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सादर करीत आहे

चटकदार चटणी
लेखिका : राजेश्री श िंपी, सुजाता चव्हाण

चटकदार चटणी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपणू च समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.

चटकदार चटणी
लेहिका : राजेश्री श िंपी, सुजाता चव्हाण
ई-मेल: aap11588@yahoo.com
या पुस्िकािील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा
नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास
कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे

िाऊ आनिंदे - चटकदार चटणी

राजेश्री शशिंपी

सुजािा चव्िाण

र्नोगि

पानाच्या डाव्या बाजूची शान र्ाढर्णारी, जेर्णाला चर्दार बनर्णारी चटणी आपल्या जीभेला
बरोबर चर् आणिे. नाश्त्याबरोबर पण िी िर्ीच असिे. िर अशाच कािी पारिं पाररक, कािी
नव्या पद्धिीच्या चटण्यािंची पाककृ िी एकहत्रिपणे या हर्शेषािंकाि देि आिोि.

राजेश्री शशिंपी

सुजािा चव्िाण

अर्पण र्त्रिका
आम्हाला र्ाककला त्रिकवणार्या आमच्या आईस प्रेमर्ूवपक अर्प ण.

प्रस्िार्ना
पानाच्या डार्ीकडू न..... ‘आनिंदे िाऊ घालणे’ आहण ‘िाऊ आनिंदे’ या दोन्िी क्रिया र्ित्त्र्ाच्या. त्याि
चहर्ष्ट आहण चर्दार पदार्व ... पौहष्टकिा सािंभाळि ककिं बहुना र्ाढर्ि ... बनर्िे िी पाककला हन पाकशास्त्र हनपुण
सुगरण. त्या िािाची चर् त्या त्या पदार्ावि उिरल्याचार्ून रिाि नािी. पानािील प्रत्येक पदार्व र्ित्त्र्ाचा. र्ुख्य
पदार्ावबरोबरच उजर्ी-डार्ीकडील पदार्व भोजनास स्र्ाद देिाि.
रसनेस िृप्त करणार्या भोजनाच्या चर्ीला अहधक चटकदार बनर्िाि त्या पानाच्या डाव्या बाजूच्या
चटण्या! साग्रसिंगीि जेर्णापासून िे साध्या जेर्णापयंि सार्याच जेर्णाची रुची र्ाढहर्णार्या या चटण्यािंची चर्
जीभेर्र पोटभर जेर्णानिंिरिी रेंगाळिे.
डाव्या बाजूला आपल्याकडे र्ित्त्र् र्ेगळे आिे. कोणी कािी म्िणो... एिाद्या गोष्टीि कु णी डार्े उजर्े
करिाि. त्याि उगाच डाव्यािंना ’डार्े’ सर्जले जािे. डाव्यािंची दुहनया र्ेगळी... म्िणून सारेच डार्े, ‘डार्े’
असिािच असे नािी! राजकीय डाव्यािंची बाब र्ेगळी. िो आपला हर्षय नािी. आहण राजकारणाि कोणाला

डार्े-उजर्े करार्े असेिी कािी नािी!
पण डाव्या बाजूस जास्ि र्ित्त्र् आिे. अगदी शरीरशास्त्राििी शरीराच्या उजव्या बाजूस डार्ा र्ेंदू
किं ट्रोल करिो...आहण पहिराजाच्या र्ार्ािंगी असणारी भायाव त्याला हिकडू नच किं ट्रोल करि असिे! र्ोडक्याि
काय डार्ी बाजू र्ित्त्र्ाची! िर आपले सर्ोर र्ाढलेले पूणवब्रह्माचे िाट यास अपर्ाद कसे असेल?
या पानार्रील डार्ीकडच्या हर्हर्ध प्रकारच्या चटण्यािंच्या पाककलाकृ िी घेऊन िा ’िाऊ आनिंदे’ चा
चटकदार सहचत्र भाग राजेश्री शशिंपी आहण डॉ. सुजािा चव्िाण या सुगरण लेहिकाद्वयींनी सादर के ला आिे.
पहिल्या भागािील पाककलाकृ िी निंिर या भागाचेिी हर्शेष स्र्ागि आिे.

डॉ. हनिीन र्ोरे (लेिक र् श्वसनरोगिज्ञ)

चटकदार चटणी

१.

टोर्ॅटो िजूर चटणी
टोर्ॅटो - ४ बाररक हचरुन
िजूर - ५-६ हचरुन
आर्चूर पार्डर, हििट प्रत्येकी - २ टी.स्पून
र्ीठ, जीरे , बहडशेप, र्ोिरी, गूळ, र्ेर्ी दाणे –
प्रत्येकी १ टीस्पून
िेल - ३ टे. स्पून
शििंग - १/२ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - ३ बाररक हचरुन.
िेलाि र्ोिरी, जीरे , बहडशेप, र्ेर्ी दाणे टाकू न
िडिडल्यार्र शििंग र् िळद टाकार्ी. बाररक हचरलेली हिरर्ी हर्रची टाकू न र्ोडे परिर्ार्े. त्याि
हचरलेला टोर्ॅटो टाकू न २-३ हर्हनट परिर्ार्े. आिा आर्चूर पार्डर, हििट, र्ीठ टाकू न टोर्ॅटो हशजू
द्यार्े. टोर्ॅटो हशजि आले की त्याि हचरलेला िजूर र् गूळ टाकू न एकजीर् िोईपयंि हशजर्ार्े.

२.

हिरव्या सफरचिंदाची चटणी
हिरर्े सफरचिंद - १ बाररक हचरून
लसूण १०-१२ पाकळ्या बारीक हचरुन
लाल हर्रच्या - ७-८
जीरे , गूळ - प्रत्येकी १/२ टी.स्पून
िेल - २ टे. स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून

Picture courtesy: Author

िेलाि जीरे , हर्रचीचे िुकडे, लसूण टाकू न परिर्ार्े. त्याि सफरचिंदाचे िुकडे, र्ीठ र् गुळ टाकू न
सफरचिंद र्ऊ िोईपयंि हशजर्ार्े. र्िंड झाल्यार्र हर्क्सरर्धून र्ाटून चटणी ियार करार्ी.

