
"मॉ�सनूमॉ�सनूमॉ�सनूमॉ�सनू'ची िनिम�ती आ�ण वाटचालची िनिम�ती आ�ण वाटचालची िनिम�ती आ�ण वाटचालची िनिम�ती आ�ण वाटचाल 

मॉ�सनूची िनिम�ती आ�ण �याची वाटचाल एका ठरा�वक नसैिग�क प�तीने होत असली, तर# िनसगा�ने 

मॉ�सनूला बरेच ःवात'ंय (दलेले आहे. मॉ�सनू सव�साधारणपणे एक जूनला केरळात दाखल होतो, �याचे 

केरळात होणारे आगमन ह# वातावरणातील एक जागितक पातळ#वरची घटना असते. यात वातावरणात0या 

जागितक ू(बयांचा सहभाग असतो आ�ण �या सव� जे4हा अनकूुलपणे एकऽ येतात, ते4हाच मॉ�सनू 

केरळात पोचतो. पण एखा7ा 4य89:या वाढ(दवसासारखी ह# तार#ख िन�ँ चत नाह#, तो या तारखे:या सात-

आठ (दवस मागे-पढेुह# येऊ शकतो आ�ण तसे झाले तर काह# �विचऽ (कंवा �वपर#त घडले आहे, असा 

समज कBन घेणे योCय नाह#.  

डॉडॉडॉडॉ. . . . रंजन केळकररंजन केळकररंजन केळकररंजन केळकर, पणेुपणेुपणेुपणेु  

 

मॉ�सनूचा �वचार मनात आला, क9 आप0या डोDयांपढेु पाऊस उभा राहतो; पण खरे तर मॉ�सनू Fहणजे 

(दशा बदलणारे वारे. उंण क(टबधंात जमीन व समिु यां:यामधील तापमाना:या तफावतीमळेु मॉ�सनूचे 

वारे वाहतात आ�ण वषा�त दोनदा ते आपली (दशा बदलतात. उ�हाDयात उKर गोलाधा�ची जमीन खूप 

तापते, पण द�Lण गोलाधा�तला समिु �यामानाने तेवढा तापत नाह#. (हवाDयात उKर गोलाधा�ची जमीन 

थंड होते, पण तलुनेने द�Lणेकडचा समिु गरम राहतो. यामळेु मॉ�सनूचे वारे उ�हाDयात द�Lणेकडून 

उKरेकडे वाहतात आ�ण (हवाDयात उKरेकडून द�Lणेकडे वाहतात.  
 

मॉ�सनूचे वारे उंण क(टबधंात0या अनेक देशांवर वाहतात. उदा. ऑःशेिलया, इंडोनेिशया, पवू� आ(ृका 

वगरेै. परंत ुआप0या देशावर#ल मॉ�सनूचे मोठे विैशंRय हे आहे, क9 मॉ�सनूचे वारे (हंद# महासागरावBन 

बांप आ�ण ढग आप0याबरोबर घेऊन येतात आ�ण देशात भरपरू पाऊस पाडतात. देशात0या चेरापुजंी 

गावात जगात कोठेह# नाह# एवढा पाऊस पडतो.  
 

भारतात मॉ�सनूचा पाऊस फ8 जून ते सSटTबर या चार म(ह�यांत पडतो. उव�Uरत कालावधीत जे4हा 

वाढयांची (दशा बदलते, ते4हा तिमळनाडू राWय वगळता, पाऊस पडत नाह#. अशा ूकारची पUर�ःथती 

जगात0या दसुढया कुठ0याह# देशात आढळत नाह#. भारतातली शेती फार मोXया ूमाणात मॉ�सनूवर 

अवलबंनू आहे. देशातील लोकांची जीवनशलैी, सगंीत, न�ृय, अथ�4यवःथा, सव� काह# मॉ�सनूशी िनग(डत 

झालेले आहे. Fहणून मॉ�सनूचा पाऊस पा(हजे तेवढा आ�ण पा(हजे िततका पडला नाह#, तर शेती 

उ�पादनावर �वपर#त पUरणाम झा0यािशवाय राहत नाह#.  
 

मॉ�सनूची वाटचालमॉ�सनूची वाटचालमॉ�सनूची वाटचालमॉ�सनूची वाटचाल  

नऋै� �य मोसमी वाढयांचे (मॉ�सनू) विैशंRय हे आहे, क9 ते सव�ू थम केरळात दाखल होतात. �याचंी 

केरळात हजेर# लावायची सरासर# तार#ख एक जून आहे. ितथे पोच0यानतंरच मॉ�सनू द�Lण आ�ण 

प�ँ चम भारता:या इतर भागांत ूवेश करतो. मॉ�सनू येणार हे न]क9 झा0यािशवाय शेतकर# पेरणीची 

कामे हाती ^यायला तयार नसतात. Fहणून केरळवर मॉ�सनू कधी येणार याकडे दरवष_ मे 

म(ह�यापासनूच सगDयांचे लL लागलेले असते.  
 



