्या १ तास ठे वल्यास भाज्या ताज्या
टवटवीत होतात.



अंडे फेटल्यावर भांडय़ाला अंडय़ाचा वास येतो. अिा वेळी भांडय़ाला चण्याचे पीठ चोळू न ठे वावे
व थोडय़ा वेळाने भांडे नेहमीप्रमाणे र्ुवावे. अंडय़ाचा वास लनघून जातो.
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करून बघावे असे काही - १९ (घरकाम करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २० (घरकाम करताना)
२३ मे २०१५


कापेटवर पडलेल्या डागावर क्लब सोडा घाला. सोडय़ातील गॅसच्या बुडबुडय़ांबरोबर डाग वर
येईल. तो फेस पुसन
ू कापेटवर थंड पाणी ओतावे मग सुक्या कपडय़ाने कापेट कोरडे करावे.



नवीन टु थब्रि वापरण्यापूवी लमठाच्या पाण्यात बुडवून ठे वा. ब्रि िूप लदवस चालतो.



कपडय़ावर च्युइंगगम लागलेल्या लठकाणच्या आसपास नेलपेंट लरमूव्हर टाकावे आलण थोडा वेळ
तसेच ठे वावे. नंतर च्युइंगगम अलगद काढू न घेऊन, तो भाग ब्रिने र्ुवन
ू घ्यावा.



गडद रं गाच्या लाकडी फर्ननचरवर ओरिडे लदसत असल्यास त्यावर २० लमलनटे कोरडी कॉफी
पसरवून ठे वा. नंतर कोरडय़ा कपडय़ाने कॉफी हलक्या हाताने पुसन
ू घ्या. ओरिडे लदसणार
नाहीत. लफक्या कलरच्या फर्ननचरसाठी आक्रोडची पूड वापरावी.



उकळत्या चहात संत्र्याची साल टाकल्यास चहाला वेगळीच चव येते.



लहरव्या लमरच्या मोठय़ा प्रमाणात कापावयाच्या असल्यास हातांना तेल चोळू न नंतर लमरच्या
कापाव्या. हाताची आग होत नाही.



आक्रोडमर्ील गर तुकडे न होता संपण
ू ध लनघून येण्यासाठी आक्रोडावर उकळते पाणी घालावे.
नंतर थोडय़ा वेळाने फोडू न गर काढू न घ्यावा.



लोणी करताना भांडे व ब्लेंडर गरम पाण्यातून काढावे व ताक घुसळावे. लोणी भांडय़ाला व रवीला
(ब्लेंडरला) लचकटत नाही.



ताकातून लोणी काढताना हात साबणाने र्ुवन
ू मग लोणी काढावे. लोणी हाताला लचकटत नाही.



कापसाचा बोळा पाण्यात लभजवून त्यावर व्हॅलनला ळकवा गुलाब इसेन्सचे चार थेंब टाकून तो बोळा
लिजमध्ये ठे वावा, छान सुगंर् येतो.
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करून बघावे असे काही - २० (घरकाम करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २१ (फर्ननचरची काळजी)
३० मे २०१५


फर्ननचरवर साचलेली र्ूळ रोजच्या रोज साफ करावी. असे न केल्यास र्ूळ साचून फर्ननचरचे
पॉललि हळू हळू लनघून जाते व फर्ननचर लनस्ते ज वाटते.



स्टील आलण प्लॅस्स्टकच्या फर्ननचरला ऊन, उष्णता आलण पाणी यांपासून लांब ठे वायला हवे
कारण त्यावर डाग पडू न ते िराब होते.



ऊन, उष्णता,एअरकंलडिनर, रे लडएटर यांपासून फर्ननचर लांब ठे वा. कारण त्यातून उत्पन्न
होणाऱ्या उष्णतेने फर्ननचरचे जोड कमकुवत होतात.



लाकडाच्या फर्ननचरला पाणी लागणार नाही याची काळजी घ्या, नाही तर लाकूड फुगून त्याच्या
पट्टय़ा लनघतात.



फर्ननचरला असलेल्या चाकांना लनयलमत तेल आलण ग्रीस लावावे त्यामुळे फर्ननचर हलवणे सोपे
पडते.



फर्ननचर हलवताना त्यावर ओरिडे उठणार नाही याची काळजी घ्यावी.



वषध-दोन वषांनी फर्ननचरला पॉललि करून घ्यावे.



लाकडी फर्ननचर साफ करण्यासाठी पाण्यात िोबरे ल तेल घालून लमश्रण तयार करावे व त्या
लमश्रणात कापूस लभजवून त्या बोळ्याने फर्ननचर साफ करावे.



लाकडी फर्ननचरवर पडलेले चहा, कॉफीचे डाग साफ करण्यासाठी पाव चमचा तेलात पाऊण
चमचा स्व्हनेगर टाकून चांगले लमसळू न घ्या. या लमश्रणात सुती कपडा बुडवून हलक्या हाताने
डागावर चोळा.



पाव कप र्ुण्याचा सोडा पाण्यात लवरघळवून त्या पाण्याने प्लॅस्स्टकचे फर्ननचर साफ करावे. डाग
आलण ओिटपणा लनघून जातो.
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करून बघावे असे काही - २१ (फर्ननचरची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २२ (स्वयंपाक करताना)
०६ जून २०१५


अचानक सूप करायचे झाले आलण ताजे क्रीम नसल्यास लोणी आलण दू र् यांचे लमश्रण करून
सूपमध्ये टाकावे.



डोसा करण्यापूवी लपठात दोन चमचे भात टाकून लमश्रण एकजीव करून घ्या व मग डोसे करा.
डोसे तव्याला लचकटत नाहीत आलण कुरकुरीत होतात.



प्लास्स्टकच्या डब्याला ळकवा काचेच्या भांडय़ाला कुबट, िवट ळकवा आर्ी ठे वलेल्या
िाद्यपदाथाचा वास येत असेल तर भांडय़ाला ल लबाची साल चोळू न ठे वावी व पाच लमलनटाने
र्ुऊन घ्यावे. वास लनघून जातो.



चेहरा पाण्याने ओला करून घ्यावा, हातावर सुके मीठ घेऊन चेहऱ्यावर, नाकावर हलक्या हाताने
चोळावे. ब्लॅकहेड्स लनघून जातात व चेहराही मऊ-चमकदार लदसतो.



नवीन आणलेल्या भांडय़ांना कंपनीचा ळकवा लकमतीचा स्स्टकर लावलेला असतो तो
काढण्यासाठी स्स्टकर लावलेल्या भागाच्या आतील ळकवा लवरुद्ध बाजू गॅसवर गरम करावी.
हळू हळू स्स्टकर भांडय़ापासून वेगळा होईल ते व्हा अलगद स्स्टकरचे टोक पकडू न सुरीने सरकवत
सरकवत काढावा.



नेल पॉललि काढण्यासाठी लरमूव्हर नसल्यास परफ्युम मारून नेल पॉललि काढता येते.



द्रािाच्या घडापासून द्राि काढायची असल्यास, दांडा पकडू न घड हातात र्रावा व दु सऱ्या
हातात जेवणाचा काटा घेऊन द्रािाचा दे ठ काटय़ाच्या िाचेत घालून काटा द्रािाबरोबर िाली
िेचावा. द्राि अलगद लनघून येतात.



ळलबांचे २-३ थेंब हवे असतील तर ळलबाला वरच्या बाजूने एक लछद्र करावे. त्यातून आपल्याला
हवे असतील लततके थेंब घेऊन सेलोटे पने लछद्र बंद करून ळलबू लिजमध्ये ठे वावे. हवे तेव्हा पुन्हा
वापरता येते.



तोंड आले असल्यास कच्च्या दु र्ाने लदवसातून ३-४ वेळा चांगल्या िळाळू न गुळण्या कराव्या
आराम लमळतो.
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करून बघावे असे काही - २२ (स्वयंपाक करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २३ (पुस्तकांची काळजी)
२० जून २०१५


घरातील पुस्तके चांगल्या स्स्थतीत राहावीत म्हणून ती आद्रध ता नसणाऱ्या लठकाणी ठे वावी, कारण
कागद ओलावा िोषून घेत असल्याने ओलावा असणाऱ्या लठकाणी, पुस्तकाची पाने लवकर
फाटण्याची िक्यता असते.



सोयीसाठी पुस्तके आपण उभी ठे वतो, परं तु त्यामुळे पुस्तकांचे बाइंळडग लवकर लनघते , काही
वेळा पुस्तकांची पानेही लनिळतात, त्यामुळे पुस्तक काढू न घेताना घाईघाईत ओढू न न काढता
सावकाि काढावे.



पुस्तक वाचनासाठी घेतल्यास ते मागील बाजूने तळहातावर पकडावे.



पुस्तकाची पाने उलटताना सावकाि उलटावीत. जोरात उलटल्याने लिलाई ळकवा डकवण
लनघून पाने लिळलिळी होऊन लनिळतात.



पुस्तक वाचत असताना द्रवपदाथध घेणे ळकवा िाणे करू नये. कारण पुस्तकावर द्रवपदाथध सांडू न
ळकवा िाण्याच्या पदाथाचा तेलकटपणा पानांना लागून कायम स्वरूपाचे डाग पडतात.



पुस्तक एका बैठकीत वाचून होण्यासारिे नसेल ळकवा काही वेळाने ते पुन्हा वाचायचे असेल तर
वाचत असलेले पान टोकाला न दु मडता िुणेसाठी बुकमाकधचा वापर करावा.



काही वेळा पुस्तके िेल्फमध्ये ठे वली जातात आलण ती मलहनोन् मलहने ळकवा अगदी वषध वषध तिीच
राहातात. तसे न करता मलहन्यातून कर्ीतरी पुस्तके उघडू न पहावीत. तिीच रालहल्यास त्याला
कसर वा वाळवी लागते.



मराठी, ळहदी, इंग्रजी अिी पुस्तकांची वगधवारी केल्यास तसेच यातूनही कथासंग्रह, कादं बरी,
चलरत्र, आत्मचलरत्र, लवज्ञान संदभासाठी अिी उप वगधवारी करून रचना केल्यास उगाचच पुस्तके
हाताळली जाऊन पुस्तकाची पाने लनघणार नाहीत.



पुस्तकांच्या िेल्फमध्ये कापूर , डांबरगोळ्या ठे वन
ू कपाट व पुस्तकांचे आयुष्य वाढवू िकता.
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करून बघावे असे काही - २३ (पुस्तकांची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २४ (लॅपटॉपची सफाई)
२७ जून २०१५


लॅपटॉपची साफसफाई करण्यापूवी लॅपटॉप बंद करून त्याला जोडलेली बाहेरील अटॅ चमेंट
काढू न मगच स्वच्छता सुरू करावी.



वषांतून एकदा व्यावसालयक जाणकाराकडू न त्याची सर्व्व्हस करून घ्यावी. जेणेकरून आतील
बाजूला साचलेली र्ूळ, कचरा साफ होईल.



की बोडध आलण कडे च्या बाजूच्ं या सफाईसाठी ब्रिचा ळकवा मलमलच्या कापडाचा वापर करावा.



की बोडध साठी बाजारात लमळणारे कव्हर वापरावे. म्हणजे र्ूळ, माती ळकवा इतर वस्तुंपासून त्याचे
संरिण होईल.



लॅपटॉपवर काम करण्यापूवी आपले हात स्वच्छ र्ुवन
ू घ्या. कारण हाताला असलेला लचकटपणा
ळकवा तेलकटपणा लॅपटॉपला लागून त्याचा पृष्ठभाग ळकवा स्स्क्रन िराब होतो.



लॅपटॉपवर काम करताना चहा, कॉफी, सरबत यासारिे प्रवाही पदाथध लॅपटॉपपासून लांब ठे वावे.
कारण अनावर्ानाने र्क्का लागून त्यावर ते सांडल्यास लॅपटॉपचे नुकसान होऊ िकते.



