
 ચોમાસાવીશે સામાન્ય રીતે પછૂાતા પ્રશ્નો (MONSOON FAQ) 

 

1. આખા ભારતના સરેરાશ માસસક અને મોસમી વરસાદ શ ું છે?  

 
 આખા ભારતના માસિક વરિાદ એ ચોક્કિ મહિના માટે ભારતમાાં પડેલા ટોટલ વરિાદની માત્રા છે.  

ઉદાિરણ તરીકે, જૂન 2018 નો આખા ભારતીય માસિક વરિાદ 155.7mm છે.  તેવી જ રીતે આખા ભારતીય 

મોિમી વરિાદ એ ચોક્કિ ઋત ુમાટે ભારત મા પડેલ ટોટલ વરિાદની માત્રા છે.  દા.ત.  2018 ના દક્ષિણ 

પસિમ ચોમાિા (જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર) નો આખા ભારતીય મોિમી વરિાદ 804.1mm છે.  

આ માત્રાઓ સ્થિર નિી;  તેઓ દર વરે્ષ બદલાય છે. 

 

2.  લાુંબા ગાળાનો સરેરાશ વરસાદ (LPA) દ્વારા અમારો અર્થ શ ું છે? 

 

લાાંબા ગાળાનો િરેરાશ વરિાદ એ ચોક્કિ િેત્રમાાં 30 વર્ષષ, 50 વર્ષષ વગેરે જેવા લાાંબા ગાળાના િરેરાશ 

િમયગાળા (જેમ કે મહિનો અિવા ચોમાસ ાં િીઝન) માટે નોંધાયેલ વરિાદ છે.  મહિનો અિવા િીઝન.  

ઉદાિરણ તરીકે, જૂન, જ લાઈ, ઓગથટ અને િપ્ટેમ્બર મહિનામાાં કેરળમાાં દક્ષિણ પસિમ ચોમાિાના 
વરિાદનો લાાંબા ગાળાનો સરેરાશ વરસાદ અન ક્રમ ે556 મીમી, 659 મીમી, 427 મીમી અને 252 મીમી છે.  

1961 -2010 ના િમયગાળા દરસમયાન િરેરાશ વરિાદના આધારે િમગ્ર ભારતના દક્ષિણ પસિમ 

ચોમાિાના વરિાદન ાં વતષમાન LPA 880.6mm છે. 

 

3. અતિવષૃ્ટિ, વધ ુવરસાદ, સામાન્ય વરસાદ, ઓછો વરસાદ, દુટકાળ એિલે શુું છે?  

 

આ વીવીધ પ્રકારની સમય શે્રણી દરમીયાન જેમ કે દૈનનક, સાપ્તાહિક, માનસક વગેરે જેવા સરેરાશ 
વરસાદનુાં વણણન કરવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા વરસાદની શ્રેણીઓ છે, જે જિલ્લાઓ, રાજ્યો માટે 
કાયણરત છે.  તદનસુાર, જ્યારે અનભુનૂત થયેલ વરસાદ 

• સામાન્ય થી 60% થી વધ ુવરસાદ તે નવસ્તારમાાં અનતવષૃ્ટટ કિવેાય છે 

• સામાન્ય થી 20% થી વધ ુઅને 59% સધુી ના વરસાદ ને વધ ુવરસાદ કિવેાય 

• સામાન્ય થી -19% થી +19% સધુી ના વરસાદ ને સામાન્ય વરસાદ કિવેાય છે 

• સામાન્ય થી -59% થી -20% સધુી ના વરસાદ ને ઓછો વરસાદ કિવેાય છે 

• સામાન્ય થી -99% થી -60% સધુી ના વરસાદ ને દુટકાળ કિવેાય .  

લાાંબા ગાળાની સરેરાશ (LPA), વરસાદ ઉપર િણાવ્યા મિુબ વગીકૃત કરવામાાં આવે છે. 



 

 

4. દેશ લેવલે સરેરાશ ર્ી ઓછું નોમથલ અને વધ  એટલે શ ું?  

 

ધારો કે m એટલે િરેરાશ અને d એટલે કોઈ ચોક્કિ માપ જે તે વીથતાર માટે વરિાદ કે તાપમાન જેવા 
પરીબળો માટે જે અમ ક િમય ગાળા દરસમયાન વીતરણ િત ાં િોય,૬૮ ટકા તારણ+-૧ ટકા નક્કી કરેલ માપ 

િી િરેરાશ માપ કાઢેલ િોય છે.ત્યાર બાદ િકીકતે અન ભવેલ માપ ને m-d અનેm+d િી મ લવવા માાં આવ ેછે 

જેને નોમષલ પરીથિીતી કિવેાય, જ્યારે આ વેલ્ય  m-d િી ઓછી િોય ત્યારે નોમષલ િી નીચ ાં ગણાય અને આ 

વેલ્ય  m+d  િી વધ  િોય ત્યારે નોમષલ િી વધ  ગણાય, ધારો કે ચોમાિા ની લાાંબા ગાળાની એવરેજ માાં 
ગણતરી લય ેતો જ ન િી િપ્ટેમ્બર સ ધી નો િરેરાશ વરિાદ ૮૮ િેમી છે અને થટાન્ડડષ માપ એિી ૯ િેમી +-

છે, તો જ્યારે આખા દેશની વરિાદ ની િરેરાશ+-૧૦ટકા િાિે લાાંબા ગાળાની આગાિી કરેલ વેલ્ય  િી ઓછી 
િોય તો નબળાં, વધ  િોય તો નોમષલ િી વધ  અને +-૧૦ સ ધી િોય તો નોમષલ કિવેાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ચોમાસુું ધરીની ભતૂમકા શુું છે? 

 

 મોનસનૂ ટ્રોફ એક નવસ્તતૃ લો-પ્રેશર નવસ્તાર છે જે પાહકસ્તાન પરના િીટ લો પે્રશર થી ઉપરી  
બાંગાળની ખાડી સધુી નવસ્તરે છે.  આ ચોમાસાના પહરભ્રમણની અધણ-કાયમી સનુવધા છે.  ચોમાસુાં ધરી 
હિમાલયની રેન્િના પવૂણ પનિમ હદશા અને ખાસી-િ ૈંટીયા હિલ્સના ઉત્તર દક્ષિણ દીશા મા  વીસ્તરેલી  
િોઈ છે સામાન્ય રીતે ચોમાસુાં ધરી નો  પવૂીય છેડો આંદોક્ષલત થતો િોય છે, ક્યારેક દક્ષિણ તરફ અને 
ક્યારેક ઉત્તર તરફ.  દક્ષિણ તરફ સ્થળાાંતર ભારતના મોટા ભાગમાાં સહિય ચોમાસામાાં પહરણમે છે.  
તેનાથી નવપરીત, આ ધરીન ુ ઉત્તર તરફનુાં સ્થળાાંતર ભારતના મોટા ભાગમાાં ચોમાસાની સહિય  સ્સ્થનત 
તોડી નાખે છે અને હિમાલયની તળેટીમાાં ભારે વરસાદ અને ક્યારેક બ્રહ્મપતુ્ર નદીમાાં પરૂ આવે છે. 
ચોમાસુાં ધરી નવન્ડ ચાટણ  માાં દરીયાઇ લેવલથી  925hpa અન ે850hpa અને ક્યારેક 700hpa ના લેવલ માાં 
િોવા મળે છે. આખા ભારતમાાં ચોમાસુાં બેસી જાય ત્યારબાદ ચોમાસુાં ધરી િોવાતી િોય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. હીિ લો પે્રશર શુું છે?  ચોમાસાના વરસાદ પર િેની અસર શુું છે? 

 

ઉત્તર ગોળાધણમાાં સયૂણની ઉત્તર તરફની કૂચ દરનમયાન, અરબી સમદુ્રની આજુબાજુના ખાંડમાાં મોટી 
માત્રામાાં ગરમી મળવાનુાં શરૂ થાય છે;  માત્ર સયૂણના હકરણોત્સગણના સ્વરૂપમાાં િ નિીં, પણ પથૃ્વીની 
સપાટીથી વાતાવરણમાાં ગરમીનો પ્રવાિ (ઉત્તર પનિમ ભારત, પાહકસ્તાન અને મધ્ય પવૂણ દેશોના 
શટુક નવસ્તારોમાાં જૂન મહિના માટે 160 વોટ/એમ 2)ઉત્પન્ન થાય છે,   શસ્તતના આ મોટા ઇનપટુના 
પહરણામે, આ પ્રદેશ પર લો પે્રશર ટ્રફ રચાય છે.  તે ભારત પર ચોમાસાની અધણ-કાયમી 
લાિક્ષણકતા છે.  ગરમીનુાં પ્રમાણ ખબૂ િ છીછરુાં છે (850 hPa (1.5 KM) સ્તર સધુી નવસ્તરેલુાં છે અને 
ત્યાાં િીટ લો પે્રશર ઉપર વેલમાકણ  લો પે્રશર રીિ રચાય છે.આ નવસ્તાર વાદળછાય ુિોવા છતાાં, 
વરસાદ ખબૂ ઓછો છે. િીટ લો પે્રશર (પે્રશર દબાણ નોમણલ થી ઓછાં  છે)  સામાન્ય રીતે 
ચોમાસાની ધરી સાથે ભેિવાળી િવા માટે સતશન હડવાઇસ તરીકે કામ કરે  છે અને ભારતના  જે 
ભાગ પર ફેલાયેલ  િોય ત્યાાં સારા ચોમાસાને સ્થાપીત  કરે છે. નબળુ િીટ લો પે્રશર દરનમયાન 
(દબાણ પ્રસ્થાન સામાન્ય કરતા વધારે છે) ભારતના મોટા ભાગ પર ચોમાસાનો વરસાદ ખબૂ 
પ્રભાનવત થાય છે અને પહરણામે અપરૂતો અથવા ઓછો વરસાદ થાય છે, (દા.ત. 1987 માાં િીટ લો 
પ્રેશર નવસ્તાર પર કેન્દ્રીય દબાણ મોટે ભાગે સામાન્ય કરતા વધારે િત ુાં, જે દુટકાળનુાં વર્ણ સાક્ષબત 
થયુાં). ઉપગ્રિ ના  લાાંબા વેવ હકરણોત્સગણ દ્વારા માપવામાાં આવેલા અંદાિ સચૂવે છે કે 
ઉટણકહટબાંધીય /ઉપઉટણકહટબાંધીય રણ ગરમી શોર્ક છે. 

 

                                                  

                                                   ફોટો વીન્ડી એપ માથી લીધલેો છે. 

 



 

7. ચોમાસ ુલો પ્રેશર શુું છે, િે ચોમાસાને કેવી રીિ ેપ્રભાતવિ કરે છે?   
 
ઉત્તર ગોળાધણમાાં ઘહડયાળની નવરુદ્ધ હદશામાાં ફાંકાતા પવન સાથે આકારમાાં બાંધ,  કેન્દ્રમાાં સૌથી નીચુાં 
દબાણ ધરાવતો નવસ્તાર લો પ્રેશર એહરયા (LPA) છે.  લો પે્રશર િવાની ચક્કર ગનત, સાંપાત અને 
િવાની ઉપરની ગનત સાથે સાંકળાયેલ છે.  લો પે્રશર માાં  સામાન્ય રીતે વાદળો અને વરસાદ િોય 
છે.  LPA જે ચોમાસા દરનમયાન િોવા મળે છે તે ચોમાસ ુલો પે્રશર િોય છે.  ચોમાસ ુલો પે્રશર 
ચોમાસાના હડપ્રેશનમાાં પહરવનતિત થય શકે છે.  ચોમાસુાં લો પે્રશર અને ડીપ્રેશન એ ભારત પર 
દક્ષિણ પનિમ ચોમાસાના સમયગાળાની મખુ્ય વરસાદની વ્યવસ્થા છે.  બાંગાળની ખાડીમાાં બનેલા 
ચોમાસાના હડપ્રેશનના પનિમ તરફના માગણ દ્વારા નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે.  આ 
ઓછા દબાણવાળા નવસ્તારો છે જે તેમના પહરભ્રમણમાાં 31 થી 60 કીમી વચ્ચે પવનની ઝડપ 
ધરાવે છે.  ચોમાસાના દરેક મહિનામાાં (જૂન સપ્ટેમ્બર) સરેરાશ 2 હડપે્રશન રચાય છે.  િો કે, 
તેમની સાંખ્યામાાં વર્ણ -દર વરે્ તફાવત ઘણો મોટો છે.  જૂનની શરૂઆતમાાં જે રચાય છે તે દક્ષિણ -
પનિમ ચોમાસાના ફેલાવામાટે િવાબદાર છે, અને તીવ્ર ચોમાસાના હડપે્રશન નથી.  જુલાઈ અને 
ઓગસ્ટમાાં તેઓ સામાન્ય રીતે ઉત્તર પનિમ ખાડીમાાં 18 ° N ની ઉત્તરે રચાય છે, અને સપ્ટેમ્બરમાાં 
ઉત્પનત્તનુાં સ્થળ મધ્ય ખાડીમાાં દક્ષિણ તરફ જાય છે. 

