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પરિચય;  

 ગજુિાત િાજ્યના પશ્ચિમ ભાગમાાં સ્થિત સૌિાષ્ટ્ર એ મખુ્યત્વે સકૂી જમીન ખેતીનો શ્ચવથતાિ છે.  શ્ચસતે્તિના 
દાયકાની શરૂઆતિી, તે દુષ્ટ્કાળગ્રથત શ્ચવથતાિ તિીકે ઓળખાય છે.  દુષ્ટ્કાળની ઘટના એ પ્રદેશ અને 
િાજ્યના અન્ય નજીકના ભાગોમાાં શ્ચનયશ્ચમત ઘટના બની ગઈ છે.  ચોમાસ ુ(જૂનિી સપ્ટેમ્બિ સધુી) 
અશ્ચનયશ્ચમત, અશ્ચનયશ્ચમત અને અસમાન વિસાદ દ્વાિા વગીકૃત િયેલ છે. 

 

આ પ્રદેશના ખેડૂતો ચોમાસાની શરૂઆતની આગાહીને ઘણુાં મહત્વ આપ ેછે કાિણ કે પાકની પદ્ધશ્ચતની 
પસાંદગી તેના પિ શ્ચનભભિ છે.  વહલેો વિસાદ ખેડૂતને લાાંબા ગાળાના પાકો લેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે જેમ 
કે મગફળી (ફેલાતો પ્રકાિ), કપાસ અને તલ.  બીજી તિફ શ્ચવલાંબબત ચોમાસાનો અિભ કઠોળ, મોતી બાજિી, 
એિાંડા અને મગફળીના ગચુ્છો માટે પસાંદગી મયાભરદત કિી શકાય છે. 

જો કે ભાિતીય ઉપગ્રહ ટેકનોલોજીએ આઝાદી પછી નોંધપાત્ર પ્રગશ્ચત કિી છે, હવામાન શ્ચવભાગ દ્વાિા 
કિવામાાં આવેલી ચોમાસાની આગાહીઓ ખેડૂતોને પાકની પદ્ધશ્ચતને લગતી પસાંદગી કિવામાાં બહુ મદદરૂપ 
નિી.  આ એટલા માટે છે કાિણ કે શ્ચવભાગ સમગ્ર િાષ્ટ્ર માટે જ લાાંબા અંતિની આગાહીઓ કિે છે.  ચોક્કસ 
પ્રદેશોના રકથસામાાં, આગાહીઓ ટૂાંકી શે્રણીની પ્રકૃશ્ચતની છે એટલે કે માત્ર ત્રણ રદવસના સમયગાળા માટે.  
પરિણામે સૌિાષ્ટ્રના ખેડૂતો (ભાિતના અન્ય ઘણા સકૂા પ્રદેશોની જેમ) ચોમાસા અંગેની આગાહીઓ કિવા 
માટે મખુ્યત્વે થિાશ્ચનક હવામાનશાસ્ત્રની માન્યતાઓ અને જ્ઞાન પિ આધાિ િાખે છે.  તેઓ થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો 
દ્વાિા કિવામાાં આવેલી આગાહીઓ પિ તેમના ક્રોપશ્ચમક્સ શ્ચનણભયો આધારિત છે. 



 

પિાંપિાગત હવામાનશાસ્ત્રની માન્યતાઓમાાં ખેડૂતોની માન્યતાઓ ખબૂ જ મજબતૂ છે.  થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો 
વિાહશ્ચમરહિ (700-800 એ.ડી.), કશ્ચવ ઘાઘ (1200-1300 એ.ડી.), ઉન્નાદ જોશી (1350-1400 એ. ડી.) અને 
ભડલી (1000-120) જેવા જાણીતા ખગોળશાસ્ત્રીઓ અને જ્યોશ્ચતષીઓ દ્વાિા શ્ચવકશ્ચસત પદ્ધશ્ચતઓ અને 
શ્ચસદ્ધાાંતોનો ઉપયોગ કિે છે.  ઘણા શ્ચસદ્ધાાંતો સાાંથકૃશ્ચતક અને ધાશ્ચમિક પથુતકોમાાં એમ્બેડ કિવામાાં આવ્યા હતા 
અિવા મોઢેિી પેઢી દિ પેઢી ચાલ ુિાખવામાાં આવ્યા હતા. 

 

ગજુિાત કૃશ્ચષ યશુ્ચનવશ્ચસિટીનુાં જૂનાગઢ કેમ્પસ સૌિાષ્ટ્ર શ્ચવથતાિના મધ્યમાાં આવેલુાં છે.  યશુ્ચનવશ્ચસિટી 1960 િી 
પ્રદેશમાાં કૃશ્ચષના શ્ચવકાસમાાં યોગદાન આપી િહી છે. આ પેપિમાાં પ્રદેશની પિાંપિાગત માન્યતાઓ અને 
શ્ચસદ્ધાાંતોના આધાિે સૌિાષ્ટ્રના ખેડૂતો સાિે સહભાગી હવામાન આકાિણી અને આગાહીનો અમાિો અનભુવ 
િજૂ કિવામાાં આવ્યો છે.  1990 માાં શરૂ િયેલી પ્રરક્રયાએ થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો અને ઔપચારિક વૈજ્ઞાશ્ચનકોના 
અનૌપચારિક નેટવકભનુાં થવરૂપ લીધુાં છે જે સામરૂહક મલૂયાાંકનના આધાિે આગાહીઓ કિીને સૌિાષ્ટ્રના લોકોને 
થવૈચ્ચ્છક સેવા પિૂી પાડે છે. 

( 1 ) પેપિનુાં માળખુાં: પદ્ધશ્ચત આ પેપિને ચાિ શ્ચવભાગોમાાં વહેંચવામાાં આવેલ છે.  પિાંપિાગત 
હવામાનશાસ્ત્રીય જ્ઞાન અને શ્ચવથતાિના શ્ચસદ્ધાાંતોની સાંબક્ષપ્ત સમીક્ષા પ્રદાન કયાભ પછી (શ્ચવભાગ એક), 
માન્યતાઓનુાં વણભન જે માન્યતા અને વ્યવસ્થિત મલૂયાાંકન માટે પસાંદ કિવામાાં આવ્યુાં હત ુાં તેનુાં વણભન 
કિવામાાં આવ્યુાં છે (શ્ચવભાગ બે).  પછી પ્રરક્રયાની શ્ચવગત કે જેના દ્વાિા થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો તેમની તકનીકોના 
વ્યવસ્થિત માપન અને શદુ્ધદ્ધકિણમાાં સામેલ િયા (શ્ચવભાગ ત્રણ), અને અંતે સમાપન શ્ચવભાગ (ચાિ) િજૂ 
કિવામાાં આવે છે. 

પિાંપિાગત શ્ચસદ્ધાાંતો: ભડલી (લગભગ 12મી સદી) સારહત્યની સાંબક્ષપ્ત સમીક્ષામાાં વિસાદના “ઇિરિયલ 
ગભભ” ના શ્ચવકાસ માટે જવાબદાિ દસ “સિદાિ” (ચલો) વણભવવામાાં આવ્યા છે.  આ છે: પવનના વાદળો, 
વીજળી, આકાશના િાંગો, ગડગડાટ, ગર્જના, ઝાકળનો બિફ, મેઘધનષુ્ટ્ય અને ચાંદ્ર અને સયૂભની આસપાસ 
ભ્રમણકક્ષાની ઘટના.  ભડલીએ આ ચલોની આંતિ-ગ્રહીય, તાિાઓની પ્રણાલીઓ સાિેની 
રક્રયાપ્રશ્ચતરક્રયાઓને 12 ચાંદ્ર મરહનામાાં દિેક વષભ દિશ્ચમયાન વિસાદની પેટનભ દશાભવવા માટે ધ્યાનમાાં લીધી. 
(પરિશ્ચશષ્ટ્ટ 1 માાં નક્ષત્ર) 

 

 

 

 



િામન (1960) એ “ઇિેરિયલ એમ્રીયો” ની તાંદુિથત શ્ચવભાવનાના સચૂક તિીકે સામાન્ય વાતાવિણીય 
પરિસ્થિશ્ચતઓને ઓળખી.  આમાાંના કેટલાક નીચે સબૂચબદ્ધ છે: 

 

1. ઉત્તિ, ઉત્તિપવૂભ અને પવૂભ તિફિી નમ્ર અને અનકૂુળ પવન. 
2. ચોખ્ખુાં આકાશ. 
3. ચાંદ્ર અિવા સયૂભની આસપાસ નિમ, સફેદ ઊંડા પ્રભામાંડળ. 
4. ઘેિા િાંગનુાં આકાશ – શ્યામ કાગડાના ઈંડા જેવુાં. 
5. શ્ચવશાળ, તેજથવી ગાઢ વાદળોિી ઘેિાયેલુાં આકાશ. 
6. સોયના આકાિના અિવા તલવાિના આકાિના વાદળો. 
7. લાલ વાદળો. 
8. સવાિે અિવા સાાંજે મેઘધનષુ્ટ્ય. 
9. ઓછી ઊંચાઈ એ ગાજવીજ. 

