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‘हुडहुड’चा धडाका 

(डॉ. रंजन केळकर, माजी महासंचालक, भारतीय हवामानशा� �वभाग) 

आपण #यांना आपदा मानतो ती चब' वादळे वाःत�वकपणे प*ृवी+या 

वातावरणातील आ,ण समुि. ू0बयांचा एक आवँयक भाग आहेत. ऊजा4 

आ,ण वांप प*ृवी+या एका ूदेशाव6न दसुढया ूदेशाकडे पोहचव8याचे 

मह9वाचे काय4 ती कर.त असतात. चब' वादळे उंण तसेच शीत 

क0टबंधातह. उ9प>न होत राहतात. शीत क0टबंधातील वादळांमुळे केवळ 

पाऊस पडतो आ,ण 0हमव?ृी होते. पण उंण क0टबंधातील चब' वादळे 

@ि 6प धारण क6न �वनाशकार. बनतात. सायAलोन, हBरकेन, टायफून 

अशा वेगवेगEया नावांनी उंण क0टबंधातील चब' वादळे ओळखली 

जातात. 

चब' वादळाची उ9पHी तापलेIया समुिावर होते. समुिाचे तापमान 

सामा>यतः २७ अंश से,Iसअस एवढे असIयािशवाय चब' वादळ उOवू 

शकत नाह.. Pहणून बंगालची खाड. आ,ण अरबी समुिावर फQ ए�ूल-मे 

आ,ण ऑAटोबर-नोTहUबर Vा चार म0ह>यांत चब' वादळे िनमा4ण 

हो8याची सवा4िधक शAयता असते. जागितक पBर,ःथती पा0हली तर 

वेगवेगEया समुिांवर एकूण ८० ते ९० चब' वादळे दर वष\ िनमा4ण होत 

राहतात. Vांतील केवळ पाच-सहा वादळेच भारता+या आसपास+या 

ूदेशावर बनतात, पण 9यांचे वैिशं^य हे क', ती सवा_त भीषण असतात.  
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चब' वादळापासून जी अपBरिमत हानी होते ित+यामागे तीन कारणे 

असतात. ती Pहणजे सोसा^याचा वारा, मुसळधार पाऊस आ,ण आ,ण 

समुिा+या पा8याची पातळ. वाढIयामुळे 0कनारा ओलांडून आत िशरलेले 

पाणी. काह. 0ठकाणची 0कनारप^ट. अशी असते क', तेथे दोन-तीन 

मजIयां+या इमारतीसुbा पा8यात बुडतात.  

चब' वादळांमcये जे वारे वाहतात 9यानुसार 9यांचे वग\करण केले जाते, 

कारण 9याव6न 9यांची नुकसान कर8याची dमता आजमावता येते. तीो 

चब' वादळात वाढयाचा वेग ताशी ९० ते १२० 0कलोमीटर असतो. 

अिततीो चब' वादळात तो १२० ते २२० एवढा असतो. आ,ण सुपर-

सायAलोनमधील वारे तर ताशी २२० 0कलोमीटरपेdा अिधक वेगाने 

वाहतात. हे वारे 0कती भीषण असतात Vाची जर कIपना करायची झाली 

तर �वमानतळावर �वमाने जेTहा उडाण भरतात 0कंवा खाली उतरतात 

तेTहा 9यांची गती इतक'च असते हे आपण लdात hयावे. Pहणून चब' 

वादळापुढे कोणी 0टकाव ध6 शकत नाह.. लोकांना 9यां+या राह9या 

घरातून जबरदःती हालवून उंचीवर+या सुर,dत ःथळ. घेऊन जाणे हा 

एकच पया4य उरतो.   

चब' वादळाची पूव4सूचना 

बहुतेक नैसिग4क आपदा पूव4सूचना देऊन येत नाह.त. ढगफुट., अितव?ृी, 

गारपीट, भूःखलन, वीज कोसळणे, अशासारjया नैसिग4क घटनांचा 

कालावधी मुळातच कमी Pहणजे फQ काह. तासांचा असतो. 9यांची 
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भौगोिलक Tयाlीह. मया40दत असते. 9यांचा ूभाव ःथािनक असतो. 

Pहणून 9यां+या�वषयी तीन-चार 0दवस आधी अंदाज वत4वणे शAय नसते. 