३.

र्ेर्ािंबा
कै री - २५० ग्रॅर् - साल काढून र्ोठ्या फोडी करुन
गुळ - १५० ग्रॅर्
सािर - ३/४ र्ाटी (७५ ग्रॅर्)
िेल - ३ टे.स्पून
र्ोिरी, जीरे , र्ेर्ी दाणे - प्रत्येकी १ टी.स्पून
हििट - २ टी.स्पून
गरर् र्साला, शििंग, िळद - प्रत्येकी १/२ टी.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून
पाणी - १/२ कप
िेलाची र्ोिरी, जीरे, शििंग, िळद टाकू न फोडणी करार्ी. त्याि हचरलेली कै री, र्ीठ, हििट, गरर् र्साला
टाकू न झाकू न दोन र्ाफा आणाव्याि. त्याि गुळ, सािर, पाणी घालून हर्क्स करार्े. िेल सुटेपयंि हशजू
द्यार्े. सारिे िलर्ि रिार्े. र्िंड झाल्यार्र पॅकबिंद डब्याि भरुन क्रिजर्ध्ये ठे र्ार्े ३-४ र्हिने चािंगला
रिािो.

४.

पिंचार्ृि
िीळ - १ र्ाटी
शचिंच, गुळ, दाणे - प्रत्येकी १/४ र्ाटी
सुके िोबरे - १०-१२ बाररक काप
जीरे , र्ोिरी - प्रत्येकी १/२ टी.स्पून
िेल - ३ टे. स्पून
र्ीठ, हििट, गरर्/काळा र्साला - प्रत्येकी
१ टी.स्पून
हिरव्या हर्रच्या - ३-४ हचरुन (र्ोठे िुकडे करार्े)
शचिंच पाण्याि हभजर्ून ठे र्ार्ी. िीळ भाजून घ्यार्ी र्
हर्क्सरर्धून जाडसर दळू न घ्यार्ी. दाणे भाजून र्ोडे जाडसर कु टार्े.
िेलाि र्ोिरी, जीरे िडिडर्ून त्याि हिरर्ी हर्रची परिर्ार्ी. शचिंचेचा गर (कोळ) काढु न त्याि २ कप
पाणी र् हचरलेला गुळ टाकू न िे पाणी फोडणीि टाकार्े. ३-४ उकळ आल्यार्र गॅस कर्ी करुन हििट,
गरर् र्साला, र्ीठ टाकू न पुन्िा एक उकळ आणार्ी. आिा बाररक के लेली हिळ, दाणे, िोबरे टाकू न
हर्क्स करुन घट्टसर िोईपयंि हशजर्ार्े.

५.

िीळ चटणी
िीळ - १०० ग्रॅम्स (१ र्ाटी)
सुके िोबरे कीस - ४ टे.स्पून
दाणे - २ टे.स्पून
हििट - २-३ टे.स्पून (आर्डीनुसार)
लसूण - १०-१२ पाकळ्या
र्ीठ - २ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून

Picture courtesy: www.chezshuchi.com

जीरे - १ टी.स्पून
िीळ र्ध्यर् गॅसर्र भाजून घ्यार्ी. त्यानिंिर िोबरे र् दाणे र्ेगर्ेगळे भाजून घ्यार्ेि. जीरे पण भाजार्े.
र्ोडे ठिं ड झाल्यार्र सर्व साहित्य एकत्र करुन हर्क्सरर्ध्ये बारीक करार्े. िािािंना र्रुन िेल घ्यार्े.
िी चटणी र्हिनाभर रटकिे.

६.

िुरसणी / कारळे चटणी
िुरसणी / कारळे - १०० ग्रॅम्स (१ र्ाटी)
सुके िोबरे कीस - ४ टे.स्पून
दाणे - २ टे.स्पून
डाळ्या - ४ टे.स्पून
हििट - ३ टे.स्पून
लसूण - १०-१२ पाकळ्या
र्ीठ - २ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून

Picture Courtesy- www.Madhurasreceipe.com

जीरे - १ टी.स्पून
िुरसणी / कारळे र्ध्यर् गॅसर्र भाजून घ्यार्ी. त्यानिंिर िोबरे र् दाणे र्ेगर्ेगळे भाजून घ्यार्ेि. जीरे
पण भाजार्े. र्ोडे ठिं ड झाल्यार्र सर्व साहित्य एकत्र करुन हर्क्सरर्ध्ये बारीक करार्े. िािािंना र्रुन
िेल घ्यार्े. िी चटणी र्हिनाभर रटकिे.

७.

कढीपत्त्याची चटणी
कढीपत्त्याची पाने - १ र्ोठी र्ाटी
सुके िोबरे कीस - अधी र्ाटी
िीळ - अधी र्ाटी
हिरव्या हर्रच्या - १० िे १२
लसूण - १०-१२ पाकळ्या
र्ीठ - १ टी.स्पून
सािर - अधाव टी.स्पून
िेल - १ टी.स्पून
िोबरे र् िीळ र्ेगर्ेगळी भाजून घ्यार्ी. हर्रचीचे िुकडे करुन अध्याव टी.स्पून िेलार्र भाजून घ्यार्े.
कढीपत्त्याची पाने पण अध्याव टी.स्पून िेलार्र भाजून िी कु रकु रीि करार्ीि. लसूण पण भाजून घ्यार्ा.
र्ोडे ठिं ड झाल्यार्र सर्व साहित्य एकत्र करुन हर्क्सरर्ध्ये बारीक करार्े.

८.