10. વીજળી. 
11. “મોક સન” નો દેખાવ. 
12. ગ્રહો અને તાિાઓ સાંપણૂભ થવરૂપમાાં અને નિમ પ્રકાશ સાિે ચમકતા હોય છે. 

 

તેવી જ િીતે, ગોલારકયા (1992) એ હવામાનશાસ્ત્રીય અવલોકનોના આધાિે દુષ્ટ્કાળની ઘટના અંગે થિાશ્ચનક 
માન્યતાઓ એકશ્ચત્રત કિી: 

1. જો આકાશ આછો પીળો િાંગ મેળવે છે, તો વિસાદની આશા ઓછી છે. 
2. જો કાળા િાંગના વાદળો રદવસભિ જોવા મળે છે અને િાતે્ર આકાશ થવચ્છ િહ ેછે, તો દુષ્ટ્કાળ 

સચૂવવામાાં આવે છે. 
3. જો મગૃીષભ નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન પવનનો વેગ વધ ુન હોય અને િોરહણી નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન ઉચ્ચ 

ગિમીનો અનભુવ ન િાય તો દુષ્ટ્કાળની અપેક્ષા િાખી શકાય છે. 
4. જો આદ્રામાાં વિસાદ ન પડે અને મગૃીષભમાાં પવન ન આવે તો દુષ્ટ્કાળ પડે. 
5. જો શ્રાવણ માસ દિશ્ચમયાન પવૂભ રદશામાાંિી અને ભાદ્રપદ માસ દિશ્ચમયાન દબક્ષણપશ્ચિમ તિફિી 

પવન ફાંકાય તો ભયાંકિ દુષ્ટ્કાળની અપેક્ષા િાખી શકાય છે. 
6. શ્રાવણ મરહનાના પ્રિમ પખવારડયાના પાાંચમા રદવસે વેગ સાિે પવનની ઘટના ગાંભીિ દુષ્ટ્કાળનુાં 

સચૂક છે.  સયૂભપ્રકાશની હાજિીમાાં વિસાદની ઘટના નજીકના ભશ્ચવષ્ટ્યમાાં નબળા વિસાદનુાં સચૂક 
છે. 



ચોમાસાના જૈશ્ચવક સચૂકાાંકોનુાં પણ સાિી િીત ેદથતાવેજીકિણ કિવામાાં આવ્યુાં છે અને થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો દ્વાિા 
તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ કિવામાાં આવ ેછે. 

કાનાણી વગેિે.  Al.(1995) એ શ્ચવશ્ચવધ વકૃ્ષોની પ્રજાશ્ચતઓનુાં દથતાવેજીકિણ કયુું છે જેનો થિાશ્ચનક સમદુાયો 
દ્વાિા ચોમાસાના સચૂક તિીકે ઉપયોગ કિવામાાં આવ્યો છે (કોષ્ટ્ટક 1 જુઓ). 

કોષ્ટ્ટક 1: વિસાદના સચૂક તિીકે વકૃ્ષની પ્રજાશ્ચતઓના ફલો અને પણભસમહૂ 

વકૃ્ષો ના નામ સચુક અપેક્ષીત પરીણામ 

મહુડા સાિા પણભસમહૂ સારૂ ચોમાસુાં 

વાાંસ સાિા પણભસમહૂ દુષ્ટ્કાળ, ઉંદિ નો ત્રાસ 

બોિડી ફળ વધાિે આવવા સિેિાશ ચોમાસુાં 

દભાભ ઘાસ (ડાભળો) સાિા પણભસમહૂનો દેખાવ સારૂ ચોમાસુાં 

બીલી સાિા પણભસમહૂ અસાધાિણ ચોમાસુાં 

પીપળો સાિા પણભસમહૂ પિુતો વિસાદ 

ખીજડો ભાિે પણભસમહૂ દુષ્ટ્કાળ 

કોઠી સાિી વદૃ્ધદ્ધ તોફાની વિસાદ 

લીમડો ફળ વધાિે આવવા દુષ્ટ્કાળ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ચોક્કસ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓના વતભન પિના અવલોકનો પણ વિસાદના સચૂક તિીકે ઉપયોગમાાં લેવાય 
છે.  સાવબલયા એટ દ્વાિા અહવેાલ મજુબ,Al  (1991) અને ગોલારકયા (1992) (કોષ્ટ્ટક 2 જુઓ). 

 

કોષ્ટ્ટક 2: વિસાદની આગાહી કિનાિા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓનુાં વતભન 

ક્રમ સચૂક અપેબક્ષત પરિણામ 

1 ચકલી ધળૂમાાં થનાન કિે છે સાિો વિસાદ 

2 કાબચિંડા ઝાડ પિ ચઢે છે અને કાળા-સફેદ-લાલ િાંગ 
ધાિણ કિે છે 

તાત્કાબલક વિસાદ 

3 જયેષ્ટ્ઠા (મે)ના શરૂઆતના રદવસોમાાં દેડકા ગાવાનુાં શરૂ 
કિે છે. 

વહલેો વિસાદ 

4 બેટેિ (એક પક્ષી) જોડીમાાં ગાય છે વિસાદની શ્ચનશ્ચિતતા 
5 મોિ નુાં વાિાંવાિ િડવ ુ એકાદ-બે રદવસમાાં વિસાદ 
6 કાગડા િાત્રે અને શ્ચશયાળ રદવસે િડે  ભયાંકિ દુષ્ટ્કાળ 
7 ટીટોડી અિવા લેપશ્ચવિંગ પક્ષી િાશ્ચત્ર દિશ્ચમયાન, ખાસ 

કિીને નદીના પટ પિ ઇંડા મકેૂ છે 
ભાિે વિસાદ 

8 બપૈયા (એક પક્ષી) વહલેી સવાિે ગીતો ગાય છે એકાદ-બે રદવસમાાં વિસાદ 
9 સાપ ઝાડ પિ ચઢી જાય દુષ્ટ્કાળ 
10 ઉંટ ઉત્તિ પવુભ રદશામાાં મોઢુાં િાખે,બકિી ખાતી નિી, 

કાગડો માળા માાં ખાંજવાળ્યા કિે 
તાત્કાબલક વિસાદ 

11 જયેષ્ટ્ઠા (મે) ના પબૂણિમાના રદવસે પક્ષીઓ ધળૂમાાં થનાન 
કિે છે 

પષુ્ટ્કળ વિસાદ 

 

 

 

 

 

 

 



અમલતાસ અિવા ગોલડન શાવિ રી (ગિમાળો) એ વિસાદનુાં અનોખુાં સચૂક છે.  ચોમાસાની શરૂઆતના 
લગભગ 45 રદવસ પહેલા તે શ્ચવપલુ પ્રમાણમાાં સોનેિી પીળા ફલોના ગચુ્છો ધિાવે છે.  વિાહશ્ચમહાિ 
(લગભગ 8મી સદી) દ્વાિા લખાયેલી રહ્દ સાંરહતામાાં પણ આનો ઉલલેખ છે.  તેના પરિણામો નીચે આપેલ 
છે. 

અમલતાસ અિવા ગોલડન શાવિ રી (ગિમાળા) ના ફલોના આધાિે ચોમાસાનુાં શ્ચવગતવાિ 
અવલોકન/અનમુાન 

ક્રમ આકાિણી વષભ ગિમાળા મા ફલોની 
તાિીખ 

45 રદવસ પછી ચોમાસાની 
શરૂઆતની 
વાથતશ્ચવક 
તાિીખ 

રદવસોનો 
તફાવત 

1 1996 29 એશ્ચપ્રલ 13 જુન 14 જુન +1 

2 1997 20 એશ્ચપ્રલ 4 જુન 1 જુન -3 

3 1998 22 એશ્ચપ્રલ 6 જુન 9 જુન +3 

4 1999 30 એશ્ચપ્રલ 14 જુન 17 જુન +3 

5 2000 26 એશ્ચપ્રલ 10 જુન 8 જુન -2 

6 2001 29 એશ્ચપ્રલ 13 જુન 14 જુન +1 

7 2002 23 એશ્ચપ્રલ 7 જુન 16 જુન +9 

8 2003 25 એશ્ચપ્રલ 9 જુન 16 જુન +7 

 

 

 

ગોલડન શાવિ રીની (ગિમાળા) અવલોકન કિેલ અને અપેબક્ષત ફ્રીક્વન્સીઝ દશાભવતી શ્ચવગતો 

વગભ અવલોકન કિેલ 
ફ્રીક્વન્સીઝ 

અપેબક્ષત ફ્રીક્વન્સીઝ પ્રમાણ અવલોકન અપેબક્ષત પ્રમાણ 

1 46 45 .7188 .7031 

2 42 45 .6563 .7031 
3 48 45 .7500 .7031 

4 48 45 .7500 .7031 

5 43 45 .6719 .7031 

6 46 45 .7188 .7031 
7 54 45 .8438 .7031 

8 52 45 .8125 .7031 

ટોટલ 379 360 5.9219 5.6250 

 



Chi-Squre= 3.622   Prob= .7276  

 

X2 બબન-નોંધપાત્ર જોવા મળે છે.  તે દશાભવે છે કે અપેબક્ષત ફ્રીક્વન્સીઝ અને અવલોકન કિેલ ફ્રીક્વન્સી 
વચ્ચે કોઈ વાથતશ્ચવક તફાવત નિી.  આનો અિભ એ છે કે ચોમાસાના સેટ પિ અમલતાસ (કેશ્ચસયા રફથટુલા) 
માાં ફલોના આધાિે તાિીખો અપેબક્ષત હતી કે કેમ તે અભ્યાસ હઠેળ 1996 િી ચોમાસાના સેટ પિ અવલોકન 
સાિે સહમત હતી. 