अशा ूकार+या घटना घड8यासाठm पBर,ःथती अनुकूल आहे एवढेच काय 

ते सांगता येते. पण 9या घटना ू9यdात 0कती वाजता 0कंवा नेमAया 

कोण9या 0ठकाणी घडतील हे िन,nतपणे सांगता येत नाह.. 9यामुळे 

आपदा ूबंधनाचे उपाय योज8यासाठm पुरेसा वेळ िमळत नाह.. आ,ण 

खबरदार.चे उपाय कुठे hयावेत हेह. ठरवता येत नाह.. 

माऽ नैसिग4क आपदांना अपवाद आहे तो चब' वादळाचा. बंगालची खाड. 

आ,ण अरबी समुिाचे तापमान २७ अंश से,Iसअस पेdा जाःत वाढले 

क', चब' वादळासाठm पBर,ःथती अनुकूल बनIयाचा प0हला संकेत 

िमळतो. 9यानंतर उपमहाकडून िमळणाढया छायािचऽांत समुिावर दाट 

ढगांची जमवाजमव होत असलेली 0दसू लागली क', तो दसुरा संकेत 

मानला जातो. हवामानाचे पूवा4नुमान देणाढया मॉडेIसना समुिावर+या 

आ,ण वातावरणातIया हालचालींची मा0हती पुरवली जाते आ,ण 9यानंतर 

येणाढया काह. 0दवसांसाठmचे पूवा4नुमान केले जाते. मॉडेल+या आधारावर 

चब' वादळाची उ9पHी खरेच होईल का हे ठरवले जाते आ,ण झाली तर 

वादळाची तीोता 0कती असेल आ,ण 9याचा माग4 कोणता असेल हेह. 

सांगता येते. वादळ एकदा 0कनाढयापासून ५०० 0कलोमीटर अंतरावर 

आले क', ते जिमनीवर+या रेडार+या कdेत येते आ,ण मग खालून रेडार 
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आ,ण व6न उपमह 9याची tँये 0टपतात जी हवामानशा�u डोEयांत 

तेल घालून पाहत राहतात. 

ऐितहािसक नwद. 

चब' वादळांची वेगवेगळ. 6पे असतात आ,ण 9यांचे माग4ह. �विभ>न 

असतात. सगळ.च चब' वादळे भारताची 0कनारप^ट. ओलांडतात असेह. 

नाह.. अनेक वादळे बांगलादेश, िमयानमार, ौीलंका, मालद.व, 

पा0कःतान, आ,ण ओमान Vा आपIया शेजार. देशांकडेह. जातात. सन 

१८७५ पासून ते आजपय_त भारत आ,ण शेजार. देशांचा 0कनारा 

ओलांडलेIया सगEया चब' वादळांची मा0हती भारतीय हवामानशा� 

�वभागाने जतन केलेली आहे. ह. वादळे कधी आ,ण कुठे िनमा4ण झाली 

होती, 9यांनी 0कनारप^ट. कुठे ओलांडली, 9यांची तीोता 0कती होती, 

9यांचा ूवास 0कती 0दवसांचा होता, जी�वतहानी 0कती झाली, मालमHेचे 

काय नुकसान झाले ह. सव4 ऐितहािसक मा0हती हवामानशा� �वभागात 

उपलyध आहे. कोणतेह. नवे चब' वादळ उOवले क', 9या+या भ�वंयाची 

लगेच एक ढोबळ कIपना करायला ह. मा0हती अितशय उपयोगी ठरते.  

आपदा ूबंधन 

हुडहुड चब' वादळ नुकतेच येऊन गेले आ,ण माग+या वष\ 9याच 

सुमारास फायिलन हे वादळ आले होते. ह. दो>ह. वादळे जेTहा बंगाल+या 

उपसागरावर िनमा4ण झाली तेTहा ती ओ0डशा आ,ण आीं ूदेशा+या 
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0कनारप^ट.पासून एक हजार 0कलोमीटर अंतरावर होती. तेथपासून 9यांना 

0कनारप^ट. पार करायला चार 0दवस लागले. Vा चार 0दवसांत आपदा 

ूबंधनाचे सव4तोपर. उपाय करणे शAय झाले.  

गतकाळात जेTहा आपIया उपखंडात चब' वादळे यायची तेTहा मो{या 

ूमाणावर जी�वतहानी होत असे. पूव\+या काह. वादळांत भारतात 

हजारw+या संjयेने आ,ण बांगलादेशात लाखाहून अिधक लोक म9ृयुमुखी 

पडलेले आहेत. आता+या काळात असे होत नाह.. उपमह आ,ण रेडार 

अशा आधुिनक उपकरणांमुळे चब' वादळांवर अखं0डत नजर ठेवणे आ,ण 

श�Qशाली संगणकावर चालवIया जाणाढया अ|यावत मॉडेIसमुळे चब' 

वादळांचे पूवा4नुमान आता सdम आ,ण �व}सनीय झाले आहे.  