कढीपत्ता - शचिंच / कोकर् चटणी
कढीपत्त्याची पाने - १ र्ोठी र्ाटी
सुके िोबरे कीस - अधी र्ाटी
दाणे - अधी र्ाटी
लसूण - ५-६ पाकळ्या
शचिंच / कोकर् - ७-८
हििट - २ टी.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून
िेल - १/२ टी.स्पून
िोबरे र् दाणे र्ेगर्ेगळे भाजून घ्यार्े. शचिंच / कोकर् भाजून घ्यार्े. कढीपत्त्याची पाने पण अध्याव टी.स्पून
िेलार्र भाजून िी कु रकु रीि करार्ीि. लसूण पण भाजून घ्यार्ा. र्ोडे ठिं ड झाल्यार्र सर्व साहित्य एकत्र
करुन हर्क्सरर्ध्ये बारीक करार्े.

९.

सुके िोबरे - लसूण चटणी
सुके िोबरे कीस - ३ र्ाट्या
लसूण - ३०-३५ पाकळ्या
हििट - ४ टे.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
लसूण हचरून घ्यार्ा. सर्व साहित्य एकत्र करुन
हर्क्सरर्ध्ये र्ाटार्े.
िी चटणी १५-२० क्रदर्स रटकिे.

१०.

दाण्याची चटणी
दाणे - ३ र्ाट्या
लसूण - १५-२० पाकळ्या
हििट - ४ टे.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
लसूण हचरून घ्यार्ा. दाणे भाजून साले काढू न घ्यार्ीि. सर्व साहित्य एकत्र करुन हर्क्सरर्ध्ये र्ाटार्े.
िािािंना र्रुन िेल घ्यार्े.
िी चटणी १५-२० क्रदर्स रटकिे.

११.

शेंगािील दाण्यािंची चटणी
शेंगािील दाणे - ३ र्ाट्या
लसूण - १५-२० पाकळ्या
हििट - ४ टे.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
दाण्याच्या शेंगा भाजून घ्याव्याि. निंिर र्िंड झाल्यार्र
सोलून दाणे काढू न घ्यार्ेि. लसूण हचरून घ्यार्ा. सर्व
साहित्य एकत्र करुन हर्क्सरर्ध्ये र्ाटार्े. िािाना र्रुन
िेल घ्यार्े.
िी चटणी १०-१५ क्रदर्स रटकिे.

१२.

ओले िोबरे चटणी - हिरव्या हर्रचीची
ओले िोबरे िर्लेले - १ र्ाटी
लसूण - २ पाकळ्या
आले - १/४ इिंच िुकडा (आर्डि असल्यास घालार्े)
हिरर्ी हर्रची – ३ िे ४
र्ीठ - १/२ टी.स्पून
सािर - १/२ टी.स्पून
कोशर्िंबीर पाने - १/४ र्ाटी
जीरे - १/२ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन १/२ र्ाटी पाणी घालून बारीक र्ाटार्े. आर्डि असल्यास २ टी.स्पून िेलाची
र्ोिरी-जीरे -उडदाची डाळ र् कढीपत्ता घालून फोडणी करुन चटणीर्र घालार्ी.

१३.

ओले िोबरे चटणी - लाल हर्रचीची
ओले िोबरे िर्लेले - १ र्ाटी
लसून - ४ पाकळ्या
लाल हर्रची - ३ िे ४ पाण्याि हभजर्ून
र्ीठ १/२ टी.स्पून
सािर - १/२ टी.स्पून
जीरे - १/२ टी.स्पून
लाल हर्रची १/२ िास पाण्याि हभजर्ून ठे र्ार्ी.
सर्व साहित्य एकत्र करुन १/२ र्ाटी पाणी घालून बारीक र्ाटार्े.

१४.

ओले िोबरे चटणी - दिी टाकू न
ओले िोबरे िर्लेले - १ र्ाटी
लसून - २ पाकळ्या
आले - १/४ इिंच िुकडा - आर्डि असल्यास घालार्े
हिरर्ी हर्रची - ३ िे ४
दिी - २ टे.स्पून
र्ीठ - १/२ टी.स्पून
सािर - १/२ टी.स्पून
कोशर्िंबीर पाने - १/४ र्ाटी
जीरे - १/२ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन १/२ र्ाटी पाणी घालून बारीक र्ाटार्े. आर्डि असल्यास २ टी.स्पून िेलाची
र्ोिरी-जीरे -उडदाची डाळ र् कढीपत्ता घालून फोडणी करून चटणीर्र घालार्ी.

१५.

ओले िोबरे चटणी - शचिंच टाकू न
ओले िोबरे िर्लेले - १ र्ाटी
लसून - २ पाकळ्या
आले - १/४ इिंच िुकडा - आर्डि असल्यास घालार्े
हिरर्ी हर्रची - ३ िे ४
र्ीठ - १/२ टी.स्पून
सािर - १/२ टी.स्पून
शचिंच - ५-६ िुकडे हभजर्ून
कोशर्िंबीर पाने - १/४ र्ाटी
जीरे - १/२ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन १/२ र्ाटी पाणी घालून बारीक र्ाटार्े.

१६.

चटणी पूड
चणाडाळ - १ र्ाटी
कक्रढपत्ता - २ र्ाटी
आर्चूर - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
जीरे - १ टे.स्पून
लाल हर्रच्या - १०-१५
चणाडाळ िरपूस भाजून घ्यार्ी. कढीपत्ता, हर्रचीचे िुकडे
करुन र्ोडे भाजून घ्यार्ेि. जीरे पण भाजून घ्यार्े. सर्व
साहित्य एकत्र करुन बारीक र्ाटून घ्यार्े.
िािाना िेल घ्यार्े.
ियार चटणी पुडर्ध्ये दिी ककिं र्ा पाणी घालून ओली चटणी पण करिा येिे.

१७.