लॅपटॉप साफ करताना थेट क्लीळनग सोलूिनचा वापर करू नका. एका पातळ सुती कपडय़ावर
ळकवा स्पंजवर सोलूिनचे थेंब घेऊन हलक्या हाताने लॅपटॉप साफ करावा.



लॅपटॉप साफ करण्यासाठी तेलकट ळकवा ओिट कपडय़ाचा वापर करू नये. कारण
कपडय़ातील तेलकटपणा लॅपटॉपला लागून त्यावर र्ूळ बसली तर र्ुळीचा लचकटपणा तयार
होऊन त्यावर अलर्कालर्क र्ूळ साचून जाड थर तयार हाईल.



या बाह्य़सफाईबरोबर लॅपटॉप आतूनही स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ब्लोअर ळकवा
सॉफ्ट ब्रि वापरून हलक्या हाताने साफ करतात येईल.
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करून बघावे असे काही - २४ (लॅपटॉपची सफाई) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २५ (बहु उपयोगी नेलपेंट)
०४ जुलै २०१५


लगफ्ट पाकीट लचकटवण्यासाठी गोंद ळकवा ग्लू स्स्टक न लमळाल्यास पालकटाच्या कडांना
नेलपॉललि लावून ते बंद करा. रं गीत नेलपेंट असेल तर छान आउटलाइन करू िकाल आलण
पारदिधक नेलपेंट असेल तर नेहमीप्रमाणे लचकटवता येईल.



सुईमध्ये सहजपणे दोरा ओवण्यासाठी दोऱ्याचे टोक नेलपेंटमध्ये हलकेच बुडवून घ्या. सुकून
कडक झाल्यावर सुईच्या नेढय़ात दोरा सहजपणे घालता येईल.



अनेकदा कृलत्रम दालगनांचा आपल्या त्वचेवर पलरणाम होतो. आंगठी, कानातले, हार यासारिे
दालगने घातल्यावर िरीराच्या त्या भागावरील त्वचा लहरवी/ लालसर होते. अिा वेळी त्वचेच्या
संपकात येणाऱ्या दालगन्यांना िालच्या बाजूने पारदिधक नेलपेंटचा थर द्यावा म्हणजे ही समस्या
उद्भवणार नाही.



घराबाहेर पडताना अचानक कॅनवासच्या िूजची लेस लनघाल्याचे लिात आल्यावर पारदिधक
नेलपेंटने ती त्वलरत लचकटवता येईल.



घराबाहेर पडल्यावर ड्रेस, चुडीदार, लेलगन्स याला लछद्र पडल्याचे लिात आल्यास आलण
बदलायला वेळ नसल्यास त्या भागाच्या भोवती पारदिी नेलपेंट लावावे. तो भाग कडक
झाल्यामुळे फार ताणला जात नाही.



लडझायनर कपडय़ांवर वेगवेगळ्या िडय़ांचा वापर केलेला असतो. लकतीही काळजी घेतली तरी
त्यातील िडे पडण्याची िक्यता असते. ते पडू नयेत म्हणून त्यावर पारदिी नेलपेंट लावावे.
याचप्रमाणे नाकातील चमकी, कानातील टॉप, बांगडय़ा, नेकलेस यांवरील िडे पडू नयेत
यासाठी त्यावर पारदिी नेलपेंटचा थर लावावा.



फर्ननचरवरील वॉर्ननिवर चरे पडले असतील तर त्यावर पारदिी नेलपेंटचा थर लावून ,
सुकल्यावर १० लमलनटांनी सॅण्डपेपरने हलक्या हाताने घासून घ्यावे.



आपल्याकडे चाव्यांचा जुडगा असतो. पण गडबडीत हवी ती चावी सापडत नाही आलण प्रत्येक
चावी लावून पाहावी लागते. हे टाळायचे असल्यास मेन डोअर, सेफ्टी डोअर, कपाट, ऑलफस या
चाव्यांना वेगवेगळ्या रं गांच्या नेलपेंटचे मालकंग करून ठे वावे. म्हणजे गोंर्ळ होणार नाही.
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करून बघावे असे काही - २५ (बहु उपयोगी नेलपेंट) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २६ (पायांची काळजी)
११ जुलै २०१५


पायाला भेगा पडल्या असतील तर एरं डेल, गुलाबपाणी आलण ळलबाचा रस समप्रमाणात घेऊन
टाचांवर लदवसातून २ वेळा चोळू न लावा.



आपली पादत्राणे नरम, आरामदायी घ्यावीत. भेगाळलेल्या पायांना घट्ट व कडक चपलांमुळे
जास्त इजा होते.



पायाची फाटलेली त्वचा कात्रीने कापणे टाळा. कापताना त्वचा िेचली गेली ळकवा कात्री लागली
तर जिम लचघळू न संसगध होण्याची िक्यता असते.



रोज रात्री झोपण्यापूवी कोमट पाण्यात मीठ घालून त्यात पाय १० लमनीटे बुडवून ठे वा. असे
केल्याने पायांना आराम वाटे ल व र्ूळ, माती लनघून जाईल.



झोपण्यापूवी िोबरे ल तेल कोमट करून भेगांना लावून टु थब्रिने टाचा हलके-हलके घासून घ्या.
नंतर कपडय़ाने स्वच्छ करून घ्या.



सािर आलण साय एकत्र करून त्या लमश्रणाने टाचांवरील भेगांवर सािर लवरघळे पयंत चोळू न
घ्या, यामुळे भेगा कमी होतील.



मेण आलण तूप गरम करून त्याचे थेंब भेगांवर लनयलमत सोडावे, त्यामुळे टाचा मुलायम राहतील.



भेगांकडे दु लधि केल्यास कोरडे पणामुळे त्या रुंदावतात व त्यातून रक्त येते. काही वेळा चालताना
िूप त्रास होतो. त्यामुळे त्यांना लनयलमत स्स्नग्र् पदाथाने मसाज करावा.



पावसाळ्यात पायांच्या निांवर मॅळचग ळकवा पारदिधक नेलकलर लावा. त्यामुळे निांच्या कडे ला
माती साचून तेथे होणारा जंतुसस
ं गध टाळता येईल,



पावसाळ्यात िक्यतो बंद चप्पल ळकवा सँडल वापरणे टाळा, बंद चपलांमध्ये ओलसरपणा
राहातो. त्यामुळे संसगध होण्याची िक्यता असते.



पावसाळ्यात सतत पाण्यािी संपकध येत असल्याने पायाच्या बेचक्यांमर्ील त्वचा पांढरी पडते व
गळू न पडते , िाज सुटते, त्यातून रक्त येते. यासाठी चप्पल वा िूज घालण्यापूवी बोलरक पावडर
असलेली टॅ ल्कम पावडर तेथे लावा. अँलटसेस्प्टक मलमही लावू िकता.
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करून बघावे असे काही - २६ (पायांची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

प्रकालित दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २७ (मायक्रोवेव्ह ओव्हन वापरताना..)
१८ जुलै २०१५


आपलं स्वयंपाकघर आलण कुटु ं बातील सदस्यसंख्या लिात घेऊन मायक्रोवेव्ह िरे दी करावा.
छोटय़ा कुटु ं बासाठी १८ ते २० ललटरचा मायक्रोवेव्ह योग्य आहे.



ओव्हनचं दार पारदिी असावं म्हणजे आत लिजत असलेला अन्नपदाथध लदसू िकेल. तसंच पदाथध
अलर्क लिजतोय, असं वाटलं तर आपण वेळेआर्ीही तो बंद करू िकतो.



मायक्रोवेव्ह कोरडय़ा आलण सुरलित जागेवर, तसंच लजथं लहान मुलांचा हात पोहोचणार नाही,
अिा जागी ठे वावा.



मायक्रोवेव्ह ळभतीपासून ८ सें.मी. ळकवा त्यापेिा अलर्क लांब ठे वा तसेच गॅसचा पाइप व गॅस
िेगडीपासून ३ ते ४ फूट लांब ठे वावा.



मायक्रोवेव्ह लरकामा सुरू करू नये.



बटाटा, रताळी, टोमॅटो यांसारिे पदाथध काटय़ाने ळकवा सुरीने टोचून मायक्रोवेव्हमध्ये ठे वा नाही
तर ते उष्णतेने फुटू न त्याचे कण सवधत्र उडू न आतील बाजूस असलेली लछद्रं बंद होतील.



पदाथध बनवून झाल्यावर भांडं बाहेर काढताना ग्लोव्ह्जचा वापर करा.



पदाथध बाहेर काढल्यावर आतील वास लनघून जाईपयंत ओव्हनचं झाकण उघडं ठे वा.



पदाथध बनवून झाल्यानंतर ओव्हन थंड झाला की मऊ कपडय़ाने आतून , बाहेरून साफ करा.



त्यातील ग्लास प्लेट थंड झाल्यावर साबणाच्या पाण्यानं , स्पंजनं ळकवा कपडय़ाने साफ करा.
साफ करताना तारे च्या स्कबरचा वापर करू नका.



मायक्रोवेव्हमध्ये वापरली जाणारी भांडी, रॅ क, ग्रील कॉस्स्टक सोडय़ाच्या पाण्यात बुडवून ठे वा व
हलक्या हाताने साफ करा.



मासे, तंदुरी लचकन ळकवा तत्सम पदाथाचा वास लवकर जात नाही. अिा वेळी ओव्हनच्या
बाऊलमध्ये एका ळलबाचा रस लपळलेलं पाणी ठे वन
ू ४-६ लमलनटं ओव्हन चालू ठे वा ळकवा ब्रेडच्या
२-३ स्लाइसना पाण्याचा हात लावून २ लमलनटं ओव्हन चालू करा आलण नंतर अर्ा-एक तास तो
तसाच बंद करून ठे वा. वास लनघून जाईल.
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करून बघावे असे काही - २७ (मायक्रोवेव्ह ओव्हन वापरताना..) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग)

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - २८ (ओठांची काळजी)
२५ जुलै २०१५


वातावरणातील बदल, वाढते वय आलण ‘ब’ जीवनसत्त्वाची कमतरता यामुळे ओठ फुटतात.
ओठांच्या कडे ला भेगा पडल्यामुळे तोंड उघडणे कठीण होते. यापासून सुटका होण्यासाठी फळे ,
भाज्या, मासे, अंडी, सुकामेवा, दू र् यांसारख्या पदाथाचा आहारात समावेि करावा. तसेच योग्य
प्रमाणात पाणी लपणे ओठांसाठी आवश्यक आहे.



ओठ कोरडे झाल्यास त्यावर ताजे लोणी लावावे, त्यामुळे ओठांना ओलावा लमळू न ओठ मुलायम
होतात.



ओठ दाताने कुरतडण्याच्या सवयीमुळे ओठांच्या त्वचेला हानी पोहोचते. ओठांचे पापुद्रे लनघतात,
भेगा पडतात, त्वचा िेचली गेल्याने त्यातून रक्त येते, ओठ राठ लदसतात. यासाठी ग्लॉसी
ललपस्स्टक वापरून ओठांना ओलावा लमळवता येईल ळकवा लीप बामचा वापर करता येईल. हे
पारदिी रं गांचेही असते.



सकाळी, रात्री ब्रि करताना तो ब्रि ओठांवरून लफरवावा, त्यामुळे ओठावरील मृत त्वचा लनघून
जाईल. लोणी आलण मीठ एकत्र करून ओठांना मसाज केल्यामुळेही ओठांवरील मृत त्वचा लनघून
जाते.



कोरडय़ा पडणाऱ्या ओठांसाठी रात्री झोपताना व्हॅसललन व ळलबाचा रस एकत्र करून ओठांना
लावावा.



ओठांचा काळे पणा दू र करण्यासाठी कच्च्या दु र्ात केसर घालून ते ओठांवर चोळा यामुळे ओठांचा
काळे पणा जाऊन ओठ चमकदार लदसतील.



िेंगदाण्याच्या तेलाने ओठावर मसाज करून नंतर सुती कपडय़ाने पुसन
ू घ्या. ओठ नरम होतील.