 

8. સતબેટીયન હાઈ પ્રેશર શ ું છે?  તે ચોમાસાના વરસાદ સાર્ે કેવી રીત ેસુંબુંસિત છે? 

 

તીબેટીયન િાઈ પ્રેશર એક ગરમ એન્ટી સાયતલોન(તેમા પવનો ઉતર ગોળાધણમાાં ઘહડયાળ ના કાટા 
ની દીશા મા ફરે છે અને તેમાાં િાંમેશા પવનો નો બાિરી પ્રવાિ િોય છે ) સતબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશ (28ºN 

પર કેન્ર અિાાંશ, રેખાાંશ 98ºE) મધ્ય/ઉપલા ઉષ્ણકહટબાંધીય િેત્રમાાં સ્થિત છે.  ચોમાિાના િમયગાળા 
દરસમયાન.  તે 30°N, 90ºE કેન્ર િાિે 300 hPa ના લેવલ પર ક્ષચહ્નિત િયેલ છે અને 70ºE-110ºE સ ધી 
સવથતરે છે.તેનો બાિરી પ્રવાિ જ લાઈમાાં પવુીય પવનો સ્વરૂપે 150 hPa પર ચેન્નઈના અિાાંશ નજીક 

જેટ પ્રવાિમાાં પરીણમે છે ,આ જેટ પ્રવાિ સવયેતનામના પવૂષ હકનારેિી આહિકાના પસિમ હકનારે ચાલે છે.  

તેિી ઇથટરલી જેટથરીમન ાં થિાન ચોમાિાના વરિાદની પેટનષન ેપ્રભાસવત કરે છે.  તેની સ્થિસતન ેપવૂષ 
અિવા પસિમમાાં બદલવાિી ભારત પર ચોમાિાની પ્રવસૃિમાાં ફેરફાર િાય છે.  સતબેટીયન 'િાઇ' 

કેટલીકવાર તેની િામાન્ય સ્થિસતિી વધ ુપનિમ મા સથળાન્તરીત થાય છે.  આવી સ્થિસતમાાં, ચોમાસ ાં 
વધ  પસિમ તરફ પાહકથતાનમાાં અને જુિ કેિમાાં ઉિર ઈરાન સ ધી લાંબાય છે, જોકે સતબેટીયન 

ઉચ્ચપ્રદેશની આવી પસિમ હદશા તેના ઉદભવ સ્થાન સતબેટીયન પ્લેટની ગરમીની અિરમાાં તેની 
સવર દ્ધ િોય છે. 



 

 

9. માસ્કરેન હાઈ પ્રેશર શ ું છે?  તે ચોમાસાના વરસાદને કેવી રીત ેઅસર કરે છે?  

 

માશ્કેરીયન િાઇ એક ઉચ્ચ દબાણ સવથતાર છે જે ચોમાિાના િમયગાળા દરસમયાન માથકરેન ટાપ ઓ 

(દક્ષિણ હિિંદ મિાિાગરમાાં) ની આિપાિ જોવા મળે છે.  આ દક્ષિણ અરબી િમ રમાાંિી િોસ ઈતવેટોરીયલ 
પ્રવાિ સધુી ચોમાસ ાં પવનોના ફ્લો માટે જવાબદાર છે અને તે દક્ષિણ ગોળાધષ જોડાણ તરીકે કામ કરે છે.  

ઉચ્ચ દબાણની તીવ્રતામાાં ક્ષભન્નતા ઈતવેટોરીયલ પ્રવાિ આસપાસ ચોમાસ ુગતી મા વધારો કરે છે.  આ 

ઉછાળો ભારત ના પસિમ હકનારે ભારે વરિાદ માટે જવાબદાર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. સોમાલી જેટ શ ું છે?  

 

 િોમાલી જેટ નીચલા લેવલે (1 િી 1.5 હકમી એએિએલ) આંતર ગોળાધષ ક્રોિ સવષ વવિૃીય પ્રવાિ છે, જે 

આહિકાના પવૂષ હકનારે ચોમાિાના શાિનના પસિમ છેડે જેટની ગસત પ્રાપ્ત કરે છે.  આ જેટ દક્ષિણ 

ગોળાધષમાાં મોરેસશયિ અને માડાગાસ્કરના ઉિરીય ભાગ નજીક ઉદ્ભવે છે.  આ જેટ કેન્યા હકનારે પિોંચે છે 

(આશરે 3ºS પર) અને કેન્યા, ઇિોસપયાના મેદાનો અને લગભગ 9ºN પર િોમાલી હકનારે આવરી લે છે) 

મે માિ દરસમયાન, તે પવૂષ આહિકામાાં આગળ વધે છે, પછી અરબી િમ રમાાં જાય છે અને જૂનમાાં ભારતના 
પસિમ હકનારે પિોંચે છે.  તે જ લાઈમાાં મિિમ તાકાત મેળવ ેછે.  ટૂાંકા ગાળા માટે (8-10 હદવિ) નીચાલા 
લેવલ ના પ્રવાિમાાં વધઘટ જોવા મળે છે.  તેની મજબતૂી દ્વીપકલ્પીય ભારત પર મજબતૂ ચોમાિાને 
ઉદભવ આપ ેછે. 

 

 

11. ઉષ્ણકટટબુંિીય પવૂથ જેટ શ ું છે? (ટ્રોપીકલ ઈસ્ટલી જેટ) તે વરસાદને કેવી રીત ેપ્રભાસવત કરે છે?   
 
એનશયા ઉપર ઉપ-ઉટણકહટબાંધીય (સબ ટ્રોપીકલ) પટ્ટીની દક્ષિણે, પવૂણ નો પ્રવાિ જુલાઈમાાં 150 
એચપીએ પર ચેન્નઈના અિાાંશ નજીક કેષ્ન્દ્રત જેટ પ્રવાિમાાં કેષ્ન્દ્રત છે.  આ ઉટણકહટબાંધીય 
ઇસ્ટરલી જેટ છે.  જેટ પ્રવાિ નવયેતનામના પવૂણ હકનારેથી આહિકાના પનિમ હકનારે ચાલે છે.  
આહિકામાાં, સ્થાન 10 ° N પર છે. સામાન્ય રીતે, જેટ દક્ષિણ ચીન સાગરથી દક્ષિણ ભારત તરફ 
વેગના તબકે્ક છે અને ત્યારબાદ તે ધીમો પડી જાય છે.  ઇસ્ટરલી જેટસ્ટ્રીમનુાં સ્થાન ચોમાસાના 
વરસાદની પેટનણને પ્રભાનવત કરે છે.  ટ્રોપીકલ ઈસ્ટલી જેટ પવનો સપ્ટેમ્બરમાાં ભારતમાાં 50 
નોટીકલ માઈલ સધુી નબળા પડે છે.  ચોમાસા દરનમયાન જ્યારે ચોમાસુાં નનષ્ટિય િોય તે સ્સ્થનત 
દરનમયાન ટ્રોપીકલ ઈસ્ટલી જેટ ઉત્તર તરફ 20ºN સધુી આગળ વધે છે. 

 

 

 

 

 

 



 

12. ચોમાસા ની શરૂઆત પહલેાની મોસમ ના ડીપ્રેશન અને ચોમાસા દરસમયાન બનતા ટડપ્રેશન વચ્ચે શ ું 
તફાવત છે?  

 

 ચોમાિાની ઋત માાં જે હડપ્રેશન રચાય છે તેન ેચોમાસ  હડપ્રેશન કિવેાય છે.  આ બે અિવા ત્રણ બાંધ 

ઇિોબાર (2 hPa અંતરાલ) િાિે નીચા દબાણવાળા સવથતારો છે, જે ચોમાિા ના વરિાદના મોટા ભાગન ાં 
કારણ બને છે.  આ ખાડી મળૂ, જમીન મળૂ અિવા અરબી િમ ર મળૂ િોઈ શકે છે.  તેમનો આકાર આશરે 

લાંબગોળ છે અને તેની લાંબાઈ ન  સવથતરણ િપાટીની લગભગ 1000 હકમી છે.  તેન ાં વહટિકલ એક્િટેન્શન 

(િમ ર લેવલ િી ઉંચાઈએ) લગભગ 6-9 હકમી છે.  ચોમાસ ાં હડપ્રેશન એ કોલ્ડ કોર સિથટમ (પયાષવરણ 

કરતા િેન્ટર ન  તાપમાન ઠાંડ ) િપાટી પર અને નીચલા લેવલમાાં અને ગરમ કોર ઉપલા લેવલ માાં 
(િેન્ટર માાં તાપમાન પયાષવરણ કરતા ગરમ) છે.  તેની મિિમ પવનની તાકાત અને તીવ્રતા િમ ર 

લેવલ િી 0.9 હકમી અિવા 1.5 હકમીની ઉંચાઈ એ જોઇ શકાય છે.  ચોમાિાના હડપ્રેશનો વધતી ઉંચાઈ એ 

દક્ષિણ તરફ નમે છે અને જો ચોમાસ ાં હડપ્રેશન પસિમ તરફ આગળ ચાલત ાં િોય તો ભારે વરિાદ મ ખ્યત્વે 
તેની દક્ષિણ પસિમ માાં િોય છે.  દક્ષિણ પસિમ ચોમાિાની ઋત માાં ઉચા ઉભા પવનના આવરણન ેકારણે, 

ચોમાિા દરસમયાન બનત ાં હડપ્રેશન િામાન્ય રીત ેચક્રવાતી તોફાન(વાવાઝોડા) જેટલ ાં મજબતૂ બનત ાં 
નિી.  ચોમાિા બેિ ેએ પિલેાાં અને ચોમાિા પછીની ઋત માાં બનેલા ડીપ્રેશન ચક્રવાતી તોફાન 

(વાવાઝોડા) જેવા મજબતૂ બન ેછે.  ચોમાિા પછીના તોફાનોનો િરેરાશ વ્યાિ આશરે 1200 હકમી છે 

જ્યારે ચોમાિા પવૂેની મોિમમાાં તે લગભગ 800 હકમી છે, જોકે તીવ્રતા કદ પર આધાહરત નિી.  
ચક્રવાતી તોફાન એક ગરમ કોર ઘટના છે જ્યાાં કેન્રમાાં તાપમાન આિપાિના (સવથતારો) સવથતારો કરતાાં 
વધ  ગરમ િોય છે.  મિિમ ગરમી 300 એચપીએ ના લેવલે િાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. જ લાઈ અને ઓગસ્ટ જેવા મ ખ્ય ચોમાસાના મટહનાઓમાું આપણને વાવાઝોડા કેમ નર્ી આવતા?   
 
ઉટણકહટબાંધીય વાવાઝોડા માટે ઘણા અનકૂુળ મખુ્ય પયાણવરણીય પહરબળો િરૂરી છે.  સમદુ્ર નુાં 
ગરમ પાણી (ઓછામાાં ઓછાં 26.5°C તાપમાન 50 મીટર ઉંડાઈ સધુી િરૂરી િમમાાં િોવુાં િોઈએ).  
િરૂરીયાત મિુબ ભેિ 5 હકમી ની ઉચાઈ સધુી ના લેવલ માાં િોવો િોઈએ.  કોહરઓક્ષલસ ફોસણની 
અગમ્ય બળ, સપાટી પર નવિેપ પિલેાથી અસ્સ્તત્વમાાં િોય છે.  સપાટી અને ઉપલા વાતાવરણીય 
લેવલ વચ્ચે ઉભા પવનના શીઅરનાાં નીચા મલૂ્યો.  જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાાં સપાટી પરના પવનો 
ચોમાસુાં ધરી માથી  દક્ષિણમાાં પનિમ/ દક્ષિણ-પનિમ અને તેના ઉત્તર તરફ દક્ષિણ પવૂણ/ પવૂણ 
હદશામાાં િોય છે અને સામાન્ય રીતે િમીન નવસ્તારો કરતાાં સમદુ્ર પર વધ ુમિબતૂ િોય છે.  ઉપલા 
પવનો પનિમ/ દક્ષિણ-પનિમ હદશામાાં દક્ષિણ અને દક્ષિણ પવૂણ/ પવૂીય પવનો આ ચોમાસુાં ધરીના 
નવસ્તારની ઉત્તરે છે.  પનિમી પવન ઉચાઈ સાથે વધે છે અને 900 થી 800 hPa સ્તર વચ્ચે 20-
25 નોટીકલ માઈલ ની મિત્તમ ઝડપ સધુી પિોંચે છે.  200 hPa થી મિત્તમ 100 hPa સધુી 
પિોંચતા પવૂીય પવનો મિબતૂ થાય છે.  દક્ષિણ અિાાંશમાાં 150 /100 hPa ના લેવલે અથવા તો 
તેનાથી નીચલા લેવલ (ઉચાઈ લગભગ 200 hPa) પર દ્વીપકલ્પ પર 60 થી 80 નોટીકલ માઈલ 
વચ્ચે ઝડપ િોય છે.  આ પરીબળો ઉભા પવન શીઅરના અનકૂુળ પરીબળો મા પહરણમે છે જે 
ઉટણકહટબાંધીય સાયતલોજેનેનસસ માટે પ્રનતકૂળ છે.  તેથી, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ જેવા મખુ્ય 
ચોમાસાના મહિનાઓમાાં આપણને વાવાઝોડા  આવતા નથી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. ઓફ શોર ટ્રફ શુું છે?  