ऑAटोबर १९९९ मcये ओ0डशावर आलेIया सुपरसायAलोनमcये दहा 

हजार लोक दगावले होते. 9यानंतर भारताची आपा9कालीन ूबंधना+या 

पbतीत आमूलाम सुधारणा केली गेली. रा~ीय आपदा ूबंधक बळ 

उभार8यात आले. पBरणामी आपण पा0हले क', मागील वष\ आलेले 

फायिलन आ,ण यंदाचे हुडहुड Vां+यामुळे अ9यIप जी�वतहानी झाली. 

आपण ह. एक फार मह�वाची सफलता मानली पा0हजे.  

चब' वादळांचे �विचऽ माग4 

पण अजूनह. आपण हे लdात hयायला हवे क', सगळ.च चब' वादळे 

फायिलन 0कंवा हुडहुड Vां+यासारखी नसतात. Vा दो>ह. वादळांचा माग4 
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सरळ रेषेसारखा होता आ,ण एकाच 0दशेने ती पुढे सरकत गेली होती. 

9यांचा वेध घेणे काह.से सोपे होते. अशीह. काह. चब' वादळे असतात जी 

दरू समुिाव6न िनघून तािमळ नाडू+या 0कनारप^ट.+या अगद. जवळ 

येऊन ठेपतात, पण ती 0कनारा पार करत नाह.. ती उHरेकडे वळण 

घेतात आ,ण मग आीं ूदेशाला धोका उ�वतो. नंतर ओ0डशा आ,ण 

प,nम बंगालला सावधान करावे लागते. 9यांपैक' काह. वादळे तर 

0कनाढयापासून सुर,dत अंतर ठेवून पुढे-पुढे सरकत जातात आ,ण शेवट. 

बांगलादेशापय_त पोहोचतात. समुिावर य-ूटन4 करणार. वादळेह. असतात. 

ती जेथून िनघाली तेथेच परत जायचा ूय� करतात.  

काह. चब' वादळांचा माग4 असा असतो क', ती समुिा+या थंड ूदेशावर 

िशरतात आ,ण तेथे 9यांना हवी असलेली ऊजा4 न िमळाIयामुळे 9यांचा 

ःवतःचाच नाश होतो. मग ती 0कनाढयापय_त पोहचूच शकत नाह.त. 

�वशेषतः अरबी समुिावर असे घडIयाची अनेक उदाहरणे आहेत.    

काह. वादळांचा उगम 0कनारप^ट.पासून थो�याच अंतरावर होतो. मग 

9यांना समुिाची ऊजा4 आ9मसात करायला पुरेसा वेळ िमळत नाह.. 

9यांची वाढ होत नाह. आ,ण ती फारसे नुकसान क6 शकत नाह.त. 

भरपूर पाऊस पडतो आ,ण कधी कधी तो पाऊस ःवागताह4सुbा असतो. 

पण 9या वादळांचा जीवनकाल इतका लहान असतो क', सावधिगर.चे 

उपाय योजायला वेळच िमळत नाह.. 
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फायिलन आ,ण हुडहुड Vां+यासंबंधी+या आपदा ूबंधना+या बाबतीत जी 

सफलता लाभली ती वाखाण8याजोगी आहे. पण हेह. लdात घेतले पा0हजे 

क', ह. सफलता जी�वतहानी टाळ8यापुरतीच मया40दत आहे. चब' 

वादळाचे चांगले पूवा4नुमान करता आले तर 0कनाढयावर+या लोकांना 

सुर,dत ःथळ. हालवून जी�वतहानी टाळता येते. पण मालमHेचे तसे 

ःथलांतर करता येत नाह.. शेते, फळबागा, क+ची घरे, �वजेचे खांब, 

रःते, Vांचे फार मोठे नुकसान अटळ असते. हुडहुड चब' वादळ 

�वशाखापटनम शहरासारjया मो{या शहराला पार क6न गेले तेTहा तेथे 

�वमानतळ, मोबाईल टॉवर, पAAया इमारतींचे आतले भाग, Vांची ददु4शा 

झाली. Pहणून आपदा ूबंधना+या बाबतीत आपIयाला काह. ूमाणात 

यश लाभले असले तर. अजून पुंकळ काह. साcय कर8यासाठm ूय� 

करत राहणे आवँयक आहे.    

-------------------- 

       