ललपस्स्टक लावण्यापूवी ओठांना व्हॅसललन लावून त्यावर ललपस्स्टक लावल्यास ती जास्त वेळ
राहते.



लावलेली ललपस्स्टक ओठांवर जास्त वेळ राहण्यासाठी लिजमध्ये ठे वलेली ललपस्स्टक लावावी.



ललपस्स्टक लावण्यापूवी ओठांवर टाल्कम पावडरचा थर लावून बेस तयार करून नंतर त्यावर
ललपस्स्टक लावल्यासही ललपस्स्टक बराच वेळ लटकून राहते.



रात्री झोपताना ललपस्स्टक स्वच्छ र्ुऊन त्यावर लीप बाम ळकवा तूप लावावे.



गडद रं गाची ललपस्स्टक लावली की ती दातांना लागते आलण बोलताना-हसताना ते वाईट लदसते.



गडद ललपस्स्टक लावल्यावर पेपर नॅपलकन ळकवा रुमाल ओठांच्या मध्ये ठे वन
ू ओठांनी दाब द्यावा
त्यामुळे जास्तीची ललपस्स्टक लटपली जाऊन आजूबाजूला पसरत नाही.
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करून बघावे असे काही - २८ (ओठांची काळजी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन
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करून बघावे असे काही - २९ (स्माटध फोनची काळजी...)
०१ ऑगस्ट २०१५


पावसाळ्यात आपल्या मोबाइलसाठी वॉटरपूफ कव्हसध, पाऊच ळकवा पारदिी प्लॅस्स्टक बॅगचा
वापर करा. ते वॉटरपूफ असल्यामुळे मोबाइलमध्ये पाणी जाणार नाही.



पावसाळ्यात इअरफोन ळकवा ब्ल्यूटुथ हे डसेटचा वापर करावा. कारण पाऊस सुरू असताना फोन
आल्यास इअरफोन वा ब्ल्यूटुथ लडव्हाइसचा वापर केल्यामुळे तुमचा फोन बॅगेत ळकवा लििात
असल्याने सुरलित राहील.



पाऊस सुरू असताना कॉल घेऊ-करू नका ळकवा मेसज
े ही करण्याचा प्रयत्न करू नका.
थोडय़ािा लनष्काळजीपणामुळे फोनमध्ये पाणी जाऊन फोनचे नुकसान होण्याचा र्ोका अलर्क
असतो.



मोबाइलमध्ये पाणी गेल्यास तो बंद करून त्याचे वेगवेगळे भाग बाहेर काढू न तो पूणध सुकवून घ्या
आलण मगच सुरू करा, ओला असताना ऑन केल्यास हॅण्डसेटचे नु कसान होऊ िकते.



मोबाइलमध्ये पाणी गेल्याचा संिय जरी आला तरी तो चालजंगला लावू नये. त्याने हॅ ण्डसेट िराब
होऊ िकतो.



मोबाइलमध्ये गेलेले पाणी सुकल्यावर प्रथम मोबाइल ऑन करा. तो व्यवस्स्थत ऑन होत असेल
तरच मोबाइल चालजंगला लावा.



मोबाइलमध्ये पाणी गेल्यास आर्ी बॅटरी काढू न सुकत ठे वा आलण हॅ ण्डसेट सुकण्यासाठी उन्हात
ठे वा ळकवा मऊ कोरडय़ा कपडय़ाने पुसन
ू घ्या. चुकूनही बॅटरी उन्हात ठे ऊ नका.



फोनमध्ये नाजूक आलण हलके घटक असल्यामुळे उष्णता आलण आग यांमुळे ते िराब होऊ
िकतात. म्हणूनच हॅ ण्डसेट सुकवण्यासाठी ड्रायरसारख्या उपकरणांचा उपयोग करू नका.



मोबाइल, टॅ ब, लॅपटॉपमध्ये लरचाजेबल बॅटरी वापरली जाते. लतची िमता हळू हळू कमी होत जाते.
ती वाढवण्यासाठी बॅटरी पूणधत: संपण्याची वाट न बघता ६० ळकवा ७० लाइफ असतानाच बॅटरी
चाजध करावी.



मोबाइलची बॅटरी १० ळकवा त्याहीपेिा कमी झाली असेल तर िक्यतो लडवाइस बंद करा. तिीच
वापरू नका.



रात्री मोबाइल चालजंगला लावल्यास त्याचे कव्हर काढू न चाजध करावा. कव्हर काढल्याने
चालजंगला लनमाण होणारी उष्णता बाहेर पडण्यास मदत होईल. यामुळे आपण आपल्या हॅ ण्डसेट
आलण बॅटरीचे आयुष्य वाढवू िकतो.
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करून बघावे असे काही - ३० (स्वयंपाक करताना...)
०८ ऑगस्ट २०१५


स्वयंपाकघरात दु र्ाच्या लपिव्या, िीतपेयांच्या ळकवा औषर्ाच्या लरकाम्या बाटल्या,
वाणसामानाच्या प्लॅस्स्टकच्या लपिव्या, वतधमानपत्राची रद्दी यांची दाटी करू नये. त्यामुळे झुरळ,
पाल, मुंग्या आलण लकडे यांचा मुक्त संचार वाढतो.



कडर्ान्य, मसाले जास्त प्रमाणात िरे दी करू नयेत. दु लधि झाल्यास त्यांना कीड लागते.



बाजारातून आणलेले हवाबंद पदाथाचे डबे जेव्हा गरज लागेल तेव्हाच उघडा आलण उघडलेल्या
डब्यातील पदाथध उरल्यास तो लवकर संपवा.



ळसकमध्ये भांडी घासून झाली की, ळसक लडटध जट पावडर टाकून र्ुऊन टाका.



ळसकचा पाइप लनयलमत स्वच्छ करा. कचरा गेल्याने ळसकमध्ये पाणी तुंबल्यास त्यात बेळकग सोडा
घालून ठे वा व अध्र्या तासाने जोराने पाणी ओतून र्ुवा.



ळसक नेहमी झाकण लावून बंद करा, कारण त्यातून झुरळ ळकवा अन्य लकडे बाहेर येणार नाहीत.



गॅसचे काम झाले असेल तर िेगडीवर सांडलेले पदाथध लगेच साफ करा. तसेच रालहल्यास त्यावर
मुंग्या, माश्या येतात.



झालेला स्वयंपाक व्यवस्स्थत झाकून ठे वा. त्यामुळे जेवण गरम राहील आलण र्ूळ, मािा, मुंग्या,
पाली, झुरळ यांच्यापासून सुरलित राहील.



लनयलमत वापरात नसलेल्या, पण सणासमारं भासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोष्टींसाठी,
भांडय़ांसाठी लसळलग िेल्फ हा चांगला पयाय होऊ िकेल.



लकचन सुटसुटीत आलण मोकळे असावे. २-३ मलहन्यांतून एकदा लकरकोळ सामानाची अडगळ
काढू न टाकावी म्हणजे नंतर येणाऱ्या सामानासाठी जागा तयार होईल.



वापरलेली भांडी साफ करून जागच्या जागी लावून ठे वावी. म्हणजे ओटय़ावर पसारा होणार
नाही.



काचेच्या भांडय़ांसाठी वेगळे िेल्फ असावे. काचेची भांडी इतर भांडय़ांबरोबर साफ करू नयेत.
अन्यथा तडा जाऊ िकतो .



लकचन सफाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू (लडटध जट पावडर, स्क्लळनग ब्रि, स्क्रबर, ललस्क्वड
सोप, भांडय़ांचा साबण, डस्टर इत्यादी) ठे वण्यासाठी ळसकच्या िालील मोकळ्या जागेचा वापर
करता येईल.



दु र्ाच्या लपिव्या वापरून झाल्यावर मध्ये फाडू न टाकाव्यात, औषर्ांच्या बाटल्यांवरील लेबल
काढू न टाकावे, तेल ळकवा इतर िाद्यपदाथाच्या लपिव्याही फाडू न कचऱ्यात टाकाव्यात. त्यामुळे
या गोष्टींचा गैरवापर होणार नाही.
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करून बघावे असे काही - ३१ (केक करण्यापूवी...)
२२ ऑगस्ट २०१५


केक करण्यासाठी केक पॅन, मलफन पॅन ळकवा कुकी िीट यांचा वापर करावा. ही भांडी नसल्यास
अल्
ॅ युलमनीयम, नॉनस्स्टक ळकवा काचेच्या पसरट भांडय़ाचा वापर करता येतो.



केकला लागणारी सामग्री लमसळण्यासाठी काचेच्या िोलगट वाडग्याचा वापर करावा. त्यामुळे
लमश्रण चांगल्या प्रकारे लमसळले जाईल आलण बाहेर सांडणार नाही.



लमश्रण एकजीव करण्यासाठी ब्लेंडर ळकवा लाकडी चमच्याचा वापर करावा. हाताने केल्यास
हाताच्या उष्णतेने लमश्रण पातळ होते. लमश्रण करताना एकाच लदिेने गोलाकार लफरवावे.



ओव्हनमध्ये केक करताना केकचे भांडे ठे वणार असलेल्या रॅ किाली अल्युलमनीयम फॉईल ठे वावी
त्यामुळे फुलून आलेले केकचे लमश्रण सांडले तरी सहजपणे स्वच्छ करता येईल.



केकसाठी लागणारा मैदा, सािर, कोको पावडर, बेळकग पावडर चाळण्यासाठी बारीक जाळीच्या
चाळणीचा वापर करावा. म्हणजे लमश्रणात गुठळ्या न राहता केक हलका होतो.



केक ट्रेमध्ये लमश्रण घालण्यापूवी ट्रेला तूप , लोणी लावण्यासाठी ब्रिचा वापर करावा. ब्रिमुळे
भांडे व्यवस्स्थत ग्रीस होते.



सगळ्यात महत्वाचे माप. बेळकगमध्ये मापात थोडा जरी फरक झाला तरी केक फसतो. कर्ी
कडक होतो, कर्ी अगदीच सैल होतो. चवीतही बदल होतो. त्यासाठी मोजण्याचा कप आलण
चमच्यांचा वापर करावा.



एक कप मैदा म्हणजे पूणध कोरडा केलेल्या कपात मैदा घालत कप प्लॅटफॉमधवर हलके हलके
आपटत रहावा व कप पूणध भरल्यावर सुरीने सपाट करून घ्यावा.



केक करण्यास सुरुवात करण्यापूवी केकसाठी लागणारी सामग्री मापून , चाळू न घ्यावी. केकसाठी
लागणारी भांडी, कोरडी करून घ्यावी.



बेळकग सामग्री िीजमध्ये ठे वली असेल (मै दा, अंडी, लोणी) तर ती बाहेर काढू न सामान्य
तापमानात आणावी.



िीज मर्ून काढण्याचे लिात रालहले नाही तर सामग्री सामान्य तापमानात येण्यासाठी लोण्याचे
तुकडे करून ५ सेकंद मायक्रोव्हेव करा, अंडी १० ते १५ लमलनटे कोमट पाण्यात ठे वा.



अंडय़ाचा केक करायचा असल्यास एका वेगळ्या बाऊलमध्ये अंडे हलके होईपयंत फेटू न घ्यावे.
स्पॉन्ज केकसाठी अंडय़ातील पांढरे आलण लपवळे भाग वेगवेगळे फेटू न लमश्रणात घालावे.



केकमध्ये सुका मेवा ळकवा फळांचे तुकडे घालावयाचे असल्यास बाऊलमध्ये सुका मैदा घेऊन
तुकडे त्यात घोळवून ळकवा बुडवून घ्यावे.
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केकचे लमश्रण तयार करण्यापूवी ओव्हन प्री-हीट करून घ्या. ओव्हन नसल्यास केक ट्रे ज्या
भांडय़ात ठे वणार ते भांडे गरम करून घ्या.

करून बघावे असे काही - ३२ (प्रवासाला जाताना...)
२९ ऑगस्ट २०१५


१०-१५ लदवसांसाठी प्रवासाला जाणार असल्यास घराची दारे आलण लिडक्यांना जुने पेपर लावा,
म्हणजे जास्त र्ूळ घरात येणार नाही. लिडक्यांना आतल्या बाजूने कडी लावून बंद करा.



