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यंदा देशात सरासर"�या 98 ट$के पाऊस होईल असा अदंाज वत)व*यात आ,यानं देशातील- 

.वशेषतः रा1यातील नाग2रकांना 3दलासा िमळाला असेल. तथा.प, मॉ	सून�या अदंाजा.वषयी 

अजूनह" आप,याकडे गैरसमज आहेत. हे अदंाज देशातील सरासर"�या मॉ	सून.वषयी असतात. 

�याचा अथ) देशात सव) 3ठकाणी एकसारखाच पाऊस होईल आ9ण तेथे पीकपाणी चांगलं होईल 

असा नसतो. असे अदंाज वत)व*यात आले तर" एखा:ा भागात अवष)ण आ9ण दसुढया भागात 

अितव?ृी असं िचऽ 3दसू शकत.ं �यामुळे या अदंाजावर अवलंबून राहून ःथािनक पातळ"वर 

मॉ	सूनशी संबंिधत िनण)य घेऊ नयेत. 

यंदा�या पावसाEयात देशात सरासर"�या 98 ट$के पाऊस होईल, असा अदंाज हवामान खा�यातफG  

वत)व*यात आला आहे. रा1यातील दुं काळानं होरपळले,या मनांना "गारवा' देणार" ह" बातमी 

आहे. हवामान खा�यानं वत)वलेला हा ूाथिमक टKKयातील अदंाज असून, सुधा2रत अदंाज जून 

म3ह	यात 3दला जाणार आहे. दर वषL वैशाखा�या उ	हानं भाजून िनघत असतानाच 

मॉ	सून.वषयीचे अदंाज वत)वले जातात आ9ण �यावर चचा) सुN होते. अनेकांना हवामान 

खा�यातफG  मॉ	सूनचे अदंाज कसे वत)वले जातात आ9ण ते 3कतपत बरोबर ठरतात, या आ9ण 

यासारOया ूँ नां.वषयीह" कुतूहल असतं आ9ण ते ःवाभा.वक आहे.  
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मॉ	सून हा उंण क3टबंधात होतो. भारताQयित2रR इतर देशांमTये भारतासारख ंहवामान नाह". 

शीत क3टबंधातील देशांमTये चार ऋतू आहेत. तेथे मॉ	सूनच नस,यामुळे �या देशांमTये �याचे 

अदंाज वत)वावे लागत नाह", पण आप,याकडे ते वत)वले जातात. याची सुरवात केQहापासून सुN 

झाली, या ूँ नाचा मागोवा घेताना आप,या देशात 1875 पासून हवामान शाW .वभाग काय)रत 

आहे, हे लXात Yयावं लागेल. �या वेळ" भारतावर .ॄ3टशांच ंरा1य होत.ं हा .वभाग अ9ःत�वात 

ये*याआधी देशात वेधशाळा हो�या. .ॄ3टशां�या फौजा जेथे काम करत असत तेथे या वेधशाळा 

हो�या. कुलाबा वेधशाळेची ःथापना 1826 मTये झाली. वेधशाळांच ंजाळं तयार झा,यावर हवामान 

.वभाग हवा असं .ॄ3टश अिधकाढयांना वाटू लागलं. वेधशाळांमाफ) त हवामानाची न\द होत असे. 

�याची दखल घेऊन �यावNन हवामानाचे अदंाज वत)वत असत. 1886 मTये हवामान खा�याने 

मॉ	सूनचा प3हला अदंाज वत)वला. �या वेळ" देशात दुं काळ पडला, क] तो .ॄ3टशां�या प^यावर 

पडत असे. आमीर खान�या "लगान' या िचऽपटात दाखव*यात आलं आहे �याूमाणे दुं काळ" 

9ःथतीत .ॄ3टश सरकार देशातील नाग2रकांकडून कर _हणजे लगान वसूल करत असत. हवामान 

खा�यानं �या वेळ" वत)वलेला अदंाज खरा ठरला आ9ण तेQहापासून दर वषL मॉ	सूनचे अदंाज 

वत)वले जाऊ लागले.  