 
ચોમાસાની ઋતમુાાં ભારતના પનિમ હકનારે સરફેસ લેવલ પર િવાના િળવા દબાણનો પટ્ટો િોવા 
મળે છે.  તેને ઓફ શોર ટ્રફ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  આ પ્રકારની નસસ્ટમ ભારતના પનિમ 
હકનારે, દક્ષિણ ગિુરાત થી ઉત્તર કેરળ સધુી, દક્ષિણ પનિમ ચોમાસાના સમયગાળા દરનમયાન 
ઘણી વખત સહિય થાય છે, અને દહરયાકાાંઠાના અડીને આવેલા નવસ્તારોમાાં વરસાદની દ્રષ્ટટએ 
ચોમાસાને મિબતૂ કરવા માટે આ ઓફ શોર ટ્રફ િવાબદાર છે. 

 
 

             માકણ કરેલા નવસ્તારમાાં ઓફસોર ટ્રફ છે 

 

 

 

 

 



15. ઓફ શોર વોિેક્સ શુું છે? 
 
ભારતના પનિમ દહરયાકાાંઠે પનિમી ઘાટના રૂપમાાં ઓરોગ્રાહફક અવરોધ છે.  આ પવણતો ઉત્તર 
દક્ષિણ હદશામાાં આશરે 1000 હક.મી. અને પિોળાઈ 200 હક.મી. છે.  જ્યારે ચોમાસાનો પવન 
પવણતો પર પ્રિાર કરે છે, ત્યારે ઘણા પ્રસાંગોએ તેમની પાસે પનિમ ઘાટ ઉપર ચડી શકવાની ઉજાણ 
િોતી નથી.  આવા પ્રસાંગોએ તેઓ પવણતોની આસપાસ ફેલાયેલ િોય છે અને સમદુ્ર કાાંઠે વમળ 
બનાવે છે.  ચોમાસાની ઋતમુાાં પનિમ કાાંઠે ભારેથી અનત ભારે વરસાદની ઘટના માટે આ વોટેતસ 
િવાબદાર છે. 
 

 

 

ફોટો નલુસ્કુલ માાંથી લીધેલો છે. 

 

 

 

 



16. ચોમાસા દરસમયાન વરસાદ ન ું વગીકરણ કેવી રીત ેર્ાય છે? શ ું તેનો કોઈ સમયગાળો છે? 

 
ચોમાિા દરસમયાન વરિાદી વાતાવરણ અલગ અલગ જગ્યા અને િમય આધાહરત છે.નીચેના કારણો 
તેના માટે જવાબદાર છે.જેમા ચોમાિાન  બેિવ ાં આગળ વધવ ાં અને પાછાં ફરવ ાં મ ખ્ય છે, તેનાિી વીથતાર 

પ્રમાણે વરિાદનો િમયગાળો અને તીવ્રતા નક્કી િાય છે.જેમા ચોમાસ ાં ધરી ની થિીતી જે ૨૪ કલાક માાં 
૫°ડીગ્રી તેની િામાન્ય સ્થિસત િી ઉતર દક્ષિણ ખિી શકે છે,જો ધરી નોમષલ સ્થિસત િી દિીણે િોય તો 
ભારતીય ઉપખાંડમાાં મજબતૂ ચોમાસ ાં જોવા મળે છે.જો ધરી નોમષલ િી ઉતર બાજ  કે િીમાલયની તળેટી 
આિપાિ અિવા જોવા નિી મળતી તો તેવી સ્થિસત એ ચોમાસ ાં નીષ્ક્રીય જોવા મળે છે,અવલોકીત 

પ્રણાલીઓ જેવી કે ય એિી,લો પ્રેશર,ડીપ્રેશન ચોમાસ ાં ધરી પર આગળ વધી ને વરિાદ ન ાં વિન કરે 

છે.ઉપર મ જબ ની અવલોકીત પ્રણાલી ઓ ન ાં ઉદભવવ  તેન ાં આગળ વધવ ાં;આ પ્રણાલી ઓ ની નીચા 
તીવ્રતા ની પરીથિીતી પ્રમાણે વરિાદ ન ાં વિન ભારતના વીવીધ ભાગોમાાં જોવા મળે છે,૪૦ દીવિના 
ઉતર તરફ વધવાના િમયમાાં ઈક્વેટોર વીથતારિી ૩૦°ઉતર સ ધી વધ ાં વાદળ િમિૂો જોવા મળે છે.આ 

થિીતી માાં િામાન્ય રીત ેરફ અને પટ્ટા રોજના ૦.૭૫ ° અિાાંશ આગળ વધે છે, તેન ાં પસિમી વિન ગતી 
અઠવાહડયા િી ૧૪ -૧૫ છે.ચોમાસાની ઋતમુાાં વરસાદ ફેરફાર કેવી રીતે થાય છે?  કોઈ સમયાાંતરે 
છે? 
 
 
 
 
 
 

 

17. તવતવધિાનો સાયનોષ્ટિક મોડ શુું છે?  િે વરસાદને કેવી રીિે અસર કરે છે?   
 
સાયનોષ્પ્ટક મોડ એટલે એક સાથે બધા પરીબળો જેમ કે લો પે્રશર, િાઈ પ્રેશર, ટ્રફ, િાઈ પ્રેશર 
રીિ, વગેરે વગેરે. ઓછી આવતણનના ઓનસલેશન ભારતના નવનવધ ભાગોમાાં વરસાદના નવતરણમાાં 
નોંધપાત્ર ફેરફાર કરે છે.  નસનોષ્પ્ટક મોડની નવનવધતા 3-7 હદવસની સમયાાંતરે છે.  તે મખુ્યત્વે લો 
પ્રેશર નસસ્ટમોની રચના અને ભારતીય િમીન પર તેની હિલચાલને કારણે છે.  તેના પ્રભાવ િઠેળ, 
મધ્ય ભારતીય પ્રદેશમાાં સારો વરસાદ પડે છે.  
 

 

 
 



18. અધધ-દ્વિ-સાટિાહહક ઓતસલેશન(QBWO) અથવા ચોમાસ ુઇન્ટ્રા-સીઝનલ ઓતસલેશન (MISO) શુું છે?  
િે વરસાદને કેવી રીિે અસર કરે છે? 
 
  આ સમય ગાળો 14 થી 15 હદવસનો એટલે દ્વદ્વ -સાપ્તાહિક નો િોય છે.  આ સમય દરનમયાન ટ્રફ 
અને લો-પ્રેશર નસસ્ટમ્સ, િવાના િળવા દબાણના પટ્ટાઓ અને ઉચ્ચ દબાણ ના પટ્ટા ઓ 2 
અઠવાહડયા (14 થી 15 હદવસ) ની સમયાાંતરે પવૂણથી પનિમ તરફ િમમાાં આગળ વધે છે.  આ 
તવાનસબીવીકલી ઓનસલેશન તરીકે ઓળખાય છે.  જ્યારે કોઈ ચોક્કસ નવસ્તાર પર ટ્રફ અથવા લો-
પ્રેશર બને છે ત્યારે તે નવસ્તારમાાં ભારે વરસાદ પડે છે. અને જ્યારે હરિ અથવા િાઈ-પ્રેશર ચોક્કસ 
નવસ્તાર ઉપરથી પસાર થાય, ત્યારે તે નવસ્તારમાાં તે સમય ગાળામાાં ચોમાસુાં નનષ્ટિય રિ ેછે. 
 

19. મેડન જુલલયન ઓતસલેશન (MJO) શુું છે?  િે વરસાદને કેવી રીિે અસર કરે છે?   
 
મેડન જુક્ષલયન ઓનસલેશન (MJO) ઉટણકહટબાંધીય વાતાવરણમાાં સૌથી મિત્ત્વપણૂણ વાતાવરણ 
સાથે િોડાયેલી ઘટના છે, જે ભારતીય દક્ષિણ પનિમ ચોમાસા પર ઊંડો પ્રભાવ ધરાવ ેછે.  MJO 
ઉટણકહટબાંધીય આંતર-મોસમી આબોિવા પહરવતણનશીલતાનુાં અગ્રણી પરીબળ છે અને વૈનિક 
અવકાશી સ્કેલ પર સાંસ્થા દ્વારા લાિક્ષણકતા ધરાવે છે, જેનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે 30-60 
હદવસોનો િોય છે, જેની શોધ 1971 માાં મેડન અને જુક્ષલયને કરી િતી 
  તેની નીચેની લાિક્ષણકતાઓ છે: - 

• MJO એ એક નવશાળ િવામાન ઘટના છે જેમાાં વાતાવરણીય પહરભ્રમણ સાથે ઊંડા 
સાંવિનનો સમાવેશ થાય છે, જે ભારતીય અને પ્રશાાંત મિાસાગરો ઉપર ધીમે ધીમે પવૂણ 
તરફ આગળ વધે છે.   

• MJO એ અસમાન વરસાદની નવષવુવતૃ્તીય પર ચાલનારી પેટનણ છે. 
• MJO નુાં દરેક ચિ આશરે 30-60 હદવસ ચાલે છે.  30-60 હદવસના ઓનસલેશન, 30-60 

હદવસની તરાંગ અથવા ઇન્ટ્રા-સીઝનલ ઓનસલેશન (ISO) તરીકે પણ ઓળખાય છે.   
• MJO માાં પવન, દહરયાની સપાટીનુાં તાપમાન (SST), વાદળછાયુાં વાતાવરણ અને 

વરસાદમાાં નવનવધતા શામેલ છે. 
MJO એષ્તટનવટીના સ્થળના આધારે MJO નો સમયગાળો 1-8 ફેશ માાં વિેંચાયેલો છે અને દરેક 
તબક્કા 7-8 હદવસ સધુી ચાલે છે.  ક્યારેક MJO એક િ ફેશ માાં 7 હદવસથી 1 મહિના સધુી 
િળવાઈ રિ ેછે એનશયન પ્રદેશોમાાં ચોમાસાની પ્રવનૃત્ત પર સાંભનવત મિત્વના પ્રભાવો સાથે 
ઉટણકહટબાંધીય આંતર-મોસમી પહરવતણનશીલતાનો સૌથી મિત્વપણૂણ પહરબળ િોવાથી, MJO 
નસગ્નલ કેપ્ચર કરવામાાં નવનવધ મોડેલોની િમતા  ચોમાસાના સહિય/નનષ્ટિય ચિને ઓળખવામાાં 
ખબૂ િ નનણાણયક છે. 



 
 

20. ચોમાસ  દર વરે્ષ કેવી રીતે બદલાય છે?  કોઈ પરીબળો છે?  

 
 મોટી િાંખ્યામાાં વર્ષોિી ચોમાિાના વરિાદની વાસર્ષિક સવસવધતાન ેચોમાિાની આંતરવૈજ્ઞાસનક 

પહરવતષન તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે.  ચોમાિાની િમયાાંતરે મોટે ભાગે વૈસિક મિાિાગરની 
વાતાવરણીય ઘટનાઓ જેમ કે અલ નીનો િધનષ ઓસિલેશન (ENSO) દ્વારા સનયાંસત્રત િાય છે. 