हर्रची ठे चा
हिरर्ी हर्रची - २०-२५
लसूण - १५-१६ पाकळ्या
िीळ - २ टे.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून
िेल - ३ टी.स्पून
र्ोिरी - १/२ टी.स्पून
जीरे - १/२ टी.स्पून
शलिंबू - १ र्ध्यर् आकाराचा.
१ टी.स्पून िेलार्र हिरर्ी हर्रची भाजून घ्यार्ी. निंिर िीळ र्ोडी भाजून त्याि लसूण हचरुन टाकार्े
र् र्ोडे परिार्े. र्ीठ र् शलिंबाचा रस टाकू न जाडसर र्ाटार्े. २ टी.स्पून िेलाची र्ोिरी, जीरे घालून
फोडणी करार्ी र् र्ाटलेल्या ठे च्यार्र घालून हर्क्स करार्े.

१८.

कोशर्िंबीर लसूण चटणी
कोशर्िंबीर हचरुन - ३ र्ाटी
लसूण - २० पाकळ्या
जीरे - १ टी.स्पून
हििट - १ टे.स्पून
र्ीठ - ३/४ टी.स्पून
शलिंबू - अधे
िेल - २ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन बारीक र्ाटार्े. र्ाटिािंना गरज
र्ाटल्यास िेल टाकार्े. पाणी टाकू नये. िािाना र्रुन िेल घ्यार्े. िीजर्ध्ये १०-१२ क्रदर्स रटकिे.

१९.

कोशर्िंबीर ठे चा
कोशर्िंबीर हचरुन - ३ र्ाटी
लसूण - ५-६ पाकळ्या हचरुन
जीरे - १ टी.स्पून
र्ोिरी - १ टी.स्पून
हििट - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
िेल - ३ टे.स्पून
िेलाि जीरे, र्ोिरीची फोडणी करुन लसूण टाकार्े. लसूण र्ोडा लालसर झाल्यार्र त्याि हचरलेली
कोशर्िंबीर, र्ीठ टाकू न कोशर्िंबीर कु रकु रीि िोईपयंि परिि रिार्े. शेर्टी हििट टाकू न १/२ हर्नीट
परिर्ार्े.

२०.

चणे - िारे दाणे चटणी
चणे - १ र्ाटी
िारे दाणे - १ र्ाटी
लसून - १०-१२ पाकळ्या
हििट - २ टे.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
हर्ठ - १/४ टी.स्पून
चणे र् दाणे सालासकट घ्यार्ेि. सर्व एकत्र करुन बारीक करार्े. िािाना िेल घ्यार्े.
ियार चटणीि दिी ककिं र्ा पाणी घालून ओली चटणी पण करिा येिे.

२१.

कािंदा कै री कचुब
िं र
कािंदे - २ र्ध्यर् आकाराचे
कै री - १ आिंबट
गुळ - १ टे.स्पून
िेल - १ टी.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - २-३
र्ोिरी - १ टी.स्पून
कोशर्िंबीर - १/४ र्ाटी
शििंग - १/२ टी.स्पून
कै री साल काढू न बारीक हचरुन घ्यार्ी. कािंदा
पण हचरुन घ्यार्ा. कै री, कािंदा, गुळ, र्ीठ,
हर्रची, कोशर्िंबीर एकत्र घेऊन र्ाटार्े. िेलाि र्ोिरी र् शििंगाची फोडणी करुन ियार र्ाटलेल्या
कचुिंबरर्र ओिार्ी र् हर्क्स करार्े.

२२.

िीळ चटणी
िीळ - १/२ र्ाटी
सुके िोबरे क्रकस - १ र्ाटी
दाणे - १ टे.स्पून
हिरर्ी हर्रची - १५-२०
शलिंबू रस - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
सािर - १/२ टी.स्पून
िेल - १ टे.स्पून
िीळ, िोबरे र् दाणे भाजून त्याि र्ीठ र् सािर टाकू न र्ाटून घ्यार्े. िेल गरर् करुन त्याि हर्रचीचे
िुकडे टाकू न कु रकु रीि िोईपयंि परिर्ार्े. िाली उिरर्ून र्ाटलेली िीळ, िोबरे र् दाणे घालार्े. शलिंबू
रस टाकू न हर्क्स करुन हर्नीट गॅसर्र गरर् करार्े.

२३.

हिरर्े र्ाटाणे चटणी
र्टारचे दाणे - २ र्ाटी
ओले िोबरे िर्ून - १ र्ाटी
कोशर्िंबीर हचरुन - १ र्ाटी
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
आले - १ इिंच िुकडा
हिरर्ी हर्रची - ८-१०
शलिंबू रस - १ टे.स्पून
िेल - २ टे.स्पून
र्टारचे दाणे १/२ टी.स्पून िेलार्र ३-४ हर्नीटे परिर्ून घ्यार्े. आले, हिरर्ी हर्रची र्ाटून घ्यार्ी.
र्टारचे दाणे, हर्रची, आले, र्ीठ, शलिंबू रस एकत्र करुन हर्क्सरर्धे र्ाटून घ्यार्े. त्याि ओले िोबरे
टाकू न एकत्र करार्े. र्रुन िेलाि र्ोिरीची फोडणी करुन टाकार्ी.

२४.

परर्र सालािंची चटणी
परर्र साले - १ र्ाटी
चणाडाळ - १ टे.स्पून २ िास हभजर्ून
हिरर्ी हर्रची - ४-५
आले - १/२ इिंच िुकडा
र्ीठ - ३/४ टी.स्पून
कोशर्िंबीर - १/४ र्ाटी
िोबरे - २ टे.स्पून
शलिंबू रस - १ टी.स्पून
साले धूर्ून बाररक हचरुन भाजून घ्यार्ी. निंिर सर्व एकत्र करुन बाररक र्ाटार्े.

२५.

दोडके (हशराळे ) सालािंची चटणी
दोडके (हशराळे ) साले - १ र्ाटी
ओले िोबरे िर्ून - १/२ र्ाटी
हिरर्ी हर्रची - ४-५
लसूण - ४-५ पाकळ्या
र्ीठ - १ टी.स्पून
कोशर्िंबीर - १/४ र्ाटी
शलिंबू रस - १ टी.स्पून
जीरे - १/२ टी.स्पून
साले धूर्ून बाररक हचरुन भाजून घ्यार्ी. निंिर सर्व एकत्र करुन बाररक र्ाटार्े.