સહભાગી મલૂયાાંકન, આકાિણી અને અનમુાન 

રરગિ 1990 માાં, હવામાન શ્ચવભાગે સમગ્ર િાષ્ટ્ર માટે સામાન્ય ચોમાસાની આગાહી કિી હતી.  દેશના 
બાકીના ભાગોમાાં ચોમાસુાં સામાન્ય હોવા છતાાં, તે જુલાઈ મરહના સધુી સૌિાષ્ટ્રના પ્રદેશમાાંિી દૂિ િહ્ુાં હત ુાં.  
લાાંબા ગાળાના પાકની વાવણીનો સમય પસાિ િઈ ગયો હોવાિી પ્રદેશના ખેડૂતો બચિંશ્ચતત હતા.  આ સમય 
દિશ્ચમયાન મને બે થિાશ્ચનક હવામાન શ્ચનષ્ટ્ણાતોને મળવાના પ્રસાંગો આવ્યા. 

જેતલસિ ગામના દેવજીભાઈ જમોડ, ભાિતીય િેલવેમાાં નોકિી કિતા એચ્ન્જન ડ્રાઈવિ.  તેને શોખ તિીકે 
વિસાદની આગાહીમાાં ઊંડો િસ હતો અને તે દિિોજ તેની ડાયિીમાાં હવામાન સાંબાંધી અવલોકનો િેકોડભ 
કિતો હતો.  દેવજીભાઈ ભાિપવૂભક જણાવતા હતા કે તે વષે 15મી ઓગથટે ચોમાસુાં આવવાની કોઈ શક્યતા 
નિી.  તેમનુાં શ્ચનવેદન પિાંપિાગત માન્યતા પિ આધારિત હત ુાં કે: 

“જો જ્યેષ્ટ્ઠ ના બીજા રદવસે (જેઠી બીજ)  વીજળીના ચમકાિા અને “વાદળોની ગર્જના” (હળવા ગર્જના) 
સાિે વિસાદ હોય, તો આગામી શ્ચસતે્તિ રદવસ સધુી વિસાદ નહીં પડે.  (ભડલી, લગભગ 12મી સદી) 

આલીધ્રા ગામના જાધવભાઈ કિીરિયા, એક ખેડૂત અને શાળાના શ્ચશક્ષકે, આ જ અવલોકન પિ આધારિત 
ચોક્કસપણે આ જ આગાહી કિી હતી. 

અમે તેમના અવલોકનો અને આગાહીઓિી િસમાાં હતા અને આ જ્ઞાનની અસિકાિકતા જોવા માટે ઉત્સકુ 
હતા.  અમાિા આિયભ વચ્ચે, તેમની આગાહી સાચી પડી.  બિાબિ બતે્તિ રદવસ પછી, 15મી ઓગથટના 
િોજ, સૌિાષ્ટ્રમાાં ભાિે વિસાદ િયો, જેના કાિણે ખેડૂતો મોડી શ્ચસઝનના પાકનુાં વાવેતિ કિી શક્યા. 

આ થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતોની સફળ આગાહીઓિી અમે એટલા પ્રભાશ્ચવત િયા કે અમે થિાશ્ચનક પ્રેસમાાં તેનો 
પ્રચાિ કિવાનુાં નક્કી કયુું.  તેમની સફળતાની જાણ લગભગ તમામ થિાશ્ચનક દૈશ્ચનકો જેમ કે ફલછાબ, સાંદેશ, 
ગજુિાત સમાચાિ અને અરકલા દ્વાિા કિવામાાં આવી હતી.  સૌિાષ્ટ્રના આવા અન્ય થિાશ્ચનક હવામાન 
શ્ચનષ્ટ્ણાતોની મારહતી મોકલવા પણ વાચકોને અપીલ કિવામાાં આવી હતી.  ઘણા ખેડૂતોએ પાછા લખીને 
સચૂવ્યુાં કે યશુ્ચનવશ્ચસિટીએ આ શ્ચવષય પિ પદ્ધશ્ચતસિનુાં સાંશોધન કિવુાં જોઈએ.  આ પિાંપિાગત 
હવામાનશાસ્ત્રીય માન્યતાઓ અને શ્ચસદ્ધાાંતોની પદ્ધશ્ચતસિની માન્યતા પિના પ્રોજેક્ટની ઉત્પશ્ચત્ત હતી. 

 



(2) માન્યતા માટે પસાંદ કિેલ માન્યતા 

1990 માાં, અમે શ્ચવથતિણ શ્ચવભાગ, જૂનાગઢ કેમ્પસમાાં વૈજ્ઞાશ્ચનક માન્યતા માટે પસાંદગીની હવામાનશાસ્ત્રીય 
માન્યતાઓને હાિ ધિવા માટે સાંશોધન પ્રોજેક્ટ શરૂ કયો.  નીચેની માન્યતાઓને પ્રદેશમાાં તેમની 
લોકશ્ચપ્રયતાના આધાિે ટૂાંકી કિવામાાં આવી હતી.  ગજુિાતી, થિાશ્ચનક ભાષા (શ્ચત્રવેદી, 1986; અધ્વયુભ, 1974) 
માાં શ્ચવદ્વાનો દ્વાિા પણ આ િેકોડભ કિવામાાં આવ્યા છે. 

1. જો િોરહણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાાં “વાદળોની ગર્જના” (હળવા ગર્જના) સાિે વીજળી સાિે વિસાદ 
પડે તો આગામી 72 રદવસ સધુી વિસાદ નહીં પડે. 

2. જો આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન વિસાદ પડશે તો આગામી ત્રણ નક્ષત્રો એટલે કે પનુવભસ,ુ પષુ્ટ્ય અને 
આશ્લેષ દિશ્ચમયાન વિસાદ પડશે. 

3. જો પનુવભશ ુનક્ષત્ર દિશ્ચમયાન વિસાદ હોય તો પષુ્ટ્ય નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન અવશ્ય વિસાદ પડશે. 
4. જો અષાઢના પ્રિમ પખવારડયાના બીજા અને પાાંચમા રદવસે વિસાદ પડે છે, તો અષાઢના બીજા 

પખવારડયામાાં અને શ્રાવણના પ્રિમ પખવારડયામાાં ચોક્કસપણે વધ ુવિસાદ પડશે. 
5. જો અષાઢ મરહનાનો 11મો રદવસ (દેવ પોઢી એકાદશી તિીકે ઓળખાય છે) િશ્ચવવાિ, શશ્ચનવાિ 

અિવા માંગળવાિે આવે છે, તો અનાજ મોંઘુાં િશે અને “વિસાદીના જોખમો” (ગર્જનાના તોફાન 
અને કુદિતી આફતોના કાિણે નકુસાન) િશે. 

6. જો કાશ્ચતિક મરહનાના 12મા રદવસે, િાત્રે તેજથવી ચાંદ્ર (જેને પષુ્ટ્પ બાંધ યોગ તિીકે ઓળખવામાાં આવે 
છે) આકાશ થવચ્છ હોય, તો આવનાિા ચોમાસા માટે અલૌરકક ગભભનો શ્ચવકાસ િશે. 

7. હોળીના રદવસે પવનની રદશા પિ અવલોકનો, હોળીકા પ્રગટાવવાના અડધા કલાક પહલેાિી 
લગભગ અડધા કલાક સધુીના સમયગાળા માટે, વષભ માટે વિસાદની આગાહી કિવા માટે ઉપયોગ 
કિી શકાય છે (શ્ચવશ્ચવધ પવન રદશાઓ માટે આકૃશ્ચત 1 જુઓ.  અને સાંકળાયેલ પરિણામો). 

8. અક્ષય તતૃીયા પિ સવાિે 3 િી 6 દિશ્ચમયાન પવનની રદશા પિના અવલોકનોનો ઉપયોગ 
વિસાદની પેટનભ અને વષભ માટે અપેબક્ષત પાકની ઉપજની આગાહી કિવા માટે કિી શકાય છે 
(શ્ચવશ્ચવધ પવનની રદશાઓ અને સાંબાંશ્ચધત પરિણામો માટે આકૃશ્ચત 2 જુઓ). 

