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આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ, બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આણદં અિ ેસેન્ટર ફોર 

અગ્રીકલ્ચર માકેટ ઇન્ટેલલજેન્સ, િાહપે-કાસ્ટિા સયંકુ્ત ઉપક્રમે તારીખ જૂિ ૧૯-૨૦, ૨૦૨૧ દરમ્યાિ ષવશ્વ 
મધમાખી દદવસ – ૨૦૨૧િી ઉજવણી ષિષમત્ત ે “મધમાખી પાલિ” અંગે રાજ્યકક્ષાિો વેબીિાર, રાષ્ટ્રીય 
મધમાખી સગંઠિ દ્વારા અનમુોદદત સશંોધિ પ્રોજેક્ટનુ ં ઉદઘાટિ તેમજ ‘મધમાખી બચાવો’િી થીમ પર 
ષવદ્યાથીઓ માટે એક પોસ્ટર સ્પધાાન ુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવેલ. 

વેબીિારિા ઉદઘાટિ કાયાક્રમ દરમ્યાિ માિિીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, કુલપષતશ્રી, આણદં 
કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંએ પોસ્ટર સ્પધાાિા પ્રથમ, દ્વદ્વતીય અિે તતૃીય ષવજેતાઓિા િામ જાહરે કયાા તેમજ 
તેમિી આંતદરક પ્રષતભાઓિે બહાર લાવવા બદલ લબરદાવેલ. વધમુા,ં િેશિલ બી બોડા દ્વારા આણદં કૃષિ 
યષુિવષસિટી, આણદંમા ં કાયાાન્ન્વત થિાર મધમાખી અંગેિા સશંોધિિે લગતી યોજિાનુ ં ઉદઘાટિ કરેલ. 
તદ્ઉપરાતં તેઓએ પાક સવંધાક તરીકે પાક ઉત્પાદિમા ંમધમાખી દ્વારા થતા ંપરાગિયિિી અગત્યતા જણાવી 
અિે કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ દ્વારા ઉત્પાદદત ‘અનભુવ’ બ્રાન્ડ હઠેળ વેચાતા જુદા-જુદા પાકમાથંી એકષિત કરેલ 
મધિી માદહતી આપેલ હતી અિે મધનુ ંમલૂ્યવધાિ કેવી રીતે થઈ શકે તે સમજાવયુ ંહત ુ.ં વધમુા,ં પેસ્ટીસાઈડિી 
મધમાખી પરિી અસરો તેમજ પયાાવરણમા ંમધમાખીિા મહત્વ ષવિે ચચાા કરેલ હતી. 

કાયાક્રમિા મખુ્ય અષતષથ ષવશેિ, ડૉ. બી. એલ. સારશ્વત, એક્ક્િક્યદુટવ ડાયરેક્ટર, િેશિલ બી બોડા, 
િવી દદલ્હીએ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા વૈજ્ઞાષિકોિે અલભિદંિ પાઠવી મધમાખી ષવશે સશંોધિ માટે માગાદશાિ 
આપયુ ંતેમજ સાથ-ેસાથે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાત ેમધ ચકાસણી પ્રયોગશાળાિી સ્થાપિા માટેિી શક્યતાઓ 
ચકાસવા સલાહ આપી હતી. 

વેબીિારિા સલાહકાર ડૉ. એમ. કે. િાલા, સશંોધિ ષિયામકશ્રી, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં; 
ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષિયામકશ્રી, ડૉ. એચ. બી. પટેલ, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં; ડૉ. યોગેશ્વર ષસિંહ, મધમાખી 
ષવશેિજ્ઞ, આગ્રા; તેમજ યષુિવષસિટીિા અન્ય અષધકારીશ્રીઓએ પ્રાસલંગક ઉદબોધિ કરેલ હત ુ.ં 

આ બ ેદદવસ રાજ્યકક્ષાિા વેબીિારમા ંકુલ ૧૮ વયાખ્યાિો મધમાખી તજજ્ઞો દ્વારા રજુ કરવામા ંઆવેલ. 
જેમા ં સફળ મધમાખી પાલકોિો પણ સમાવેશ કરી ખડેતૂોિે મધમાખી પાલિ ષવશે ષવસ્તતૃ માદહતી પરૂી 
પાડવામા ંઆવેલ હતી. આ કાયાક્રમનુ ં સફળ સચંાલિ આયોજિ સલચવો, ડૉ. આર. એસ. પુડંીર, સયંોજક, 
િાહપે-કાસ્ટ, આકૃય,ુ આણદં અિે ડૉ. ડી. બી. ષસસોદદયા, પ્રાધ્યાપક અિે વડા, કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ, બ.ં અ. કૃષિ 
મહાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં દ્વારા કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા િણ ષવદ્યાથીઓ દ્વારા 
અભ્યાસક્રમ પણૂા કરીિે મધમાખી પાલિ યષુિટ ચાુ ુકરીિે સારી એવી આવક મેળવી ર્ા ે ે. સમગ્ર કાયાક્રમિો 
હતે ુભારત સરકારિા “મધ ુક્રાષંત”િા અલભયાિિે કૃષિ સાથે પશપુાલિ અિે હવે આ દદશામા ંખેડતૂોિે પે્રરીત 
કરીિે પરૂક આવક મેળવવા માટેિો સષિષ્ટ્ઠ પ્રયાસ કરવામા ંઆવેલ હતો. 