२६.

टोर्ॅटोची चटणी
टोर्ॅटो - ३-४ र्ध्यर् आकाराचे
लसूण - ८-१० पाकळ्या
आले - १ इिंच िुकडा हचरुन
हिरर्ी हर्रची - ३-४, लाल सुकी हर्रची - ४-५
र्ेर्ी दाणे - १ टे.स्पून, जीरे - १/२ टे.स्पून,
कक्रढपत्ता पाने - १५-२०,
िेल - १ टे.स्पून + २ टी.स्पून
उडदाची डाळ - १ टे.स्पून
र्ोिरी - १/२ टे.स्पून, र्ीठ - २ टी.स्पून, शििंग - १ टी.स्पून
कढईि २ टी.स्पून िेल घेर्ून त्याि जीरे , कढीपत्ता िडिडर्ून निंिर लसूण, आले, हिरर्ी हर्रची, लाल
हर्रची टाकू न र्ोडे परिर्ार्े. निंिर टोर्ॅटो हचरुन टाकार्े. र्ीठ टाकू न टोर्ॅटो हशजेपयंि झाकण ठे र्ून
हशजर्ून घ्यार्े. र्िंड झाल्यार्र हर्क्सरर्धून बारीक करुन घ्यार्े. १ टे.स्पून िेलाची फोडणी करुन त्याि
र्ोिरी, शििंग, उडदाची डाळ िडिडर्ून ियार फोडणी चटणीर्र घालार्ी.

२७.

हिरव्या लसूण पािीची चटणी
लसूणाची पाि - ४-५ जुड्या. बारीक हचरुन २ र्ाट्या
शलिंबू रस - १/२ टे.स्पून
िेल - १/२ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
लसूणाची पाि धुर्ून बारीक हचरुन घ्यार्ी. त्याि शलिंबू रस
र् र्ीठ टाकू न बारीक र्ाटार्े. निंिर िेल टाकू न हर्क्स
करार्े. (फोडणी करुन टाकली िरी चालेल)

२८.

पुदीना चटणी - १
पुक्रदना पाने - २ र्ाटी
टोर्ॅटो - १ र्ध्यर् आकाराचा
जीरे - १ टी.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची – २
सािर - १/२ टी.स्पून
पुक्रदना पाने धुर्ून घ्यार्ीि. टोर्ॅटो हचरुन घ्यार्ेि.
निंिर सर्व एकत्र करुन बारीक र्ाटार्े.

२९.

पुदीना चटणी - २
पुक्रदना पाने - २ र्ाटी
शलिंबू रस - २ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
र्ीठ - १/२ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - २
सािर - १/२ टी.स्पून
पुक्रदना पाने धुर्ून घ्यार्ीि. निंिर सर्व एकत्र करुन बारीक
र्ाटार्े.

३०.

सॅन्डहर्च चटणी
कोशर्िंबीर - २ र्ाटी
पुदीना - १ टे.स्पून
डाळ्या - १ टे.स्पून ककिं र्ा पार्ाचे २ स्लाईस
ककिं र्ा बारीक शेर् - २ टे.स्पून
हिरर्ी हर्रची - हििट ४-५
आले - १ इिंच
लसून - ३-४ पाकळ्या
जीरे - १ टे.स्पून
शलिंबू रस - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
काळे र्ीठ - १/२ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन बारीक र्ाटार्े.

३१.

पेरु-पुक्रदना चटणी
पेरु - १ हपकलेला
पुक्रदना - २ र्ाट्या
कोशर्िंबीर - १ टे.स्पून
जीरे - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - २ हििट
पेरुचा हबयािंचा भाग काढू न घ्यार्ा र् हचरुन घ्यार्ा. पुक्रदना, कोशर्िंबीर धुर्ून घ्यार्े. सर्व एकत्र करुन
हर्क्सरर्धे बारीक र्ाटार्े.

३२.

लसूण सुकी लाल हर्रची चटणी
लसूण - ४०-४५ पाकळ्या
लाल हर्रची - ३०
शचिंच - १ टे.स्पून
िेल - ५-६ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
जीरे - १ टे.स्पून
शििंग - १/२ टी.स्पून
िेलाि हर्रची कडक िोईपयंि िळू न घ्याव्याि. निंिर लसूण
पाकळ्या लालसर िोईपयंि परिर्ून घ्याव्याि. त्यािच
जीरे टाकू न र्ोडे परिर्ार्े. गॅस बिंद करुन शचिंच, र्ीठ र्
शििंग टाकू न परिर्ार्े. र्िंड िोऊ द्यार्े. निंिर बारीक र्ाटार्े. र्ाटिािंना गरज र्ाटल्यास िेल घालार्े. पाणी
र्ापरु नये. िी चटणी र्हिनाभर रटकिे.

३३.

कर्ठाची चटणी
कर्ठ - १ हपकलेले
गूळ - कर्ठाच्या गराच्या बरोबरीने.
१ र्ाटी गर असेल िर १ र्ाटी.
जीरे - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
हििट - १ टे.स्पून
कर्ठाचा गर, गूळ, जीरे , र्ीठ, हििट एकत्र करुन
हर्क्सर र्धे र्ाटार्े. िी चटणी उपर्ासाला चालिे.

३४.