આમાાંની છેલલી બે માન્યતાઓ ભડલીના કમ્પ્લેટ્સ પિ આધારિત હતી અને મોટાભાગના થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો 
દ્વાિા તેને સૌિી શ્ચવશ્વસનીય સચૂક તિીકે માનવામાાં આવે છે.  આ માન્યતાઓ બે ચોક્કસ રદવસો એટલે કે 
અક્ષય તતૃીયા અને હોળીના તહવેાિના રદવસે પવનની રદશા પિ આધારિત હતી.  માત્ર ચોમાસાના 
અલૌરકક ગભભ શ્ચવશે જ આગાહીઓ કિી શકાતી નિી.  પણ ગૌણ પરિણામો જેમ કે િોગો અને જીવાતોની 
તીવ્રતા અને અપેબક્ષત પાકની ઉપજ પિ પણ. 

નોલેજ નેટવકભનો ઉદભવ 



ખેડૂતોને છેલલી બે માન્યતાઓ પિ અવલોકનો િેકોડભ કિવા સક્ષમ બનાવવા માટે, અમે આકૃશ્ચતઓ (આકૃશ્ચત 
1 અને 2) શ્ચવકસાવી છે જે પવનની રદશા પિ વ્યવસ્થિત અવલોકનો કિવાની સચૂનાઓ પ્રદાન કિે છે.  
થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો સાિે વ્યાપક પિામશભ કયાભ પછી આ આકૃશ્ચતઓ શ્ચવકસાવવામાાં આવી હતી.  1992 માાં, 
ખેડૂતો અને થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતોને તેમના અવલોકનો GAU ને મોકલવા માટે અપીલ સાિે થિાશ્ચનક દૈશ્ચનકોમાાં 
આ પ્રિમ પ્રકાશ્ચશત કિવામાાં આવ્યા હતા.  તમામ થિાશ્ચનક દૈશ્ચનકોના સાંપાદકોએ આ આકૃશ્ચતઓ શ્ચવના મલૂયે 
પ્રકાશ્ચશત કિવાનુાં નક્કી કયુું.  તેઓને લાગયુાં કે આ પ્રદેશ માટે એક મહત્વપણૂભ પ્રયોગ છે અને તેઓ ખેડૂત 
સમદુાયને આ સેવા પિૂી પાડવા માટે ખબૂ જ ખશુ હતા, જે તેના મખુ્ય વાચકોની િચના કિે છે.  તેઓએ તે 
જ ભાવનાિી પછીના વષોમાાં પણ આ સમિભન આપવાનુાં ચાલ ુિાખ્યુાં અને દિ વષે ચાટભ પ્રકાશ્ચશત કયાભ. 

1992 માાં પ્રાિાંબભક અપીલના જવાબમાાં, અમને સૌિાષ્ટ્રભિના ખેડૂતોના 200 િી વધ ુપત્રો મળ્યા.  
પ્રશ્ચતભાવો જે જજલલાઓ અને તાલકુાઓમાાંિી આવ્યા હતા તે મજુબ વગીકૃત કિવામાાં આવ્યા હતા.  અમને 
સમગ્ર પ્રદેશમાાં સહયોગીઓની જરૂિ છે, અને આ વગીકિણ સાંભશ્ચવત સહયોગીઓને પસાંદ કિવામાાં મદદ 
કિશે.  સૌિાષ્ટ્રના છ જજલલાઓમાાંિી નીચે પ્રમાણે 200 સહયોગીઓની પસાંદગી કિવામાાં આવી હતી: 
જૂનાગઢ (61), અમિેલી (45), િાજકોટ (37), જામનગિ (32), ભાવનગિ (17), સિેુન્દ્રનગિ (8). 

(3) સહભાગી સાંશોધન અને આગાહી પ્રરક્રયા 

સહયોગીઓને એક પ્રશ્નાવલી મોકલવામાાં આવી હતી જેમાાં તેઓ પવનની ગશ્ચત અને રદશા, ભેજ, 
મેઘધનષુ્ટ્યની ઘટના, ચાંદ્ર અને સયૂભની આસપાસ ભ્રમણકક્ષાની ઘટના, ઝાકળની ઘટના વગેિે જેવા શ્ચવશ્ચવધ 
પરિમાણો પિ અવલોકનો િેકોડભ કિે તેવી અપેક્ષા િાખવામાાં આવી હતી.  કાિતકના 1લા રદવસિી ચૈત્રના 
15મા રદવસ સધુી 195 રદવસ માટે બનાવવામાાં આવે છે.  સહયોગીઓએ થિાશ્ચનક પ્રેસ દ્વાિા સચૂવ્યા મજુબ 
શ્ચનશ્ચિત રદવસોમાાં (7 અને 8 માન્યતાઓ માટે) અવલોકનો લેવાની પણ અપેક્ષા િાખવામાાં આવી હતી.  
સહભાગી તજજ્ઞો દ્વાિા નોંધવામાાં આવેલ અવલોકનો દિ વષે બલેુટ કિવામાાં આવ્યા હતા અને ભડલી દ્વાિા 
આપવામાાં આવેલા માપદાંડોના આધાિે તેનુાં શ્ચવશ્લેષણ કિવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

16 જૂન, 1997ના િોજ જૂનાગઢ ખાતે વિસાદની ઘટનાનો અભ્યાસ કિવા માટેની પ્રાચીન પદ્ધશ્ચતઓ પિ 
પ્રિમ સેશ્ચમનાિનુાં આયોજન કિવામાાં આવ્યુાં હત ુાં જેમાાં 60 જેટલા પિાંપિાગત હવામાનશાસ્ત્રીઓએ ભાગ 
લીધો હતો.  ગજુિાત કૃશ્ચષ યશુ્ચનવશ્ચસિટીએ સેશ્ચમનાિને પ્રાયોજજત કયો હતો અને દિેક થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતને 
તેમના/તેણીના તાિણો િજૂ કિવા અને આગાહીઓ કિવાની માંજૂિી આપવામાાં આવી હતી.  આગાહીઓ 
કાયભવાહીમાાં દથતાવેજીકૃત કિવામાાં આવી હતી અને થિાશ્ચનક પે્રસ દ્વાિા લોકો સધુી પહોંચાડવામાાં આવી 
હતી. 

સેશ્ચમનાિને મોટી સફળતા મળી અને પરિણામે પ્રાચીન વિસાદની આગાહી નેટવકભની િચના િઈ.  સેશ્ચમનાિ 
વાશ્ચષિક લક્ષણ બની ગયુાં.  થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતોની ભાગીદાિી દિ વષે વધી િહી છે.  સહભાગીઓ 
સૌિાષ્ટ્રભિમાાંિી પોતપોતાના ખચે આવે છે.  માત્ર નેટવકભ સભ્યોને જ આગામી ચોમાસા માટે તેમની 



આગાહીઓ િજૂ કિવા માટે આમાંશ્ચત્રત કિવામાાં આવે છે.  પછીના વષોમાાં, થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતોને તેમની 
અગાઉની આગાહીઓની સમીક્ષા કિવાની અને તેમની તકનીકોમાાં યોગય સધુાિા કિવાની તક મળે છે.  
તેમના સાિીદાિો એવા શ્ચનષ્ટ્ણાતોને િાખતા હતા જેમણે વષોિી સચોટ આગાહીઓ કિી હતી. 

જાશ્ચતના સાંદભભમાાં, સેશ્ચમનાિમાાં માત્ર ચાિ મરહલાઓએ ભાગ લેતા મરહલાઓની ભાગીદાિી નબળી હતી.  આ 
મરહલાઓ નજીકના ગામડાઓમાાંિી આવી હતી.  તેઓએ અગાઉ કૃશ્ચષ યશુ્ચનવશ્ચસિટી દ્વાિા સાંચાબલત ખેડૂતોના 
તાલીમ કેન્દ્રમાાં એક તાલીમ કાયભક્રમમાાં હાજિી આપી હતી.  જ્યાિે તેમને સેશ્ચમનાિ શ્ચવશે ખબિ પડી ત્યાિે 
તેઓએ હાજિી આપવાનુાં નક્કી કયુું. 

જો કે, આનો અિભ એ નિી કે મરહલાઓને આ શ્ચવષયમાાં ઓછો િસ છે.  એક મરહલા સહભાગી સેશ્ચમનાિમાાં 
ભડલીના વાક્ય પિનુાં ગજુિાતી પ્રકાશન લાવ્યુાં અને નેટવકભના અન્ય સભ્યો માટે તેને સલુભ બનાવ્યુાં. 