 

मॉडेल हा नवीन श`द आहे. तेQहा अदंाज वत)व*यासाठa एक पॅरामीटरह" पुरेसा होता. 3हमालयात 

3कती बफ)  पडलं या पॅरामीटरवNन तेQहा अदंाज वत)वला जात असे. मॉ	सून हा मोठा 

वातावरणाचा एक फार मोठा घटक आहे. �याचा संबंध दरूपयcत असतो. 1696 मTये .ॄटनमधील 

एडमंड हॅली या हवामानत1dानं मॉ	सूनच ंप3हलं वैdािनक ःप?ीकरण सादर केलं होत.ं मॉ	सून 

का आ9ण कसा येतो, याची कारणं �यांनी सांिगतली होती. �या वेळ" �यांना भारतातील मॉ	सूनची 

मा3हती िमळत होती, �यावNन �यांनी मॉ	सूनचा अeयास केला होता. 1896 मTये हवामान 

खा�यानं वत)वले,या मॉ	सून�या प3ह,या अदंाजासाठa 3हमालयात बफ)  पड*याच ंएक पॅरामीटरच 

वापर*यात आलं होतं आ9ण ते उपयोगी पडून तो अदंाज खरा ठरला होता. बफ)  पडला तर जमीन 

तापत नाह". �यामुळे मॉ	सून कमजोर होतो, हे समीकरण आजह" लागू पडत.ं बफ)  कमी पडला 

तर जमीन ताप*याच ंूमाण चांगलं राहतं आ9ण मॉ	सूनह" चांगला राहतो.  

सर िगलबट) वॉकर हे 20 वषc हवामान खा�याचे महासंचालक होते. इतक] वषc या .वभागात 

कोणीच या पदावर �याआधी रा3हलं नQहतं आ9ण नंतरह" रा3हलं नाह". वॉकर यांनी मॉ	सूनचे 
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अदंाज वत)व*यात अिधक रस घेतला. हे अदंाज बरोबर यावेत यासाठa �यांनी ूयf केले. 

�यासाठa जगा�या कानाकोपढयातून हवामाना.वषयीची मा3हती मागवली जात असे. �या वेळ" 

.ॄ3टशांची पाळंमुळं जगभर पसरलेली अस,यामुळे ह" मा3हती मागवण,ं अथा)त डेटा गोळा करणं 

�यांना सोपं होत.ं हवामान खा�याच ंमुOय काया)लय आधी कोलकता (�या वेळच ंकलकgा) येथे 

होत.ं .ॄ3टश अिधकार" सुट"�या 3दवसांत थडं हवे�या 3ठकाणी ःथलांतर करत असत, �यामुळे 

�यांचा मु$काम जाःतीत जाःत 3दवस िसमला येथे असे. तेथे .ॄ3टश अिधकार" जाःत काळ 

राहत अस,याने तेथेच हवामान खा�याच ंमुOय काया)लय सुN कर*याचा िनण)य घे*यात आला. 

�यानंतर पुणे हे ःथळ �यासाठa अिधक योhय वाट,यानंतर हे काया)लय पु*यात सुN कर*यात 

आल.ं �यामुळे पुणे येथील हवामान खा�या�या काया)लयाला िसमला ऑ3फस _हणून ओळखलं 

जाऊ लागल.ं  

 

मॉ	सूनवर प2रणाम करणारे घटकमॉ	सूनवर प2रणाम करणारे घटकमॉ	सूनवर प2रणाम करणारे घटकमॉ	सूनवर प2रणाम करणारे घटक  

मॉ	सूनचे वारे पाऊस घेऊन भारतात येतात, पण �यां�यावर जगातील अनेक घटकांचा प2रणाम 

होत असतो. �यांचाच उपयोग कNन आगामी पावसाचा अदंाज जाह"र केला जातो. या अदंाजाला 

काह" मया)दाह" आहेत. अनेक घटक मॉ	सूनला ूभा.वत करत असतात, माऽ �यांचा ूभाव 

एकसारखा राहत नाह". �यातह" बदल होत अस,यामुळे अदंाज वत)वणं कठaण होत.ं मॉ	सूनचा 

अदंाज कोलमड*यास एल-िननोचा ूभावह" कारणीभूत ठरतो. द9Xण अमे2रका खडंा�या प9ँ चमेला 

आ9ण .वषुववgृावर पेN हा देश आहे. या देशा�या 3कनाढयालगत काह" वषाcनंतर उंण वाढयाचे 

ूवाह स3बय होतात. �याचा प2रणाम संपूण) ूशांत महासागर आ9ण जगा�या हवामानावर होतो. 

हा एल-िननो घटक आ9ण �या�या .वlm 9ःथती असलेला ला-िननो घटक हे दो	ह"ह" मॉ	सून�या 

पावसावर मोठा ूभाव टाकतात. या घटकांचा नेमका अदंाज आला नाह" तर आप,या पावसाचा 

अदंाज मोnया ूमाणावर चकुतो.  

