शिवाजी ववद्यापीठात होणार गळ
ू गण
ु वत्ता तपासणी केंद्र

शिवाजी ववद्यापीठात आय जजत गळ
ू उत्पादकाांच्या बठकीत ब लताना डॉ. अननल काक डकर. िजारी
कुलगरू
ु डॉ. दवानांद शिांद, डॉ. ज.पी. जाधव.

गळ
ू उत्पादकाांच्या समस्या सोडववण्यासाठी कुलगर
ु ां चा पढ
ु ाकार

डॉ. अननल काक डकर, डॉ. जी.डी. यादव याांच मागगदिगन
क ल्हापरू , दद. ३१ म: शिवाजी ववद्यापीठात गळ
गण
ू
ु वत्ता तपासणी प्रय गिाळा स्थापन करण्याचा
तत्त्वतः ननणगय काल ववद्यापीठात झालल्या एका महत्त्वपण
ू ग बठकीत घण्यात आला. ज्यष्ठ िास्रज्ञ व
महाराष्र िासनाच्या राजीव गाांधी ववज्ञान व तांरज्ञान आय गाच अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अननल काक डकर
याांच्या प्रमख
उपजस्थतीत ही बठक झाली. ही मादहती कुलगरू
ु
ु डॉ. दवानांद शिांद याांनी आज परकार
पररषदत ददली.

शिवाजी ववद्यापीठाच्या पढ
ु ाकारान राजीव गाांधी ववज्ञान व तांरज्ञान आय ग (आरजीएसटीसी) याांच्या
सहकायागन क ल्हापरु ी गळ
ु ाच्या सांदर्ागत ववववध बाजूांनी ववचारववमषग करण्यासाठी ही वविष बठक आय जजत

करण्यात आली ह ती. ववद्यापीठाच्या नॅन -सायन्स व तांरज्ञान केंद्राच्या सर्ागह
ृ ात झालल्या या बठकीच्या
अध्यक्षस्थानी कुलगरू
ु डॉ. दवानांद शिांद ह त.

शिवाजी ववद्यापीठात गळ
ां ान सांि धन, प्रक्रिया, गण
ु ाच्या अनष
ु ग
ु वत्ता ननयांरण, प्रक्रिया ववकास याववषयी
आधनु नक तांरज्ञानाधाररत गऱ्ु हाळाचा पथदिी प्रकल्प उर्ारण्याचा ननणगय या बठकीत झाला. त्यासाठी
आरजीएसटीसी सवोत परी सहकायग करल, अस डॉ. काक डकर याांनी आश्वस्त कल.
शिवाजी ववद्यापीठाच कुलगरू
ु डॉ. दवानांद शिांद याांनी स्थाननक कृषी, सहकार आणण उद्य ग याांच्यािी

सहकायग करून स्थाननक समाजािी बाांधधलकी अधधक दृढ करण्यासाठी प्रयत्निील राहण्याचा मन दय
घ वषत

कला

करण्याववषयी

ह ता.

त्यानस
ु ार

क ल्हापरू

क ल्हापरु ी

पररसरातील

गळ
ु ाच्या

ितकरी, गळ
ू

सांदर्ागत

ध रणात्मक

उत्पादकाांसह

व

सांि धनात्मक

सहकार, पणन, उद्य ग

काम

क्षरातील

व्यकतीांसमवत या बठकीत चचाग झाली.
सम
ांु ईच्या इजन्स्टट्यट
ु ार तीन तास चाललल्या या बठकीत मब
ू ऑफ कशमकल टकनॉलॉजीच (आयसीटी)
कुलगरू
ग ळ सहर्ाग घतला व मागगदिगनही कल.
ु पद्मश्री डॉ. जी.डी. यादव याांनी टशलकॉन्फरजन्सांगद्वार पण
ू व

या बठकीस ज्यष्ठ अणुिास्रज्ञ डॉ. शिवराम र् ज याांच्यासह ऊस ितकरी, गळ
ू उत्पादकाांसह पणन सांघाच
पदाधधकारी, गळ
ू खरदी-वविी सांघाच पदाधधकारी, गऱ्ु हाळघर सांचालक तसच गळ
ू ववषयक सांि धन करणाऱ्या
सांस्थाांच प्रनतननधी, सांि धक, शिक्षक आदी म ठ्या सांख्यन उपजस्थत ह त.
बठक आय जनामागील हतू स्पष्ट करताना कुलगरू
ु डॉ. शिांद म्हणाल, बाजारात ववववध कांपन्या क ल्हापरु ी

गळ
क ल्हापरु ी
ु ाच्या नावाखाली सम
ु ार दजागचा माल ग्राहकाांच्या माथी मारत आहत; मार, त्याला मळ
ू
गळ
ु ाच्या चवीची सर नाही. क ल्हापरु ी गळ
ु ाची अिी क णती वशिष्ट्य आहत, जी त्याला इतर दठकाणच्या
गळ
वगळ दिगववतात, याचा अभ्यास करण आणण ितकरी व गळ
उत्पादकाांसाठी गण
ु ापासन
ू
ू
ु वत्ता
ननयांरणववषयक तसच सांि धनववषयक सवु वधा ननमागण करण्याववषयी चाचपणी करण या ददिन काम
करण्याची गरज लक्षात घऊन शिवाजी ववद्यापीठ आणण राजीव गाांधी ववज्ञान व तांरज्ञान आय गान परस्पर
सहकायग करण्याचा ननश्चय कला आह. तसच, गळ
ु ासांदर्ागतील अन्य सांि धन व परू क व्यवस्थाांबाबत
ववश्वसनीय व्यासपीठ ननमागण कराव, या हतन
ू डॉ. काक डकर सराांनी या कामी पढ
ु ाकार घतला असल्याचही
त्याांनी साांधगतल.
यावळी उत्तम चवीच्या क ल्हापरु ी गळ
ु ाच्या र् ग शलक मानाांकनाच (जी.आय.) ननधागरण झाल असल तरी
या गळ
ु ाच्या ब्रँडडांगसाठी क्रकमान दजाग ननधागरणाच ननकष ठरववण अत्यावश्यक आह, अस मत व्यकत करून
डॉ. अननल काक डकर म्हणाल, एखाद्या उत्पादनाच र् ग शलक मानाांकन ननजश्चत झाल तरी मख्
ु यत्व
आधथगक ननकषाांवर त्याच बाजारातील अजस्तत्व आणण दटकण अवलांबन
ू असत. ऊस उत्पादकाांना साखर

