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डनसगर  पप्रेररित पपकप्रे जजतग डडिझझाइन

डनरिमीक्षणि : डनसगझारमध्यप्रे आपल्यझालझा डमळणिझाऱ्यझा गहोषमी, उदझाहरिणिझारर: फळत आडणि भझाज्यझा कश्यझा 
पद्धतमीनप्रे पपक कप्रे लप्रेलप्रे आहप्रेत हप्रे पहझा. यझा सविझार्वांचप्रे आकझारि, रितग, स्पशिर (कडिक/मऊ/कझाटप्रेरिमी/ 
खरिबरिमीत/गगुळगगुळमीत), आडणि अततगरत रिचनझा खखप विप्रेगविप्रेगळमी आहप्रे. आडणि कझाहमी विप्रेळझा हप्रे 
आपल्यझालझा अततगरत भझागझाचमी सस्रतमी दशिरवितझात (कच्चप्रे डकत विझा डपकलप्रेलप्रे). कझाहमी फळत/ भझाज्यझा घ्यझा 
आडणि त्यझातच्यझा ननैसडगरक आविरिणिझाचझा अभ्यझास करिझा आडणि त्यझातचप्रे फझायदप्रे वि तहोटप्रे यझाविरि चचझार करिझा.

डडिझझाइन : कहोणितप्रेहमी फळ/भझाजमी डनविडिझा जप्रे तगुम्हझालझा पपकप्रे जजतगच्यझा पद्धतमीचझा अभ्यझास 
करिण्यझासझाठमी पप्रेररित करितप्रे आडणि तगुम्हझालझा आविडिणिझाऱ्यझा खझाण्यझायहोग्य डकत विझा कहोणित्यझाहमी दगुसऱ्यझा 
पदझारझार्वांसझाठमी नविमीन पपकप्रे जजतग डडिझझाइन तयझारि करिझा (उदझाहरिणिझारर: चचॉकलप्रेट, रिस, डबसस्कट, डटश्यख 
पप्रेपरि, इत्यझादमी). तगुमचप्रे डडिझझाइन यझापखविर अभ्यझास कप्रे लप्रेल्यझा ननैसडगरक विस्तगुच्यझा पपकप्रे जजतग ततत्रझालझा 
अनगुसरून असलप्रे पझाडहजप्रे. 

विरिमील डचत्रझात दझाखविलप्रेल्यझा विस्तख फक्त नमगुन्यझाखझातरि आहप्रेत. 
पडतमझा सहोत:  https://pixabay.com/ आडणि  https://www.publicdomainpictures.net/en/ (सझाविरजडनक डिहोमप्रेन) 
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पझाश्विरभखममी

पपकप्रे जजतगचझा उदप्रेशि कझाय आहप्रे? आपणि कधमी डविचझारि कप्रे लझा आहप्रे कझा, कक डनसगर त्यझाच्यझा डनडमरतमीचमी 
पपकप्रे जजतग कसप्रे करितप्रे? जसप्रे डिझाडळतबझाच्यझा विझा मटझारिच्यझा डबयझात, कझातदझाचप्रे ररि डकत विझा सहोलझायलझा सहोपमी 
असलप्रेलमी कप्रे ळमी डकत विझा अतडझाचप्रे कविच जप्रे आतमील दव्यझालझा सगुरिडक्षत ठप्रेवितप्रे? डनसगझारनप्रे कठमीणि, 
मऊ, नझाजखक, स्तररित, तगुकडिप्रे अश्यझा डविडविध गहोषष्टींसझाठमी डविडविध पकझारिचप्रे विनैडशिट्यपखणिर आविरिणि 
तयझारि कप्रे लप्रे आहप्रे, ज्यझामगुळप्रे  आतमील भझागझातमील गहोषमी सगुरिडक्षत आडणि तझाजमी रिझाहतझात.

बझायहोडममप्रेडटक्स म्हणिजप्रे मनगुष्यझाच्यझा रिहोजच्यझा सझाध्यझा डकत विझा गगुततझागगुततमीच्यझा समस्यझातचप्रे डनरिझाकरिणि 
करिण्यझाच्यझा हप्रेतखनप्रे ननैसडगरक मचॉडिप्रेल्स, पडक्रियझा डकत विझा जसस्टमचमी कप्रे लमी जझाणिझारिमी नक्कल. 
बझायहोडममप्रेडटक्स सतशिहोधनझाचप्रे एक विझाढतप्रे क्षप्रेत्र आहप्रे जप्रे डविजझान आडणि डडिझझाइनलझा जहोडितप्रे (  Soba

 ., 2016). et al पपकप्रे जजतग डडिझझाइनच्यझा जगझातहमी डनसगर पभझाविशिझालमी ठरू शिकतहो. बऱ्यझाचदझा 
लहोकझातनमी विस्तखतनझा सगुतदरि बनविण्यझासझाठमी, वि त्यझातचमी सहज वि सगुरिडक्षत विझाहतगुककसझाठमी डनसगझारकडिख न 
कल्पनझा घप्रेतल्यझा आहप्रेत. डनसगर पप्रेररित पपकप्रे जजतग डडिझझाइन करितझानझा डडिझझाइनरिलझा डनसगझारचप्रे 
अनगुकरिणि करिण्यझाचमी वि ननैसडगरक गगुणिधमझार्वांचझा विझापरि करून पभझाविमी आडणि आकररक डडिझझाइन 
करिण्यझाचमी सतधमी डमळतप्रे. 
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