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�જુરાત ની આબોહવા િવષે �ણવા ��ું�જુરાત ની આબોહવા િવષે �ણવા ��ું�જુરાત ની આબોહવા િવષે �ણવા ��ું�જુરાત ની આબોહવા િવષે �ણવા ��ુ ં

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.    

                            �જુરાત મોસમી આબોહવાવાળો �દ�શ છે. રા યના ઉ#ર ભાગમાથંી 

કક(�#ૃ પસાર થાય છે. અહ, ક-છ અન ેબનાસકાઠંા /જ0લામા ંરણ�દ�શો છે. �જુરાતના 

િવિશ2 ટ આકારન ે લીધે આબોહવામા ં વૈિવ6ય છે. દ7રયા7કનારાના �દ�શોમા ં દ7રયાઈ 

આબોહવા અ9ભુવાય છે.  

                                              ઋ;ઓુ ઋ;ઓુ ઋ;ઓુ ઋ;ઓુ :::: 
 

(1) િશયાળોિશયાળોિશયાળોિશયાળો:  
                              7ડસે?બરથી ફ�AઆુરB માસ દરિમયાન 

�જુરાતમા ં તાપમાન નીCુ ં રહ� છે. �DEઆુરB માસ સૌથી ઠંડો 

હોય છે. દ7રયાઈ લહ�રોની અસરના પ7રણામ ેદGH ણ �જુરાતમા ં

તાપમાન વI ુનીCુ ં જ; ુ ં નથી. 7હમાલયમા ં 7હમવષા( થતા ં સમJ �જુરાતમા ં સખત 

ઠંડBનો અ9ભુવ થાય છે. Lાર�ક 7હમ વષા( પણ થાય છે. �ન ે ‘માવMુ‘ં કહ� છે. 

�જુરાતનો િશયાળો આરોNય�દ અન ેOશુ9મુા હોય છે.  
 

(2) ઉનાળો ઉનાળો ઉનાળો ઉનાળો ::::  
                         માચ(થી મે માસ દરિમયાન �જુરાતમા ં

તાપમાન ઊCુ ં રહ� છે. મ ે માસ સૌથી વI ુ ગરમ હોય 

છે.દ7રયા7કનારાના �દ�શમા ં ઉનાળો �માણમા ં ઓછો ગરમ 

રહ� છે. ઉ#ર �જુરાતમા ં Lાર�ક ‘R‘ૂ ની પ7રTUથિત પણ 

અ9ભુવાય છે. �જુરાતનો ઉનાળો  ગરમ અને Vકૂો હોય છે.  
 

(3) ચોમાVુ ંચોમાVુ ંચોમાVુ ંચોમાVુ ં:::: 
                                Wૂનથી સX ય?ેબરનો સમયગાળો 

‘ચોમાસાની ઋ;‘ુ છે. �જુરાતમા ં ઘણોખરો વરસાદ Wુલાઈ 
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અન ેઓગUટમા ંપડ� છે. ચોમાસાની ઋ; ુદરિમયાન અરબ સાગર પરથી આવતા વટંોળ 

ભાર� 9કુસાન કર� છે. �જુરાતમા ં મોસમી પવનો Zારા મળતો વરસાદ ઘણી 

અિનયિમતતાઓ અન ેઅિનિ[તતાઓ ધરાવતો હોવાથી ક�ટલીક વાર અિત�\ૃ2ટ અથવા 

અના�\ૃ2ટની પ7રTUથિત સ�(ય છે. કોઈક વાર સતત સાતથી દસ 7દવસ Vધુી વરસાદ 

પડ� છે, �ને ‘હ�લી કહ� છે.  
 

�જુરાતમા ંવરસાદ9ુ ં�માણ અન ેતે9 ુ ંિવUતરણ �જુરાતમા ંવરસાદ9ુ ં�માણ અન ેતે9 ુ ંિવUતરણ �જુરાતમા ંવરસાદ9ુ ં�માણ અન ેતે9 ુ ંિવUતરણ �જુરાતમા ંવરસાદ9ુ ં�માણ અન ેતે9 ુ ંિવUતરણ ::::  
 

(૧) ૧૦૦  સેમીથી વI ુ: વલસાડ, ડાગં, નવસારB, Vરુત, નમ(દા અન ેવડોદરા /જ0લાનો 

`વૂ(નો િવUતાર  

 

(ii) ૮૦ થી ૧૦૦  સેમી Vધુી : ભbચ અન ેવડોદરા /જ0લાનો પિ[મનો િવUતાર, દાહોદ, 

પચંમહાલ, આણદં, ખેડા અન ેસાબરકાઠંા /જ0લાનો િવUતાર.  
 

(iii) ૪૦  થી ૮૦  સમેી Vધુી : અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહ�સાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા 

અને સૌરા2 dના તમામ /જ0લાઓનો િવUતાર  

 

(iv) ૪૦  સેમીથી ઓછો : બનાસકાઠંાનો પિ[મ િવUતાર અન ેસમJ ક-છ /જ0લો  
 

(4) પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋ; ુપાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋ; ુપાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋ; ુપાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋ; ુ::::  
ઑfટોબર-નવ?ેબરના સમય ગાળાને ‘ઋ; ુ પ7રવત(નનો ગાળો‘ કહ� છે.ઓfટોબરની 

ગરમી લોકોના UવાUhય પર િવપરBત અસર કર� છે. નવ?ેબરના છે0લા એક સX તાહમા ં

ઠંડBનો અ9ભુવ થાય છે. 

 