आर्ळा चटणी
आर्ळे - १२
गूळ/सािर - आर्ळ्याच्या गराच्या बरोबरीने.
१ र्ाटी गर असेल िर १ र्ाटी.
जीरे - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
हििट - १ टे.स्पून
दालचीनी - १ इिंच िुकडा
िेल - ३ टे.स्पून
आर्ळे धूर्ून कु करर्ध्ये १ हशट्टी करुन हशजर्ून घ्यार्ेि. र्िंड झाल्यार्र हबया काढून टाकाव्याि. फोडी
करुन घ्याव्याि. कढईि िेल घेर्ून त्याि जीरे , दालचीनी टाकू न फोडणी करार्ी. निंिर त्याि आर्ळा
र्ोडा परर्ार्ा. निंिर गूळ, र्ीठ, हििट टाकू न चटणी िेल सुटेपयंि हशजू द्यार्ी.

३५.

टोर्ॅटो झटपट चटणी
टोर्ॅटो - ४
आलिं - १/२ इिंच
लसूण - ४-५ पाकळ्या
हिरर्ी हर्रची - ३-४
साय - २ टे.स्पून
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
कोशर्िंबीर - १ टे.स्पून बारीक हचरुन
टोर्ॅटो अख्िे गॅसर्र भाजून घ्यार्ेि. ककिं र्ा पाण्यार्र र्ाफर्ून घ्यार्ेि. साल काढू न टाकार्े र् गर िािाने
कु सकरुन घ्यार्ा. आले, लसूण, हर्रची र्ाटून घ्यार्े. टोर्ॅटोच्या गरार्धे र्ाटण, र्ीठ, कोशर्िंबीर र् साय
टाकू न एकत्र करार्े.

३६.

सर्ोसा लाल चटणी (पािळ)
गुळ - १ र्ाटी
पाणी - २ र्ाटी + १ र्ाटी
शचिंच - १/२ र्ाटी
हििट - २ टे.स्पून
र्ीठ - ३ टी.स्पून
जीरे पार्डर - १ टी.स्पून
दालचीनी - १ इिंच िुकडा
लर्िंग - २-३
२ र्ाटी पाणी गरर् करुन त्याि गुळ टाकार्ा. गुळ हर्रघळल्यार्र त्याि जीरे पार्डर, दालचीनी, लर्िंग
टाकू न ५ हर्नीटे उकळू न घ्यार्े. निंिर त्याि हििट, र्ीठ घालार्े ५ हर्नीटे उकळल्यार्र गॅस बिंद करार्ा.
१ र्ाटी गरर् पाण्याि शचिंच हभजर्ून ठे र्ार्ी. निंिर िे शचिंचच
े े पाणी गुळाच्या पाकाि टाकार्े. नीट हर्क्स
करार्े.

३७.

सर्ोसा लाल चटणी (दाटसर)
शचिंच - १ र्ाटी
गुळ - १ र्ाटी
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
हििट - १ टे.स्पून
जीरे पार्डर - १ टी.स्पून
दालचीनी पार्डर - १/४ टी.स्पून
लर्िंग पार्डर - १/४ टी.स्पून
पाणी - १ १/२ र्ाटी
शचिंच पाण्याि १/२ िास हभजर्ून ठे र्ार्ी. निंिर त्याि गुळ टाकू न हशजर्ायला ठे र्ार्े. गुळ हर्रघळ्यार्र
त्याि बाकी सर्व टाकार्े र् दाट िोईपयंि उकळू द्यार्े.

३८.

दिी हडप
दिी - २ र्ाटी
आले-लसूण पेस्ट - १ टे.स्पून
दिी एकसारिे करुन घ्यार्े र् त्याि आले-लसूण
पेस्ट टाकू न नीट हर्क्स करार्े.

३९.

दिी पुक्रदना हडप***
दिी - २ र्ाटी
पुक्रदना चटणी - २ टे.स्पून
दिी एकसारिे करुन घ्यार्े र् त्याि पुक्रदना चटणी
टाकू न नीट हर्क्स करार्े. गरज र्ाटल्यास र्ोडे
र्ीठ टाकार्े.

४०.

लाल भोपळा रायिे
लाल भोपळा - २ र्ाटी
दिी - १ र्ाटी
िेल/िूप - २ टी.स्पून
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
र्ोिरी - १ टी.स्पून
धणे-जीरे पार्डर - १ टी.स्पून
सािर - १ टी.स्पून
उडदाची डाळ - १ टी.स्पून
कढीपत्ता - ५-६ पाने
कोशर्िंबीर - १ टे.स्पून
लाल भोपळा हचरुन हशजर्ून घ्यार्ा. त्याि दिी, र्ीठ, सािर, धणे-जीरे पार्डर, बारीक हचरुन
कोशर्िंबीर टाकू न एकत्र करार्े. िेला/िुपाच्या फोडणीि र्ोिरी, उडदाची डाळ र् कढीपत्ता िडिडर्ून
ियार फोडणी रायत्यार्र ओिार्ी. सर्व नीट हर्क्स करार्े.

४१.

दिी कािंदा रायिे
दिी - पार् क्रकलो (२ १/२ र्ाटी)
कािंदा - १ र्ध्यर् आकाराचा बारीक हचरुन
कोशर्िंबीर - २ टे.स्पून बारीक हचरुन
कक्रढपिा - ५-६ पाने
लाल हििट - २ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - १ बारीक हचरुन
िेल/िूप - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
र्ोिरी - १ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
सािर १ टी.स्पून (गोड िर्े असल्यास जास्ि)
दिी चर्च्याने एकजीर् करुन घ्यार्े. त्याि कािंदा,
कोशर्िंबीर, हििट, हर्रची, र्ीठ, सािर सर्व टाकू न हर्क्स करार्े. िेल/िूप िापर्ून त्याि र्ोिरी, जीरे र्
कढीपत्त्याची फोडणी करुन दह्यार्र ओिार्ी. नीट हर्क्स करुन घ्यार्े.

४२.

दिी बटाटा
उकडलेले बटाटे - ३
दिी - ३ र्ाटी
भाजलेल्या जीर्याची पार्डर - १ टी. स्पून
हिरर्ी हर्रची - ३ बारीक हचरुन
कोशर्िंबीर बाररक हचरुन - १ टे. स्पून
र्ीठ - १ टी. स्पून
काळे र्ीठ - १ टी. स्पून
सािर - १ टी. स्पून
बटाटे उकडर्ून साले काढू न बाररक हचरार्े. त्याि दिी र् इिर साहित्य टाकार्े र् नीट हर्क्स करार्े.