 

एल-िननोचा मॉ	सूनवर ूभाव पडत असला तर" एल-िननो काह" वषाcनी एकदा येतात, तर मॉ	सून 

दर वषL येत असतो. �यामुळे मॉ	सून एल-िननोपेXा जाःत श.Rशाली आहे. पण आपण 

मॉ	सूनला एल-िननोचे गुलाम ठरवलं आहे. खरं तर मॉ	सून हा गुलाम नसून तो मालक आहे. 

मॉ	सून चालू असतानाह" कधी कधी एल-िननो येतात आ9ण मॉ	सूनचे अदंाज चकुतात. अितव?ृी 

हो*यालाह" एल-िननो कारणीभूत आहे. गे,या 100 वषाcत 80 मॉ	सून सामा	य रा3हले आहेत. दहा 
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वषc अवष)ण, तर दहा वषc अितव?ृी झाली.  

 

अंदाज ःथािनक पातळ"शी संबंिधत नसतातअंदाज ःथािनक पातळ"शी संबंिधत नसतातअंदाज ःथािनक पातळ"शी संबंिधत नसतातअंदाज ःथािनक पातळ"शी संबंिधत नसतात  

देशासाठa 3दला जाणारा अदंाज अनेकदा बरोबर येतो, पण �याचा ःथािनक पातळ"वर"ल 

िनयोजनासाठa काह" उपयोग होत नाह". रा1य, 9ज,हा 3कंवा ूादेिशक पातळ"वर"ल द"घ)कालीन 

अदंाज देणं श$ य झालेलं नाह". �यामुळे ःथािनक िनयोजनासाठa हा अदंाज फारसा उपयोगी पडत 

नाह". बढयाचदा एक]कडे अितव?ृी आ9ण दसुर"कडे दुं काळ पडला तर" एकूण देशात पडलेला 

पाऊस सरासर"इतकाच असतो. माग�या वषL पाऊस चांगला होईल, असं हवामान खा�यानं _हटलं 

होत,ं तर" मराठवाoयात दुं काळ" प2र9ःथती िनमा)ण झाली होती. �यामुळे हवामान खा�याचा 

अदंाज चुकला, अशी ट"का झाली होती. पण या खा�याने फR मराठवाoयापुरता तो अदंाज 

वत)वलेला नQहता, तर तो साढया देशातील पज)	यमानासाठa होता. �याूमाणे देशात सरासर"इतका 

पाऊस झाला. �यामुळे शेतकढयांनी केवळ हे अदंाज लXात घेऊन आप,या भागातील शेती.वषयी 

िनण)य घेऊ नयेत. �यासाठa �या भागापुरती काय 9ःथती असेल या.वषयी �यांनी हवामान 

खा�याकडे .वचारणा करावी. हवामान खा�याने अशी मदत कp िं सुNह" केली आहेत आ9ण अनेक 

शेतकढयांनी तेथे र9जःशेशनह" केलं आहे. �यांना एसएमएसsारा �याची मा3हती कp िाकडून 3दली 

जाते.  

 

अंदाज वत)वणार" मॉडे,सअंदाज वत)वणार" मॉडे,सअंदाज वत)वणार" मॉडे,सअंदाज वत)वणार" मॉडे,स  

1965 ला देशात दुं काळ पडला होता. तेQहापासून सात�यानं दुं काळ" 9ःथतीला त\ड :ावं लागत 

आहे. 1986-87 मTये मोठा दुं काळ पडला होता, �या वेळ" वसंतराव गोवार"कर यांनी मॉ	सूनचा 

अदंाज वत)व*यासाठa 16 पॅरामीटरच ंमॉडेल वापरलं होत.ं �या वेळ" �यांनी वत)वले,या 

अदंाजाूमाणे देशात मॉ	सून चांगला झाला. �यामुळे �यांनी वापरलेलं मॉडेल गाजलं होत.ं  

 

आप,या देशातील अथ)Qयवःथा बढयाच अशंी मॉ	सूनवर अवलंबून असते. मॉ	सून चांगला झाला 

तर .पकं चांगली येतात आ9ण शेतकढयांकडे पैसा येऊन ते .व.वध वःतूंची खरेद" कN शकतात. 