डायळनग टे बल, िुच्र्या, सोफा यावर जुने पेपर लावून पूणधत: झाकून टाका म्हणजे त्याचा
र्ुळीपासून बचाव होईल.



गाद्या, उिा, उिांच्या िोळी यांवर जुनी चादर पसरून घाला. त्यामुळे अंथरुणावर र्ूळ जमा
होणार नाही.



लिज बंद करताना लिजमर्ील सवध वस्तू बाहेर काढू न ठे वा व लिज कोरडय़ा कपडय़ाने साफ
करून घ्या. लिज पूणध कोरडा करून बंद केल्यास त्यातून दरुगर् येणार नाही. लिज बंद
करण्यापूवी त्यात िाण्याचा सोडा ठे वा तसेच पेपरचे बोळे करून ठे वा त्यामुळे लिजमध्ये उरलेली
आद्रध ता िोषली जाईल. नंतर लिज बंद करून तो जुन्या कपडय़ाने झाकून टाका.



सॉफ्ट टॉइज कपाटामध्ये ठे वा, स्टडी टे बल, सेटर टे बल, ड्रेळसग टे बल यावर जुने कपडे टाकून
झाकून घ्या.



लकचन ओटा व गॅस िेगडी यावर पेपर पसरून ठे वा.



मायक्रोवेव्ह, वॉळिग मिीन, लिज यांचे प्लग काढू न ठे वा. ळसक साफ करून त्याच्या पाइपमध्ये
कीटकनािक फवारा तसेच ळसकमध्ये नॅप्थललन बॉल टाकून ठे वा.



बाथरूम आलण कमोडमध्ये कीटकनािक फवारा तसेच जाळीवर नॅप्थलीन बॉल टाकून ठे वा.
स्नानासाठी वापरली जाणारी भांडी लरकामी करून जुन्या पेपरने झाकून ठे वा.



घरातील मेन स्स्वच, पाण्याचा नळ बंद करा.



घरातून बाहेर पडण्यापूवी एक तास आर्ी हवे असलेले सवध सामान घेतले असल्याची िात्री
करून घ्या.



प्रवासासाठी आवश्यक सामानाची यादी करा आलण त्यानुसार सामानाची बांर्ाबांर् करा.



आपल्याकडे सामानाचे लकती नग आहेत आलण कोणी काय घ्यायचे हे ठरवून घ्या.



सगळ्यात महत्त्वाचे बाहेर पडल्यावर लॅच , कुलूप नीट लागले असल्याची िात्री करून घ्या.
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करून बघावे असे काही - ३२ (प्रवासाला जाताना...) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - ३३ (संगणकावर काम करताना...)
१२ सप्टें बर २०१५


ऊन, र्ूळ आलण दमटपणा असेल अिा लठकाणी संगणक ठे वू नये. उन्हामुळे संगणकाचे तापमान
वाढते, र्ूळ आलण दमटपणामुळे संगणक ब्लॉक होऊ िकतो.



सावली, थंडावा आलण कोरडे पणा असलेल्या जागी संगणक ठे वावा.



लडस्क ड्राइव्हचा वापर काळजीपूवक
ध करावा. घाईघाईत ळकवा जोर लावून िेचल्यास आतील
पाटध िराब होण्याची िक्यता असते.



इअरफोन, डाटाकेबल आलण चार्नजग केबलसारिी लडवायसेस योग्य स्लॉटमध्ये प्लग करावी.
चुकून चुकीच्या स्लॉटमध्ये लावल्यास तो स्लॉट कायमचा िराब होऊ िकतो.



संगणक असा ठे वावा की त्याची स्क्रीन आपल्याला व्यवस्स्थतपणे पाहता येईल, स्क्रीनवर प्रकाि
पडणार नाही याची दिता घ्यावी.



संगणकावर काम करताना ज्या िुचीवर बसून काम करणार ती बैठकीसाठी आरामदायी असावी.



िुचीची उं ची अिी असावी की बसल्यावर पायाचे तळवे जलमनीला टे कतील आलण गुडघे ९०
अंिांत असतील. िुची उं च असल्यास फूट रे स्टचा वापर करता येईल.



काम करताना मॉलनटरचा प्रकाि कमी असावा त्यामुळे टाइप करताना डोळ्यांना त्रास होणार
नाही. मॉलनटरचा प्रकाि आलण परावतधन रोिण्यासाठी अॅन्टीग्लेअर कोळटग ग्लासचाही वापर
करता येईल.



डे स्कटॉपवर काम करताना हाताचे कोपर ९० अंिात ठे वा आलण मनगट सरळ ठे वा. मनगट
वाकवून माऊस पकडल्यास हातावरील लिरांवर ताण पडू न मनगटाचे दु िणे वाढते.



मॉलनटर, माऊस आलण आपण टाइप करणार असलेली कागदपत्रे आपल्याला सहजपणे
हाताळता येतील अिा योग्य पद्धतीने ठे वावीत. तसे नसल्यास िांदे , मान, पाठ यांच्यात
जिडलेपणा येईल.



संगणकावर काम करताना मोबाइल ळकवा फोन िांदा आलण मान यांच्यामध्ये ठे वन
ू बोलू नका.
थोडा वेळ काम बाजूला ठे वन
ू फोन अटें ड करा ळकवा फोनवर बोलता बोलता काम करायचे असेल
तर हेडफोनचा वापर करा.



संगणकावर काम करताना डोळ्यांची उघड-झाप करीत राहा. त्यामुळे डोळे कोरडे होणे, िाज
येणे, र्ुरकट लदसणे या समस्या येणार नाहीत.



दर अर्ा-एक तासाने संगणकावरची नजर बाजूला करून डोळ्यांना आराम द्या. स्क्रीनवरून
नजर हटवून १५-२० फूट लांबवर नजर लफरवून बघा. हाताला आलण िरीराला थोडा ताण दे ऊन
लरलॅक्स व्हा म्हणजे डोळ्यांवरचा व िरीरावरचा ताण कमी होईल.
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करून बघावे असे काही - ३३ (संगणकावर काम करताना...) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी



कॉन्टॅ क्ट लेन्स लावत असल्यास आठवडय़ातून एकदा चष्म्याचा वापर करा.

करून बघावे असे काही - ३४ (परफ्युम वापरताना...)
१९ सप्टें बर २०१५


परफ्युम लनवडताना आपली जीवनिैली, व्यस्क्तमत्त्व, छं द, व्यवसाय यांसाठी योग्य असणाऱ्या
परफ्युमची लनवड करावी.



लदवसा वापरण्यासाठी मंद, मर्ुर सुगंर् आणणारा परफ्युम वापरावा आलण संध्याकाळी, रात्रीच्या
वेळी ळकवा लविेष कायधक्रमासाठी जरा उग्र वास असलेला परफ्युम वापरावा.



परफ्युम िरे दी करताना एका वेळी आलण एकाच लठकाणी जास्त स्प्रे ट्राय करू नका. लनवड करणे
कठीण होते.



परफ्युमची लनवड करताना मनगटाच्या मागे स्प्रे करावा व ५-१० लमलनटे थांबावे. तेवढय़ा वेळात
सुगंर् कमी झाला नाही तर तो परफ्युम योग्य समजावा.



फक्त सुगंर्ावरून परफ्युमची लनवड न करता त्यात असलेले घटक जाणून घ्या. कानामागे व
मनगटावर स्प्रे करून लरअक्िनची टे स्ट करून पहा.



जास्त उग्र वासाचा परफ्युम वापरल्यास सदी, डोकेदु िी, ळिका येणे, अलजी ळकवा श्वासाचा त्रास
होऊ िकतो. यासाठी िक्यतो नैसर्नगक सुगंर् (फुलांचा सुगंर्, फळांचा सुगंर् ळकवा चंदन) याचा
वापर करावा.



परफ्युम संपण
ू ध िरीरावर स्प्रे न करता प्लस पॉइंटवर स्प्रे करावा. त्यामुळ सुगंर् बराच काळ लटकून
राहातो. (मनगटाची मागची बाजू, मानेच्या मागची बाजू, कानाच्या मागे, कोपराच्या आतील बाजू,
अंडरआमध इत्यादी.)



बाहेर जाण्यापूवी १०-१२ लमलनटे आर्ी स्प्रे करावा म्हणजे सुगंर् लटकून राहतो.



परफ्युमचा वापर थेट िरीरावर करू नये. संवद
े निील त्वचा असल्यास िाज येणे, त्वचा लाल
होणे, त्वचेची आग होणे अिा प्रकारचे त्रास होतात.



उन्हाळ्यात घामामुळे केसांना घामट वास येतो अिा वेळी कंगवा ळकवा हेअर ब्रिवर परफ्युमचा
हलका फवारा मारून केसावर लफरवून घ्या. घामट



वास लनघून जाईल. स्प्रेमध्ये अल्कोहोल असल्याने केस कोरडे होतील. त्यामुळे बेतानेच.



घराबाहेर जाताना झीप पाऊचमध्ये परफ्युम स्प्रे करून कापसाचे बोळे सोबत ठे वावे. अर्े मर्े
टचअपसाठी वापरता येतील.



थंडीच्या लदवसात स्वेटर, जाकीट, िाल, मफलर अिा जास्त कपडय़ांचा वापर केला जातो.
यासाठी उग्र वासांच्या परफ्युमचा वापर करावा. जास्त कपडय़ांतूनही त्याचा सुगंर् कायम राहील.
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करून बघावे असे काही - ३४ (परफ्युम वापरताना...) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित

दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी



उन्हाळ्यात अल्कोहोल बेस परफ्युम असेल तर त्याचा वास लवकर उडू न जातो. त्यासाठी
वॉटरबेस परफ्युम वापरावा.



गभधवती स्त्रीने परफ्युमचा वापर करु नये.

करून बघावे असे काही - ३५ (पादत्राणांची देिभाल)
२६ सप्टें बर २०१५


आपली पादत्राणे कोणत्या प्रकारची आहेत (चामडय़ाची, रबराची, फॅलब्रकची, कॅनव्हासची) हे
लिात घेऊन त्याप्रमाणे त्याची काळजी घ्यावी.



चामडय़ाची पादत्राणे असल्यास प्रथम ब्रिने त्यावरची र्ूळ साफ करावी. नंतर सुती कपडय़ावर
लेदर स्क्लनर घेऊन साफ करावे व थोडा वेळ तसेच ठे वन
ू नंतर पॉललि करावे. त्यामुळे
चामडय़ाला कडकपणा न येता ते मऊ आलण चमकदार राहील.



पादत्राणावर वाटरपूफ ललस्क्वडचा वापर करावा. अचानक पाऊस आल्यास ती लभजली तरी
िराब होणार नाहीत.



चप्पल, िूज, सॅण्डल पाण्यात लभजली असतील तर जुन्या कोरडय़ा कपडय़ाने पुसन
ू घ्या आलण
पंख्यािाली सुकवत ठे वा. पादत्राणे केव्हाही सूयप्र
ध कािात सुकवत ठे वू नये. त्यामुळे त्यातील
मूळची आद्ररता आलण रं ग उडू न जातो.



प्रत्येक ऋतूमध्ये पावलांना आराम लमळतील अिी पादत्राणे वापरावीत. पावसाळ्यात ओपन
म्हणजे स्स्ट्रप असलेली, जाळी असलेली, मागे बेल्ट असलेली सॅण्डल वापरावी म्हणजे पावसाचे
पाणी साचून राहणार नाही आलण मागे पट्टा असल्याने लचिलामुळे ती लनसटण्याची भीतीही नाही.
थंडीत बंद फुटवेअर वापरावे, त्यामुळे पायांना भेगा पडल्या असतील, तर प्रवासात जास्त
ताणामुळे ळकवा कुणाचा तरी पाय पडल्यामुळे त्यांना दु िापत होणार नाही, तर त्यामुळे संरिण
लमळे ल.