मॉ�सनूचे केरळात होणारे आगमन ह# वातावरणातील एक जागितक पातळ#वरची घटना असते. यात 

वातावरणात0या जागितक ू(बयांचा सहभाग असतो आ�ण �या सव� जे4हा अनकूुलपणे एकऽ येतात, 

ते4हाच मॉ�सनू केरळवर पोचतो. �यामळेु या घटनेचे हवामानशा`ीय पवूा�नमुान करता येते. केरळात 

मॉ�सनू एक जून या सरासर# तारखे:या आधी येईल, क9 �यानतंर काह# (दवसांनी येईल, या�वषयीचा 

अदंाज हवामानशा`b पुं कळ आधी, Fहणजे मे म(ह�या:या 15-20 तारखेला वत�व ूशकतात.  
 

पण एकदा मॉ�सनू केरळात आला, क9 �या:या �यापढु:या वाटचालीत माऽ जागितक ू(बयाचें महcव 

कमी होते. Fहणून मॉ�सनू महाराdात सव�साधारणपणे 10 जून:या आसपास दाखल होत असला, तर# तो 

चाल ूवष_ को0हापरूला (कंवा अहमदनगरला (कंवा लातरूला तो नेम] या कोण�या तारखेस दाखल होईल, 

याचा अदंाज 15 (दवस आधी हवामानशा`b देऊ शकत नाह#त. केरळनतंर मॉ�सनू जसजसा पढेु सरकतो, 

तसतसे �या:या वाटचालीचे पवूा�नमुान फ8 दोन-तीन (दवस आधी करणे श] य होते. 
 

मॉ�सनूची �वषमतामॉ�सनूची �वषमतामॉ�सनूची �वषमतामॉ�सनूची �वषमता  

मॉ�सनूची िनिम�ती आ�ण �याची वाटचाल एका ठरा�वक नसैिग�क प�तीने होत असली तर# िनसगा�ने 

मॉ�सनूला बरेच ःवात'ंय (दलेले आहे. मॉ�सनू सव�साधारणपणे केरळात एक जूनला दाखल होतो, पण 

एखा7ा 4य89:या वाढ(दवसासारखी ह# तार#ख िन�ँ चत नाह#. तो या तारखे:या सात-आठ (दवस मागेपढेुह# 

येऊ शकतो आ�ण तसे झाले तर काह# �विचऽ (कंवा �वपर#त घडले आहे, असे समजू नये.  
 

एक गोe लLात ठेवली पा(हजे, क9 मॉ�सनूचा पाऊस हा पावसाDया:या चार म(ह�यांत एकसारfया 

ूमाणात पडत नाह#. पावसा:या सर# अधूनमधून �वौातंी घेतात, �या वेळ# �पकांना आवँ यक असलेला 

सयू�ू काश िमळतो. ह# िनसगा�नेच केलेली 4यवःथा आहे. पावसा:या सर# (कती (दवस पडत राहतील, 

उघड#प कधी होईल, प�ुहा पाऊस कधी सBु होईल, या�वषयीची मा(हती आ�ण अदंाज पhुयाचा कृषी 

हवामानशा` �वभाग वेगवेगDया माiयमांjारे ूसाUरत करत असतो. �यािशवाय ह# सव� मा(हती 

शेतकढयांना �यां:या मोबाईलवBन (कंवा एसएमएस सदेंशाjारे पोचवhयाची 4यवःथा आहे. या सेवेचा 

फायदा शेतकढयांनी अवँ य घेतला पा(हजे. �पकांना पाणी कधी 7ावे, क9डनाशकांची फवारणी कधी करावी, 

खते कोणती, (कती व कधी 7ावीत, इ�याद# िनण�य घेताना कृषी हवामानशा` �वभागाचा स0ला फाय7ाचा 

ठरेल.  
 

"मॉ�सनूमॉ�सनूमॉ�सनूमॉ�सनू'चा कालावधीचा कालावधीचा कालावधीचा कालावधी  

मॉ�सनूचा पाऊस महाराdावर सव�साधारणपणे जून:या सरुवातीपासनू ते सSटTबर अखेरपयkत पडतो, पण 

िनसगा�कडून या तारखा दरवष_ काटेकोरपणे पाळ0या जातातच असे नाह#. पुं कळदा सSटTबर 

म(ह�यानतंरस�ुा पाऊस थाबंायचे नाव घेत नाह#. �वशषेतः ऑ] टोबरमiये असेह# होते, क9 वाढयांची (दशा 

बदलत असली आ�ण मॉ�सनू परत जात असला, तर# हवेतले बांप सपंलेले नसते आ�ण मेघगज�नेसह 

पावसा:या सर# पडत राहतात. �वशेषकBन प�ँ चम व द�Lण महाराdात असे होते. मागील काह# वषाkत तर 

नो4हTबर:या सरुवातीपयkत अशा मॉ�सनूनतंर:या सर# (पवूmKर मॉ�सनू) पड0याचे आपण पा(हले आहे.  

