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ગજુરાતની આબોહવા 
  

ગજુરાત મોસમી આબોહવાવાળો પ્રદેશ છે. રાજ્યના ઉત્તર 
ભાગમાાંથી કકકવતૃ્ત પસાર થાય છે. અહીં કચ્છ અને બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં રણપ્રદેશો છે. ગજુરાતના વવવશષ્ ટ આકારને લીે ે 
આબોહવામાાં વૈવવધ્ય છે. દરરયારકનારાના પ્રદેશોમાાં દરરયાઈ 
આબોહવા અનભુવાય છે.  
ઋતઓુ :  

(1) શિયાળો: રિસેમ્બરથી ફેબ્રઆુરી માસ દરવમયાન ગજુરાતમાાં 

તાપમાન નીચુાં રહ ેછે. જાન્યઆુરી માસ સૌથી ઠાંિો હોય છે. દરરયાઈ 
લહરેોની અસરના પરરણામે દક્ષિણ ગજુરાતમાાં તાપમાન વધ ુનીચુાં 

જત ુાં નથી. રહમાલયમાાં રહમવર્ાક થતાાં સમગ્ર ગજુરાતમાાં સખત ઠાંિીનો અનભુવ થાય છે. ક્યારેક 
રહમ પણ પિે છે. ક્યારેક વશયાળામાાં થોિો વરસાદ પણ પિે છે, જેને ‘માવઠુાં‘ કહ ેછે. ગજુરાતનો 
વશયાળો આરોગ્યપ્ર અને ખશુનમુા હોય છે.  

(2) ઉનાળો : માર્કથી મે માસ દરવમયાન ગજુરાતમાાં તાપમાન ઊચુાં રહ ેછે. મે માસ સૌથી 

વધ ુગરમ હોય છે. દરરયારકનારાના પ્રદેશમાાં ઉનાળો પ્રમાણમાાં ઓછો ગરમ રહ ેછે. ઉત્તર 
ગજુરાતમાાં ક્યારેક ‘લ‘ૂ ની પરરસ્થથવત પણ અનભુવાય છે. ગજુરાતનો ગરમ અને સકૂો હોય છે.  

(3) ચોમાસુું : જૂનથી સપ્ યેમ્બરનો સમયગાળો ‘ર્ોમાસાની ઋત‘ુ છે. ગજુરાતમાાં ઘણોખરો 

વરસાદ જુલાઈ અને ઑગથટમાાં પિે છે. ર્ોમાસાની ઋત ુદરવમયાન અરબ સાગર પરથી આવતા 
વાંટોળ ભારે નકુસાન કરે છે. ગજુરાતમાાં મોસમી પવનો દ્વારા મળતો વરસાદ ઘણી 
અવનયવમતતાઓ અને અવનવિતતાઓ ે રાવતો હોવાથી કેટલીક વાર અવતવષૃ્ષ્ટ અથવા 
અનાવષૃ્ષ્ટની પરરસ્થથવત સજાકય છે. કોઈક વાર સતત સાતથી દસ રદવસ સેુ ી વરસાદ પિે છે, જેને 
‘હલેી કહ ેછે.  
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ગજુરાતમાું વરસાદનુું પ્રમાણ અને તેનુું શવસ્તરણ :  
(i) 100 સેમીથી વધ ુ: વલસાિ, િાાંગ, નવસારી, સરુત, નમકદા અને વિોદરા જજલ્લાનો પવૂકનો 
વવથતાર  

(ii) 80 થી 100 સેમી સેુ ી : ભરૂર્ અને વિોદરા જજલ્લાનો પવિમનો વવથતાર, દાહોદ, પાંર્મહાલ, 

આણાંદ, ખેિા અને સાબરકાાંઠા જજલ્લાનો વવથતાર.  
(iii) 40 થી 80 સેમી સેુ ી : અમદાવાદ, ગાાંે ીનગર, મહસેાણા, પાટણ, બનાસકાાંઠા અને સૌરાષ્ રના 
તમામ જજલ્લાઓનો વવથતાર  

(iv) 40 સેમીથી ઓછો : બનાસકાાંઠાનો પવિમ વવથતાર અને સમગ્ર કચ્છ જજલ્લો  
(4) પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋત ુ: ઑક્ટોબર-નવેમ્બરના સમય ગાળાને ‘ઋત ુપરરવતકનનો 
ગાળો‘ કહ ેછે. ઑક્ટોબરની ગરમી લોકોના થવાથ્ય પર વવપરીત અસર કરે છે. નવેમ્બરના છેલ્લા 
એક સપ્ તાહમાાં ઠાંિીનો અનભુવ થાય છે. 
 

 