6ઠ્ઠી જુલાઈ 1999 ના િોજ યોજાયેલા સેશ્ચમનાિમાાં, “પ્રાચીન વિસાદી ઘટના એસોશ્ચસએશન” નામની 
વ્યાવસાશ્ચયક સાંથિાની થિાપના કિવા માટે એક ઠિાવ પસાિ કિવામાાં આવ્યો હતો. આ એસોશ્ચસએશનના 
એચ્ક્ઝક્યરુટવ્સના નામ પરિશ્ચશષ્ટ્ટ 1 માાં આપવામાાં આવ્યા છે. એસોશ્ચસએશનની નોંધણી માટેની પ્રરક્રયા 
કિવામાાં આવી છે.  શરૂ કયુું.  સૌિાષ્ટ્રના શ્ચવશ્ચવધ ભાગોનુાં પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચધત્વ કિતી સત્તિ સભ્યો સાિેની કાિોબાિી 
માંડળની થિાપના કિવામાાં આવી છે.  શ્ચનયમો અને ધોિણો હવે શ્ચવકશ્ચસત િઈ િહ્યા છે.  વાશ્ચષિક સભ્યપદ ફી 
રૂ.  75/- માત્ર જ્યાિે આજીવન સભ્યપદ ફી રૂ.  525/-. 

(4) પિાંપિાગત માન્યતાઓની માન્યતા: તાિણોનો સાિાાંશ 

1990 િી આઠ માન્યતાઓ (પવૂભધાિણા તિીકે ગણવામાાં આવે છે) નુાં પિીક્ષણ હાિ ધિવામાાં આવે છે. 
સાંશોધનકાિો અને શ્ચવથતિણ કાયભકિો પાસેિી પ્રશ્ચતસાદ મેળવવા માટે દિ વષે પરિણામો GAU ખાતે કૃશ્ચષ 
સાંશોધન સશ્ચમશ્ચત સમક્ષ િજૂ કિવામાાં આવતા હતા. 

1990 િી 2003 સધુીના આઠ વષભના સમયગાળામાાં લેવામાાં આવેલા અવલોકનો દશાભવે છે કે આઠમાાંિી 
સાત પવૂભધાિણાઓ અત્યાિ સધુી ખોટી સાબબત િઈ નિી (કોષ્ટ્ટક 4 જુઓ).  પરિણામો દશાભવે છે કે 
આમાાંની ઘણી માન્યતાઓ ચોમાસાના શ્ચવશ્વસનીય સાંકેતો પ્રદાન કિે તેવી શક્યતા છે. 

કોષ્ટ્ટક 4: સૌિાષ્ટ્રમાાં પિાંપિાગત હવામાનશાસ્ત્રીય માન્યતાઓની માન્યતા: તાિણોનો સાિાાંશ. 

કોષ્ટ્ટક 4.1: પવૂભધાિણા : જો િોરહણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાાં “વાદળોની ગર્જના” (હળવા ગર્જના) સાિે વીજળી 
સાિે વિસાદ પડે તો આગામી 72 રદવસ સધુી વિસાદ નહીં પડે. 

 

 

 



અનમુાન: 1990 િી આ માન્યતા સાચી હોવાનુાં જણાયુાં હત ુાં. 

વષભ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના વિસાદ (શ્ચમમીમાાં. જ્યાાં ઉલલેબખત છે) 

1990 25/5/90 ના િોજ અવલોકન 
કિાયેલ સ્થિશ્ચત 

વિસાદ બિાબિ 72 રદવસ પછી એટલે કે 16મી ઓગથટ 
1990ના િોજ નોંધાયો. 

1991 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી ચોમાસુાં શ્ચનયશ્ચમત હતુાં 
1992 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી ચોમાસુાં શ્ચનયશ્ચમત હતુાં 
1993 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી ચોમાસુાં શ્ચનયશ્ચમત હતુાં 
1994 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસના સમયગાળા દિશ્ચમયાન વિસાદ નોંધાયો 

હતો 
1995 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 356 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

1996 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 642 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

1997 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 514 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

1998 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 681 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

1999 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 312.4 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

2000 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 341.8 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

2001 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 529.7મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

2002 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 537 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

2003 ઉલલેબખત સ્થિશ્ચત આવી નિી 72 રદવસ દિશ્ચમયાન 1280 મીમી વિસાદ નોંધાયો છે 

 

 

 

કોષ્ટ્ટક 4.2 : પવૂભધાિણા : જો આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન વિસાદ પડશે તો આગામી ત્રણ નક્ષત્રો જેમ કે 
પનુવભસ,ુ પષુ્ટ્ય અને આશ્લેષમાાં વિસાદ પડશે. 

અનમુાન : આ 1995 માાં ખોટુાં જણાયુાં હત ુાં અને તેિી તેને વિસાદનુાં શ્ચવશ્વસનીય સચૂક ગણી શકાય. 

વષભ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના વિસાદ (મીમીમાાં) 

1990 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 35.50 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ30.2, પષુ્ટ્ય-18.4 આશ્લેષા-21.3 

1991 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 13.00 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ241.05, પષુ્ટ્ય-148 આશ્લેષા-
43.08 

1992 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 35.6 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ15.4, પષુ્ટ્ય-351.6 આશ્લેષા103.7 



1993 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 34.4 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ95.8, પષુ્ટ્ય-2.8 આશ્લેષા-10.9 

1994 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 258 મીમી વિસાદ નોંધાયો 
છે 

પનુવભસ-ુ434, પષુ્ટ્ય-117 આશ્લેષા-55 

1995 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન વિસાદ જોવા મળ્યો નિી પનુવભસ-ુ361.9, પષુ્ટ્ય-258.7 આશ્લેષા-
22.1 

1996 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 18 મીમી વિસાદ નોંધાયો 
છે 

પનુવભસ-ુ33.2, પષુ્ટ્ય-285.3 આશ્લેષા-
30.7 

1997 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 152.8 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ117.9, પષુ્ટ્ય-163.4 આશ્લેષા-
23.9 

1998 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 362.9 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ83.4, પષુ્ટ્ય-93.2 આશ્લેષા-94 

1999 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 67.30 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ200.2, પષુ્ટ્ય-18.48 આશ્લેષા-
21.50 

2000 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 156.30 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ152.60, પષુ્ટ્ય-0.60 આશ્લેષા- 
94.30 

2001 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 30.60 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ114.30, પષુ્ટ્ય-84.20 આશ્લેષા-
153.40 

2002 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 277.20 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ12.90, પષુ્ટ્ય-32.90 આશ્લેષા- 
24.10 

2003 આદ્રા નક્ષત્ર દિશ્ચમયાન 58.00 મીમી વિસાદ 
નોંધાયો છે 

પનુવભસ-ુ422.30, પષુ્ટ્ય-78.30 આશ્લેષા- 
396.40 

 

 

 

 

કોષ્ટ્ટક 4.3: પવૂભધાિણા : જો પનુવભસ ુનક્ષત્રમાાં વિસાદ હોય, તો પષુ્ટ્ય નક્ષત્રમાાં ચોક્કસપણે વિસાદ પડશે. 

આ 1990 િી 2000 અપવાદ શ્ચસવાય સાચુાં જણાયુાં હત ુાં 

વષભ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના  વિસાદ (મીમીમા) 

1991 પનુવભસ ુ– 30.28 પષુ્ટ્ય – 18.42 

1992 પનુવભસ ુ– 241. 05 પષુ્ટ્ય - 148 

1993 પનુવભસ ુ– 95.8 પષુ્ટ્ય – 2.8 



1994 પનુવભસ ુ- 434 પષુ્ટ્ય - 117 

1995 પનુવભસ ુ– 361.9 પષુ્ટ્ય – 258.7 

1996 પનુવભસ ુ– 33.2 પષુ્ટ્ય – 285.3 

1997 પનુવભસ ુ– 117.9 પષુ્ટ્ય – 163.4 

1998 પનુવભસ ુ– 83.4 પષુ્ટ્ય – 93.2 

1999 પનુવભસ ુ– 200.2 પષુ્ટ્ય – 18.48 

2000 પનુવભસ ુ– 152.6 પષુ્ટ્ય – 0.60 

2001 પનુવભસ ુ– 114.3 પષુ્ટ્ય – 84.20 

2002 પનુવભસ ુ– 12.90 પષુ્ટ્ય – 32.90 

2003 પનુવભસ ુ– 58.00 પષુ્ટ્ય – 422.30 

 

કોષ્ટ્ટક 4.4 : પવૂભધાિણા: જો અષાઢ મરહનાના બીજા અને પાાંચમા રદવસે વિસાદ પડે, તો અષાઢના બીજા 
પખવારડયા અને શ્રાવણ મરહનાના 1લા પખવારડયા દિશ્ચમયાન ચોક્કસપણે વધ ુવિસાદ પડશે. 

