કૃષિ હવામાન ષવભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાષવધાલય, આકૃય,ુ આણંદ દ્વારા મે ૧૭-૧૯, ૨૦૧૮ દરષમયાન આયોજીત
એગ્રોમેટ ઓબ્ઝવવરની ત્રણ દદવસીય તાલીમ
કૃષિ હવામાન ષવભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાષવધાલય, આકૃયુ, આણંદ દ્વારા મે ૧૭-૧૯, ૨૦૧૮ દરષમયાન આયોજીત
એગ્રોમેટ ઓબ્ઝવવરની ત્રણ દદવસીય તાલીમની શરૂઆત ૧૭/૦૫/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે રજીસ્ટ્રેશનથી થઇ હતી. જે માં આકૃયુ
હસ્ટ્તકની ૧૭ હવામાન વેધશાળાના ઓબ્ઝવવસવ એ ભાગ લીધો હતો તાલીમના ઉદધાટન સમારોહમાં ડો. કે. બી. કષથરીયા,
સંશોધન ષનયામકશ્રી અને અનુસ્ટ્નાતક ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, આકૃયુ, આણંદ, ડો. કે. પી. પટેલ, આચાયવશ્રી અને
ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, ડો. એમ. એસ. કુલશ્રેષ્ઠ, પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃષિ હવામાન ષવભાગ તેમજ કૃષિ હવામાન ષવભાગના અન્ય
કમવચારીઓ તથા અન્ય ષવભાગીય પ્રાધ્યાપક અને વડા, બં.અ.કૃ.મ., આકૃયુ, આણંદ હાજર રહયા હતા.
આ કાયવક્ર્મની શરૂઆત ડો. એમ. એસ કુલશ્રેષ્ઠના શાષબ્દક સ્ટ્વાગત પ્રવચનથી થઇ હતી. તેમણે તાલીમ ષવિેની તથા
ગુજરાતમાં કઇ કઇ જગ્યાએ આણંદ કૃષિ યુષનવર્સવટી હસ્ટ્તકની હવામાનની વેધશાળાઓ આવેલ છે તે ષવિે માષહતી આપી હતી.
તાલીમ અંગેની અગત્યતા જણાવતા કહ્યુ હતુ કે હવામાન વેધશાળાના ઓબ્ઝવવરની કામગીરી એ સંશોધન ક્ષેત્રે પાયાની અને
મહત્વની કામગીરી છે . ઓબ્ઝવવરની હવામાન પદરમાણોના અવલોકનો લેવાની ચોકસાઇ એ એમ.એસ.સી., પી.એચ.ડી. ના
ષવદ્યાથીઓ તેમજ અન્ય સંશોધન ક્ષેત્રે સંકળાયેલ સંસ્ટ્થાના વૈજ્ઞાષનકોને વૈજ્ઞાષનક સંશોધન માટે મહત્વની કડી પૂરી પાડે છે .
ત્યારબાદ ડૉ. કે. પી. પટેલ સાહેબ એ પ્રમુખસ્ટ્થાનેથી તેમના પ્રવચનમાં જણાવ્યુ હતુ કે કૃષિ હવામાન ષવભાગમાં ચાલતા અન્ય
પ્રોજે ક્ટો કે જે જુ દા જુ દા મેથમ
ે ટે ીકલ/સ્ટ્ટેટેસ્ટ્ટીકલ મોડેલ સાથે સંકળાયેલ છે તેમના માટે હવામાન વેધશાળાના ઓબ્ઝવવરની
કામગીરીને અગત્યતા દશાવવી હતી. તેમણે ષવભાગમાં ચાલતા રીમોટસેન્સીન્ગના પ્રોજે ક્ટો માટે પણ હવામાનના અવલોકનોને
મહત્વના ગણાવ્યા હતા.
ડો. કે. બી. કષથરીયા સાહેબ એ સમારંભના અધ્યક્ષ સ્ટ્થાનેથી તેમના સંદેશમાં જણાવ્યુ કે આકૃયુ આણંદ હસ્ટ્તકની
જુ દાજુ દા સ્ટ્ટેશનની સત્તર વેધશાળાઓની માષહતી એક જગ્યાએ સંકષલત કરીએ તો તેનો ઉપયોગ ખેડુતો, સંશોધન વૈજ્ઞાષનક કે
ષવદ્યાથીઓ માટે બહુ મહત્વપૂણવ અને ઉપયોગી નીવડશે. વધુમાં જણાવ્યુ હતુ કે વેધશાળાના આધુષનકરણ માટે અદ્યતન
સાધનોની જો જરૂરીયાત હોય તો ષવકાસને અનુલક્ષીને જરૂર પડતી નાણાકીય સહાય આણંદ કૃષિ યુષનવર્સવટી, આણંદ પુરી
પાડશે. બધાજ તાલીમાથીઓને ઉદ્દેશીને તેમણે જણાવ્યુકે આ તાલીમ દરષમયાન વેધશાળા અંગન
ે ી સમગ્ર માષહતી મેળવીને તેમને
ત્યાં ષસ્ટ્થત વેધશાળામાં તેનો ઉપયોગ કરીને ગુણવતા યુકત હવામાનના અવલોકનો અંગેની માષહતી ચોકસાઇ પૂવવક અને ષનયષમત
સમયે નોંધવી કે જે થી તેનો ભષવષ્યમાં યોગ્ય ઉપયોગ થઈ શકે.