लेस असलेले िूज साफ करायचे असल्यास ळकवा पॉललि करायचे असल्यास त्यांच्या लेस
काढू न ठे वाव्यात.



चप्पलचा सोल लझजला असेल तर तो लावून घ्या. सोल लझजलेला असेल तर पावलांना
व्यवस्स्थत आर्ार लमळत नाही. त्यामुळे पायांचे दु िणे सुरू होते.



जुन्या चपला टाकून न दे ता त्या दु रुस्त करून घ्याव्यात आलण आलटू नपालटू न त्याचाही वापर
करावा. प्रत्येक चप्पलची बांर्णी वेगळी असल्यामुळे पावलांच्या वेगवेगळ्या भागांवर त्याचा दाब
पडतो. एकाच भागावर जास्त भार पडत नाही.
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कॅनव्हास ळकवा फॅलब्रक िूज हाताने ळकवा मिीनमध्येही साफ करता येतात. र्ुऊन सुकल्यावर
त्यात वतधमानपत्राचे बोळे करून भरावेत म्हणजे त्यांचा आकार बदलणार नाही.



सोनेरी ळकवा रं गीत िडे जडवलेली पादत्राणे लनयलमत वापरली जात नसल्याने ती कापडी
लपिवीत घालून बॉक्समध्ये ठे वावीत. त्यामुळे त्याची चमक नीट राहील आलण िडे ही पडणार
नाहीत.
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करून बघावे असे काही - ३६ (गॉगल वापरताना...)
०३ ऑक्टोबर २०१५


तुम्ही अँलटलरफ्लेस्क्टव आलण कोटे ड सनग्लास वापरत असलात तर तो साफ करण्यासाठी
लमळणाऱ्या स्प्रेनेच साफ करावा.



पेपर नॅपलकन, रुमाल, टॉवेल, कपडे यांनी ग्लास साफ केल्यास त्याला चरे पडू िकतात. त्यामुळे
या काचा लेन्स स्क्लनर स्प्रेने, मुलायम कपडय़ाने साफ कराव्यात.



काचा साफ करण्यासाठी मायक्रो फायबर ळकवा मऊ सुती कपडय़ाचा वापर करवा.



लेन्स लनयलमत साफ कराव्यात. साफ न केल्यास त्यावर र्ूळ आलण घामाचा लचकट थर जमून
र्ूसर लदसायला लागेल.



गॉगल ळकवा चष्मा लावताना व काढताना िेमला र्रून काढावा. लेन्सला हात लागणार नाही
याची काळजी घ्या.



लेन्सवर काही लचकट ळकवा दाट डाग पडला असेल तर तो निाने िरवडू न काढण्याचा प्रयत्न
करू नका. त्यामुळे काचेवर चरे पडतील.



गॉगल, चष्मा त्यासाठी लमळणाऱ्या केसमध्ये ठे वावा.



बॅगेत ळकवा लििात ठे वल्याने त्याच्या दांडय़ा वाकून, काचाही िराब होतील.



केसमध्ये ठे वताना लेन्स वरच्या बाजूला येतील अिा पद्धतीने ठे वावा. उलटा करून ठे वल्यास
लेन्सवर चरे पडतील.



दांडय़ाचे स्कू पडल्यास ळकवा नोजपॅड लनघाल्यास त्वलरत बसवून घ्यावे. कारण त्यामुळे बॅलन्स
बदलतो व त्यामुळे पाहण्यास त्रास होतो.



गॉगल ळकवा चष्मा काढताना कर्ीही एका हाताने काढू नये. एका हाताने काढताना लहसका
बसल्याने अलाइन्मेंट लबघडू न िेम चेहऱ्यावर व्यवस्स्थत बसत नाही.



लेन्स साफ करण्यासाठी अमोलनया ळकवा अल्कोहाललक ग्लास स्क्लनरचा वापरू नये त्यामुळे
लेन्सचे कोळटग लनघून जाते. लेन्स स्क्लनर नसल्यास साध्या पाण्यात भांडय़ाचा साबण थोडासा
लवरघळवून हलक्या हाताने काचा साफ कराव्या व मायक्रोफायबर कपडय़ाने कोरडय़ा कराव्या.



आरामदायी ळकवा स्टाइल म्हणून बरे च जण चष्मा ळकवा गॉगल डोक्यावर लावतात. त्यामुळे
ईअरपीस ताणले जाऊन सैल होतात. लिवाय लेन्सला केसाचे तेल लागून लेन्स िराब होतात.



उन्हाळ्यात चष्मा ळकवा गॉगल कारमध्ये ठे वू नका, जास्त उष्णतेने लेन्सचे कोळटग उडू न जाते
आलण िेमची ठे वण लबघडते.
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करून बघावे असे काही - ३७ (आनंदी राहण्यासाठी)
१० ऑक्टोबर २०१५


आनंद हा मानलसक असतो. तो बाह्य़ गोष्टीत न िोर्ता आपल्यामध्ये िोर्ा.



प्रत्येक व्यक्तीची आनंदाची पलरभाषा वेगळी असते. त्याचा आदर करा.



जीवनात येणाऱ्या लहानसहान गोष्टींतून आनंद िोर्ण्याचा प्रयत्न करा.



सतत ताणािाली राहू न मानलसक संतुलन ढळू दे ऊ नका.



िेळ, करमणूक, गायन, पयधटन, नतधन, वाचन या गोष्टींसाठी थोडा वेळ द्या.



आपल्या दै नंलदन कामाचे गुलाम बनून जीवनातील आनंद उपभोगण्याची इच्छा संपू दे ऊ नका.



आपल्याकडे जे आहे त्यावर संतुष्ट राहा, कारण सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे घडत
नसतात.



आयुष्यात दु :ि, त्रास होतच असतो, त्यांचं प्रमाण कमी कसे करता येईल ते िोर्ून पाहा.
आयुष्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहा.



भलवष्यात होणाऱ्या बदलाची काळजी करत न बसता तो बदल स्वीकारण्याची तयारी करा.
भलवष्याच्या ळचतेने वतधमान लबघडू दे ऊ नका.



आपल्या आवडीच्या कामात व्यग्र राहा.



आपल्या दु :िाचे भांडवल न करता दु सऱ्याचे दु :ि जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. आपोआप तुमचे
दु :ि कमी होईल.



इतरांिी आपली तुलना ळकवा बरोबरी करत नलिबाला दोष न दे ता स्वत:ला भाग्यिाली समजून
जीवनाचा आनंद घ्या.



कुणाकडू नही फार अपेिा ठे वू नका म्हणजे अपेिाभंगाचं दु :ि होणार नाही.



आपल्या ळचता, आपले दु :ि आपल्यापुरते ठे वा, त्याचा बाऊ करू नका.



प्रत्येक गोष्टीत, प्रत्येक प्रसंगात, प्रत्येक िणाचा आनंद घ्या.



आपल्यात असलेल्या िमता ओळिा. स्वत:वर लवश्वास ठे वा. पलरणामाची ळचता न करता जे
कराल ते कायधिमतेने, मेहनतीने आलण आनंदाने करा.



ज्या गोष्टी आवडत नाहीत, त्याकडे दु लधि करा. इतरांच्या आनंदाने आनंदी व्हा.



आपल्या आयुष्यात होणाऱ्या चांगल्या, वाईट घटनांसाठी दु सऱ्याला जबाबदार र्रू नका.



जीवनात येऊन गेलेल्या आनंदी िणाचा बायोस्कोप मनात लफरता ठे वा.



नातेवाईक आलण लमत्रमंडळी यांच्याबरोबरचे संबर्
ं वाढलदवस, घरगुती समारं भ अिा
कायधक्रमांतून दृढ ठे वा.



आपली नेहमीची लदनचया बाजूला ठे वन
ू कर्ी कर्ी नेहमीपेिा वेगळे काही तरी करा.
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करून बघावे असे काही - ३७ (आनंदी राहण्यासाठी) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन
जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी



उदास वाटल्यास आपल्या आवडत्या व्यक्तीिी बोला ळकवा िांत लठकाणी ळकवा आपल्या
आवडत्या लठकाणी एक फेरी मारून या. संगीत ऐका, वाचन करा.
नेहमी उत्स्फूतध आलण टवटवीत राहा. हसत राहा. आनंदी राहा.
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करून बघावे असे काही - ३८ (सणासाठी िरेदी करताना)
24 ऑक्टोबर २०१५


िरे दीची पूवत
ध यारी करताना प्रथम आपले बजेट नक्की करावे. काय घ्यायचे आलण लकती पैसे
िचध करायचे याची योग्य सांगड घाला.



बजेट तयार झाल्यावर वस्तूंची यादी तयार करा. यादी करताना घरातील प्रत्येक सदस्याची गरज
लवचारात घ्या. त्यांचीही मदत घ्या म्हणजे कुठलीही उणीव राहू न जाणार नाही.



अंलतम यादी तयार झाल्यावर तुम्हाला बजेट आलण िरे दी करणार असलेल्या गोष्टींचा अंदाज
येईल. बजेट कमी असल्यास िॉटध ललस्ट करून बजेटची सांगड घालता यईल.



िरे दी करण्यापूवी आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूंची नेटवर ळकवा इतरांकडू न मालहती घ्या.
त्या वस्तूची ळकमत, गॅरंटी, गुणवत्ता, ब्रॅण्ड याची मालहती करून घ्या, दु कानातील वस्तूंबरोबर
त्याची पडताळणी करा. यामुळे वस्तू िरे दी करणे सोपे होईल.



सण, समारं भात कुणासाठी भेटवस्तू घेताना त्यांची आवड आलण त्या वस्तूचा त्यांना होणारा
उपयोग लिात घेऊन भेटवस्तू िरे दी करा.



सणाच्या आर्ी लडस्काउं ट, पे बॅक ऑफर, लगफ्ट वाऊचर, बाय १ गेट १ िी यासारख्या आकषधक
ऑफरमर्ून उगाचच जास्तीच्या वस्तू िरे दी केल्या जातात आलण जुना स्टॉक कमी लकमतीत
आपल्या गळ्यात पडतो. िक्यतो हे टाळावे.



सणाच्या काळात लरटे लसध, स्टोअसध, आऊटलेटस् यांच्याही ऑफसध असतात. मात्र त्यात
फसवणूक होऊ िकते. घासाघीस केल्यामुळे वस्तू स्वस्त लमळतील पण त्याची हमी दे ता येणार
नाही.



नेहमी िरे दी करताना ब्रॅण्डे ड वस्तू िरे दी कराव्यात. त्यातून वस्तूची गुणवत्ता, लवलवर्ता आलण
िात्री लमळते. िरे दीचे लबलही लमळते.



रस्त्यावर लावलेल्या दु कानात घासाघीस करून कमी लकमतीत घेतलेल्या वस्तूची िात्री दे ता
येत नाही. त्या हलक्या प्रतीच्या असल्याने लटकाऊपणाची िात्री नसते. म्हणून आपल्याला
घ्यायची वस्तू त्याचे मूल्य आलण गुणवत्ता पाहू न िरे दी करा.



सेलमर्ून वस्तू िरे दी करताना त्यावरील लेबल नीट तपासून पाहा. िाण्याच्या वस्तू असल्यास
त्यावरील एक्सपायरी डे ट तपासून पाहा.



सणासाठी लमठाई, चॉकलेट, ज्यूस, लबस्कीटस् यांची फॅलमली पॅक िरे दी करावीत ळकवा मोठी
पॅक िरे दी करावीत. िरे दी करताना लहान आलण मोठे पॅक याची तुलना करून पाहावे लकमतीत
लकती फरक आहे हे पाहू न त्याप्रमाणे िरे दी करावी. मुख्य म्हणजे एक्स्पायरी डे ट नीट तपासून
पाहावी.
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करून बघावे असे काही - ३८ (सणासाठी िरेदी करताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित
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िॉळपगला जाताना जास्त पैसे जवळ बाळगू नयेत. कारण गदीत हातसफाई करणारे असतात.
म्हणून भरपूर िरे दी करावयाची असेल तर क्रेलडट काडध चा वापर करावा.
तुमचा वेळ वाचवायचा असल्यास ऑनलाइन िॉळपगचाही पयाय तुम्हाला लनवडता येईल.
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जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही - ३९ (घराचे व्यवस्थापन)
३१ ऑक्टोबर २०१५


स्वयंपाकघरामध्ये कॅलेंडर आवजून
ध ठे वा, ज्यामुळे लतथीनुसार लदवस कळे ल. कुणाचा वाढलदवस,
सण, समारं भ, लग्नकायध याची नोंद तारिेनुसार घेता येईल आलण त्याप्रमाणे मलहन्याच्या कामाचे
लनयोजन करता येईल.