 

21. દક્ષિણ પસિમ ચોમાસાની દરસમયાન સવસવિતાને સનયુંસિત કરતા મ ખ્ય પટરબળો શ ું છે?  

 

આંતરવૈજ્ઞાસનક ક્ષભન્નતા એ ચોમાિાના વાસર્ષિક ચક્રની સવસવધતાઓ છે જે સવિાંગત રીતે િારા અિવા 
નબળા વર્ષષ િાય છે.  દક્ષિણ પસિમ ચોમાિાની આંતરવૈજ્ઞાસનક સવસવધતાને સનયાંસત્રત કરનારા મ ખ્ય 

પહરબળોમાાં અલ સનનો િધનષ ઓસિલેશન (ENSO) અને હિિંદ મિાિાગર ડીપોલ (IOD) છે.  અન્ય ફાળો 
આપનારા પહરબળો ઉિર એટલાન્ન્ટક ઓસિલેશન (NAO) અન ેપેસિહફક ડેકાડલ ઓસિલેશન (PDO) છે. 

 

 

 

 

22. ચોમાસાન ું સનરીિણ કેવી રીત ેકરવ ું?  
 
નીચે આપેલ સવસવધ તકનીકોનો દ્વારા ભારતીય િવામાન સવભાગ (IMD) ચોમાિા ઉપર નજર 
રાખત  િોય છે.   

 

• સરફેસ લેવલ અને ઉપરના લેવલ ના િવામાન ન ુ અવલોકન કરતા િોય છે. 
• સેટેલાઈટ ઉપગ્રિ અને રડાર જેવી દૂરસ્થ સાંવેદના તકનીકો નુાં સતત નનરીિણ. 

• અલગ અલગ વેધર ચાટણ  ઉપર નનરીિણ. 
• રાટટ્રીય અને આંતરરાટટ્રીય ના નવનવધ મોડેલોમાાંથી  અલગ અલગ પરીબળો ઉપર 

નનરીિણ કરતા િોય છે. 

 

 



23. ચોમાસાની દેખરેખ માિે કયા તનરીક્ષણ સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે?   

 
નીચે મિુબ ચોમાસાની દેખરેખ માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા નનરીિણ સાધનો છે: 
 

• નવનવધ આબોિવા પહરમાણોના સાયનોષ્પ્ટક અવલોકનો યોગ્ય ચાર્ટણસ પર રચાયેલા છે, જેમ 
કે દહરયાની સપાટીનુાં દબાણ ચાટણ , દબાણના સ્તરે સતત પવનનુાં નનરીિણ, ભ ૂ-સાંભનવત 
ઉચાઈઓ, તાપમાન, વગેરે. 

• ઝાકળનુાં તાપમાન, વાતાવરણ માાં િવાનુાં દબાણ, િવા ના દબાણની નવસાંગતતાઓ, 
મિત્તમ અને ન્યનૂતમ તાપમાન વગેરે માથી મેળવેલા પરીણામો પર થી ચાટણ તૈયાર કરે 
છે. 

• સેટેલાઈટ ઈમેિ 

• સેટેલાઇટ બલેુહટન 

• ઉપગ્રિ નનરીિણોમાાંથી મેળવેલા નવનવધ પરીણામો, જેમ કે વાદળ નુાં તાપમાન (તલાઉડ 
ટોપ ટેમ્પરેચર), તલાઉડ મોશન વેતટર (CMV), પવન, બાટપીભવન થી મળેલ ભેિવાળા 
પવન, આઉટગોઇંગ લોંગવેવ રેહડયેશન (OLR), િથ્થાત્મક વરસાદનો અંદાિ (QPE), 
નીચલા અને ઉપલા લેવલની સમાનતા – અસમાનતા પેટનણ, નવન્ડ શીયર, વગેરે. 

• AWS દ્વારા તૈયાર કરેલા ચાટણ અને FTP સવણર પર ઉપલબ્ધ આંકડાકીય િવામાન મોડેલનો 
ની આગાિી અને અન્ય પરીણામો. 

• આંકડાકીય િવામાન આગાિીના કેટલાક મોડેલોના ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ છે જેવાકે IMD 
અને NCRMWF અને અન્ય નવિવ્યાપી કેન્દ્રો જેમ કે UKMO, ECMWF, COLA, NOAA, 
NOGAPS, JTWC, વગેરેમાાંથી. 

• સમદુ્ર માથી િિાિો અને બયુો ( સમદુ્ર માાં રાખેલુાં વેધર સ્ટેશન) દ્વારા ડાટા મેળવે છે. 
• િવામાન રડાર અને ડોપ્લર િવામાન રડાર ના અવલોકનો. 
• વતણમાન િવામાન નનરીિણો (CWOs), એરિાફ્ટ હરપોર્ટણસ (AIREPs) 

 

 

24. આપણે સવસવિ અવકાશી અને ટેમ્પોરલ સ્કેલમાું ચોમાસાની આગાહી કેવી રીતે કરી શકીએ? 

 

ચોમાસાની આગાિી IMD દ્વારા અલગ અલગ અવકાશી અને ટેમ્પોરલ સ્કેલમાાં કરવામાાં આવે છે.  
તે અવકાશી સ્કેલમાાં સમગ્ર દેશમાાં અને જિલ્લા પ્રમાણે અલગ અલગ િોય છે અને મોસમી 
આગાિીથી અત્યારે ટેમ્પોરલ સ્કેલમાાં પ્રસાહરત થાય છે. 
સમગ્ર દેશ માટે એનપ્રલ મહિનામાાં લાાંબા અંતરની આગાિી (LRF) ના આધારે ચોમાસાના વરસાદ 
માટે મોસમી આગાિી જારી કરવામાાં આવી છે.  આ આગાિી મે મહિનામાાં સમગ્ર દેશ અને તેના 



વ્યાપક સજાતીય પ્રદેશો માટે અપડેટ થાય છે.  ચોમાસાની એલઆરએફ આગામી ચોમાસાની ઋત ુ
માટે મોસમી અને માનસક વરસાદનુાં સામાન્ય ક્ષચત્ર આપે છે. 
IMD સપ્તાિના દર ગરુુવારે નવસ્તતૃ શ્રેણીની આગાિી સમગ્ર દેશ માટે લગભગ 10 હદવસથી 30 
હદવસ અગાઉના સમયગાળાની આગાિી આપે છે.  આ આગાિી ચોમાસાના સહિય-નવરામ ચિ, 
ચોમાસાના લો પે્રશર અને ડીપ્રેશન ની આગાિી કરવામાાં મદદ કરે છે. 
IMD નવનવધ રાટટ્રીય અને આંતરરાટટ્રીય િવામાન આગાિી મોડેલ માગણદશણન અને વૈજ્ઞાનનકોની 
કુશળતાના આધારે 5 હદવસ માટે રૂ્ાંકીથી મધ્યમ શે્રણીની આગાિી જારી કરે છે.  આ આગાિીનો 
ઉપયોગ નવનવધ હિસ્સેદારો તેમની નનયનમત પ્રવનૃત્તઓના આયોિન માટે કરી રહ્યા છે. 
જુદા જુદા િવામાન કેન્દ્રો 6 કલાક સધુીની માન્યતા સાથે ચોમાસાની ઋતમુાાં ભારે વરસાદ માટે 
નોવકાસ્ટ જારી કરે છે. 
 

 

25. ચોમાસાની લાુંબા અંિરની આગાહી શુું છે? 

 
 નવિ િવામાન સાંગઠન (WMO) ની વ્યાખ્યા મિુબ, લાાંબા અંતરની આગાિીને 30 હદવસથી લઈન ે
એક સીઝનના સરેરાશ િવામાન પહરમાણોના વણણન સધુીની આગાિી તરીકે વ્યાખ્યાનયત કરવામાાં 
આવ ેછે.  માનસક અને મોસમી આગાિી લાાંબા અંતરની આગાિી િઠેળ આવે છે. 
 

26. ચોમાસાની લાુંબાગાળાની આગાહી એટલે શ ું છે?  

 

લાાંબાગાળાની આગાિી આશરે 10 હદવિિી 30 હદવિ અગાઉના િમયગાળાની આગાિી િોય છે.  

લાાંબાગાળાની આગાિી ના િાંદભષમાાં મધ્યમ શ્રેણી ની આગાિી (ઉષ્ણકહટબાંધીયમાાં લગભગ એક િપ્તાિ) 

અને લાાંબાગાળાની આગાિી નો િમય એક મહિના સ ધી નો િોય છે. ચોમાિાની લાાંબાગાળાની આગાિી 
ને ઇન્રા-િીઝનલ ટાઇમ થકેલ અિવા ચોમાિાન ાં િહક્રય-સનષ્ક્રીય ચક્ર પણ કિવેામાાં આવ ેછે.  િાયનોન્પ્ટક 

થકેલ સિથટમ્િ અને મેડન જ ક્ષલયન ઓસિલેશન (MJO) જેવા અન્ય ઓસિલેશન આ િમય દરસમયાન 

ચોમાિાને પ્રભાસવત કરે છે.  આ િમય દરસમયાન ચોમાિાની આગાિી િૌિી મ શ્કેલ છે કારણ કે તે ન તો 
િાંપણૂષ પ્રારાંક્ષભક મલૂ્ય િમથયા છે (જેમ કે ટૂાંકીિી મધ્યમ શ્રેણીની આગાિી) અિવા િાંપણૂષ િીમા મલૂ્ય 

િમથયા (જેમ કે મોિમી આગાિી) પરાંત   કદાચ તમામ િમયના માપદાંડોમાાં િૌિી મિત્વપણૂષ  આસિિક 

અને કૃસર્ષ િેત્રો.  આ િમય થકેલમાાં આગાિી કરવી મ શ્કેલ બન ેછે કારણ કે િમયગાળો આગાિી માટે ખ બ 

લાાંબો છે જેિી વાતાવરણની પ્રારાંક્ષભક પહરસ્થિસતઓ મોટાભાગની બદલાઈ જાય છે, અને તે િાંભવત ખબૂ 

ટૂાંકી િોય છે જેિી િમ રની સવસવધતા પરૂતી મોટી ન િોય. 

 

 



27. લાુંબા ગાળાની આગાહી ની સચોટતા કેટલી છે? 

 

ભારતીય િવામાન સવભાગની ચોમાિાની આગાિી ક શળતા માાં િમય અવસધ નો આધાર ધણા બધા 
મોડલો ના એકીિાિે ના તારણ પરિી ઉપયોગી માહિતી મળે છે જેમાાં ચોમાસ ાં આગમન,વીદાય, િહક્રય 

અને નીષ્ક્રીય ગાળો અને તેના કારણો િારી રીત ેજાણી શકાય છે. બધા પરીબળો ચકાિણીના િાંદભષમાાં, 
િરેરાશ, તે િમગ્ર ભારતમાાં વરિાદ માટે લગભગ ત્રણ િપ્તાિ સ ધી નોંધપાત્ર િચોટતા દશાષવ ેછે.  

ભારતના બધા સવથતારોમાાં તે મધ્ય ભારત, અને ઉિર -પસિમ ભારત પર 2 િી 3 અઠવાહડયા સ ધી 
નોંધપાત્ર િચોટતા દશાષવે છે.  દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ અને ઉિર -પવૂષ ભારતમાાં તે 2 અઠવાહડયા સ ધી 
નોંધપાત્ર િચોટતા દશાષવે છે.  નાના અવકાશી ડોમેન પર જેમ કે િવામાનશાસ્ત્રીય િબહડસવઝન થતરની 
આગાિી 2 અઠવાહડયા સ ધી ઉપયોગી િચોટતા દશાષવે છે. 

 

 

 

 

28. ચોમાસાની ટૂુંકીર્ી મધ્યમ શ્રેણીની આગાહી શ ું છે? 

 

ટૂાંકા અંતરની આગાિી 3 હદવિ સ ધીના િમયગાળા માટે માન્ય છે અને મધ્યમ શ્રેણીની આગાિી 3 િી 10 

હદવિ માટે માન્ય છે.  આ આગાિી કૃસર્ષ પ્રવસૃિઓ, આપસિ વ્યવથિાપન, નગર આયોજન વગેરેના 
આયોજન માટે ઉપયોગી છે. 

 

 

29. ટૂુંકીર્ી મધ્યમ શ્રેણીની આગાહીની ચોકસાઈ શ ું છે, ખાસ કરીન ેભારે વરસાદ?  