આ ઉદઘાટન કાયવક્ર્મનું સુત્ર સંચાલન પ્રો રૂચા દવે અને આભાર ષવધી ડો. બી. આઇ. કરાન્ડે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ
હવામાન ષવભાગ, બં.અ.કૃ.મ., આકૃયુ, આણંદ એ કરી હતી.
તાલીમ યોજનાના પ્રથમ દદવસે તા:૧૭/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રથમ તાસ દરષમયાન ડો. એમ. એસ. કુલશ્રેષ્ઠ એ
વેધશાળાના ષવષવધ પ્રકાર અને તેના સ્ટ્થળ પસંદગીનું માપદંડ ષવશે માષહતી આપી હતી. બપોરના ભોજન બાદ પ્રો. વી. બી.
વૈદ્ય, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ હવામાન ષવભાગ, બં.અ.કૃ.મ., આકૃયુ, આણંદ એ વાતાવરણના તાપમાનનું માપ (થીયરી) તથા
હવા અને જમીનનું તાપમાન નુ માપન (પ્રાયોષગક) કઇ રીતે કરી શકાય તેના ષવશે માહીતી આપી હતી ત્યાર બાદ ડો. બી. આઇ.
કરાન્ડે એ સુયવપ્રકાશ અને બાષ્પીભવનનું માપન તથા વરસાદનું માપન થીયરી દ્વારા અને સાદુ વરસાદ માપકયંત્ર અને સ્ટ્વંય
સંચાષલત વરસાદ માપકયંત્ર અંગે પ્રાયોષગક માગવદશવન આપ્યુ હતુ. એના પછીના વ્યાખ્યાનમાં ડો. એમ. એમ. લુણાગદરયા,
સહપ્રાધ્યાપક, કૃષિ હવામાન ષવભાગ, બં.અ.કૃ.મ., આકૃયુ, આણંદ એ વરસાદનું માપન અને બાષ્પીભવનનું માપન કઇ રીતે કરી
શકાય તે ષવશેની માષહતી આપી હતી.
તાલીમના બીજા દદવસે સંશોધન ષનયામકશ્રી તથા આચાયવ અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, આકૃયુ, આણંદના સુચન મુજબ
તાલીમાથીઓ માટે એક દદવસય દિલ્ડ ષવષઝટ સાયન્સ ષસટી, અમદાવાદ ખાતેનું આયોજન કરેલ હતુ.ં આ દિલ્ડ ષવષઝટમાં
તાલીમાથીઓ સાથે ડો. એન. ડી. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ હવામાન ષવભાગ, બં.અ.કૃ.મ., આકૃયુ, આણંદ તથા ડો. બી.
આઇ. કરાન્ડે માગવદશવક તરીકે જોડાયા હતા. આ દિલ્ડ ષવષઝટમાં તાલીમાથીઓને ષવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને લગતી અગત્યની
માષહતી મળી હતી.
તાલીમના અંષતમ દદવસે તાલીમાથીઓએ પવનની ઝડપ અને દદશાનું માપન અને સુયવ પ્રકાશના કલાક માપકયંત્ર ધ્વારા
કઇ રીતે માપી શકાય તે અંગેની સમજ મેળવી હતી. પ્રો. રૂચા દવે પાન - ઇવેપોરીમીટર દ્વારા બાષ્પીભવન માપન કઇ રીતે થાય
છે તેની સમજણ આપી હતી. આ તાલીમનો સમાપન કાયવક્રમ તા:૧૯/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પી. જી. સેષમનાર હોલ ખાતે

યોજાયેલ તેમજ ડો. એમ. એસ. કુલશ્રેષ્ઠ, પ્રાધ્યાપક અને વડાએ આ તાલીમનો સારાંશ આપતા કહ્યુ હતુ કે તેમના ત્યા ઉપષસ્ટ્થત
કોઇ વેધશાળામાં કોઇ પણ સમસ્ટ્યા હોય તો તે બાબતે આ ષવભાગને જાણ કરવી અને ઉકેલ મેળવી લેવા. તાલીમાથીઓનો
પ્રષતભાવ પ્રસ્ટ્તુત તાલીમ માટે ખુબજ સરસ રહયો હતો અને આવી તાલીમ દર વિે યોજવા બાબતનો આગ્રહ કયો હતો તથા
તાલીમાથીઓમાંથી મયુર રામાણી અને શ્રીમષત અંજષલ જાદવ એ તાલીમ અંગન
ે ો પોતાનો વ્યદકતગત અષભપ્રાય રજુ કયાવ હતા.
ત્યાર બાદ તાલીમના અંતે ડો. કે. પી. પટેલ, આચાયવશ્રી અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રીના હસ્ટ્તકે સત્તર તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રનું
ષવતરણ કરવામાં આવ્યુ હતુ.ં સમાપન સમારોહનું સુત્ર સંચાલન અને આભારષવષધ પ્રો. વી. બી. વૈદ્યએ કરી હતી.

ષવષવધ સાધનોના ઉપયોગની તાલીમ લઈ રહેલ એગ્રોમેટ ઓબ્ઝવવરના તાલીમાથીઓ (મે, ૧૭-૧૯, ૨૦૧૮)