४३.

टोर्ॅटो दिी चटणी
टोर्ॅटो - ३
दिी - १ र्ाटी
लसूण - ७-८ पाकळ्या
आले - १/२ इिंच िुकडा
हिरर्ी हर्रची - ३
र्ीठ - १ टी.स्पून
कढीपत्ता - ६-७ पाने
र्ोिरी - १ टी.स्पून
िेल - २ टे.स्पून
हर्क्सरर्ध्ये टोर्ॅटोचे िुकडे, लसूण, आले, हर्रची, र्ीठ, दिी टाकू न बाररक र्ाटार्े. िेल गरर् करुन
त्याि र्ोिरीची फोडणी करुन कढीपत्ता टाकू न िो िडिडल्यार्र ियार टोर्ॅटोच्या हर्श्रणार्र ओिार्ी.
सर्व नीट हर्क्स करार्े.

४४.

लाल काहश्र्री हर्रचीची चटणी
लाल काहश्र्री हर्रची - २५० ग्रॅम्स
शलिंबू - १
र्ेर्ी दाणे - १ टे.स्पून
र्ीठ - २ १/२ टी.स्पून
िेल - ३ टे.स्पून
र्ोिरी - २ टी.स्पून
जीरे - १ टी.स्पून
शििंग - १/४ टी.स्पून
हर्रच्या धुर्ून कोरड्या िोऊ द्याव्याि. निंिर िुकडे करुन घ्यार्ेि. हर्क्सरर्धे हर्रच्या, शलिंबूरस, १/२
टे.स्पून र्ेर्ीदाणे र् र्ीठ टाकू न जाडसर र्ाटार्े. एकदर् एकजीर् करु नये. िेलाची फोडणी करुन त्याि
र्ोिरी, जीरे, राहिलेले र्ेर्ीदाणे र् शििंग घालून िडिडल्यार्र त्याि र्ाटलेली हर्रची टाकार्ी. िेल
सुटेपयंि हशजू द्यार्े.

४५.

शेजर्ान चटणी
लाल काहश्र्री हर्रची - २५० ग्रॅम्स
शलिंबू – १, लसूण - ३०-३५ पाकळ्या
आले - २ इिंच िुकडा
र्ेर्ी दाणे - १ टे.स्पून
र्ीठ - २ टी.स्पून , िेल - ३ टे.स्पून
र्ोिरी - २ टी.स्पून, जीरे - १ टी.स्पून
शििंग - १/४ टी.स्पून, हर्नेगर - १ टे.स्पून
हर्रच्या धुर्ून कोरड्या िोऊ द्याव्याि. निंिर िुकडे
करुन घ्यार्ेि. हर्क्सरर्धे हर्रच्या, शलिंबूरस, १/२
टे.स्पून र्ेर्ीदाणे, १५ लसूण पाकळ्या, १ इिंच आले र् र्ीठ टाकू न जाडसर र्ाटार्े. एकदर् एकजीर् करु
नये. उरलेला लसूण र् आले बारीक हचरुन घ्यार्े. िेलाची फोडणी करुन त्याि र्ोिरी, जीरे , राहिलेले
र्ेर्ीदाणे र् शििंग घालून िडिडल्यार्र त्याि र्ाटलेली हर्रची, हचरलेला लसूण र् आले टाकार्े. िेल
सुटेपयंि हशजू द्यार्े. गॅस बिंद करुन शेर्टी हर्नेगर टाकार्े र् नीट हर्क्स करार्े.

४६.

शचिंच - िजूर चटणी
शचिंच - १ र्ाटी
िजूर - १२-१५
गुळ क्रकसुन - १ टे.स्पून
जीरे - २ टी.स्पून
हििट - २ टी.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
िजूराच्या हबया काढू न िुकडे करुन घ्यार्े. हर्क्सरर्ध्ये शचिंच, िजूर, गुळ, जीरे , हििट, र्ीठ र् १/२ िे
३/४ र्ाटी लागेल िसे पाणी टाकू न बारीक एकजीर् िोईल असे र्ाटार्े.

४७.

र्ेिकू ट
चणाडाळ - १ र्ाटी
र्ुगडाळ, उडीदडाळ, िािंदळ
ू - प्रत्येकी १/२ र्ाटी
जीरे - २ टे.स्पून
लाल हर्रची - ८-१०
लर्िंग - ७-८
दालचीनी - १ इिंच िुकडा
िळद - १ टी.स्पून
शििंग - २ टी.स्पून
र्ीठ - ३ टी.स्पून
चणाडाळ, र्ुगडाळ, उहडदडाळ र् िािंदळ
ू र्ेगर्ेगळे र्ध्यर् आचेर्र िरपूस भाजून घ्यार्े. जीरे पण
भाजार्े. र्ोडे र्िंड झाल्यार्र सर्व एकत्र करुन त्याि हर्रची, र्ीठ, िळद, शििंग, दालचीनी, लर्िंग टाकार्ी
र् हर्क्सरर्धून बारीक पूड करार्ी.

४८.

झटपट र्ेिकू ट
फु टाण्याच्या डाळ्या - १ र्ाटी
जीरे - १ टे.स्पून
लाल हर्रची - ७-८
शििंग - २ टे.स्पून
िळद - १ टी.स्पून
र्ीठ - १ १/२ टी.स्पून
लर्िंग - ७-८
दालचीनी - १ इिंच िुकडा
र्ोिरी दाणे - १ टी.स्पून
सर्व साहित्य एकत्र करुन बारीक पूड करार्ी.

४९.