 

ટૂાંકાિી મધ્યમ રેન્જની આગાિીની ચોકિાઈ વરિાદન ાં સવતરણ, ભારે વરિાદની ઘટનાઓ અને 3-4 

હદવિ અગાઉિી બધા પરીબળો ની રચનાને અને તેન ેરેક કરવા માટે િારી છે. પરીબળો ને મ લ્યાાંકન 

કરવામાાં 5 હદવિ કે તેિી અગાઉ આપેલી આગાિી ની િચોટતા ઓછી િોય છે. 

 

30. SEFS શ ું છે?  

 

એિઇએફએિ એટલે થટેહટન્થટકલ એન્િેમ્બલ ફોરકાન્થટિંગ સિથટમ.  તે િમગ્ર દેશમાાં દક્ષિણ પસિમ 

ચોમાિાની ઋત ના વરિાદની લાાંબાગાળાની આગાિી માટે IMD દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાત  ાં એક આંકડાકીય 

મોડેલ છે.  આ માટે 8 પરીબળોનો િમિૂ (નીચે કોષ્ટકમાાં આપેલ છે) કે જે ભારતીય દક્ષિણ-પસિમ 

ચોમાિાના વરિાદ િાિે સ્થિર અને મજબતૂ ભૌસતક જોડાણ ધરાવ ેછે. 

 

 

SEFS માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા 8 આગાિીકારોની સવગતો 



િમ આગાિી માટે િોવાતા પરીબળો તથા સ્થળ આગાિી નો 
સમય 

સિસાંબાંધ ગણુાાંક 
(1981-2010) 

1 યરુોપ લેન્ડ સરફેસ એર ટેમ્પરેચર નવસાંગતતા 
(જાન્યઆુરી) 

એનપ્રલ 0.42 

2 નવષવુવતૃ્તીય પેનસહફક ગરમ પાણીનુાં પ્રમાણ 
નવસાંગતતા (ફેબ્રઆુરી + માચણ) 

એનપ્રલ -0.35 

3 ઉત્તર -પનિમ પેનસહફક અને ઉત્તર -પનિમ 
એટલાષ્ન્ટક વચ્ચે સમદુ્ર નુાં તાપમાન (SST) નો 
તફાવત (હડસેમ્બર +જાન્યઆુરી) 

એનપ્રલ અને જુન 0.48 

4 ઇતવેટોહરયલ દક્ષિણ પવૂણ િીન્દ મિાસાગર નુાં 
તાપમાન (SST) (ફેબ્રઆુરી) 

એનપ્રલ અને જુન 0.51 

5 પવૂણ એનશયા નુાં પે્રશર (MSLP) (ફેબ્રઆુરી+માચણ) એનપ્રલ અને જુન 0.51 

6 નીનો 3.4 નુાં તાપમાન (SST)  

(વસાંત ઋત+ુ(વસાંત ઋત-ુનશયાળો) નુાં વલણ) 

જુન -0.45 

7 ઉત્તર એટલાષ્ન્ટક સમદુ્ર નુાં પે્રશર (MSLP) (મેં) જુન -0.48 

8 ઉત્તર મધ્ય પેનસહફકના 850hpa ના પવનો નો 
તફાવત (મેં) 

જુન -0.57 

 



મોસમી વરસાદની આગાિી માટે આંકડાકીય િોડાણ આગાિી પ્રણાલીમાાં ઉપયોગમાાં લેવાતા પરીબળોના 
ભૌગોક્ષલક સ્થળો 

 

 

31. MMCFS શ ું છે?  

 

MMCFS એટલે મોનસનૂ સમશન કપલ્ડ ફોરકાન્થટિંગ સિથટમ.  તે ચોમાસ ાં સમશન પ્રોજેક્ટ િઠેળ સવકસિત 

ય ગલ ગસતશીલ મોડેલ છે.  CFS ન ાં મળૂ મોડેલ િેમ વકષ  નેશનલ િેન્ટિષ ફોર એન્વાયરમેન્ટલ સપ્રડીક્શન 

(NCEP), USA દ્વારા સવકિાવવામાાં આવ્ય ાં િત ાં.  ભારત અને સવદેશના સવસવધ આબોિવા િાંશોધન કેન્રોના 
િિયોગિી ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્થટટયટૂ ઓફ રોસપકલ મેહટયોરોલોજી (IITM), પ ણે દ્વારા સમશન મોડ હરિચષ વકષ  
દ્વારા સવસવધ અવકાશી અને ટેમ્પોરલ હરઝોલ્ય શન માટે ચોમાિા દરસમયાન ભારતીય પ્રદેશ પર વધ  
િારી આગાિી કરવા માટે આ મોડેલમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવ્યો િતો.  પ ણેના ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્થટટયટૂ ઓફ 

રોસપકલ મેહટયોરોલોજી (આઇઆઇટીએમ) ખાતે િાઇ પરફોમષન્િ કમ્પ્ય ટર (એચપીિી) માાં ય ગલ મોડેલન ાં 
નવીનતમ િાઇ-હરઝોલ્ય શન હરિચષ વઝષન લાગ  કરવામાાં આવ્ય ાં છે.  IMD આંકડાકીય મોડેલો િાિે 
વરિાદ અને તાપમાનની ઓપરેશનલ આગાિી તૈયાર કરવા માટે મોનસનૂ સમશન ક્લાઈમેટ ફોરકાથટ 

સિથટમ (MMCFS) મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે.  મોડેલની વધ  સવગતો અિીં ઉપલબ્ધ છે. 
http://imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Models.html  

 

32. સમગ્ર દેશમાું દલક્ષણ -પતિમ મોનસનુ મોસમી વરસાદ માિે લોંગ રેન્જ ફોરેકાસ્િ ( LRF ) ની 
આગાહી ચોકસાઈ શુું છે?   
 
ઓલ ઇષ્ન્ડયા સીઝન વરસાદ માટે LRF 1988 માાં 16 પેરામીટર પાવર હરગે્રસન અને પેરામેહટ્રક 
મોડલનો ઉપયોગ કરીને ફરી શરૂ કરવામાાં આવ્યો િતો.  2002 માાં જૂની આગાિી પ્રણાલીની 
સમીિા બાદ આઇએમડીએ 2003 અને 2007 દરનમયાન નવા અદ્યતન એલઆરએફ મોડેલો રજૂ 
કયાણ. 1988-2019ના સમયગાળા દરનમયાન સમગ્ર દેશમાાં મોસમ વરસાદ માટે ઓપરેશનલ લાાંબા 
અંતરની આગાિીનુાં પ્રદશણન નીચેની આકૃનતમાાં બતાવવામાાં આવ્યુાં છે.  આ સમયગાળા દરનમયાન 
ચોક્કસ ભલૂ 7 વર્ણમાાં એલપીએના > 10% િતી જે સૌથી વધ ુ1994 (21%) અને ત્યારબાદ 2002 
(20%) િતી. 

http://imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Models.html


છેલ્લા 13 વર્ણ (2007-2019) દરનમયાન સરેરાશ સાંપણૂણ ભલૂ (આગાિી અને વાસ્તનવક વરસાદ 
વચ્ચેનો તફાવત) જે દરનમયાન નવી આંકડાકીય િોડાણ આગાિી પ્રણાલી (SEFS) નો ઉપયોગ 
કરીને આગાિી તૈયાર કરવામાાં આવી િતી 8.91% ની સરેરાશ સાંપણૂણ ભલૂની સરખામણીમાાં લોંગ 
પીરીયડ એવરેિ ( LPA ) ના 6.25%  13 વર્ણ (1995 -2006) દરનમયાન LPA ની તે સમયગાળા 
પિલેા િ.  1994-2006 દરનમયાન, 8 વર્ણ દરનમયાન વાસ્તનવક મલૂ્યોના ± 8% ની આગાિી.  આ 
8 વર્ણમાાં, આગાિી 3 વર્ણ દરનમયાન ± 4% ની અંદર િતી.  બીજી બાજુ, 2007-2019 દરનમયાન, 
આગાિી 8 વર્ણ દરનમયાન વાસ્તનવક મલૂ્યોના ± 8% ની અંદર િતી અને 5 વર્ણ દરનમયાન ± 4% 
ની આગાિી િતી.  આ સ્પટટપણે સચૂવે છે કે અગાઉના 13 વર્ણના સમયગાળાની સરખામણીએ 
તાજેતરના 13 વર્ણના સમયગાળામાાં ઓપરેશનલ આગાિી પ્રણાલીમાાં સધુારો થયો છે.  આંકડાકીય 
મોડેલો પર આધાહરત આગાિી માટે 100% સફળતા મેળવવી શક્ય નથી.  આંકડાકીય મોડેલો સાથે 
સમસ્યાઓ આ અક્ષભગમમાાં સિિ છે અને નવિભરમાાં આગાિી કરનારાઓ દ્વારા સામનો કરવામાાં 
આવી રહ્યો છે. 

 

 

33. ચોમાસ  સમશન શ ું છે? 

 

ચોમાસુાં મીશન પ્રથૃ્વી વીજ્ઞાન માંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક રાટટ્રીય કાયણિમ જે વીવીધ સમયના 
માપદાંડો માાં ચોમાસુાં વરસાદ માટે અત્યાધનુનક આગાિી પ્રણાલી વીકસાવવા માટે કહટબદ્ધ છે.આ 
મીશન રાટટ્રીય અને આંતરરાટટ્રીય સાંસોધન જુથો દ્વારા નીિીત ઉદે્દશો અને વીતરણ વ્યવસ્થા ને 
ટેકો આપે છે.જે ગતીશીલ આગાિીઓ બનાવવા અને કૌશલ્ય માાં સધુારો કરવા માટે એક 
માળખાકીય સ્થાપના દ્વારા રુ્ાંકા મધ્યમ અને લાાંબા ગાળાના મૌસમી શે્રણી ના સ્કેલ મોડેલો સધુારવા 



કામ કરે છે.તે નીરીિણ કાયણિમો ને પણ ટેકો આપે છે જે ચોમાસાને લગતી વાતાવરણીય પ્રકીયા 
ને વધ ુસારી રીતે સમિવા મા મદદ કરશે,આ મીશનના મખુ્ય ઉદે્દશ્ય: 

• મૌસમી અને આંતર મૌસમી ચોમાસાની આગાિી કુશળતા વધારવા માટેમાટ 

• મધ્યમ ગાળાની આગાિી કુશળતા માાં વધારો કરવો. 

ભારતીય ઉટણ કટીબાંધીય િવામાન શાસ્ત્ર સાંસ્થા (ITM) પણેુ,(IMD)ભારતીય િવામાન 
નવભાગ,(INCOIS) ઈન્ડીયન નેશનલ સેન્ટર ફોર ઓસન ઇન્ફોમેશન સવીસીસ િૈદરાબાદ, 
અને(NCMRWF) નેશનલ સેન્ટર ફોર મીડીયમ રેન્િ વેધર ફોરકાસ્ટ નોઈડા, ચોમાસામાાં મખુ્ય 
સિભાગી સાંસ્થા ઓ છે 

 

 

34. ચોમાસાની શરૂઆિ અને આગળ કેવી રીિે વધારવામાું આવે છે? 

 
મોટા પાયે ચોમાસાની શરૂઆત ઘણા તબક્કામાાં થાય છે,ઈન્ડો-પેસેફીક સમદુ્રમાાં મોટા પાયે 
વાતાવરણીય અને સામહુદ્રક પરીભ્રમણો માાં ફેરફાર થાય છે.િાલમા IMD ૨૦૧૬ માાં કેરળમાાં ચોમાસુાં 
જાિરે કરવા માટે નવા અપનાવેલ માપદાંડ નો ઉપયોગ કરે છે જે કેરળના ૧૪ સ્ટેશનો અને પડોશી 
વીસ્તારના પવન િેત્ર દક્ષિણ પવૂણ અરબી સમદુ્રમાાં લોંગ વેવ આઉટ ગોઈગ રેડીયેશન મલુ્ય અને 
વરસાદ પર આધાહરત િત ુાં.નવા માપદાંડ મિુબ કેરળમાાં વરસાદ ની તીવ્રતા માાં વધારો થવો અને 
૬૦૦ hpa લેવલ સધુી પનિમી પવનો ના ફેલાવા પર ભાર મકુ્યો છે,િો કે IMD વરસાદ માાં તીવ્ર 
વધારો થવો અને તેની લાિક્ષણકતા િળવાઈ રિ ેઅને વાતાવરણીય પરીભ્રમણોની લાિક્ષણકતાના 
ફેરફારો ને ધ્યાનમાાં રાખીને અન્ય વીસ્તારો માટે ચોમાસાની શરૂઆત અને પ્રગનતની તારીખ જાિરે 
કરે છે.કેરળ પર ચોમાસુાં શરૂઆત અને દેશભરમાાં તેની આગળ વધવા માટે ના મલુ્યો નીચે આપેલ 
છે. 