અનમુાન : 1995 અને 2001 શ્ચસવાયની પવૂભધાિણા પકડી િાખવામાાં આવી હતી 

વષભ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના વિસાદ (મીમીમાાં) 

 નીચે મજુબ વિસાદ જોવા મળ્યો:  
1990 અષાઢનો બીજો રદવસ- 5 મી.મી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 37.5 

1990 અષાઢનો 5મો રદવસ- 22.34 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં-59.7 

1991 બીજો રદવસ – 118 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 117 

1991 5મો રદવસ – 53.7 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 50.20 

1992 બીજો રદવસ - 10 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 246.50 

1992 5મો રદવસ – 6 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 219.40 

1993 બીજો રદવસ – 25 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 127 

1993 5મો રદવસ – 00 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 1.0 

1994 બીજો રદવસ – 21 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 45 

1994 5મો રદવસ – 80 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 60 

1995 બીજો રદવસ – 10 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 443.7 

1995 5મો રદવસ – 00 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 155 

1996 બીજો રદવસ -  1.9 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 36 

1996 5મો રદવસ – 1.2 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 39.9 

1997 બીજો રદવસ – 6.3 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 164.10 

1997 5મો રદવસ – 0.2 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 25.9 



1998 બીજો રદવસ – 20.80 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 117.40 

1998 5મો રદવસ – 63.8 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 139.40 

1999 બીજો રદવસ – 100.5 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 21.3 

1999 5મો રદવસ – 00 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 4.80 

2000 બીજો રદવસ – 13.0 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 1.1 

2000 5મો રદવસ – 97.0 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 85.7 

2001 બીજો રદવસ – 00 મીમી અષાઢન ુબીજુ પખવારડયુાં- 141.7 

2001 5મો રદવસ – 00 મીમી શ્રાવણન ુપહલે ુપખવારડયુાં- 56.8 

 

કોષ્ટ્ટક 4.5 : પવૂભધાિણા : જો અષાઢના પ્રિમ પખવારડયાનો 11મો રદવસ (દેવ પોઢી એકાદશી-DPE) 
િશ્ચવવાિ, શશ્ચનવાિ માંગળવાિના િોજ હોય, તો વધ ુપડતા વિસાદને કાિણે કુદિતી સાંકટ આવી શકે છે 
જેના કાિણે અનાજના ભાવમાાં વધાિો િઈ શકે છે. 

અનમુાન : 1995 માાં િોડા અંશે સાચુાં હતુાં તે બાદ કિતાાં આ અનમુાન સાચુાં જણાયુાં હત ુાં.  

વષભ તાિીખ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના વિસાદની પેટનભ અને કુદિતી આફતો 
1990 03/07/1990 દેવપોઢી એકાદશી માંગળવાિે હતી કચ્છ અને બનાસકાાંઠામાાં ભાિે 

વિસાદના કાિણે પિૂની સ્થિશ્ચત 
સજાભઈ છે.  અનાજના ભાવ 
અસામાન્ય િીતે ઊંચા હતા 

1991 22/07/1991 દેવપોઢી એકાદશી ગરુુવાિે હતી  કુદિતી આફતો ન હતી 
1992 10/07/1992 દેવપોઢી એકાદશી શકુ્રવાિે હતી  કુદિતી આફતો ન હતી 
1993 30/07/1993 દેવપોઢી એકાદશી બધુવાિે હતી  કુદિતી આફતો ન હતી 
1994 11/07/1994 દેવપોઢી એકાદશી માંગળવાિે હતી

  

સમગ્ર ગજુિાતમાાં ભાિે વિસાદ 
નોંધાયો હતો દબક્ષણ ગજુિાતમાાં પ્લેગ 
િયો હતો.  અનાજના ભાવ ઊંચા 
હતા 

1995 09/07/1995 દેવપોઢી એકાદશી િવીવાિે હતી  કોઈ કુદિતી આફતો નિી, તેમ છતાાં, 
અનાજના ભાવ ઊંચા જોવા મળ્યા 
હતા. 

1996 27/07/1996 દેવપોઢી એકાદશી શશ્ચનવાિે હતી  ભાિે વિસાદ સાિે વાવાઝોડુાં આવ્યુાં 
જેના કાિણે ઉભા પાક અને વકૃ્ષોને 
વ્યાપક નકુસાન િયુાં.  અનાજના 
ભાવ ઊંચા હતા. 



1997 16/07/1997 દેવપોઢી એકાદશી બધુવાિે હતી  ઉત્તિ ગજુિાતમાાં ભાિે વિસાદ;  
અનાજના ભાવ સ્થિિ હતા 

1998 05/07/1998 દેવપોઢી એકાદશી િવીવાિે હતી  8 જૂન, 1998ના િોજ સૌિાષ્ટ્રના 
દરિયાકાાંઠાના શ્ચવથતાિમાાં ગાંભીિ 
ચક્રવાત;  સિુત શહિેમાાં ભાિે 
વિસાદને કાિણે પિૂ આવ્યુાં છે.  
અનાજ, બટાટા અને ડુાંગળીના ભાવ 
ખબૂ ઊંચા હતા. 

1999 24/07/1999 દેવપોઢી એકાદશી શશ્ચનવાિે હતી  વિસાદે થિાશ્ચનક અને ખાદ્યાન્નના ભાવ 
ઊંચા જોવા મળ્યા 

2000 12/07/2000 દેવપોઢી એકાદશી બધુવાિે હતી  વિસાદ અશ્ચનયશ્ચમત જોવા મળ્યો 
પિાંત ુઅનાજના ભાવ સ્થિિ છે 

2001 01/07/2001 દેવપોઢી એકાદશી સોમવાિે હતી  સાંતોષકાિક વિસાદ હતો 
2002 10/07/2002 દેવપોઢી એકાદશી ગરુુવાિે હતી  સાંતોષકાિક વિસાદ હતો 
2003 20/07/2003 દેવપોઢી એકાદશી શશ્ચનવાિે હતી  43 વિસાદી રદવસો સાિે 1280 

મીમી વિસાદ નોંધાયો, કુદિતી સાંકટ 
સજાભયુાં 

 

કોષ્ટ્ટક 4.6: પવૂભધાિણા : જો કાશ્ચતિક મરહનાના 12મા રદવસે, બરગહટ ચાંદ્ર (જેને પષુ્ટ્પ બાંધ યોગ તિીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે) સાિે િાત્રે આકાશ થવચ્છ હોય, તો આગામી ચોમાસા માટે અલૌરકક ગભભનો શ્ચવકાસ 
િયો હોવાનુાં માનવામાાં આવે છે. 

અનમુાન: 1990 િી સાચુાં જણાયુાં. 

વષભ કાશ્ચતિક મહીના ના 12 ના ચાંદ્ર તિા 
આકાશ 

વિસાદની પેટનભ 

1990 ચોખ્ખુાં આકાશ ચોમાસુાં સાંતોષકાિક હત ુાં 
1991 વાદળછાયુાં આકાશ ચોમાસુાં અશ્ચનયશ્ચમત અને અસમાન હત ુાં 
1992 એકદમ ચોખ્ખુાં આકાશ સામાન્ય ચોમાસુાં, સમાનરૂપે શ્ચવતરિત 

1993 વાદળછાયુાં આકાશ અશ્ચનયશ્ચમત વિસાદ 

1994 ચોખ્ખુાં આકાશ શ્ચનયશ્ચમત અને પયાભપ્ત ચોમાસ ુ

1995 વાદળછાયુાં આકાશ અશ્ચનયશ્ચમત વિસાદ 

1996 ચોખ્ખુાં આકાશ શ્ચનયશ્ચમત ચોમાસુાં 
1997 ચોખ્ખુાં આકાશ અને તેજથવી ચાંદ્ર શ્ચનયશ્ચમત અને પયાભપ્ત ચોમાસ ુ

1998 ચોખ્ખુાં આકાશ અને તેજથવી ચાંદ્ર શ્ચનયશ્ચમત અને પયાભપ્ત ચોમાસ ુ



1999 વાદળછાયુાં આકાશ અને જાખો ચાંદ્ર ચોમાસાની પ્રકૃશ્ચત અશ્ચનયશ્ચમત હતી 
2000 વાદળછાયુાં આકાશ અને જાખો ચાંદ્ર ચોમાસાની પ્રકૃશ્ચત અશ્ચનયશ્ચમત હતી 
2001 એકદમ ચોખ્ખુાં આકાશ શ્ચનયશ્ચમત ચોમાસુાં 
2002 વાદળછાયુાં આકાશ અને જાખો ચાંદ્ર વિસાદ અશ્ચનયશ્ચમત અને અસમાન હતો 
2003 ચોખ્ખુાં આકાશ ચોમાસુાં શ્ચનયશ્ચમત હતુાં 

 

કોષ્ટ્ટક 4.7 પવૂભધાિણા : હોળીના તહવેાિના રદવસે હોળીકા પ્રગટાવ્યા પછી લગભગ અડધા કલાકની 
પવનની રદશાનો ઉપયોગ વષભ માટેના વિસાદની આગાહી કિવા માટે કિી શકાય છે.  આકૃશ્ચત 1 બતાવ્યા 
પ્રમાણે પવનની આઠ રદશાઓના આધાિે આઠ પવૂભધાિણાઓનો સમહૂ પ્રથતાશ્ચવત કિવામાાં આવ્યો છે. 

