
 भारतात रोज रात्री समुारे २० कोटी जनता 

ईपाशीपोटी झोपते. दर सहाव्या माणसामाग े एक जण 

कुपोषषत ऄसतो. स्वतःला कृषीप्रधान ऄथथव्यवस्था मानणा

-या भारतात एकूण उत्पादनाच्या ३५ % फळे, भाजीपाला 

व धान्य ऄक्षरशः कच-यात जातं, तर योग्य भाव न 

षमळाल्याने कजथबाजारी होउन शतेक-यांवर अत्महत्या 

करण्याची वळे येते. दसुरीकडे २०० रूपये षकलो डाळ व 

१०० रूपये षकलो कांद े बघनू सवथसामान्यांचं कंबरडं 

मोडतं. ऄसंख्य षवसंगतींनी भरलेली ही 

पररषस्थती अह.े या षवसंगतींना जशी 

ऄथथशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय कारणे 

अहते, तसेच काही तांषत्रक 

कारणहेी अहते. ही तांषत्रक 

कारण े म्हणज े शतेमाल 

ईत्पादनाची 

हगंामी 

प्रवतृ्ती 

(seasonal nature), सयुोग्य कापणी

-पाश्चात्य तंत्रज्ञानाचा ऄभाव (lack of appropriate 

post harvest technology) व ऄकायथक्षम षवतरण 

व्यवस्था (inefficient supply chain). 

 ऄशा षवसंगतींनी व्यषथत होउन 'ऄधंेरा घना ह,ै पर 

दीप जलाना कहा मना ह'ै या भावनेनं, अपल्या तांषत्रक 

कौशल्याचा ईपयोग भांडवलदारीच्या ईत्कषाथसाठी न 

वापरता समाजोपयोगी सुयोग्य तंत्रज्ञानाच्या षनषमथतीत 

लावण्याच्या हतेनूे 'सायन्स फॉर सोसायटी' (S4S) या 

संस्थेचा जन्म झाला. 

 S4S च्या तंत्रज्ञान व पेटंट्सपैकी एक महत्वाचे 

म्हणज ेSolar Conduction Drier (SCD) ऄथाथत सौर 

वाळवण यंत्र. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नाषशवतं खाद्यपदाथथ 

जसे की फळे, भाजीपाला, मासे आ. सकुवनू त्यांची साठवण 

क्षमता ६-८ 

मषहन्यांपयंत वाढवणे 

शक्य होते. नाषशवतं 

खाद्यपदाथांचे 

षनजथलीकरण करून 

त्यांतील पाण्याचे प्रमाण 

१२ ते १४% च्या खाली 

अणल्यास त्यात 

सकू्ष्मजीवांची वाढ होउ 

शकत नाही. त्यामळेु 

सडण्याची प्रषिया मदंावते 

ह े या तंत्रज्ञानामागचे शास्त्रीय सतू्र. वापरकत्यांच्या 

सोयीसाठी व्यावसाषयक (commercial) व गहृोपयोगी 

(domestic) ऄशा दोन प्रारूपांमध्ये S4S ने ह े तंत्रज्ञान 

बाजारपेठेत ईपलब्ध केले अह.े 

Solar Conduction Drier: सामाजिक प्रश्नाला ताांजिक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न 

 भास्कर चंदनशीव यांची उत्पादन जास्त झाल्याने मातीमोल ककंमतीत टॉमटॅो कवकणा-या शेतक-याची 'लाल कचखल' 

ही कथा केवळ लकलत साकहत्य नसनू सामाकजक वास्तव आह.े दसु-या टोकाला हगंाम नसताना ८०-१०० रूपये ककलोच्या 

कांद-ेटॉमटॅोंकडे बघनू घामाघमू झालेल्या ग्राहकाचे कचत्र खपूदा बघायला कमळते. यावर कनजजलीत भाजी व फळ ेहा उपाय 

ठरू शकतो. कनजजलीत पदाथाांचे भाव वषजभर कस्थर असतात. अतीउत्पादन झालेल्या काळात भाजी-फळ ेकनजजलीत करून 

साठवण े शेतक-याला शक्य आह.े 'सायन्स फॉर सोसायटी' (S4S) या संस्थेने कवककसत केलेल्या Solar Conduction 

Drier (SCD) या तंत्रज्ञानाबद्दल सांगतोय S4S चाच अकिन पावडे... 



  SCD मध्ये ऄपायकारक ऄषतनील षकरण े (UV 

rays) षफल्टर केले जातात, त्यामळेु वाळवलेल्या 

पदाथांची चव, सवुास, रंग व पौष्टीक तत्व ेटीकण्यास मदत 

होते. ईघड्यावर ऄन्नपदाथथ वाळवल्याने त्यामध्ये धळू, 

कचरा व कीड्यांचा प्रादभुाथव संभवतो, तसेच ईंदीर, खार, 

पक्षी, कुते्र अदी प्राण्यांपासनू प्रादभुाथव होण्याचा धोका 

ऄसतो. हा धोका SCD च्या वापराने नाहीसा होतो व 

ईत्तम बाजारमलू्य ऄसणा-या षनजथलीत पदाथांची षनषमथती 

संभव होते. घरगतुी वाळवण, जसे की मगूवड्या, पापड, 

कुरोड्या अदी पदाथथ कमी वळेात व स्वच्छ पद्धतीने 

वाळवण े SCDच्या गहृोपयोगी मॉडेलद्वारे शक्य होते. 