• વરસાદ 

િો ૧૦ મે પછી  કેરળના ઉપલબ્ધ ૧૪ 
સ્ટેશન(મીનીકોય,અમીની,તીરુઅનાંતપરુમ,પનુાલરુ,કોલ્લમ,અલ્લાપઝુા, 
કોટ્ટાયમ,કોચી,થ્રીશરુ,કોઝીકોડ,થાલસેરી,કન્નરુ,કાસરગોડે અને મેંગલોર માાંથી ૬૦% માાં 
સતત બે હદવસ ૨.૫ મીમી કે તેથી વધ ુવરસાદ નોંધાયો છે તો બીજા હદવસે કેરળમાાં 
સત્તાવાર ચોમાસાની શરૂઆત ની જાિરેાત કરવામાાં આવે છે સાથે સાથે બીજા પરીબળો 
પણ ધ્યાન માાં રાખવામાાં આવે છે. 
 

• પવન િેત્ર 



પનિમી પવનો ની ઊંડાઈ ૬૦૦hpa સધુી િળવાયેલી િોય જે વીષવુવ્રતૃ માાં ૧૦ °ઉતર 
અને લાંબાઈ ૬૦° પવુણ થી ૮૦°પવુણ સધુી ફેલાયેલ બોતસ વીસ્તારમા ઝોનલ પવનની ગનત 
૫°-૧૦° ઉતર અને ૭૦°-૮૦°પવુણ માાં ૯૨૫ hpa પર પવનોની ઝડપ ૧૫-૨૦ નોટ િમમાાં 
િોવા િોઈએ.ડેટાનો સ્ત્રોત rsmc પવન વીટલેર્ણ ઉપગ્રિ દ્વારા મેળલેલ િોય છે . 
 

• આઉટ ગોઈગ લોગ વેવ રેડીયેશન OLR  

ઈન્સેટ ઈમેિ દ્વારા મોકલાયેલ મલુ્ય અિાાંશ ૫°-૧૦°ઉતર અને રેખાાંશ ૭૦°-૭૫°પવુણ મા 
૨૦૦ wm-2ની નીચે િોવુાં િોઈએ, ચોમાસાની આગળની પ્રગનત માટે સ્ટેશનો મા ઉપરના 
મલુ્યો અને વરસાદ ની િાિરી પ્રમાણે આગળ વધવા ની જાિરેાત કરવામાાં આવે છે, 
નીચેના અમકુ પરીબળો વીશે પણ નોંધ લેવામાાં આવે છે,  

 

• પનિમી કાાંઠે વાદળો ની િાિરી,જે તે વીસ્તારમા સેટેલાઈટ ઈમેિ દ્વારા વોટર વેપર ઈમેિ 
નુાં મલુ્યાાંકન. 

સામાન્ય રીત ે૧ જુનથી કેરળમાાં ચોમાસાની શરૂઆત થાય છે અને ૮ જુલાઈ સધુી માાં દક્ષિણ 
પનિમ ચોમાસુાં સમગ્ર ભારતીય ઉપખાંડમાાં ફેલાઈ જાય છે.વધ ુવીગત માટે IMD પણેુ ની 
વેબસાઇટ જુઓ. http://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Reports.html  

 

 

35. ચોમાસુાં વીદાય ના પરીબળો શુાં છે અને કેવી રીત ેજાિરેાત કરવામાાં આવ ેછે? 

 

ચોમાસુાં શરૂઆત ની જેમ વીદાય ના માપદાંડ મા પણ ફેરફાર કરવામાાં આવ્યા છે.દેશના એકદમ 
પનિમ ભાગમાાંથી વીદાય ની ઘોર્ણા ભારતીય િવામાન નવભાગ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતાાં િાલના 
માપદાંડ ૨૦૦૬ માાં અપનાવવામાાં આવ્યા િતા અને તેમા નીચેના મખુ્ય અવલોકનો િોવા મા આવે 
છે જે ૧ સપ્ટેમ્બર બાદ િ ધ્યાન માાં લેવામાાં આવે છે.૧) પનિમ રાિસ્થાન ના પનિમ ભાગમાાં 
સતત પાાંચ હદવસ સધુી વરસાદ ન પડવો, ૨)નીચેના લેવલે (૮૫૦ hpa અને તેનાથી નીચે) 
એન્ટીસાયતલોનીક સક્યણલેશન રચાવ,ુ૩) સેટેલાઈટ વોટર વેપર ઈમેિ અને ટેફીગ્રામ થી 
અનમુાનીત ભેિ ની માત્રા મા નોંધપાત્ર ધટાડો થવો.સેટેલાઈટ ઈમેિ અને વોટર વેપર ઈમેિ તથા 
સતત પાાંચ હદવસ શટુક િવામાન િોઈને આગળના ભાગોમાાંથી ચોમાસુાં નવદાય ની જાિરેાત 
કરવામાાં આવે છે,૧૫ ઓતટોબર આસપાસ સમગ્ર દેશમાાંથી ચોમાસુાં નવદાય લય લે છે અને પવનો 
ની પેટનણ બદલાય છે. 
 

 

 

http://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Reports.html


36. શુાં ચોમાસા પર આબોિવા પરીવતણન ની અસર થાય છે? 

 

િા કેટલાક અભ્યાસોમાાં વરસાદ ની તીવ્રતા માાં વધારો થવો તેમિ મધ્ય ભારતમાાં ચોમાસુાં 
સીઝનમાાં મધ્યમ વરસાદ ની ઘટનાઓ નુાં ઘટતા વલણ માટે આબોિવા પહરવતણન અને કુદરતી 
પરીવતણન ને િવાબદાર ગણાવ્યા છે. 
 

37. દેશના વીવીધ ભાગોમાાં આબોિવા પહરવતણન ની ચોમાસા દરનમયાન શુાં અસર થય છે? 

 

 તાજેતરના અભ્યાસો ના આધારે એવુાં િોવા મળયુાં છે કે દક્ષિણ પનિમ ચોમાસા દરનમયાન (જુન થી 
સપ્ટેમ્બર) વરસાદ  પનિમ ઘાટ અને ઈન્ડો-ગાંગીય વીસ્તારમા છેલ્લા પચાસ વર્ણથી લગભગ ૬% 
જેવો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, ચોમાસા દરનમયાન તાજેતરના સમયગાળા માાં ઘણી વખત શટુક 
સમયગાળો અને વધ ુવરસાદ નો સમયગાળો એવુાં પરીવતણન આવ્યુાં છે, મધ્ય ભારતમાાં વરસાદ ની 
તીવ્રતા સાથે દૈનીક વરસાદ ની તીવ્રતા માાં ૧૫૦ મીમી/દીવસ કરતા વધ ુજેવી ઘટનાઓ નો 
તાજેતરના દાયકાઓ માાં ૭૫% જેટલો વધારો થયો છે. 
 

38. આબોિવા પહરવતણન ભારે વરસાદ ની ધટનાઓ ને કેવી રીતે પ્રભાનવત કરે છે? 

 

એન્થ્રોપ્રોજેનીક ગ્રીનિાઉસ ગેસ ના ઉત્સર્જન ને કારણે પ્રથૃ્વી નુાં તાપમાન ઝડપથી વધી રહ્ુાં 
છે.થમોડાયનેમીકલી સકુી િવાની તલુનામાાં ગરમ િવા વધ ુભેિ ધરાવે છે,તલાસીયસ-તલેપીરોન 
સમીકરણ મિુબ- દરેક ડીગ્રી તાપમાન માાં ૭% ભેિને પકડી રાખવાની િમતા િોય છે,અભ્યાસો 
સચુવે છે કે બદલાતી આબોિવા (ગરમ િવા)ને કારણે ભેિ ની વીપલુતા ને લીધે ભારે વરસાદ ની 
ઘટનાઓ વધવાની ધારણા છે. 
 

39. ચોમાસા દરનમયાન લો પે્રશર સીસ્ટમ પર આબોિવા પહરવતણન ની શુાં અસર છે? 

 

ઘણા બધા અભ્યાસોએ તાજેતરના દાયકાઓ માાં ભારતના પવુણ કીનારે (બાંગાળ ની ખાડી) ચોમાસુાં 
ડીપ્રેશન બનવાની સાંખ્યા માાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો એવુાં દશાણવ્યુાં છે.કેટલાક અભ્યાસો પરથી 
જાણવા મળયુાં છે કે લો પે્રશર ની સાંખ્યા અને સમયગાળા માાં વધારો થયો છે,જ્યારે લો પે્રશર માથી 
ડીપ્રેશન થવાની ઘટનામા ઘટાડો થય રહ્યો છે. 
 

40. ચોમાસાના વરસાદ પર ભવીટય ના અંદાિો શુાં છે? 

 

ગ્રીનિાઉસ વાયઓુ,રિકણ અને અન્ય વાતાવરણીય ધટકો કે જે ગ્રિના કીરણોત્સગી સાંતલુનને 
અસર કરે છે તેની સાન્દ્રતા ના અનમુાનીત દ્રશ્યો ના આધારે ભવીટય ના દાયકાઓમાાં (સામાન્ય 
રીતે ૨૧૦૦ સધુી)પ્રથૃ્વીની આબોિવા ની ઉતે્તિના ને આબોિવા અંદાિ કિવેામાાં આવે છે.અભ્યાસો 



દશાણવે છે કે સમગ્ર દેશમાાં ચોમાસા દરનમયાન ભનવટય મા વરસાદ મા સાધારણ વધારો થવાની 
સાંભાવના છે.ચોમાસ ુવીદાય મોડી થવાના લીધે ચોમાસુાં સીઝન લાંબાવાનો પણ અંદાિ છે,િાલ 
સધુી ના સમયગાળા પરથી એવુાં અનમુાન કરવામાાં આવે છે કે ભનવટયમાાં પરુ અને દુટકાળ બને્ન ની 
તીવ્રતા નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. 
 

41. ચોમાસા ની અસ્પટટતા શુાં છે? 

 

ચોમાસુાં વરસાદ ના રૂપમાાં સકુી ભેિ રહિત િમીન મા રાિત લાવે છે અને ભારતીય કૃર્ી ને ખબુ િ 
અસર કરે છે.ભારતીય અથણતાંત્ર પર ચોમાસાની અસર વધ ુસ્પટટ છે.અતીશય વરસાદ ચોક્કસ 
વીસ્તારોમા પરુ જેવી સ્સ્થનત સિ ેછે, જ્યારે અન્ય ભાગોમાાં ઓછો વરસાદ દુટકાળ ની પરીસ્થીતી 
તરફ દોરી જાય છે જેને લીધે લાખો લોકો ને તકલીફ પડે છે, વરસાદ ની આવી વધઘટ આપણા 
લોકોનુાં ધ્યાન આકનર્િત કરે છે અને આ આફતો ને ટાળવા માટે નોંધપાત્ર પ્રયાસો કરે છે.દુટકાળને 
ટાળવા માટે વરસાદ ના ભગવાન ની પજુા કરવાની આપણી ભમુી માાં ઘણી દાંતકથાઓ છે,અને 
ભારતની તોફાની નદીઓ ને શાાંત કરવા માટે પ્રાથણના કરવામાાં આવે છે.ભારતીય કવીઓ એ 
વર્ાણરૂત ુવીશે  કવીતાઓ અને શ્લોકમાાં ગાયુાં છે. 
 

 

 

 

 

42. પરુ અને દુટકાળ ને આપણે કેવી રીતે વણણવીએ છીએ?  

 

1) પરુ 

પાણી નો મોટો પ્રવાિ,ખાસ કરીને િળસ્તર નુાં વધવુાં, ધસમસતા પાણીન ુિમીન પર ફરી 
વળવુાં પરુ ની ગણતરી મા આવ ેછે.સામાન્ય રીત ેસ્ત્રાવ વીસ્તારમા ભારે વરસાદ ને લીધે 
પરુ આવ ેછે, પરાંત ુઅમકુ સમયે ઉપરવાસમાાંથી છોડવામાાં આવેલ ભારે પ્રવાિ અને ડેમ 
તટુવા જેવી ઘટના થી પણ થાય છે. 

