
ૃ િષ હવામાન િવભાગ, બ.ંઅ. ૃ.મ., આ ૃ ,ુ આણદં ારા ુદા ુદા સશંોધન ક  ખાતે 
ઉપ થત વેધશાળાની ળવણી ગેની યો યેલ મીટ ગ 

 
ૃ િષ હવામાનશા  વેધશાળા ગનેી ચચા કરવા માટ એક િમ ટગ ુ ંઆયોજન આચાય અને ૃ િષ 

િવ યાશાખા ય ીએ સશંોધન િનયામક ીની અ ય તામા ં તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭, ુ ુવારના રોજ સવાર 
૧૦:૩૦ કલાક પી. . સેમીનાર હોલ, બીએસીએ, આ ૃ ,ુ આણદંમા ં ુદા ુદા સશંોધન ક ના 
અિધકાર ીઓ સાથે કરલ. આ િમ ટગનો ઉ ે ય આણદં ૃ િષ નુીવસ ટ ના િવ તારમા ંઆવતી ુલ સ ર 
(૧૭) હવામાનશા  વેધશાળાની ઇ સપેકશનની  કામગીર  ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ થી ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ દર યાન 
કરવામા ંઆવેલ હતી અને ટટસ રપોટ તૈયાર કર ને  તે ક ને મોકલાવેલ હતો તેની િવ તૃ ચચા 
કરવા માટ હતો. આ ઉપરાતં મીટ ગના એજ ડામા ંખામી ુ ત ક કુસાન પામેલ હવામાનના ઉપકરણોને 
ચા  ુકરવા બાબતે અથવા જો નવા ખર દવાના થતા હોય તો તેની એક ગાઇડલાઇન તૈયાર ઉભી કરવા 
માટ હતો.  

કાય મની શ આત ડૉ. ક. પી. પટલ, આચાય ી અને િવ ાશાખા ય એ વાગત અને સગંો ચત 
વચનથી કર  હતી યાર બાદ ડૉ. એમ. એસ. ુલ ે ઠ, ા યાપક અને વડા, બ.ંઅ. ૃ.મ, આ ૃ ,ુ આણદંએ 

કાય મની વૂ િૂમકા બાધંતા ઈ પે ટ કરલી ુદ  ુદ  વેધશાળાની એક સામા ય થિત વણવી હતી. 
ડૉ. ક. બી. કથી રયા સશંોધન ક  િનયામક ી અને આ કાય મના અ ય  ેજણા  ુહ ુ ંક આણદં 

ૃ િષ નુીવસ ટ ની રુ ડકશનમા ંઆવતી બધીજ વેધશાળાની િનયિમત ળવણી એ બુ જ ર  છે અને 
તેના પગલા ં પે તેમણે ઘણા ઉપયોગી ચૂનો કરલ. 

સશંોધન િનયામક ીએ ુદા ુદા સશંોધન ક એ ઉપ થત વેધશાળા ચુા  પે અને યવ થત 
કાયરત રહ તે માટ ઘણાજ મહ વના ચૂનો કરલ અને તે ુ ંપાલન કરવા માટ રૂ ુ  માગદશન આપેલ. 

આમ, આ ઉપરો ત મીટ ગ ભિવ યમા ં હવામાનના પ રમાણોના અવલોકનોની ચો સતા અને 
સમયાતંર ઉપલ ધતા માટ બ જુ ઉપયોગી નીવડલ.  

      

 