SCD पणूथपण ेसौर ईजवेर चालते. १० वषांपयंत देखभाल 

खचथ जवळपास शनू्य अह.े 

 अज भारतातील २२ राज्ये व षव्हएतनाम, केषनया, जमकैा, श्रीलंका या दशेांमध्ये समुारे ७०० यंत्रांची ईभारणी 

S4S ने केली अह.े ओझरच्या (षज. नाषशक) सौ. शोभा 

सातभाइ व सौ. ऄचथना कुलकणी यांच्या शतेकरी 

मषहलांच्या गटाने SCD तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय 

सरुू केला अह.े एका वेळेस ७५० षकलो भाजीवर प्रषिया 

करू शकेल एवढा मोठा प्रकल्प त्यांनी ATMA या 

शासकीय ईपिमाच्या मदतीने ईभारला अह.े पररसरातील 

ऄन्न प्रषिया कंपन्या, हॉटेल व्यावसाषयक त्यांच्या 

षनजथलीत भाज्यांचे ग्राहक अहते. षनजथलीत कांदा 

वापरल्याने तेल, वेळ, गसॅ व 

श्रमांची बचत होते ऄसे त्यांचे 

हॉटेल व्यावसाषयक ग्राहक 

सांगतात. 

 गरीबीमळेु रोजच्या 

ऄन्नामध्ये षवषवधतेच्या (dietary 

variations) ऄभावी कुपोषण 

वाढते. त्या त्या हगंामातील स्वस्त 

भाज्या खाण्यावाचनू गरीब 

जनतेपढुे पयाथय नसतो. यापेक्षा 

वाइट पररषस्थती दगुथम भागातील 

अषदवासींची ऄसते. त्यांच्या 

अहारात पावसाळ्यात येणा-या रानभाज्यांव्यषतररक्त आतर 

भाज्यांचे प्रमाण ऄत्यल्प ऄसते. त्यामळेुच मळेघाट, 

गडषचरोली, नंदरुबार, पालघर आ. भागांत कुपोषणाचे प्रमाण 

सवाथषधक सापडते. यावर त्यांच्या अहारात ईत्तम 

पोषणमलू्य ऄसाणा-या षनजथलीत भाजी व फळांचा 

समावशे करण े हा एक ईपयुक्त ईपाय ऄस ू शकतो. गट्ेस 

फाउंडेशनच्या मदतीने फुलंब्री व षसल्लोडच्या (षज. 

औरंगाबाद) दगुथम खेड्यांमध्ये समुारे २०० कुटंुबांसोबत 

S4S 'षनजथलीत भाजी व फळांच्या ऄतंभाथवाने मषहला व 

बालकांमधील कुपोषणाचे षनमूथलन' यावर संशोधन प्रकल्प 

चालवत अह.े या प्रकल्पाचे प्राथषमक षनष्कषथ अशादायी 

अहते. याच धतीवर मध्यान्न भोजन योजनेतील षखचडी, 

भात, लापशी अदींमध्ये ग्रामीण मषहलांनीच षनषमथती 

केलेल्या षनजथलीत फळे व भाज्यांच्या ऄंतभाथवाने त्या 

पदाथांचे पोषण मलू्य व चव वाढवण ेशक्य होउ शकते. 



 SCD या तंत्रज्ञानाला Dell Social Innovation 

Challenge Award (२०१३, रूपये ३५ लाख), Mil-

lennium Alliance Grant Award (२०१६, रूपये ४ 

कोटी) आ. ऄनेक पाररतोषषके व जागषतक पेटंट षमळाले 

अह.े 

 SCD सारख्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू कुपोषण, 

कृषीमालाची नासाडी, भाज्यांच्या भावातील चढईतार 

अदी समस्यांचे षनराकरण, तसेच ग्रामीण भागातील 

रोजगार षनषमथतीत भर ऄशा शक्यता ईलगडू शकतात. 

कुणी सांगाव,े अज बाल्यावस्थेत ऄसणारी ही चळवळ 

पढुे चालनू हरीतिांती, धवलिांतीच्या धतीवर षनजथलीत 

फळभाज्यांच्या 'बदामी िांती' (brown revolution) 

मध्ये रूपांतररत होउ शकते.  

(SCD बद्दल ऄषधक तपशील जाणनू घणे्यासाठी, शकंा 

षनरसनासाठी, तसेच तमुच्या प्रषतषिया दणे्यासाठी ऄषिन 

सोबत जरूर संपकथ  साधा.) 

अजिन पावडे, जनमााण ३ 

िानेवारी २०१७ 