2)  દુટકાળ 

 દુટકાળ એ લાાંબા સમયગાળા દરનમયાન વરસાદ ની માત્રા મા કુદરતી ઘટ નુાં પરીણામ 
છે.દુટકાળ એક સીઝન કે તેથી વધ ુસમયગાળા માટે.દુટકાળ માટે અન્ય આબોિવાકીય 
પરીબળો (જેમ કે ઊંચુાં તાપમાન, તીવ્ર પવનો અને િરૂરી ભેિ માાં ઘટ િોવ)ુપણ દુટકાળ 
ની તીવ્રતા ને વધારી શકે છે. 

દુટકાળના ચાર પ્રકાર છે. 
a) િવામાન શાસ્ત્રીય દુટકાળ 



ભારતીય િવામાન નવભાગ ના િણાવ્યા અનસુાર જે તે વીસ્તારમા મોસમી વરસાદ તેના લાાંબા 
ગાળાના સરેરાશ મલુ્ય થી ૭૫%કરતા ઓછો િોય.વરસાદની ખાધ ૨૬-૫૦% અને તીવ્ર દુટકાળ 
વચ્ચે િોય ત્યારે તેને મધ્યમ દુટકાળ કિવેામાાં આવે છે. 

b) િાઈડ્રોલોજીકલ દુટકાળ 

િળસ્ત્રોત પ્રવાિ આધારીત એકમો મા સમયગાળા દરનમયાન િરૂરી પ્રવાિ િળ વ્યવસ્થાપન 
િઠેળ અપરુતો િોય.  

c) કૃનર્ દુટકાળ 

 િમીનમાાં િરૂરી ભેિ ની ખેંચ અને તાંદુરસ્ત પાક વધૃ્ધ્ધ માટે અપરુતો ભેિ િોય છે. 
d) સામાજિક આનથિક દુટકાળ 

અસામાન્ય પાણીની અછત પ્રદેશની સ્થાપીત અથણવ્યવસ્થા ના તમામ પાસાઓ પર અસર કરે 
છે, જેનાથી સમાિમાાં બેરોિગારી, સ્થળાાંતર, અસાંતોર્ અને અન્ય વીવીધ સમસ્યાઓ 
ઉદભવતા સમાિના સામાજિક માળખા પર વીપરીત અસર થાય છે.આમ, 
િવામાન,િાઈડ્રોલોજીકલ અને કૃનર્ દુટકાળ સામાજિક આનથિક દુટકાળ તરીકે ઓળખાય છે. 
 

43.  ક્યાાં વીસ્તારો માાં મખુ્યત્વે ભારે વરસાદ અને શટુક સમયગાળો અસર કરે છે? 

 

ગીચ વસ્તી ધરાવતા શિરેી નવસ્તારોમાાં મોટેભાગે ભારે વરસાદ થી શિરેી પરુની પહરસ્સ્થનતને લીધે 
પ્રભાનવત થાય છે. ડુાંગરાળ પ્રદેશમાાં ભારે વરસાદ થી િમીન ફસકી િવાથી પ્રભાનવત થાય છે.બીજી 
બાજુ કૃનર્ િેત્રમાાં વરસાદ આધાહરત િેત્રમાાં વરસાદી ખેંચ થી વધ ુઅસરગ્રસ્ત થાય છે. 
 

44. ચોમાસુાં સીઝનમાાં વીિળી પડે છે કે નિીં? 

 

વીિળી મખુ્યત્વે સાંવાિીત વાદળો (ઢગ વાદળ)સાથે સાંકળાયેલી િોય છે.ચોમાસાના વાદળો 
મખુ્યત્વે સ્તરીય વાદળ િોય છે એટલે ચોમાસાના સહિય ગાળા દરનમયાન વીિળી ઓછી થાય 
છે.િો કે ચોમાસા નો અમકુ સમયનો વરસાદી વીરામ ઢગ વાદળ બનવાની પ્રહિયા તરફ દોરી જાય 
છે ત્યારે વીિળી થાય છે. 
 

45. ભારતીય િવામાન નવભાગ પરુ વ્યવસ્થાપન માાં કેવી રીતે ટેકો આપે છે? 

 

િવામાન નવભાગ પરુ વ્યવસ્થાપન ને ટેકો આપવા માટે વાસ્તવીક સમયની વરસાદ ની પરીસ્થીતી 
અને તીવ્રતા તેમિ લૌહકક અને સ્થાનીય આગાિી પરુી પાડે છે. 
 

 

 

 



46. વાદળ ફાટવ ુએટલે શુાં?તેની આગાિી કરી શકાય?અને ક્યાાં વીસ્તારમા મખુ્યત્વે વાદળ ફાટે છે? 

 

િો એક કલાક માાં ૧૦૦મીમી થી વધ ુવરસાદ પડે તો તેવા વરસાદ ની ઘટના ને વાદળ ફાટ્ુાં 
કિવેામાાં આવે છે.તેની આગાિી કરવી ખબુ િ મશુ્કેલ છે કારણ કે અવકાશ અને સમયની તલુનાએ 
ખબુ િ નાના સ્કેલ પર આ ઘટના બનતી િોય છે.વાદળ ફાટવાની દેખરેખ અને નાવકાસ્ટ(થોડા 
કલાકો ની આગાિી) કરવા માટે , વાદળ ફાટવાના સાંભનવત વીસ્તારો માાં ગાઢ(ગીચ)રડાર નેટવકણ 
િોવુાં િરૂરી છે, અથવા વાદળ ફાટવાના સ્કેલને ઉકેલવા માટે ખબુ િ ઉંચ્ચ રેઝોલ્યશુન િવામાન 
આગાિી મોડેલ િોવુાં િરૂરી છે.મેઘ વીસ્ફોટ મેદાની પ્રદેશો મા થાય છે, િોકે પવણતીય પ્રદેશમાાં 
ઓરોગ્રાફી(ભૌગોક્ષલક પહરસ્સ્થનત)ને લીધે વાદળ ફાટવાની સાંભાવના વધ ુરિ ેછે. 
 

47. ચોમાસાના સહિય અને નીટિીય તબક્કા ની વ્યાખ્યા શુાં છે? 

 

જુલાઈમા મધ્ય ભારતમાાં ચોમાસુાં સ્થપાયા બાદ દેશના મોટા ભાગમાાં વરસાદ પડે છે,ચોમાસાના 
વરસાદ ના મખુ્ય મિીના (જુલાઈ-ઓગસ્ટ)માાં ખાસ કરીને મધ્ય ભારતમાાં તેની તીવ્રતા વધુાં િોય 
છે.ચોમાસ ુધરી તેની સામાન્ય સ્સ્થનત થી ઉત્તર અને દક્ષિણ તરફ સરકે છે જેના કારણે સમગ્ર દેશના 
મોટાભાગના નવસ્તારોમાાં વરસાદ ની વીવીધતા િોવા મળે છે, નીટિીય ચોમાસુાં તબક્કો કે જે 
દરનમયાન ચોમાસુાં ધરી વીસ્તાર(ચોમાસુાં ધરી નુાં ઉત્તર-દિીણ માાં સરકવ)ુઉપર મોટા પાયે વરસાદ 
જુલાઈ ઓગસ્ટ મા કેટલાક દીવસો માટે વીિેપીત થાય છે તેને નીટિીય ચોમાસુાં તબક્કો કિવેાય 
છે.જ્યારે વરસાદ સામાન્ય કરતાાં વધ ુિોય ત્યારે નીટિીય તબક્કા વચ્ચે ના ગાળાને સહિય ચોમાસુાં 
તબક્કો કિવેાય છે.નીટિીય તબક્કો એ રીતે ઓળખવા મા આવે છે કે જ્યારે દરીયાઇ સપાટી 
(સરફેસ લેવલ) ચાટણ માાં લો પ્રેશર ટ્રફ એરીયા િોવા નથી મળતો અને ૨ દીવસથી વધ ુસમય 
સધુી નીચલા વાતાવરણીય સ્તર દરીયાઇ સપાટી થી આશરે ૧.૫ કીમી(૮૫૦ hpa) સધુી પવુીય 
પવનો (ચોમાસુાં પવનો)ની સચુક રીતે ગેરિાિરી િોય. 
 

48. સહિય અને નબળા ચોમાસાની સ્સ્થનત જાિરે કરવા માટે ક્યાાં માપદાંડનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે? 

 

િવામાન શાસ્ત્રીય પેટા નવભાગ (દેશના અલગ અલગ વીસ્તારો મિુબ) ઉપર સહિય ચોમાસુાં સ્થીતી 
જાિરે કરવા માટે ના માપદાંડ, 
a)    સામાન્ય કરતાાં ૧.૫ થી ૪ ગણો વરસાદ. 
b)    ઓછામા ઓછા બે સ્ટેશનો મા વરસાદ ૫૦ મીમી િોવો િોઈએ,િો તે ભારતના પનિમ હકનારે 
િોય તો અને અન્ય િગ્યાએ િોય તો ૩૦મીમી, 
c)    વરસાદ જે તે વીસ્તારમા સાવણનત્રક કે મોટા ભાગના નવસ્તારોમાાં િોવો િોઈએ (િમીની વીસ્તાર 
માટે) સમદુ્રમાાં પવનની ઝડપ ૨૩ -૩૨ નોટ (૧ નોટ=૧.૮૫ કીમી) િોય.--:: િવામાન શાસ્ત્ર પેટા 



નવભાગ મા નબળા ચોમાસાની સ્સ્થનત જાિરે કરવા માટે ના માપદાંડ મા સામાન્ય કરતાાં અડધાથી 
ઓછો વરસાદ (િમીન પર)અને સમદુ્ર માાં પવનની ઝડપ ૧૨ નોટ િોય. 
 

49. વરસાદી તોફાન શુાં છે?  

 

વરસાદી તોફાન એક ભારે તોફાન છે જે અતીશય ભારે વરસાદ દ્વારા વગીકૃત છે.તે એક ચોક્કસ 
સમયગાળા દરનમયાન અને ચોક્કસ વીસ્તારમા અનભુવાયેલી અતીશય ભારે વરસાદ ની ઘટના 
છે.જે ચોમાસામાાં, માંડાણી વરસાદ (થાંડરસ્ટોમણ), વાવાઝોડાાં દરનમયાન િોવા મળે છે.ઓછી તીવ્રતા 
વાળા વરસાદ ના સમયગાળા દરનમયાન તીવ્ર વરસાદ થવો.ઘણી વખત આવુાં વરસાદી તોફાન પરુ 
અને ભસુ્ખલન તરફ દોરી જાય છે. 
 

50. સામાન્ય માણસ ચોમાસાની માિીતી કેવી રીતે મેળવી શકે? 

 

ભારતીય િવામાન નવભાગ ની વેબસાઇટ https://mausam.imd.gov.in પર વાાંચી શકાય એ રીતે 
ચોમાસા અંગેની માહિતી ઉપલબ્ધ છે અને દરરોિ અપડેટ થાય છે.મેઘદુત ,દામીની,રૈન અલામણ 
જેવી એધ્પ્લકેશનો મોબાઇલ વપરાશકારો માટે ઉપલબ્ધ છે અને ભારત સરકાર ની ઉમાંગ એપ પર 
િવામાનની માહિતી પણ આપવામાાં આવે છે.આ ઉપરાાંત ખેડૂતો કૃનર્ માગણદશણન પણ મેસેિ દ્વારા 
મેળવી શકે છે,જેના માટે તેઓ નીચે આપેલ લીંક પર નોંધણી કરાવી શકે છે.  
http://imdagrimet.gov.in/farmer/FarmerRegistrationFrontpage/welcome.php  

 
 

 
51. ચોમાસાની ઋત ુદરનમયાન ખેડતૂો માટે કઈ ખાસ આગાિીઓ આપવામાાં આવે છે? 