નોંધ: આ માન્યતા 1990-1993 ની વચ્ચે પવૂભ-પિીક્ષણ કિવામાાં આવી હતી અને સકાિાત્મક સાંકેતો આપે 
છે.  આ સમય દિશ્ચમયાન ખેડૂતો દ્વાિા પવનની રદશાના વ્યવસ્થિત િેકોરડિંગની સશુ્ચવધા માટે આકૃશ્ચત 1 માાં 
દશાભવેલ િેખાકૃશ્ચત શ્ચવકસાવવામાાં આવી હતી.  1994 િી, આ િેખાકૃશ્ચતની મદદિી િેકોરડિંગ કિવામાાં આવે છે. 

અનમુાન: 1993 િી સાચુાં જણાયુાં. આ માન્યતા વિસાદનુાં શ્ચવશ્વસનીય સચૂક હોવાનુાં જણાયુાં હત ુાં. 

વષભ ઉલલેબખત સ્થિશ્ચતની ઘટના વિસાદ (મીમીમાાં) 

1994 13/5/94 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

504 ખેડૂતો પાસેિી પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા;  63% સચૂવે છે કે 
પવનની રદશા પશ્ચિમ તિફ છે જ્યાિે 35% ઉત્તિપશ્ચિમ 
રદશા દશાભવે છે.  75% પાકની ઉપજ સાિે ભાિે વિસાદની 
આગાહી કિવામાાં આવી હતી. 

આગાહી સાંપણૂભપણે સાચી હતી 

1995  03/05/1995 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

51 ખેડૂતો પાસેિી પ્રાપ્ત અવલોકનો;  40% એ પશ્ચિમ 
તિફિી પવનની રદશા દશાભવી હતી જ્યાિે 30.5% એ 
ઉત્તિપશ્ચિમ પવનની રદશા દશાભવી હતી.  પયાભપ્ત 
વિસાદને પરિણામે લગભગ 65% ઉપજની આગાહી 
કિવામાાં આવી હતી. 

આગાહી સાચી પડી. 

1996 20/05/1996 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

386 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા હતા.  પવનની રદશા નીચે 
મજુબ હતી: ઉત્તિપશ્ચિમ (30%), પશ્ચિમ (24.5%) અને 
ઉત્તિ (13.2%).  લગભગ 65% પાકની ઉપજ સાિે પિૂતા 
વિસાદની આગાહી કિવામાાં આવી હતી 

આ વાત સાચી લાગી. 



1997 09/05/1997 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

243 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા હતા.  પવનની રદશા નીચે 
મજુબ હતી: પશ્ચિમ (52%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે અને દબક્ષણપશ્ચિમ (46%) અશ્ચનયશ્ચમત 
વિસાદ સચૂવે છે.  50% પાકની ઉપજ સાિે મધ્યમ 
વિસાદની આગાહી કિવામાાં આવી હતી. 

આ વાત સાચી લાગી. 

1998 29/05/1998 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

288 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા.  પવનની રદશા: પશ્ચિમ 
અને ઉત્તિપશ્ચિમ (79%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે.  દબક્ષણ-પશ્ચિમ (13%), અશ્ચનયશ્ચમત 
વિસાદ સચૂવે છે 75% પાકની ઉપજની આગાહી. 

ઉત્તિ સૌિાષ્ટ્ર શ્ચસવાયના તમામ 
શ્ચવથતાિોમાાં વિસાદ પિૂતો હતો, 
જેમાાં અશ્ચનયશ્ચમત વિસાદ િયો 
હતો. 

1999 અક્ષય તતૃીયાનુાં અવલોકન કિી શકાયુાં નિી 
 

30 વિસાદી રદવસો સાિે માત્ર 
431.30mm વિસાદ નોંધાયો 
હતો 

2000 06/05/2000 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

567 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા.  પવનની રદશા: પશ્ચિમ 
અને ઉત્તિપશ્ચિમ (51%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે.  દબક્ષણ-પશ્ચિમ (33%), દુષ્ટ્કાળ સચૂવે 
છે, અશ્ચનયશ્ચમત વિસાદ 50% પાકની ઉપજની આગાહી કિે 
છે. 

30 વિસાદી રદવસો સાિે 
વિસાદ અપિૂતો (594.80mm) 

હતો.  સમગ્ર પ્રદેશમાાં 
અશ્ચનયશ્ચમત અને અસમાન 
વિસાદ િયો હતો. 

2001 26/04/2001 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

418 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા.  પવનની રદશા: પશ્ચિમ 
અને ઉત્તિપશ્ચિમ (71%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે.  જ્યાિે ઉત્તિ-પવૂભ અને દબક્ષણ-પવૂભ 
(20%), અશ્ચનયશ્ચમત વિસાદ સચૂવે છે.  75% પાકની 
ઉપજની આગાહી. 

51 વિસાદી રદવસો સાિે 
848.60mm વિસાદ નોંધાયો 
હતો.  એ નોંધવુાં િસપ્રદ છે કે તે 
સાચુાં લાગયુાં 

2002 15/05/2002 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

122 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા.  પવનની રદશા: પશ્ચિમ 
અને ઉત્તિપશ્ચિમ (70%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે.  જ્યાિે ES અને SW (23%), દુષ્ટ્કાળ 
સચૂવે છે.  60-65% પાકની ઉપજની આગાહી. 

23 વિસાદી રદવસો સાિે 
537.8mm વિસાદ નોંધાયો હતો. 



2003 04/05/2003 ના િોજ અક્ષય તતૃીયા હતી 
 

149 ખેડૂતોના પ્રશ્ચતભાવો મળ્યા.  પવનની રદશા: પશ્ચિમ 
અને ઉત્તિપશ્ચિમ (69%), જે તમામ પાક માટે સાિો 
વિસાદ સચૂવે છે.  જ્યાિે દબક્ષણ (6%) અને ઉત્તિ પવૂભ 
(4%), કુદિતી જોખમો સચૂવે છે.  85% પાકની ઉપજની 
આગાહી. 

43 રદવસના વિસાદ સાિે 
1280.8 મીમી વિસાદ નોંધાયો 
હતો 

 

વષભ 1994 િી 2003 (વષભ 1999 બાદ કિતાાં) માટે અક્ષય તતૃીયા પિ પવનની રદશા માટે એકશ્ચત્રત 
કિવામાાં આવેલ ડેટાનો ઉપયોગ પાકની પદ્ધશ્ચતની યોજના બનાવવા માટે ભશ્ચવષ્ટ્યની આગાહી માટે અનમુાન 
સમીકિણ મેળવવા માટે કિવામાાં આવ્યો હતો. 

સૌિાષ્ટ્ર શ્ચવથતાિના સાત જજલલામાાંિી નોંધાયેલા ઉત્તિદાતાઓના પ્રશ્ચતભાવ.  શ્ચવશ્ચવધ ચલો માટે જેમ કે;  X1, 

X2, X3 અને X4 દિેક વષે પાકની ઉપજની સાંભશ્ચવતતા નક્કી કિવામાાં આવી હતી. 

ભશ્ચવષ્ટ્ય માટે સાંભશ્ચવત Ý ક્રોશ્ચપિંગ માટે અનમુાન મેળવવાનો પ્રયાસ કિવામાાં આવ્યો છે, ચાિેય ચલો (X1 િી 
X4 ) Ý પિ િીગે્રસ કિવામાાં આવ્યા હતા અને જનિેટ િયેલ સ્થિિાાંકો સમીકિણ -1 માાં આપવામાાં આવ્યા છે.  
આ સમીકિણ નોંધપાત્ર અનમુાશ્ચનતતા પ્રદાન કિે છે એટલે કે 95 ટકા. 

કોષ્ટ્ટક : આશ્ચશ્રત અને આગાહી કિનાિ ચલોની શ્ચવગતો. 

