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भारतीय हवामानशा िवभागाचे महासंचालक या पदाव�न िनवृ� झालेले डॉ. रंजन केळकर िनवृ�ीनतंर 
पु"यात #थाियक झाले आहते. िनवृ�ीनतंरही हवामाना&या अ(यासािवषयीचा *यांचा िज+हाळा आिण 
संशोधनातला रस य/*किचतही कमी झालेला नाही. या िवषयात0या गंुतागंुतीचे अनके पैलू *यांनी चच3त 
समथ4पणे उलगडून दाखिवले. पावसा&या संदभा4त लोकांनी घाब�न न जाता, उ9वले0या ि#थतीचा सामना 
करावयास िशकलं पािहजे, ह े*यां&या :ितपादनाचं मु;य सू< होतं. 
पावसाने ताण =द0यामुळे िनमा4ण झाले0या प>रि#थती&या संदभा4त चचा4 कर"यासाठी नुकतेच डॉ. केळकर 
यांची भेट घेतली. ''काही थोड ेअपवाद वगळता माAसून हा भारतात सव4साधारणपणे नॉम4लच असतो,'' असं ते 
Bहणाले. माAसून&या संदभा4त आप0याकड े120 वषाCचं रेकॉड4 आह.े या सव4 वषा4त काही अपवाद वगळले तर 
माAसूनची ि#थती सव4साधारणच होती. माAसूनमधील कमतरता 30 टDDयांपेEा जा#त कधीच झाली नाही. 
Bहणजे भीषण दFुकाळा&या काळात माAसूनचं :माण 30 टDDयांनी घटल,ं तरी ते+हाही 70 टGे पाऊस पडलाच 
होता ह ेलEात Iयायला हवं, असं ते Bहणाले. यंदाही माAसूनमधील घट 20 टDDयांची आह.े याचा अथ4 80 टGे 
पाऊस Jवि#थतपणे पडला आह.े या पडले0या पावसाचं िनयोजन कसं करायच?ं हा मु;य :K आह,े असं डॉ. 
केळकर याचं Bहणणं आह.े 
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''माAसून केरळमLये चार =दवस उिशरा आला, तरी राज#थानात तो 11 जुलैला - Bहणजे 4 =दवस आधीच 
पोहोचला, ह ेलEात Iयायला हवं'', असं ते Bहणाले. जगात0या वातावरणाचे आिण समुMाचे घटक यां&या 
प>रणामामुळे माAसूनची तारीख ठरते. एकदा माAसून केरळ&या =कनाOयावर येऊन धडकला कP मग #थािनक 
घटक :भावी ठरतात. *यामुळे माAसूनचं :माण कमी-जा#त होत;ं पण या ि#थतीला तQड द"ेयाची आपण कायम 
तयारी ठेवली पािहजे. िनसगा4वर मात करताना आपण िनसगा4चा आदरही राखला पािहजे, असं ते Bहणाले. 
भारतात चार मिहन ेपाऊस पडतो आिण ते पाणी आप0याला आठ मिहने वापरायचं असतं. ह ेलEात घेऊन 
आपण पा"याचं िनयोजन करायला हवं, असं सांगताना डॉ. केळकर यांनी आपण नगरसार;या पज4Aयछाये&या 



:दशेात उसाची शेती करतो या मुSयावर नेमकेपणानं बोट ठेवलं. उपलTध पा"याचं योUय िनयोजन हाच :K 
अिधक महVवाचा आह.े पावसाचं :माण कमी असेल तर ती ि#थती हाताळ"याची िसLदता आपण ठेवायला 
हवी. या दWृीने माजी कX Mीय मं<ी सुरेश :भू यांचा नदीजोड :क0प सैLदािAतकदWृया अितशय योUय आह;े पण 
Jवहारा&या पातळीवर *याबाबत िवचार करायला हवा, असं डॉ. केळकर यांनी #पWपणे सांिगतलं. 
आपलं हवामान खातं अिधक लोकिभमुख +हायला हवं. *यासाठी शेतकOयांना आपण जी मािहती दतेो, ती 
शेतकOयांना समजेल अशा *यां&याच भाषेत Yायला हवी. हजारो वषाCपासून आप0या दशेात शेती केली जाते. 
*यामुळे शेतकOयांचाही एक परंपरागत अ(यास असतो. हवामान आिण पाऊस याबाबत *यांचं एक परंपरागत 
Zान असतं. अनुभवावर आधा>रत असले0या या ZानाबSल आपण आदर बाळगायला हवा. या परंपरागत 
मािहतीची आधुिनक Zानाशी सांगड घातली तर अनके :K सुटतील, असा िव[ास *यां&या बोल"यातनू 
जाणवत होता. 
पावसा&या अंदाजासाठी पूव\ 16 िनकष वापरले जायचे. पण *यातले अनेक िनकष नंतर िन]पयोगी ठरले. 
*यामुळे िनकषांची सं;या कमी होत गेली. आता अवIया पाच िनकषांवरच आपण पावसाचं अनुमान काढतो. 
यामुळे *यात अिधक अचूकता येते. 
माAसूनची ि#थती एल ्िननोवर सव4#वी अवलंबून नाही. *यामुळे एल् िननो हा माAसूनवर प>रणाम करणारा 
एकमेव घटक नाही, असंही ते Bहणाले.                                        o 
भगवान दातारभगवान दातारभगवान दातारभगवान दातार 
 