कारखान्याांखरीजही ऊसाच्या उपय जनाच ववववध पयागय स्थाननक पातळीवर उपलब्ध ह ण आवश्यक आह.
त्यामध्य गळ
ू आणण त्यावर आधाररत गळ
ू पावडर, चॉकलट व तत्सम उपउत्पादनाांच्या ननशमगतीकड लक्ष
दण अननवायग आह. गळ
ू पावडरला बाजारात सध्या म ठी मागणी वाढत आह. गळ
ू आणण या पावडरच्या
चवीत फरक असला तरी त्याचा दजाग आणण त्यातील घटकाांच प्रमाण याांच लार् मार ग्राहकाला सारखच
शमळायला हवत, यावर कटाक्ष असायला हवा. त्या दृष्टीन गळ
ू व गळ
ू पावडर याांची क्रकमान दजागननजश्चती
करण, स्थाननक पातळीवर गळ
ू ववषयक प्रकल्पाांची घटणारी सांख्या वाढववण, त्याांच्या अथगकारणाला चालना
दण आणण गळ
पावडरबर बरच अन्य उत्पादनाांच्या ननशमगतीसाठी परू क सवु वधाांची ननशमगती करण या
ू
ग ष्टीांवर र्र दण्याची गरज आह. त्याचप्रमाण आयआयटी (मब
ुां ई) याांनी ववकशसत कलल्या तांरज्ञानाचा
ववकास व ववस्तार याांवर नजीकच्या काळात र्र दण्याची गरज आह, तसच आयसीटी (मब
ांु ई) याांच्याकडून
गळ
ू व गळ
ू पावडर याांची दजागननजश्चती व तांरज्ञानववषयक प्रकल्पाच काम सहा मदहन्याांत पण
ू ग कराव, अिी
अपक्षाही डॉ. काक डकर याांनी व्यकत कली.
यावळी डॉ. जी.डी. यादव म्हणाल, गळ
ु ाच्या ननशमगतीच्या सांदर्ागत आधनु नक व आदिग तांरज्ञान ननशमगतीचा
प्रकल्प आयसीटीन हाती घतला आह. ता लवकराच लवकर पण
ू ग करण्यास आमच प्राधान्य राहील.
क ल्हापरु ी गळ
ु ाचा दजाग व चव कायम राखण्याबर बरच त्याची य ग्य प्रतवारी करण्याकडही आमचा कटाक्ष
राहील. क ल्हापरु ी गळ
ु ाच्या य ग्य ब्रँडडांगसाठी आधनु नक तांरज्ञानाच्या ववकसनाला पयागय नाही, अस मत
त्याांनी व्यकत कल.
यावळी आयआयटी (मब
ुां ई), आर.जी.एस.टी.सी. (महाराष्र राज्य) आणण टाटा सेंटर फॉर टकनॉलॉजी ॲन्ड
डडजाईन याांच्या सांयक
ु त ववद्यमान वारणानगर यथील तात्यासाहब क र इजन्स्टट्यट
ू ऑफ इांजजननअररांग
ॲन्ड टकनॉलॉजी यथ उर्ारलल्या गळ
प्रक्रिया व सांि धन प्रकल्पाववषयी तसच ववकशसत करण्यात
ू
आलल्या म बाईल ॲप्लीकिनववषयी प्रा. नरें द्र िहा याांनी सादरीकरण कल. आयसीटीमध्य सांि धन
करण्यात यत असलल्या गळ
ू प्रकल्पाबाबत प्रा. बी.एन. थ रात याांनी सादरीकरण कल.
यावळी झालल्या चचेत डॉ. शिवराम र् ज याांच्यासह महाराष्र िासनाच्या पणन ववर्ागाच ननवत्ृ त

सांचालक श्री. ददनि ओहूळकर, वारणानगर टीकआयईटीच प्रा. एस.व्ही. अणकर, श्री. दीपक गप्ु त, श्री.

ननकत ज िी, डॉ. ए.व्ही. सप्र, अधधष्ठाता प्रा. पी.एस. पाटील, प्रा. ए.एम. गरु व, आरजीएसटीसीच ववद्यापीठ
समन्वयक प्रा. एस.आर. पाटील, श्री छरपती िाहू सहकारी गळ
ू खरदी वविी सांघाच राजाराम पाटील,

ितकरी प्रनतननधी श्री. शिवाजी पाटील व श्री. बाळासाहब पाटील आदीांनी सहर्ाग घतला.

जवतांरज्ञान अधधववर्ागाच्या प्रा.ज.पी. जाधव याांनी स्वागत व प्रास्ताववक कल. कुलसधचव डॉ. व्ही.डी.

नाांदवडकर याांनी आर्ार मानल.