 

ભારતીય િવામાન નવભાગ ICAR, રાજ્ય કૃનર્ યનુનવનસિટીઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓ સાથે સહિય 
સિયોગ થી િવામાન ને રજૂ કરી રહ્ુાં છે.ગ્રામીણ કૃનર્ મોસમ સેવા (જીકેએમએસ) યોિના િઠેળ 
આગાિી આધાહરત એગ્રોમેટ સલાિકાર સેવાઓ (એએમએસ), જીલ્લા સ્તરે ખેડૂતો ને આ યોિના 
િઠેળ મધ્યમ રેન્િ ની િવામાન આગાિી,આઠ િવામાન પરીણામો જેવા કે, વરસાદ, મિત્તમ 
તાપમાન, લઘતુ્તમ તાપમાન,સવાર અને સાાંિ સાંબાંનધત ભેિ, પવનની ઝડપ, પવનની હદશા, અને 
વાદળ ના આવરણ માટે બનાવવામાાં આવેલી છે.(AMFUs) દ્વારા કૃનર્ વીભાગના સિયોગથી 
એગ્રોમેટ એડવાઈઝરી તૈયાર કરવામાાં આવે છે અને ખેડૂતો ને દીવસ થી દીવસે નીણણય લેવા માટે 
જાણ કરવામાાં આવે છે.ICAR-CRIDA દ્વારા IMD ના સિયોગથી ભતુકાળની િવામાન પરીસ્થીતીઓ 
અને નીયમીત વીસ્તતૃ શ્રેણી ની આગાિી ના આધારે, એગ્રોમેટ એડવાઈઝરી તૈયાર કરવામાાં આવે 
છે અને દર શિુવારે જારી કરવામાાં આવે છે. તદુપરાાંત,IMD િવામાન ની પ્રતીકુળતા પર નિર રાખે 

https://mausam.imd.gov.in/
http://imdagrimet.gov.in/farmer/FarmerRegistrationFrontpage/welcome.php


છે અને GKMS યોિના િઠેળ ખેડૂતો ને સમય સમય પર ચેતવણીઓ અને સચુનાઓ આપે છે.ખેડુતો 
સમયસર કામગીરી કરી શકે એ માટે યોગ્ય ઉપચારાત્મક પગલાાં ની સાથે સાથે 
ચિવાત,પરુ,અતીવટૃટી, ચોમાસુાં આગમન મા વીલાંબ,વાયરુ ફુકાવ ુવગેરે જેવી વીર્મ િવામાન 
ઘટનાઓ માટે સાંદેશ આધાહરત ચેતવણીઓ અને સચુનાઓ જારી કરવામાાં આવે છે.આ પ્રકારની 
ચેતવણીઓ અને સચુનાઓ રાજ્ય સ્તરે કૃનર્ વીભાગ સાથે અને વીવીધ રાજ્યોમાાં સાંબાંનધત 
જીલ્લાઓ સાથે આપનત્ત ના અસરકારક સાંચાલન માટે પણ પ્રસારીત કરવામાાં આવે છે. 
 

 

52. નદીઓના પરુ વ્યવસ્થાપન માટે કેવી આગાિી પ્રસારીત કરવામાાં આવે છે? 

 

પરુ વ્યવસ્થાપન માટે ભારતીય િવામાન નવભાગ ભારતની નદીઓ ના સ્ત્રાવ વીસ્તાર માટે િમશઃ 
દીવસ ૧-૨-૩ દીવસો માટે માત્રાત્મક વરસાદની આગાિી (સમયગાળા દરનમયાન ની ટોટલ 
માત્રા)પરુી પાડે છે. તદુપરાાંત ભારતીય િવામાન નવભાગ ભારતની ૧૦૧ નદીઓના સ્ત્રાવ વીસ્તાર 
મા પિલેા અઠવાહડયા માટે વરસાદ અને િળરાશી પર પણ નિર રાખે છે અને લાાંબા ગાળાની 
આગાિી (ચાર અઠવાહડયા નુાં અનમુાન)નો ઉપયોગ કરે છે. 
 

53. શિરેી પરુની દેખરેખ અને આગાિી માટે IMD શુાં  કરે છે? 

 

IMD મખુ્ય શિરેો માાં તેના અત્યાંત ગીચ AWS/ARG  નેટવકણ સાથે વાસ્તનવક સમયની વરસાદ ની 
સ્સ્થનત અને વરસાદ ની તીવ્રતા ની માહિતી પરુી પાડે છે.વધ ુશિરેોને સમાવવા માટે ઉપર દશાણવેલ 
તેના નેટવકણને વધારી રહ્ુાં છે.ડોપ્લર વેધર રડાર અને નાવકાસ્ટ સાથે પણ તે અપેિીત વરસાદ 
ની તીવ્રતા િણાવે છે અને શિરેી પરુ ટાળવા માટે ભારતના શિરેો માાં િો કાાંઈ િોય તો પરુની 
ચેતવણી આપે છે.શિરેી પરુ પર િાલની સેવાઓ ઉપરાાંત , ભારતીય િવામાન નવભાગ ૨૦૨૦ ના 
ચોમાસાથી મોટા શિરેો માટે અસર આધાહરત આગાિી (IBF) શરુાં કરી રહ્ુાં છે.િો કે શિરેી પરુ 
વ્યવસ્થાપન માાં યોગ્ય શિરેી ગટર વ્યવસ્થા મખુ્ય મદુ્દો છે. 
 

54. IFLOWS શુાં છે?તે કેવી રીતે કામ કરે છે? 
 
IFLOWS એક મોનીટરીંગ અને ફ્લડ વોનનિન્ગ સીસ્ટમ છે જે ૬-૭૨ કલાક અગાઉ ગમે ત્યાાં સાંભનવત 
પરુગ્રસ્ત વીસ્તારોની ચેતવણી જારી કરી શકશે.આ સીસ્ટમ માટે પ્રાથનમક સ્ત્રોત વરસાદ ની માત્રા 
છે, પરાંત ુસીસ્ટમ તેના પરુ આકારણી માટે ભરતી ના મોજા અને તોફાન ની ભરતી પણ પરીબળો 
માાં સામેલ છે.શિરેની અંદર શિરેી ડે્રનેિ નુાં આકલન અને પરુના વીસ્તારોની આગાિી કરવા માટે 
સીસ્ટમ માાં િોગવાઇ ઓ છે.સીસ્ટમમા સાત મોડયલુોનો સમાવેશ થાય છે,-ડેટા એસીમીલેશન,પરુ, 



સાંભનવત અસરગ્રસ્ત નવસ્તારો, નબળાઈ,િોખમ,પ્રસાર મોડયલુ અને નીણણય સપોટણ 
નસસ્ટમ.સીસટમમા નેશનલ સેન્ટર ફોર મીડીયમ રેન્િ વેધર ફોરકાસ્ટીન્ગ (NCMRWF), ભારતીય 
િવામાન નવભાગ (IMD),ઈન્ડીયન ઈન્સ્ટીટ્ટુ ઓફ ટ્રોપીકલ મેહટયોરોલોજી(ITM),BMC&IMD દ્વારા 
સ્થાનપત ૧૬૫ સ્ટેશનોના રેઈન ગેિ નેટવકણ ના િેત્રના ડેટા નો સમાવેશ થાય છે.તેને ૧૨ જુન 
૨૦૨૦ ના રોિ મુાંબઈ શિરે માટે લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
 

55. ચોમાસાની દેખરેખ અને આગાિી મા શુાં અંતર છે? 
 
ચોમાસાની આગાિી ખબુ લાાંબા સમયથી એક મોટી પડકારિનક સમસ્યા િતી અને ભારત સરકાર 
ના પથૃ્વી વીજ્ઞાન માંત્રાલય દ્વારા મીશન મોન્સનુ કાયણિમ શરૂ કરવામાાં આવ્યા બાદ નોંધપાત્ર 
પ્રગનત થઈ છે.તાજેતર ના દાયકામાાં લાાંબા લીડ સમય(રુ્ાંકી શે્રણીની આગાિી ૩-૫ દીવસ,વીસ્તતૃ 
શ્રેણી ની આગાિી ૩ અઠવાહડયા સધુી અને લાાંબી શે્રણી ની આગાિી ૨-૪ મિીના ના લીડ સમય) 
સાથે નોંધપાત્ર રીતે સધુારી શકાઈ છે.ચોમાસાની આગાિી ના મખુ્ય સમય અંતરાલો નીચે મિુબ 
છે. 

• વતણમાન દીવસના િવામાન/આબોિવા મોડેલોમા ચોમાસાની સરેરાશ સ્સ્થનત માાં વ્યવસ્સ્થત 
પવુણગ્રિ(યગુલ મોડલો માાં સકુો અને ઠાંડો પિપાત અને વાતાવરણીય મોડેલોમા ભીનો પવુણ 
ગ્રિ). 

• િો િાલના મોડેલ્સ યોગ્ય રીતે સરેરાશ સ્સ્થનત મેળવે છે તો તેઓ વ્યાિબી ઈન્ટરએન્યઅુલ 
વેરીએબીલીટીને ઉલ્રુ્ાં કેપ્ચર કરવાનુાં ચકૂી જાય છે. 

• ભારતીય ચોમાસા અને િીન્દ મિાસાગરના સરફેસ તાપમાન (SST) ના આંતર િોડાણો 
વતણમાન દીવસના મોડેલ માાં યોગ્ય નથી. 

ઉપરના સમય અંતરાલોને ઉકેલવા માટે સીમા સ્તર અને ઉપલી િવાની દેખરેખ ખબુ િ િરૂરી 
છે અને િાલમાાં િવામાન નવભાગ પાસે સીમા સ્તર અને ઉપલી િવામાાં ખબુ ઓછા અવલોકનો 
છે.ભારતના જે-તે વીસ્તારોમા નમનુા લેવામાાં વધારો કરવાથી િાલના મોડેલોમા વ્યવસ્સ્થત 
પવુણગ્રિ માાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.નીરીિણ નેટવકણ નુાં વીસ્તરણ અને વીકાસ ચોમાસાની સારી 
દેખરેખ માટે ખાસ કરીને ભારે વરસાદ ની ઘટનાઓ માટે મદદરૂપ થશે. 

 

 

 

 



56. વીજ્ઞાનના મદુ્દાઓ શુાં છે? 
 

• ચોમાસાની આંતર-વાર્ીક પરીવતણન અલ નનનો અને િીંદ મિાસાગર ડાયપોલ 
(ઈતવીનો)ની બિાર કેવીરીતે અને શા માટે નીયાંત્રીત થાય છે?  

• િાલના આબોિવા મોડેલોમા અવલોકીત ફેરફારો ને કેવી રીત ેસધુારવા?  
• આગાિી અને આબોિવા મોડેલોમા વતણમાન િવામાન માાં વાદળો નુાં સચોટ આંકલન કરવા 

માટે શુાં િરૂરી છે? 

 

57. ચોમાસાની દેખરેખ અને આગાિી માટે IMD ની ભાનવ યોિના શુાં છે? 
 

• મખુ્ય શિરેો માટે અસર આધાહરત આગાિી (IBF) નુાં સાંચાલન. 
• ચોમાસાની ઋતમુાાં િવામાન સેવાઓ માટે આહટિહફનશયલ ઇન્ટેક્ષલિન્સ અને મશીન લનનિંગ ટેકનનક 

(AIML) ના ઉપયોગની શોધખોળ. 
• ઓટોમેહટક વેધર સ્ટેશનો (AWS) અને ઓટોમેહટક રેઈન ગેિ સ્ટેશનો (ARG) ની સાંખ્યામાાં વધારો. 
• ચોમાસામા ખાસ પ્રદેશમાાં સીમા સ્તર અને ઉપરની િવામાાં નવસ્તતૃ અને સતત નનરીિણો. 
• િવામાન/આબોિવા મોડેલો ચિવાત સહિત િવામાન/આબોિવાની આગાિીઓની ચોકસાઈ 

સધુારવા માટે અવલોકનો દ્વારા મયાણહદત સધુારેલા ભૌનતકશાસ્ત્ર સાથે ખબૂ ઉંચા હરઝોલ્યશુન યતુત 
મોડેલો (રૂ્ાંકી શે્રણી: વૈનિક સ્તરે 5 હકમી અને સ્થાનનક રીતે 1 હકમી; નવસ્તતૃ અને લાાંબા અંતરની 
આગાિી: 25 હકમી) નો ઉપયોગ કરશે.  આગાિીઓની ચોકસાઈ સધુારવા માટે મોડેલો 
આહટિહફનશયલ ઈન્ટેક્ષલિન્સ અને મશીન લનનિંગ ટેકનનકનો પણ ઉપયોગ કરશે. 

• Ministry of Earth Sciences (MoES) સાંસ્થાઓના નવનવધ મોડેલોનો ઉપયોગ કરીને રૂ્ાંકીથી મધ્યમ 
શ્રેણી માટે મલ્ટી મોડેલ એન્સેમ્બલ આગાિી. 

• દક્ષિણ-એનશયા િેત્ર માટે ચોમાસાનુાં નનરીિણ. 
• મોસમી આગાિી માટે મલ્ટી મોડેલ એન્સેમ્બલ (MME) તકનીકનુાં સાંચાલન. 
• િવામાન માહિતી માટે સાંકક્ષલત મોબાઇલ એધ્પ્લકેશનનો નવકાસ. 
• ડોપ્લર વેધર રડાર (DWR) નેટવકણનુાં નવસ્તરણ. 
• ચોમાસાને લગતી આંતહરક સાંશોધન પ્રવનૃત્તઓમાાં વધારો. 

 