आलु-बुिार चटणी
आलु-बुिार – २५० ग्रॅर्
क्रकसहर्स - ५ टे.स्पून
बदार् - ८-१० बाररक हचरुन
सािर - ५०० ग्रॅर्
र्ेलची पार्डर - १/२ टी.स्पून
हििट - १/२ टी.स्पून
आले - २ इिंच िुकडा
पुदीना - २ टे.स्पून
शलिंबूरस - २ टे.स्पून
आलूबुिार धुर्ून घ्यार्े. १/२ िास पाण्याि राहू द्यार्े. निंिर हबया काढू न िुकडे करुन हर्क्सरर्धून बाररक
र्ाटून घ्यार्े. आले-पुदीना पण बाररक र्ाटून घ्यार्े. र्िंद गॅसर्र र्ाटलेले आलुबुिार र् सािर एकत्र करुन
आटर्ि ठे र्ार्े. सािर हर्रघळल्यार्र र्ाटलेले आले-पुदीना, हििट, र्ेलची पार्डर, शलिंबूरस, बदार्,
क्रकसहर्स टाकू न सारिे िलर्ि रिार्े. ५-७ हर्नीटे िोऊ द्यार्े.

५०.

हिरव्या टोर्ॅटोची चटणी
हिरर्े टोर्ॅटो - ३
दाणे - १/२ र्ाटी
जीरे - १ टी.स्पून
हिरर्ी हर्रची - ५-६
कढीपत्ता - ८-१० पाने
लसूण - ५-६ पाकळ्या
आले - १/२ इिंच िुकडा
र्ोिरी - १ टी.स्पून
िेल - १ टे.स्पून
र्ीठ - १ टी.स्पून
हिरर्े टोर्ॅटो हचरुन घ्यार्े. िेलाि र्ोिरी, जीरे िडिडल्यार्र कढीपत्त, हर्रचीचे िुकडे, टोर्ॅटोचे िुकडे,
लसूण, आले हचरुन, दाणे टाकू न झाकण ठे र्ून टोर्ॅटो र्ोडे नरर् िोईपयंि हशजू द्यार्े. र्धून र्धून िलर्ि
रिार्े. र्ोडे र्िंड झाल्यार्र र्ीठ टाकू न हर्क्सरर्धून र्ाटून चटणी ियार करार्ी.
***************************************************************************

Dr. सुजािा चव्िाण
दुसऱ्याचे र्न शजिंकण्याचा र्ागव त्याच्या पोटािून जािो ह्याचा अनुभर् बऱ्याचदा
आलाय. रोजच्या घाईगडबडीि चटकन कािी करून आपली र्ेळ साधायची असे
प्रसिंग िूपदा आले िेंव्िा र्नाि आले की आपण अशा र्ेळी काय के ले िे हलिार्े,
कदाहचि दुसऱ्याला याचा उपयोग िोईल. हशकि असिाना आहण निंिर नोकरीि
असिानािी घरचे सर्व करणे चुकले नािी. दोन्िी स्िरार्र पाय ठे ऊन कसरि करि
जीर्न जगिाना ओढािाण झाली. पण आज र्ागे र्ळू न पाििाना सर्ाधान र्ाट्िेय.
आपल्याला र्ािीि असलेले पदार्व इिरािंना सािंगार्ेि असे र्ाटले आहण म्िणून िे
पुस्िक ियार के ले. र्ी आिा पयंि व्यार्साहयक सर्ाज सेर्ा शास्त्र ह्या हर्षयार्र
हलिाण के ले. र्ला स्र्िःला त्यािून र्ोडा हर्रिंगुळा िर्ा िोिा म्िणून िे हलिाण
के ले.
सुजािा चव्िाण – ९८६७९३४१०८- Email : drsujatachavan61@gmail.com
बी.एस.सी, ऑहडओलॉजी अँड स्पीच र्ेरपी,
एर्.एस.डब्ल्यू,(र्ेहडकल अँड सायकॅ रट्रक सोहशयल र्कव )
पी.जी. हडप्लोर्ा Human Rights
पी.एच.डी.(लॉ)

राजेश्री शशिंपी
र्ला १५ र्षे नोकरी के ल्यार्र कािी करणाने नोकरी सोडार्ी लागली. घरी
असिाना बेकरी प्रोडक्ट्स, इन्स्टिंट हर्क्सेसचे प्रहशिण घेिले. त्यािून घरािून
इन्स्टिंट हर्क्सेसचे पॅकेटस हर्कण्यास सुरुर्ाि के ली. त्याला छान ररस्पॉन्स
हर्ळाला. फे सबूकर्र Zatpat Foods या Web page र्र त्याची र्ाहििी
हर्ळे ल.
एकत्र कु टुिंबाि रिाि असिाना, र्ोठयािंपासून लिानािंपयंि सर्ांच्या आर्डीचे,
पथ्याचे जेर्ण करिा करिा स्र्ैंपाक सोपा, सुटसुटीि, झटपट िोणारा असार्ा
िी गरज लिाि आली. एकटे राहून हशकणार्या, नोकरी करणार्या र्ुली, र्ुले
सर्ांना घरचे िाणे, पटकन बनणारे चर्दार पदार्व बनर्िाना र्दि हर्ळार्ी
ह्या उद्देशाने अशा पदार्ांची कृ िी हलहून ठे र्ण्यास सुरुर्ाि के ली.

ई-

साहित्यच्या र्ाध्यर्ािून त्या प्रकाहशि कराव्याि जेणे करुन जास्िीि जास्ि
लोकािंपयंि पोिचर्ार्ेसे र्ाटले.
राजेश्री शशिंपी. ९१६७०६७६८९.
Email : rajeshmp211@gmail.com

डॉ सुजाता चव्हाण व राजेश्री श प
िं ी यािंची प्रकाख त पुस्तके

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vachadosh_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sankalan_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/will_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kutumb_nyayalay_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/khaoo_anande_sujata_rajeshri.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirkani_sujata_chavan.pdf
पाककलेवरील अखिक पुस्तकािंसाठीhttp://www.esahity.com/234623662325232523542366.html

