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राहुर� �व�यापीठ, )द. 26 जानेवार�, 2023 

 देशा�या 74 वा �जास�ताक �दनाचे औ�च�य साधनु महा�मा फुले कृ�ष �व�यापीठातील 

अ$नशा%& व तं&(ान �वभागाने फुले शुगर ,- .ब%क-0स, फुले शुगरलेस .ब%क-0स, फुले शुगर 

,- कु2कज, फुले शुगरलेस कु2कज या �दाथा4ची कुलगु5 डॉ. पी.जी. पाट:ल यां�या ह%त ेलॉ�चगं 

केल:. यावेळी कुलगु5 डॉ. पी.जी. पाट:ल <हणाले अ$नशा%& व तं&(ान �वभागाने पौि@टक व 

आयुवB�दक खा�य पदाथा4ची शा%&शुDद पDदतीने EनFमGती केल: आहे. याआधी या �वभागान े

�वकसीत केलेHया फुले नानकटाई कुक-ज/.बि%कटांना जागEतक बौिDदक संपदा �माणप& (पेटंट) 

�ाMत झालेले आहे. आंतररा@O:य पौि@टक तणृधा$य वषाGEनFम�त हा एक पौि@टक उपRम 

�व�यापीठ राब�वत आहे.  

 यावेळी अ�ध@ठाता (कृ�ष) आSण अ$नशा%& व त&ं(ान �वभाग �मुख डॉ. उ�तम चTहाण 

<हणाले या �वभागांतगGत आ�तापय4त भाजीपाला �2RयामDये 36 व बेकर: Tयवसाय तं&(ानमDये 

24 एक म�हना कालावधीचे �FशXण वगG राब�वले आहे. यामDये 976 �FशXणाथZनी सहभाग 

न[दवून �यां�यापैक- 30 �FशXणाथ_नी %वतःचा फळे व भाजीपाला �2Rया Tयवसाय सु5 केलेला 

आहे. तसेच 15 �FशXणाथ_नी %वत:चा बेकर: Tयवसाय सु5 क5न इतरांना रोजगाराची संधी 

उपलfध क5न �दलेल: आहे. या �वभागांतगGत याआधी आयुवB�दक कुक-जमDये फुले शतावर: 

कुक-ज, फुले अgवगंधा कुक-ज, फुले पु�दना कुक-ज, फुले बेहडा कुक-ज आSण फुले आवळा 

कुक-ज लाँचींग (�सारण) �वR-साठi केलेले आहे. याFशवाय �व�यापीठा�या बेकर: युEनटमDये 

संशोधना�मक व �ायो�गक त�वावर फुले jयोती FमHक kेड, फुले %वीट ब$स, फुले FमHक टो%ट, 

फुले सुरती/िजरा बटर, फुले नाचणी .ब%क-टस ्आSण फुले नानकटाई कुक-ज/.ब%क-ट यांची सुDदा 

EनFमGती केल: जाते.  

 या�संगी �व�यापीठाचे �व%तार FशXण संचालक डॉ. तानाजी न5टे, संचालक संशोधन डॉ. 

सुEनल गोरंट:वार, कुलस�चव mी. �मोद लहाळे, �व�यापीठ अFभयंता mी. FमFलदं ढोके, सहयोगी 

अ�ध@ठाता डॉ. बापुसाहेब भाकरे, डॉ. mीमंत रण�पसे, डॉ. गोरX ससाणे, �वभाग �मुख डॉ. आनंद 

सोळंके, डॉ. �चदानंद पाट:ल, माजी �वभाग �मुख डॉ. सुभाषचoं Fशदें, �सारण कp o �मुख डॉ. 

पंqडत खडB, सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. राजpo वाघ, अ�धकार:, कमGचार:, �व�याथ_ उपि%थत 

होत.े या�संगी अ$नशा%& तं&(ान �वभागातील शा%&(, कमGचार: व �व�याsया4च ेमा$यवरां�या 

स�कार करtयात आले. या�संगी �व�याथ_नी कु. �EतXा Fशदें �हन ेआपले मनोगत Tयuत केले. 

कायGRमाचे आभार कु. �EतXा हुलगुंड ेयांनी मानले. 



 

 