पजंाब-हUरयानात व उKर ूदेशात (हवाळ# पाऊस पडतो, Wयावर तेथील शेतकर# ग4हाचे भरघोस पीक 



काढतात. तशा ूकारचा (हवाळ# पाऊस महाराdात ]विचतच पडतो, ते4हा मॉ�सनू:या समाnी:या वेळचा 

(कंवा �यानतंरचा पाऊस महाराdातील शेतकढयांसाठo महcवाचा आ�ण अितशय उपयोगी आहे. जिमनीत 

�जरले0या पावसा:या पाhयावरच आप0याकडे रpबी �पके घेता येतात. ते4हा ऑ] टोबरमiये (कंवा ]विचत 

ूसगंी नो4हTबरमiये अशा ूकार:या उिशरा पडणाढया पावसा:या सर#ंचे खरे तर ःवागत केले गेले पा(हजे. 

"हा सगळा अवकाळ# पाऊस आहे' (कंवा "आता ऋतचुब बदलले आहे' (कंवा "येणाढया वषाkतह# असेच होत 

राहणार' असे वेगवेगळे िनंकष� काढणे आ�ण िचंतामःत होणे योCय नाह#.  
 

पाhयाचा सयुोCय वापर आ�ण िनयोजनपाhयाचा सयुोCय वापर आ�ण िनयोजनपाhयाचा सयुोCय वापर आ�ण िनयोजनपाhयाचा सयुोCय वापर आ�ण िनयोजन  

मॉ�सनूचा पाऊस वषा�त चारच म(हने पडतो, बाक9चे आठ म(हने तो पडत नाह#. �यािशवाय पावसाचा 

लहर#पणा तर आहेच, पण हे सामा�य bान आहे, ते सांगायला हवामान शा`bांची गरज नाह#. Fहणून जे 

पाणी आप0याला िनसगा�कडून िमळते, ते आपण अशार#तीने वापरले पा(हजे, क9 साठवले0या पाhयातनू 

आप0याला वष�भरा:या गरजा भाग�वता येतील. हा िनसगा�ने (दलेला धडा आहे. राWयात �जतका पाऊस 

पडतो, �यापेLा खूप कमी ूमाणात तो राजःथान आ�ण सौराd-क:छ या ूदेशांत पडतो. तेथील पावसाळा 

तर जुल-ैऑगःट या दोन म(ह�यांपरुताच मया�(दत असतो. पण तेथे कायमच दुं काळाची पUर�ःथती असते 

असे माऽ नाह#. कारण तेथील लोकांनी पावसाचे िमळते तेवढे पाणी जतन कBन �याचा जाःतीत जाःत 

काटेकोर प�तीने वापर करhयाचे माग� शोधून काढले आहेत. आ�ण �यानसुार आपली जीवनशलैी बनवली 

आहे.  
 

राWयात िसचंनाची 4यवःथा �वकिसत करणे हे जर# महcवाचे असले, तर# हेस�ुा iयानात घेतले पा(हजे, क9 

शेवट# मॉ�सनू हा पाhयाचा आपला एकमेव ॐोत आहे. मॉ�सनूमळेु होणाढया पावसा:या पाhयानेच न7ा 

भरतात. तेच पाणी शतेीसाठo वापरले जाते. जिमनीत मBुन �व(हर#तनू (कंवा बोअरवेलमधून उपसता येते. 

िनसगा�ने आप0याला (दलेला पाhयाचा ॐोत शेवट# एकच आहे व तो मया�(दत आहे. मॉ�सनू:या पावसाचा 

सदपुयोग करणे, पाhयाचा अप4यय टाळणे, �याबाबत लोकांमiये जागतृी िनमा�ण करणे, जलपनुभ�रणासारखे 

उपबम राबवणे, यातच दरूदश_पणा आहे.  
 

मॉ�सनू:या ूगतीचा अvयास महcवाचामॉ�सनू:या ूगतीचा अvयास महcवाचामॉ�सनू:या ूगतीचा अvयास महcवाचामॉ�सनू:या ूगतीचा अvयास महcवाचा  

केरळला एकदा मॉ�सनू दाखल झाला, क9 तो पढु:या 10 (दवसांत महाराdात दाखल होईलच याची खाऽी 

देता येत नाह#. कधी तो गो4यात रTगाळतो आ�ण पढेु सरकत नाह#. कधी तो गोवा ते मुबंई ह# सपंणू� 

कोकणपRट# एकाच प00यात काबीज करतो. ते4हा शेतकढयांनी खर#प हंगामा:या पेरhया करताना 

मॉ�सनूचे फ8 सरासर# वेळापऽक पाहू नये, �याची ूगती ू�यLात कशी होत आहे, या�वषयी हवामान 

खा�याचा आ�ण कृषी �वभागाचा दररोजचा स0ला आवजू�न �वचारात ^यावा. 
 

(लेखक भारतीय हवामानशा` �वभागाचे िनवKृ महासचंालक आहेत.)  
 