स्वयंपाकघरात लागणाऱ्या वस्तूंची मांडणी आलण रचना अिी असावी की ओटय़ापािी उभे
असताना भांडी, चहा-सािर, मीठ, पीठ, मसाले, फोडणीचे सालहत्य ळकवा सतत लागणारे
सामान एकाच लठकाणी उभे राहू न आपल्याला घेता येईल. लमक्सर ग्राइंडर, ब्लेंडर, ओव्हन
यांच्याही जागा ठरवून घ्याव्यात, म्हणजे उगाचच इकडे -लतकडे करत दमणूक होण्यापेिा
हालचाल कमी होऊन काम लवकर होईल.



कामांचा योग्य क्रम ठरवून वेळापत्रक तयार करा. वेळ वाया घालवू न दे ता आपल्या हातात
असलेल्या वेळेचा उपयोग करा. फोनवर बोलत असल्यास बोलता बोलता मोकळ्या असलेल्या
हाताने डायळनग टे बल, लकचन ओटा, अस्ताव्यस्त असलेले सामान आवरता येईल, टी.व्ही. बघता
बघता कपडय़ाच्या घडय़ा करणे, भाजी नीट करणे, ऑलफसला जाणाऱ्या असलात तर दु सऱ्या
लदविीची तयारी करणे म्हणजे कपडे , अक्
ॅ सेसरी, फाइल्स, नोटस् काढू न ठे वणे, इ. कामे करता
येतील.



आदल्या लदविी सकाळपासून करायच्या कामांची यादी तयार करून प्राथलमकतेने कोणते काम
करायचे हे ठरवून घ्या. ऑलफसमध्ये जात असाल तर तेथे गेल्यावर आर्ी कोणते काम करायचे
हेही ठरवून ठे वा. यादी तयार केली की त्या लहिोबाने कामाची आिणी करता येईल.



माझ्यालिवाय हे काम कोणी व्यवस्स्थत करू िकणार नाही असे म्हणत प्रत्येक काम आपल्याकडे
ओढू न घेऊ नका. घरातील कामात घरातील सवाना सहभागी करून घ्या. मुलांना त्यांच्या वस्तू
योग्य जागेवर ठे वण्यास सांगणे, प्रत्येकाने आपले बूट, चपला िूरॅकमध्ये ठे वायची सवय लावणे,
नाश्ता ळकवा जेवणाच्या वेळी पाण्याचे ग्लास भरणे, पदाथध टे बलावर आणून ठे वणे, िाऊन
झाल्यावर भांडी बेलसनमध्ये ठे वणे ही कामे वाटू न द्या, म्हणजे तुमच्यावर सगळा भार पडणार नाही.



घरातील सगळी लबले भरण्याचा एक लदवस नक्की करा. ऑनलाइन लबले भरण्याचा पयायही
वापरता येईल.



घरातील कपाटे साफ करणे, आणलेले वाणसामान भरून ठे वणे, डबे साफ करणे, बाथरूम आलण
टॉयलेटची सफाई, चादरी-पडदे बदलणे, ते र्ुणे या सवासाठी एक एक लदवस रािून ठे वा म्हणजे
एकाच लदविी सगळा भार पडणार नाही.
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मलहन्याचे बजेट तयार करून घरात असलेल्या वस्तू सोडू न गरजेपर
ु ते सामान भरा. सामान
भरताना मॉलमर्ून घेण्यापेिा होलसेल माकेटमर्ून िरे दी केल्यास स्वस्त व चांगल्या प्रतीचा
माल लमळे ल.



घरात साचलेले रद्दीसामान, कपडे , चपला, बाटल्या, पेपर वेळच्या वेळी काढू न टाका. म्हणजे
घरातील जागाही अडणार नाही आलण पाल, झुरळ, मुंग्या यांचाही त्रास होणार नाही.



आपल्या कामाचा आलण दमणुकीचा राग घरातील सदस्यांवर काढू नका. आपल्या कुटु ं बातील
व्यक्तींच्या आवडी-लनवडीची दिल घ्या. मुलांसाठी वेळ दे णे, त्यांना संस्कार दे णे, त्यांचा अभ्यास
याकडे लि द्या. सुटीच्या लदविी लफरायला जाणे, लसनेमा पाहणे, नाटक पाहणे, हॉटे ळलग
यांसारिे वेगळे प्लॅळनग करा. नात्यातला ताजेपणा लटकवून ठे वा.
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करून बघावे असे काही - ४० (घरगुती गॅस वापरताना)
१४ नोव्हेंबर २०१५
िोलीचे िेत्रफळ १० चौरस मीटर असल्यास दोन लसलेंडर ठे वण्यास हरकत नाही. दु सरा लसलेंडर बंद
जागेत ठे ऊ नये. अन्यथा एका िोलीत दोन लसलेंडर ठे ऊ नयेत. तसेच तळाकडू न आलण वरच्या बाजूने
हवा िेळती राहील असे पाहावे.


गॅस एजन्सीकडू न जेव्हा लसलेंडर येतो तेव्हा त्यावरील एक्सपायरी डे ट तपासून घ्यावी.



पीएनजी गॅस हवेपि
े ा हलका असल्याने गळती झाली तर तो हवेत लमसळू न जातो. परं तु एलपीजी
गॅस हवेपि
े ा जड असल्याने तो घरात साठू न राहातो. एलपीजी गॅस असल्यास घरात हवा िेळती
असावी.



लसलेंडर नेहमी सरळ उभा ठे वावा. आडवा पाडू न ठे वू नये. एकदा लसलेंडर जागेवर ठे वल्यास
सारिा आत-बाहेर िेचू नये.



लसलेंडर कोरडय़ा आलण थंड जागी ठे वावा. िेगडी, स्टोव्ह, रॉकेलच्या डब्याजवळ ठे ऊ नये.



लसलेंडरच्या जवळपास लहटर, ओव्हन, लिज यासारिी उष्णता लनमाण करणारी उपकरणे ठे ऊ
नयेत.



लवजेचे वालयरग, बटणे, प्लग पॉइंट यापासून लसलेंडरचे अप्लायन्स एक मीटर लांब असावे.



स्वयंपाकाची गरम भांडी, तवा यांचा स्पिध रबरी नळीला होणार नाही याची काळजी घ्यावी.



स्वयंपाक करताना पदाथध उतू जाऊन िेगडीच्या बनधरवर सांडणार नाही याची काळजी घ्यावी.



अर्ूनमर्ून टु थब्रिच्या साह्य़ाने बनधर साफ करावे. िेगडीच्या बटणाला िरकटे हात लावू नयेत.
बटणाच्या भोवती लचकटपणा साचून गॅस चालू करणे ळकवा बंद करणे यात अडथळा येतो. त्यामुळे
वेळोवेळी बटण साफ करणे गरजेचे आहे.



लसलेंडर आलण गॅस िेगडी यांना जोडणाऱ्या रबरी नळीवर लचरा लदसू लागल्यास ती एजन्सीच्या
माणसाला सांगून ताबडतोब बदलावी.



रे ग्युलेटर नॉझल व अप्लायन्स नॉझल एकाच मापाची असल्याची िात्री लडलरकडू न करून
घ्यावी.



रात्री काम संपल्यावर ळकवा बाहेर जाताना लसलेंडरची कॅप लफरवून गॅस बंद करावा.



गॅसवर काही काम करत नसताना जर गॅसचा वास येऊ लागला तर प्रथम लिडक्या व दारे उघडी
करावी. िेगडीची बटणे बंद असल्याची िात्री करून घ्यावी. लसलेंडरची कॅप लफरवून गॅस बंद
करावा. घरात लनरांजन, मेणबत्ती पेटत असल्यात ती लवझवावी. एजन्सीला त्वरीत फोन करुन
दु रुस्ती करून घ्यावी.
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दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी



आगीसारिी भयानक घटना घडल्यास १०१ या टोल िी क्रमांकावर अस्ग्निमन दलाला फोन
करावा. ळकवा २३०६१११ या थेट क्रमांकावर अथवा २३०८५९९१९२/९४ या क्रमांकावर
कंट्रोलरूमिी संपकध करून आगीबाबत मालहती द्यावी.



फोनवर तुमचे नाव, पत्ता, दू रध्वनी क्रमांक आलण जवळपासचे महत्त्वाचे लठकाण आलण रस्त्याचे
नाव सांगावे.



तुमचा फोन झाल्याबरोबर पडताळणीसाठी अस्ग्निमन केंद्रातून उलट फोन येतो तो फोन त्वलरत
घेणे आवश्यक आहे. तसा तो घेतला गेला नाही तर फेक कॉल म्हणून दु लधि होण्याची िक्यता
आहे.
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करून बघावे असे काही – ४० (नॉनस्स्टक भांडय़ांची स्वच्छता)
21 नोव्हेंबर २०१५


लसरॅ लमक, स्टोनलाइन, ग्रॅनाइड व इतर नॉनस्स्टक भांडी लदसायला मनमोहक व आकषधक
असतात. तसेच स्वयंपाक करण्यास सोईची व साफ करण्यास सहज सुलभ असतात. या भांडय़ात
कमी तेलात स्वयंपाक करता येतो व तापमान सवधत्र सारिे असल्याने पदाथधही लवकर लिजतो.



यातील बरीचिी भांडी १८० अंि सेस्ल्सयसला ओव्हनमध्येही वापरता येतात.



भांडी वापरताना साबणाच्या कोमट पाण्याने र्ुऊन व कोरडे करून गॅसवर ठे वावे. ही भांडी जास्त
तापमानावर ठे वू नयेत.



या भांडय़ात अमोलनया, स्व्हनेगर, ळलबू, फळांचा रस, टोमॅटो सॉस अिा अल्कली पदाथाचा वापर
करू नये.



ही भांडी गरम असताना साफ करू नये. गरम भांडय़ावर पाणी पडल्यास भांडय़ाच्या कोळटगवर
(टे फ्लॉन) त्याचा पलरणाम होऊन ते लनघून जाण्याची िक्यता असते.



भांडी लगेचच साफ करणार नसल्यास थोडी थंड झाल्यावर त्यात पाणी घालून ठे वावे म्हणजे
तेलाचा लचकटपणा पकडणार नाही.



नॉनस्स्टक भांडी कर्ीही िसिसून घासू नयेत. त्याचे कोळटग लनघून जाते.



नॉनस्स्टक भांडय़ात अन्न लिजवताना लाकडाच्या चमच्याचा वापर करावा.



भांडी साफ करण्यासाठी सोडायुक्त साबण, ब्लीच, तारे चा स्क्रबर यांचा वापर करू नये. यासाठी
स्पंज, नायलॉन स्क्रबर, ललस्क्वड सोप आलण कोमट पाणी याचा वापर करावा.



भांडी र्ुऊन झाली की स्वच्छ पुसन
ू कोरडी करावी.



भांडे नेहमी कोरडे करून गॅसवर ठे वावे. भांडे व्यवस्स्थत गरम झाल्यावर नंतर त्यात तेल घालावे.



नॉनस्स्टक भांडी लटकवून ठे वावी ळकवा प्रत्येक भांडय़ामध्ये कपडा टाकून एकावर एक ठे वावी.



