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કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, દાહોદ ારા “િવ

મધમાખી િદવસ”ની

ઉજવણી
કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, મુવાલીયા ફામ, દાહોદ ારા િવ

મધમાખી િદવસ

૨૦૨૧ની ઉજવણી તા. ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ ના રોજ વ યુઅલ મા યમથી કરવામાં આવેલ. આ કાય મનું
ઉ ઘાટન ડૉ. એચ. એલ. કાચા, વરી વૈ ાિનક અને વડા (ઈ/ચા) ારા કાય મમાં હાજર મહાનુભાવોના
શા દીક

વાગત

ારા કરવામાં આવેલ. કાય મની શ આત િવ

વનમાં મહ વ અંગે
કાય મનાં અ ય

મધમાખી િદવસનુ આપણા

ી. એન. કે . રાઠોડ, વૈ ાિનક (પાક સંર ણ)એ સમજ આપેલ, યારબાદ
ી. એચ. બી. પારેખ, નાયબ બાગાયત િનયામક ીએ મધમાખી પાલન માટે ની

સરકારી યોજનાઓ િવશે માિહતી આપેલ. આ કાય મમાં યારબાદના ચરણમાં મુ ય મહેમાન
િદપેનભાઈ પટે લ, ફાઉ ડર, બી ફામ

ોડકટ, વડોદરા

ારા

યવસાયીક મધમાખી પાલન તેમજ

મધમાખી પાલાનના જુ દા જુ દા ઉ પાદન જેવા કે મધ, મીણ, મધમાખીના ઝે ર િવશે
મા યમથી િવ તૃત માિહતી આપેલ. તેમજ નાયબ ખેતી િનયામક,
િવિભ

ી.

ેઝ ટે શનના

ી. સી. એમ. પટે લે મધમાખીની

તીઓ તેમજ દાહોદ િજ લામાં મધમાખી પાલનની શકયતાઓ અને મુ કે લીઓ િવશે

ખેડૂતભાઈઓને માહીતગાર કયા, છે લા ચરણમાં, ડૉ. ટી. એમ. ભરપોડા, િનવૃ
મહાિવ ાલય, આકૃ યુ, આંણદ

ારા મધમાખીઓના પર

ા યાપક, બં. અ. કૃ િષ

વી, પરભ ીઓ તેમજ મધમાખી પાલનમાં

આવતા રોગો િવશે સૌને ઊંડાણ પૂવકની સમજ આપેલ. કાય મનાં અંતે

ી. એન. ડી. મકવાણા,

વૈ ાિનક (પાક ઉ પાદન)એ મહાનુભાવો, િવષય િન ણાંતો તેમજ તમામ કાય મના સહભાગીઓની
આભારિવધી કરેલ. આ કાય મનુ સફળ સંચાલન

ી.

કરવામા આવેલ. કાય મમાં કુ લ ૭૧ ખેડુતભાઇઓ,

. કે . ભાભોર, વૈ ાિનક (િવ તરણ િશ ણ) ારા
ામ સેવકો, િવ તરણ કાયકતાઓ, આ

ોજે ટના એટીએમ, બીટીએમ ીઓએ ગુગલ મીટના મા યમથી ભાગ લીધો હતો.

ા

તા. ૨૦.૦૫.૨૦૨૧

તા. ૨૦.૦૫.૨૦૨૧

