
ભા. .ૃઅ .ુપ.-સીફા, આણંદ ારા ''મ યપાલન પર વાતાવરણના ફરફારની 

અસર'' પર ચચા-જન ૃ િત કાય મ  

ેિ ય સંશોધન ક , ભા. ૃ.અ .ુપ.-ક ય મીઠા પાણી વપાલન અ ુસંધાન સં થાન (સીફા) 
ારા િનકરા ો કટ તગત ''મ યપાલન પર વાતાવરણના ફરફારની અસર'' િવષય પર એક 
દવસીય ચચા - જન ૃ િત કાય મ ું  આયોજન ૧ માચ, ર૦૧૭ ના રોજ આણંદમાં કરવામા ંઆ ુ 
હ ુ.ં આ કાય મમાં પ૦ થી ઉપર મ ય ખે ૂતો, ગિતશીલ મ ય ખે ૂતો, કામધે ુ ુ િનવિસટ ના 
િવધાથ ઓ, મ ય ખાતાના અિધકાર ઓ, વૈ ાિનકો, િશ ણશા ીઓ વગેરએ ભાગ લીધેલ. ેિ ય 
સંશોધન ક -સીફા અને આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ ના વૈ ાિનકો ારા વાતાવરણમાં ફરફાર અને તેની 
અસરનો ઉપાય, પાણી ભરલ જ યા પર તાપમાનની અસર, વાતાવરણના ફરફારની મ ય સંવધન 
અને ઉ પાદન પર અસર, મ ય સંવધનની ુજરાત રાજયની થિત, પાણીની ુણવ ા વગેર િવષયો 
પર તકિનક  વાતાલાપ અને ચચા કરવામાં આવી.   

ઉ ાટન કાય મમાં ડા. . . પટલ, વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા ી, કિવક, દવાત  તી  
વરસાદના સંગોની વધતી જતી સં યા અને વરસાદ  દવસોની ઘટતી જતી સં યાથી મ ય સંવધન 
પર થનાર  અસર ઉપર ણકાર  આપી. ોફસર વી. બી. વૈધ, ૃ િષ વાતાવરણ િવભાગ, આ. .ૃ .ુ, 
આણંદ આગળના વષ માં તાપમાન કઇ ર તે વધશે તે જણા .ુ ી મહશભાઈ થલોટ યા, મ ય ખા ,ુ 

ુજરાત સરકાર ારા ગામ તળાવમાં મ ય સંવધન ઉપર વાતાવરણના અસરની ણકાર  આપી.  
 કાય મના આરંભમાં ડા. સી. ક. િમ ા, વ ર ઠ વૈ ાિનક ી, સીફા, આણંદ કાય મમાં ઉપ થત 
મહા ુભાવો, મ ય ખે ૂતો, િવધાથ ઓ અને ભાગ લેનાર સૌ ું  હાદ ક વાગત ક  ુહ ુ તથા કાય મની 
િવગત આપી હતી. કાય મ ું  સંચાલન ડા. અ ત ચૌધર , અને ી ુ િનલ એસ. ઍલ, વૈ ાિનક, 

ેિ ય સંશોધન ક , સીફા, આણંદ ારા કરવામાં આ ું  હ ું.  
 
 

          

  
Lighting the lamp during inaugaration Inaugral address by Dr. G.G. Patel, Sr. Scietist, 

KVK, AAU, Anand 



 
 

Address by Prof. V.B. Vaidya, Dept. of Agri. 
Meteorology, AAU, Anand 

Farmers perception on climate change during 
the programme 

  
Interactive discussion during the programme Paricipants attended the programme 

 