વષભ અનમુાશ્ચનત 
પાક ઉપજ (Y) 

ઉત્તિદાતાઓની 
સૌિી મોટી 
સાંખ્યા દ્વાિા 
અવલોકન 
કિાયેલ 
પવનની રદશા 
(X1) 

X1 (X2) 

માટે 
પવનની 
રદશા માટે 
મળેલા 
પ્રશ્ચતસાદ 
ની 
ટકાવાિી 

ઉત્તિદાતાઓની 
બીજી સૌિી 
મોટી સાંખ્યા 
(X3) દ્વાિા 
અવલોકન 
કિાયેલ 
પવનની રદશા 

X3 (X4) 

માટે 
પવનની 
રદશા માટે 
મળેલા 
પ્રશ્ચતસાદ 
ની 
ટકાવાિી 

ટોટલ 
મળેલા 
પ્રશ્ચતભાવ 

1994 75 1.0 63 2 35 504 

1995 65 1.0 40 2 31 51 

1996 65 2.0 30 1 24.50 386 
1997 50 1.0 52 8 46 243 

1998 75 2.0 79 8 13 288 

2000 50 2.0 51 8 33 567 

2001 75 2.0 71 6 20 418 

2002 60 1.0 70 8 23 122 

2003 72 1.0 69 4 33 149 

 



અક્ષય તતૃીયાની રદશાના આધાિે વિસાદની આગાહી 

Ý = 44.0119 +4.6658 X1 + 0.6054 X2 – 3.3965 X3 – 0.1116 X4 (R2 = 0.9541 ) જ્યાાં, 

Ý = પાકની ઉપજનુાં અનમુાશ્ચનત મલૂય છે 

X1 = અક્ષય તતૃીયાના સમયે મળેલા પ્રશ્ચતભાવોની સૌિી વધ ુસાંખ્યા દ્વાિા અવલોકન કિાયેલ પવનની રદશા 
છે 

X2 = ચલ X1  ના મળેલા પ્રશ્ચતભાવ ની ટકાવાિી છે 

X3 = ચલ X2 ના મળેલા પ્રશ્ચતભાવ ની ટકાવાિી છે 

X4 = ચલ X ના મળેલા પ્રશ્ચતભાવ ની ટકાવાિી છે 

શ્ચનષ્ટ્કષભ: 

સમગ્ર સૌિાષ્ટ્રમાાં આ માન્યતાઓને પ્રમાબણત કિવા ઉપિાાંત, અભ્યાસે લોકોને તેમના પિાંપિાગત જ્ઞાન અને 
કૌશલયમાાં શ્ચવશ્વાસ પનુઃથિાશ્ચપત કિવામાાં મદદ કિી છે.  પરિણામી જ્ઞાન નેટવકે ઔપચારિક અને 
અનૌપચારિક પ્રણાલીઓને કાપીને પ્રદેશની કુશળતાને એકસાિે લાવી છે.  આવા નેટવકભ વ્યસ્ક્તગત 
શ્ચનષ્ટ્ણાતોને તેમના જ્ઞાનને એકશ્ચત્રત કિવામાાં અને એકબીજા પાસેિી શીખવામાાં મદદ કિે છે.  તેણે દુષ્ટ્કાળ, 
ખેડૂત સમદુાય માટે ઉંદિના હુમલાની આગાહી કિી છે, જે એક મલૂયવાન સેવા છે.  ભતૂકાળમાાં, ખેડૂતોને 
વાિાંવાિ શ્ચવિોધાભાસી શ્ચનણભયો અને થિાશ્ચનક શ્ચનષ્ટ્ણાતો દ્વાિા કિવામાાં આવતી આગાહીઓનો સામનો કિવો 
પડયો હતો.  હવે, શ્ચનષ્ટ્ણાતોના સામરૂહક ચકુાદાનો વ્યાપક પ્રસાિ ખેડૂતો માટે તેમના શ્ચનણભયો લેવાનુાં સિળ 
બનાવે છે. 

છેલલા નવ વષો દિશ્ચમયાન કિવામાાં આવેલી સફળ આગાહીને કાિણે જૂિે પહલેેિી જ ઉચ્ચ થતિની 
શ્ચવશ્વસનીયતા પ્રાપ્ત કિી છે.  1994 માાં, અમને અક્ષય તતૃીયા અને હોળીના રદવસોમાાં પવનની રદશાઓ 
પિ 500 િી વધ ુઅવલોકનો મળ્યા.  પરિણામે, અમે ખબૂ જ સચોટ આગાહી કિી શક્યા.  અમે તીડના 
હુમલાની સાંભાવનાની પણ આગાહી કિી હતી.  આ આગાહી સાચી પડી અને અમાિી શ્ચવશ્વસનીયતામાાં ઉમેિો 
િયો. 1996 િી ચોમાસાની શરૂઆતના શે્રષ્ટ્ઠ સચૂક તિીકે ગોલડન શાવિ રી (ગિમાળો) જોવા મળે છે. 

તે આ સેવા છે અને પરિણામે ખેડૂત સમદુાયનો ટેકો અને પ્રશાંસા છે જે નેટવકભને ચાલ ુિાખે છે.  નેટવકભ 
થવયાંભ ૂઉભિી આવ્યુાં છે અને તેણે કાબભશ્ચનક વદૃ્ધદ્ધનો અનભુવ કયો છે.  તે જરૂરિયાતને કાિણે અસ્થતત્વમાાં છે 
કે તે પિૂી કિવામાાં મદદ કિે છે.  બાહ્ય સમિભનની મદદ શ્ચવના પ્રયોગ અને આગાહી ચાલ ુિહવેાની શક્યતા 
છે.  પ્રરક્રયામાાં, મલૂયવાન હવામાન સાંબાંધી ડેટા જનિેટ કિવામાાં આવશે અને વધાિાની માન્યતાઓનુાં 
પિીક્ષણ કિવામાાં આવશે.  અમે માનીએ છીએ કે આવા નેટવકભ અન્ય સકૂી જમીન શ્ચવથતાિો માટે એક મોડેલ 
તિીકે કામ કિી શકે છે, જે ચોમાસાની આગાહી માટે પિાંપિાગત શ્ચનષ્ટ્ણાતો પિ આધાિ િાખે છે. 



 

પરિશ્ચશષ્ટ્ટ 1: નક્ષત્રોના નામ અને તાિીખો 

ક્રમ નક્ષત્ર ન ુનામ નક્ષત્ર બેસવા ની અંદાજીત 
તારીખ 

1 કૃ્રશ્ચતકા નક્ષત્ર 10-11 મે 

2 િોહીણી નક્ષત્ર 24-25 મે 

3 મ્રગૃશીષભ નક્ષત્ર 7-8 જુન 

4 આદ્રા નક્ષત્ર 21-22 જુન 

5 પનુવભસ ુનક્ષત્ર 5-6 જુલાઈ 

6 પષુ્ટ્ય નક્ષત્ર 19-20 જુલાઈ 

7 આશ્લેષા નક્ષત્ર 2-3 ઓગથટ 

8 મઘા નક્ષત્ર 16-17 ઓગથટ 

9 પવૂાભ ફાલગનુી નક્ષત્ર 30-31 ઓગથટ 

10 ઉત્તિા ફાલગનુી નક્ષત્ર (ઓત્રા) 12-13 સપ્ટેમ્બિ 

11 હથત નક્ષત્ર (હાિીયો) 26-27 સપ્ટેમ્બિ 

12 બચત્રા નક્ષત્ર 10-11 ઓક્ટોબિ 

13 થવાતી નક્ષત્ર 23-24 ઓક્ટોબિ 

14 શ્ચવશાખા નક્ષત્ર 5-6 નવેમ્બિ 

15 અનિુાધા નક્ષત્ર 18-19 નવેમ્બિ 

16 જ્યેષ્ટ્ઠા નક્ષત્ર 2-3 ડીસેમ્બિ 

17 મળુ નક્ષત્ર 15-16 ડીસેમ્બિ 

18 પવૂાભઅષાઢા નક્ષત્ર 28-29 ડીસેમ્બિ 

19 ઉત્તિાઅષાઢા નક્ષત્ર 10-11 જાન્યઆુિી 
20 શ્રવણ નક્ષત્ર 23-24 જાન્યઆુિી 
21 ઘશ્ચનષ્ટ્ઠા નક્ષત્ર 5-6 ફેબ્રઆુિી 
22 શત તાિકા નક્ષત્ર 18-19 ફેબ્રઆુિી 
23 પવૂભભાદ્રપદ નક્ષત્ર 4-5 માચભ 
24 ઉત્તિ ભાદ્રપદ નક્ષત્ર 17-18 માચભ 
25 િેવતી નક્ષત્ર 30-31 માચભ 
26 અશ્ચશ્વની નક્ષત્ર 13-14 એશ્ચપ્રલ 

27 ભિણી નક્ષત્ર 26-27 એશ્ચપ્રલ 
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6 ડો.પી.આિ.કાનાણી ખજાનચી 
7 શ્રી આિ.એમ.ચાંદ્ર સભ્ય (જામનગિ) 

8 શ્રી.સાજનભા સમુણીયા સભ્ય (જામનગિ)  

9 શ્રી માવજીભાઈ કેસિભાઈ પટેલ સભ્ય કચ્છ 

10 શ્રી િમણીકભાઈ વામજા સભ્ય જૂનાગઢ 

11 શ્રી રદપકભાઈ માલાણી સભ્ય અમિેલી 
12 શ્રી હસમખુભાઈ શ્ચનમાવત સભ્ય જૂનાગઢ 

13 શ્રી જસમતભાઈ સિુાણી સભ્ય ભાવનગિ 

14 શ્રી પ્રશ્ચવણભાઈ વોિા સભ્ય િાજકોટ 

15 શ્રી જયાંશ્ચતભાઈ પટેલ સભ્ય િાજકોટ 

16 શ્રી કાાંશ્ચતભાઈ જોષી સભ્ય પોિબાંદિ 

 