�याचूमाणे .पकांच ंउ�पादन चांगलं आ,यानं बाजारपेठह" बहरते. �यातून अथ)Qयवःथा चांगली 

राह*यास मदत िमळते. गोवार"कर यांनी वापरलेलं मॉडेल गाज,यानंतर �याच धतLवर अदंाज 

वत)वले जाऊ लागले. 2002 मTयेह" देशात दुं काळ पडला होता, पण तो आधी�या दुं काळाइतका 
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खराब नQहता. �याआधी मॉ	सून चांगला झा,यानं धा	यो�पादन चांगलं झा,यामुळे देशातील 

गोदामं धा	यानं भरलेली होती. �यामुळे दुं काळा�या झळा फार सोसाQया लाग,या नाह"त. हे 

बदल काळानुNप होत गेले.  

 

अंदाजांचा अथ) समजून Yयायला हवाअंदाजांचा अथ) समजून Yयायला हवाअंदाजांचा अथ) समजून Yयायला हवाअंदाजांचा अथ) समजून Yयायला हवा  

मॉ	सून�या अदंाजा.वषयी सामा	यांमTये नेहमीच कुतूहल असत.ं हे अदंाज ःटॅटे9ःटकल असतात. 

�या�या QयाOया समजून Yयायला हQयात. देशात सरासर"इतका पाऊस पडेल असा अदंाज 

वत)व,यानंतर साढयाच 3ठकाणी चांगला पाऊस होईल असा �याचा अथ) नसतो. एखा:ा भागात 

अितव?ृी, तर दसुढया भागात अवष)ण, अशी 9ःथती िनमा)ण होऊ शकते. आदश) मॉ	सूनची QयाOया 

करणं कठaण आहे. पावसाचा हंगाम भारतात चार म3हने असतो. उरले,या आठ म3ह	यांत 

पा*याच ंयोhय िनयोजन करायला हव.ं पण आप,याकडे पा*याची मोnया ूमाणावर नासाड" होते. 

पूवL एक तारखेला नोकरदार वगा)चे पगार होत असत. ते पैसे .व.वध गो?ींसाठa खच) के,यानंतर 

चार तारखेला पगाराचे पैसे संपून जात असत. आपण पा*याचा वापरह" तसाच करतो. जोपयcत 

पाणी आहे तोपयcत �याचा वाtटेल तसा वापर आ9ण �यानंतर पा*यासाठa न:ा जोड*याची 

मागणी होते. चार म3हने कोसळणारा पाऊस हाच पा*याचा एकमेव ॐोत आहे. �यामुळे उपल`ध 

पा*याच ंिनयोजन कNन �याचा योhय वापर करायला हवा, हा यातील महvवाचा संदेश आहे.  

 

एकूणच मॉ	सून�या अदंाजाची QयाOया लXात घेणं आवँ यक आहे. उगाचच हवामान खा�याचे 

�या.वषयीचे अदंाज चकुतात, असा िनंकष) काढू नये. ह" भाषा बदल*याची गरज आहे. हवामान 

खा�या�या अिधकाढयांनीह" केवळ मॉ	सून सामा	य राह"ल असं न सांगता 3कंवा �या.वषयी मौन 

बाळग*याऐवजी ते तपिशलानं सांगायला हव.ं िनसगा)ची काह" िसबेy स (गु.पत)ं असतात. तो 

सार" गु.पतं एकदम सांगत नाह". �यामुळे काह" वेळा वत)व*यात आलेले अदंाज आ9ण नंतरची 

हवामानाची 9ःथती यामTये फरक पडू शकतो. काह" वेळा हवामान खा�या�या वेगवेगEया 

संःथांकडून वेगवेगळे अदंाज QयR कर*यात येतात. ू�येक संःथेने �यासाठa वापरलेले पॅरामीटर 

वेगवेगळे असू शकतात. �यामुळे �यां�या अदंाजात तफावत आढळते. पण आधीच 

सांिगत,याूमाणे हे अदंाज देशपातळ"वरचे अस,यामुळे ते ू�येक भौगोिलक 9ःथतीत एकसारखेच 

असतील असं नाह". �यामुळे �याचा आधार घेऊन ःथािनक पातळ"वर पीकपेरणीचे िनण)य न घेता 

�यासाठa त1dांकडून स,ला घेणं उिचत ठरत.ं                                           (श`दांकन श`दांकन श`दांकन श`दांकन ----    हेमचिं फडकेहेमचिं फडकेहेमचिं फडकेहेमचिं फडके)))) 