इतर भांडय़ांबरोबर नॉनस्स्टक भांडी ठे वल्यास त्या भांडय़ांच्या घषधणाने त्यावरील कोळटग लनघून
जाण्याची िक्यता असते आलण लजथे कोळटग लनघाले आहे त्या जागी पदाथध भांडय़ाला लचकटू न
राहतो.



भांडय़ात तेलाचा लचकटपणा जास्त रालहल्यास त्यात पाणी व थोडी लडटध जट पावडर घालून
उकळा. थोडय़ा वेळाने ते पाणी काढू न टाकून नेहमीप्रमाणे स्वच्छ करून घ्या.



गरम साबणाच्या कोमट पाण्यात मऊ कपडा बुडवून त्याने नॉनस्स्टक भांडी स्वच्छ करून घ्या.
नंतर स्वच्छ पाण्यात लवसळू न पुसन
ू ठे वा.

संकलक : mandarp02@gmail.com

पष्ृ ठ क्रं. 47

संकलक: mandarp02@gmail.com

संकलक: mandarp02@gmail.com

करून बघावे असे काही – ४० (नॉनस्स्टक भांडय़ांची स्वच्छता) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग)

प्रकालित दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही – ४१ (एकल पालकत्व लनभावताना)
३० नोव्हेंबर २०१५
1. एकटय़ा पालकाने मुलांना सांभाळताना सवधप्रथम आपण एकटे असल्याची भावना आपल्या
मनातून काढू न टाकावी.
2. आपले लि मुलांभोवती केंलद्रत करा. त्यांना आनंदी ठे वा. त्यांना असाह्यतेची ळकवा एकटे पणाची
जाणीव होऊ दे ऊ नका.
3. त्यांचा अभ्यास घेणे, त्यांच्या दं गामस्तीत सहभागी होणे, सुट्टीमध्ये त्यांच्याबरोबर बाहेर जाणे हे
सगळे न कंटाळता ळकवा न लचडता करा.
4. आपल्या मुलांचे घरातील वागणे, िाळे तील वतधणक
ू , स्कूलबसमर्ील लमत्रांिी वागणे, िेजारच्या
लोकांिी वागणे, नातेवाईकांिी वागणे यावर लि ठे वा. त्यांची मन:स्स्थती समजून घेण्याचा प्रयत्न
करा.
5. कर्ी कर्ी मुलांना मामा-माविी, आजी-आजोबा, इतर नातेवाईक, लमत्र-मैलत्रणींकडे घेऊन जा.
त्यांनाही आपल्या घरी बोलवा. त्यांच्याबरोबर सहलीला जा. मुलं कायम आनंदात रहायला
हवीत.
6. मुलांना सहलीला घेऊन जाताना माहीत असलेल्या लठकाणी ळकवा आपल्या संपकातील
व्यक्तींनी सांलगतलेल्या लठकाणांची लनवड करा. त्या भागाची, तेथील राहण्याच्या व्यवस्थेची,
सोयीसुलवर्ांची, प्रवास, प्रेिणीय स्थळे याची नीट मालहती करून घ्या. म्हणजे तेथे गेल्यावर गोंर्ळ
उडणार नाही.
7. मुलांना घेऊन एकटय़ाने लांबचा प्रवास करावयाचा असल्यास प्रवासी कंपनीची लनवड करा. अिा
काही ट्रॅव्हल एजन्सीज आहेत की ज्या ळसगल पेरेंटसाठीही टू र लनयोलजत करतात.
8. परदे िांत प्रवासाला जाणार असल्यास स्वत:चा व मुला/मुलीचा पासपोटध अपडे ट करून घ्या.
लवभक्त ळकवा घटस्फोटाचा िटला न्यायालयात सुरू असेल ळकवा मुला/मुलीचा ताबा
तुमच्याकडे असेल तर कायदे िीर प्रलक्रया पूणध करा म्हणजे परदे िात ळकवा तपासणी करताना
त्रास होणार नाही. तसेच मूल दत्तक असेल तर त्यासंबर्
ं ीची कागदपत्रेही जवळ बाळगावीत.
9. प्रवासाला जाताना मुला/मुलीचा नुकताच काढलेला फोटो सोबत घ्या. नाव व घरचा, िाळे चा
पत्ता असलेले काडध स्वत:चा ळकवा जवळच्या व्यक्तीच्या मोबाइल क्रमांकासह मुला/मुलीला
दे ऊन ठे वा.
10. स्वत:ला ळकवा मुला/मुलीला काही िारीलरक त्रास असल्यास योग्य ती औषर्े ळकवा वैद्यकीय
मालहतीपत्र जवळ ठे वा.
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करून बघावे असे काही – ४१ (एकल पालकत्व लनभावताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग)

प्रकालित दैनंलदन जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

11. प्रवासात त्रासदायक होईल इतके सामान सोबत घेऊ नका. सामान घेताना बॅग-पॅक ळकवा
ट्रॉलीचा वापर करा म्हणजे वेळ पडल्यास मुलंही ते उचलू िकतील.
12. प्रवासात योग्य त्या कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत हॅन्डबॅगेत ठे वा. मूळ कागदपत्रेही सोबत ठे वा.
13. तुम्ही जाणार असलेल्या लठकाणाच्या मुक्कामाची मालहती व मोबाइल क्रमांक आपल्या जवळच्या
व्यक्तीकडे दे ऊन ठे वा.
14. अचानक काही समस्या आल्यास कसे वागावे, कोणाची मदत घ्यावी यासंबर्
ं ीची मालहती मुलांना
दे ऊन ठे वा.
15. प्रवासात िरे दी लवचारपूवक
ध करा. घेतलेली वस्तू इकडे आल्यावर िराब लनघाल्यास पैसे
अक्कलिाती जातात. तेथील आठवण म्हणून एिादी लविेष वस्तू घेता येईल. मुलांनाही याबाबत
आर्ीच सूचना द्या म्हणजे ती हट्ट करणार नाहीत.
16. स्स्वळमगपूल, राईडस, वॉटरगेम्स यातील र्ोके लिात घेऊन काळजी घ्या आलण मुलांनाही या
र्ोक्याची सूचना दे ऊन ठे वा.
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करून बघावे असे काही – ४१ (एकल पालकत्व लनभावताना) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग)

सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही – ४१ (गुत
ं वणूक)
०६ लडसेंबर २०१५


प्रथमच गुंतवणुकीसंबर्
ं ी लवचार करत असाल तर आर्ी बँकेत बचत िाते , लरकळरग िाते उघडा.
फार नफा लमळाला नाही तरी बचतीची सवय लागेल.



बचत िात्यातील रक्कम हवी तेव्हा काढता ळकवा भरता येते तर गुंतवणूक केलेली रक्कम मुदत
संपल्यावर लमळते.



गुंतवणूक ही अलर्क काळाकलरता असते. भलवष्यातील तरतुदीसाठी बचतीच्या पैिाची गुंतवणूक
वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून करता येते.



गुंतवणूक करणे एक प्रकारची जोिीम असली तरी ही जोिीम कमी व्हावी म्हणून एकाच लठकाणी
गुंतवणूक न करता वेगवेगळ्या लठकाणी गुंतवणूक करणे योग्य ठरे ल.



माहीत नसलेल्या कोणत्याही योजनेत जास्त फायदा लमळतो म्हणून पैसे गुंतवू नयेत.



आर्नथक गुंतवणूक करण्यापूवी प्रथम आर्नथक सल्लागाराची मदत घ्या.



गुंतवणूक सरकारी कंपन्यांचे िेअर, लवमा योजना, लरयल इस्टे ट, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, सोने
यांमध्ये करता येईल.



सरकारी कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक फायदे िीर ठरते. ओएनजीसी, टाटा कन्सल्टन्सी,
भारतीय हेवी इलेस्क्ट्रकल्स, आयटीसी, एलआयसी, स्टे ट बँक ऑफ इंलडया आदी िेअसधमध्ये
बाजारातील तेजी-मंदी बघून गुंतवणूक करता येते.



लफक्स लडपॉलझटमध्ये केलेली गुंतवणूक जोिमीची नाही. एफडीमध्ये गुंतवणूक करताना तुम्हाला
या रकमेची गरज केव्हा लागेल ते लिात घेऊन ती रक्कम लकती कालावर्ीसाठी लफक्स करायची
हे ठरवा. मुदतीपूवी एफडी मोडल्यास पूणध रक्कम लमळत नाही.



सोन्यामध्ये गुंतवणूक करताना दालगने घेण्यापेिा नाणी, चीप, लबस्कीट घेणे सोयीचे ठरे ल.



लवमा पॉललसी घेताना मुलांच्या नावावर पॉललसी घेणे योग्य ठरे ल. मुलांच्या भलवतव्यासाठी हे पैसे
उपयोगी पडतात लिवाय आयकरात सवलतही लमळते.



पीपीएफमध्ये केलेली गुंतवणूक फायदे िीर व करमुक्त आहे. पीपीएफमध्ये पती-पत्नी, मुले यांची
वेगवेगळी िाती उघडता येतात. हे िाते भारतातील कोणत्याही पोस्ट ऑलफसमध्ये ळकवा स्टे ट
बँक ऑफ इंलडयामध्ये उघडता येते.



आपण आयकर दाते असल्यास व आय करात सवलत लमळणार असेल तर भारत सरकारच्या
नव्या पेन्िन स्कीम योजनेत गुंतवणूक करता येईल.



नोकरीचे पैसे हातात आल्यावर आपली स्वप्ने पूणध करता करता आपले भलवष्य आलण लनवृत्तीचा
काळही सुिाचा व्हावा यासाठी आर्नथक लनयोजन करणे ही काळाची गरज आहे , हे लिात ठे वा.
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करून बघावे असे काही – ४१ (गुंतवणूक) - सुनंदा घोलप व उषा वसंत लललित व दैलनक लोकसत्ता (चतुरंग) प्रकालित दैनंलदन जीवनात

जीवनात सवाना उपयुक्त ठरणाऱ्या व करून पहाव्यात अश्या सोप्या घरगुती गोष्टी

करून बघावे असे काही – ४२ (घर घेताना..)
१२ लडसेंबर २०१५


घर घेण्यापूवी जाणून घ्या की हे घर आपल्या गरजा पूणध करणारे आहे का? त्यातील िोल्यांची
संख्या लकती आहे ? हॉल, स्वयंपाकघर, ियनकि, मुलांची िोली िौचालयासह आहे का?
िोल्यांचा आकार कसा आहे ? लकतव्या मजल्यावर आहे, पाण्याची व लवजेची व्यवस्था किी आहे.



घरात सूयप्र
ध काि येतो का, िुद्ध हवेसाठी क्रॉस व्हेंलटलेिन आहे का हे तपासून पाहा.



लबल्डरकडू न नवीनच घर घेणार असाल तर त्याला सांगून बांर्काम सुरू असताना हवे तसे बदल
करू िकता. जर सोसायटीत घर घेणार असाल तर घरात आवश्यक असणाऱ्या कोणत्या गोष्टी
कराव्या लागतील, त्यासाठी लकती जास्तीचा िचध करावा लागणार याचा अंदाज घ्या.



घर घेण्यापूवी आजूबाजूचा पलरसर पाहू न घ्या. आसपासचे वातावरण कसे आहे , सभोवती प्रदू षण
आहे का? पाकधची सोय आहे का हे पाहू न घ्या.



घरापासून कायालय, मुलांच्या िाळा, रे ल्वे स्टे िन, येथे जाण्यासाठी सोयीस्कर अिी वाहतुकीची
सोय आहे का? माकेट घराजवळ आहे का? या गोष्टी पाहू न घ्या.



घराचा ताबा घेताना लिडक्या, दारे , नळ, कडय़ा, फ्लि, रं ग, टाइल्स ळकवा फ्लोळरग व्यवस्स्थत
आहे का हे तपासून पाहा.



सोसायटीतील घर लवकणाऱ्या सदस्याला सोसायटीकडू न िेअर सर्नटलफकेट लमळते , ते
सर्नटलफकेट मागून घ्या.



सोसायटीत घर घ्यायचे असल्यास सोसायटीकडे एनओसीची मागणी करा. त्यामुळे घर
लवकणारा लडफॉल्टर आहे की नाही हे कळू िकेल. एनओसी आलण िेअर सर्नटलफकेट
लमळाल्यालिवाय पुढील व्यवहार करू नका.



लबल्डरकडू न घर घेणार असल्यास ते रे लसडे न्िीयल झोनमध्ये आहे का याची िात्री करून घ्या.



जागेचा मालकी हक्क कोणाकडे आहे याची िहालनिा करून घ्या. बऱ्याचदा व्यवहार िोटी
कागदपत्रे बनवून केला जातो, यासाठी सावर्ानता म्हणून सेल डीड पाहू नच पुढचे पाऊल
उचलावे.



डे व्हलपरकडू न प्रॉपटी ट्रान्सफरची कागदपत्रे तपासून घ्यावीत.



डे व्हलपरला तेथे बांर्काम करण्याची परवानगी लमळाली आहे का, याची मालहती करून घ्या.



डे व्हलपरकडे सवध स्क्लअरन्स कागदपत्रांची मागणी करा. डे व्हलपरने नकार लदल्यास संबलं र्त
लवभागाकडू न मालहती लमळवा. बांर्कामाचा नकािा मंजूर झाला की नाही याचीही मालहती करून
घ्या.
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बांर्काम सुरू असताना सवध लवभागांकडू न स्क्लअरन्स आवश्यक असते. डे व्हलपर ती मालहती दे त
नसेल तर त्या लठकाणी गुंतवणूक करू नये.



ज्या लठकाणी आपण गुंतवणूक करणार तेथे टाऊन प्लॅळनगची परवानगी आहे की नाही हे कळणे
महत्त्वाचे आहे.



बांर्काम पूणध झाल्यावर डे व्हलपरकडे कंस्प्लिन सर्नटलफकेट व ऑक्युपन्े सी सर्नटलफकेटची
मागणी आवश्य करावी.
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करून बघावे असे काही – ४३ (घरासाठी कजध घेताय..)
१९ लडसेंबर २०१५


घरासाठी कजध घेऊन घर घेणे ही प्रॉपटीत केलेली गुंतवणूकच आहे. यामुळे आपल्याला घर
लमळे ल व घराची ळकमत वाढत जाईल.



घरकजध घेण्यापूवी बँक आलण इतर हौळसग फायनान्स कंपनीच्या अटी तपासून घ्या.



बँकेतून कजध घेताना बँकेने काही लनयम केले आहेत. तुम्ही जर त्यांच्या लनयमात बसत असलात
तर ताबडतोब कजध लमळू िकेल, परं तु हे तुम्हाला लमळणाऱ्या वेतनावर अवलंबन
ू असेल.



घरकजाची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीचे क्रेलडट लरपोटध बँकेकडू न तपासले जातात. जर
कजधर्ारकाचा कजध चुकवण्याचा जुना रे कॉडध व्यवस्स्थत नसेल तर कजध लमळणे कठीण होते ळकवा
अलर्क व्याजदर लावून कजध लमळू िकते.



कजाचा कालावर्ी लजतका जास्त असेल लततके जास्त कजध लमळू िकते. कारण जास्त कजावर
भरावा लागणारा मालसक हप्ता कमी भरावा लागतो. कजाचा कालावर्ी कमी करावयाचा
असल्यास आलण बँकेने परवानगी लदल्यास आपले नातेवाईक (आई-वडील, पत्नी, मुल,े भावंडे)
आलण स्वत:चे उत्पन्न लमळू न एकत्र कजध कमी कालावर्ीसाठी लमळू िकते.



तुम्ही पूवी कजध घेतले असल्यास त्या कजाच्या परताव्याचा पुरावा बँकेला द्यावा लागतो ळकवा
कजध घेतले नसल्यास परं तु तुमच्याकडे क्रेलडट काडध असल्यास त्याच्या लरपेमेंटची मालहती बँकेला
द्यावी लागते.



तुमचे क्रेलडट काडध आलण पूवी घेतलेल्या कजाच्या लरपेमेंटमध्ये लवसंगती आढळल्यास बँक कजध
नाकारू िकते.



तुम्ही बँकेचे लवश्वसनीय आलण जुने िातेर्ारक असल्यास, आपले क्रेलडट काडध लरपेमेंट रे कॉडध
समार्ानकारक असल्यास तुम्हाला इतरांपेिा लवकर कजध लमळू िकते. तुमचे क्रेलडट काडध लबल
रे कॉडध व इतर दे ण्या-घेण्याचा बँकेद्वारा होणारा व्यवहार योग्य असल्यास तुम्हाला स्वस्त कजध
लमळू िकेल.



वेतनर्ारकाला त्याच्या वेतनाच्या चौपट तर व्यावसालयकांना त्यांच्या वार्नषक उत्पन्नाच्या सातपट
कजध लमळू िकते.
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करून बघावे असे काही – ४४ (लनरोगी राहण्यासाठी)
२६ लडसेंबर २०१५


बदलत्या जीवनिैलीत आपण नैसर्नगक वागणे लवसरून कृलत्रमपणे वागत राहतो. तसे न करता
सहज आलण नैसर्नगकपणे वागा.



आपली िरीर यंत्रणा नैसर्नगक आहे. त्यामुळे आपले िरीर जेव्हा काही सूचना, इिारे दे ते तेव्हा
त्यांचे पालन करा.



झोप आली तर लगेच झोपा. कारण झोप ही िरीराची प्राकृलतक लक्रया आहे. झोपेमुळे िरीराला
लवश्रांती लमळते. रात्री वेळेत न झोपल्यास ळकवा जागरण झाल्यास दु सरा लदवस आळसात जातो.
कामाच्या लठकाणी अवेळी डु लक्या येऊ लागतात, कामावर पलरणाम होऊन कामात चुका होतात.



झोप पूणध होऊन जाग आली असेल तर अंथरुणावर उगाचच लोळत राहू नका.



िौच ळकवा लघवीचा वेग अडवून र्रू नका. त्याचे त्वलरत लवसजधन करून टाका. मललवसजधन
योग्य प्रकारे झाले नाही तर बेचन
ै ी वाढू न गॅसही वाढतो. पोट ताठरल्यासारिे होऊन बेचन
ै ी
वाढते.



घराबाहेर जायचे आहे आलण बाहे र गेल्यावर गडबड नको म्हणून िौच-लघवीचा वेग आला
नसतानाही आपण कंु थून मल-मूत्र लवसजधनाचा प्रयत्न करतो. अिा वेळी जोर-जबरदस्तीने मल
बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात गुदद्वाराच्या त्वचेला जिम होऊ िकते.



वारं वार िौचास होत असल्यास त्याची कारणे िोर्ा. ताण, भीती, अलत काळजी करणे यामुळे,
सतत लफरतीची नोकरी असेल तर, लनरलनराळ्या लठकाणचे पाणी लपण्याने, मसालेदार ळकवा लिळे
अन्न िाल्ल्याने िौचाची भावना होते.



भूक लागली तर त्वलरत िा. िरीराला आवश्यक असणारी िक्ती अन्नातून लमळते. भुकेच्या वेळी
जेवलो नाही तर डोके दु िणे , चक्कर येणे, थकवा वाटणे, घिात जळजळणे, लपत्त वाढणे हे
लवकार होतात. पोट भरले असेल तर िाणे थांबवा. आवडते म्हणून जास्तही िाऊ नका. त्यामुळे
िरीराला जडत्व येते , अपचन होते ळकवा उलटी होते. भूक लागली नसेल तर अलजबात िाऊ
नका.



तहान लागली तर लगेच पाणी प्या. पाणी घटाघटा न लपता घोटाघोटाने प्या. उन्हात लफरून
आल्यानंतर, व्यायाम ळकवा िारीलरक श्रम केल्यानंतर, गरम जेवण जेवल्यानंतर, दू र्
प्यायल्यानंतर, फळे िाल्ल्यानंतर लगेचच पाणी लपऊ नये.



जांभई आली तर अवरोर् न करता कडकडू न जांभई द्या.



ळिक आली ळकवा ढे कर आल्यास अडवून र्रू नका. ळिकताना डाव्या ळकवा उजव्या बाजूला मान
करून ळिका. समोरच्या बाजूने जोरात ळिक दे ताना मानेला, िांद्याला लहसका बसतो.
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बैठय़ा जीवनिैलीत गॅस होणे वा वायू र्रणे स्वाभालवक आहे. ही एक नैसर्नगक लक्रया आहे. यामुळे
गॅसचा अवरोर् न करता गॅस लनवारण करणे केव्हाही चांगले. गॅस कोंडू न रालहल्यास लनरलनराळ्या
लठकाणी वेदना सुरू होतात. छातीत, पाठीत भरून येते. श्वास लागतो आलण काल्पलनक भीतीने
मन:स्वास्थ लबघडते.



डोकेदु िी ही मोठी समस्या आहे. अगदी लहान मुलेही डोके दु िण्याची तक्रार करीत असतात.
डोके दु िले की वेदनािामक गोळी न घेता त्याचे कारण िोर्ा. डोके उष्णतेने दु िते , थंडीमुळे
दु िते, सदीमुळे दु िते, वातामुळे दु िते, अलत कामामुळे दु िते, भुकेमुळे दु िते, गडबड-गोंगाटाने
दु िते, पोट फुगल्याने दु िते , लपत्त झाल्यामुळे दु िते , झोप अपुरी झाल्यामुळे दु िते की मानलसक
ताणामुळे दु िते हे जाणून घेऊन त्याप्रमाणे उपचार करा.



अंगाला कंड सुटणे ही समस्याही वातावरणातील बदलामुळे वाढू लागली आहे. त्वचेला िाज
किामुळे येतेय हे आर्ी समजून घ्या. थंडीत त्वचा िुष्क होते त्यामुळे कंड सुटते. अंगावर लपत्त
उठल्याने िाज येते, उन्हाळ्यात सूयाच्या ते ज लकरणांनी त्वचेवर अॅलजी येऊन िाज येते, काही
वेळा िाद्यपदाथामुळे िाज येते. पाळीव प्राण्यांच्या संपकात आल्यास िाज येते. मादक
पदाथाच्या सेवनाने िाज येते , अंगाचा साबण ळकवा सौंदयध प्रसार्न बदलल्यामुळे िाज येते.
िाज किामुळे येते हे पाहू न योग्य उपाय करा. जास्तीत जास्त पाणी ळकवा सरबत यासारख्या
द्रवपदाथाचे सेवन करा.



िरीर व मन तरतरीत ठे वण्यासाठी आळोिेलपळोिे दे त िरीर सैल करा. काम करून आलेला
थकवा, झोपेतून उठल्यावर आळसावलेले िरीर, एकाच लठकाणी बसून काम करताना जिडू न
गेलेले िरीर ळकवा काही काम नाही म्हणून आलेला कंटाळा घालवायचा असेल तर लदवसातून
लनदान ३-४ वेळा तरी उभे राहू न मस्तपैकी आळोिेलपळोिे दे ऊन आळस काढू न ताजेतवाने व्हा.



िरीरावर दाब येईल असे घट्ट, तंग कपडे वापरू नका. घट्ट कपडय़ाने रक्तालभसरण व श्वासोच्छ्वास
सुरळीत होण्यास अडथळा लनमाण होतो, लजथे कपडा काचला जातो तेथील त्वचा काळी होते.



स्वत: स्वत:ला ओळिा, स्वत:ची काळजी घ्या, स्वत:िी बोला, हे आपल्या आरोग्यािी संबलं र्त
आहे आलण आपल्या स्वास््यासाठी आवश्यक आहे.



िरीराकडू न येणाऱ्या नैसर्नगक सूचनांचा अनादर केल्यास िारीलरक पीडा सुरू होऊन िीणता
येते. यापुढे लनरोगी आलण स्वास््यपूणध राहण्यासाठी िरीराच्या हाका ऐका आलण आजाराला लांब
ठे वा. नवीन वषांच्या िुभच्े छा!

(सदर समाप्त)
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