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तावना 
भारत हवामानशा  वभागात पणुे आ ण नवी द ली येथे मी ३८ वष काम केले. 
माझे पुरे आयु य मी ा वषयाला आ ण वभागाला दले अस ेमी हटल ेतर ते 
वावगे होणार नाह . मा या कायकालातील अखेरची सहा वष मी वभागा या नवी 
द ली येथील मु यालयात महासंचालक पदावर होतो. मी ३१ डसबर २००३ रोजी 
सेवािनवृ  झा यावर महारा ास परत यायचे ठरवले आ ण पु यात थाियक झालो. 
२००४-२००८ या दर यान मी पणु े व ापीठात इसरो अ यासनावर मानद 
ा यापक होतो अ ण उप ह हवामानशा  हा वषय मी पद यु र व ा याना 

िशकवला.    

पु यास आ यावर मला हवामाना वषयी लखे िलहायला वृ प ांकडून आमं णे िमळू 
लागली आ ण ती मी कृत तनेे आ ण उ सुकतेने वीकारली. मा या मते मी 
यांत शु  व ान िलह त होतो. पण मा या वाचकांना माझे लखे फारसे रोचक 

वाटत न हते हे मला नंतर समज यावर मी हवामाना वषयी अगद  सो या भाषेत 
िलहू लागलो. व वध वृ प ांत आ ण िनयतकािलकांत माझे पु कळ लेख कािशत 
झाले, अनेक ठकाणी माझी भाषणे झाली, ट . ह .वर मुलाखतीह  द या.  

अिलकड या काळात महारा ात वपर त हवामाना या अनेक घटना घड या. 
दु काळ पडला, गारपीट झाली, अितवृ ी झाली, वीज कोसळून लोकांचा मृ यू झाला, 
प याचे पाणी रे व ेगा यांनी पाठवायची वेळ आली, पकांचे आ ण फळबागांचे 
चंड नुकसान झाले. यां वषयी माझे अनेक वाचक आ ण ोते, वशेषतः प कार 

िम , मला वेळोवेळ  काह   वचार त रा हल.े  

यांची प हली त ार ह  होती क , दसु  या देशांत हवामानाचे अदंाज अचूक ठरतात 
पण आप याकडे मा  त ेचुकतात. काह  घटनांचे पूवानुमान तर केलेच जात नाह . 
मग आपल े व ान आ ण तं ान यां यापे ा मागासललेे आहे का? अनेक 
लोकांच े हणण ेहोते क , आधी दु काळ, मग अवकाळ  पाऊस, यानंतर गारपीट, 
हा सगळा िनसगाचा महारा ावर कोप आहे. काह ंचा हा अनुभव होता क , आता 
ऋतुच  प ह यासारखे रा हललेे नाह , ते बदलले आहे. आ ण पु कळ लोकां या 
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ठाम मते सव नैसिगक संकटांमागे वै क तापमान वाढ हेच एक कारण आहे, 
आ ण हवामान बदल मानवापुढ ल सवात मोठ  सम या आहे.  

ते हा मा या मनात वचार आला क , मी महारा ा या हवामाना या व वध पैलंूची 
वै ािनक मा हती देणारे आ ण लोकांचे पवू ह दरू करायचा य  करणारे अस े
एक सम  पु तक िलहावे. हवामानशा ा वषयी माझी चार पु तके छापून झाललेी 
आहेत पण ती इं जी भाषते आहेत. महारा ा या हवामाना वषयीचे पु तक मराठ त 
िलहायचे मी ठरवले. मी थोडेफार िलखाण सु ह  केले, पण याची फारशी गती 
झाली नाह . शेवट  २०१७ या सुरवातीस मी माझ ेिलखाण पुरे क  शकलो.  

ा पु तकात महारा ा या हवामानाकडे बघ याचा माझा कोन सकारा मक 
आहे. आपला शेतकर  कायमचा िनर  आकाशाकडे टक लावून तापले या कोर या 
जिमनीवर बसलेला असतो अस ेजे दाखवल ेजाते ते चुक चे आहे, असे मला वाटते. 
भारता या पूव र रा यांत जतका चंड पाऊस पडतो िततकाच कोकणावरह  पडतो 
हे आपण वस  नये. अनेक पकां या आ ण फळां या उ पादनात महारा  
भारतातील सव रा यांत थम मांकावर आहे आ ण तेह  अनुकूल हवामानामळेु. 
महारा ा या या भागांत पाऊस नीट पडत नाह  ते सौर आ ण पवन ऊज या 
बाबतीत समृ  आहेत हेह  आपण ल ात यावे. 

हणून माझ ेहे पु तक केवळ हवामानशा ीय आक यांचा एक ल  सं ह नाह . 
यात हवामानाचा सबंधं आप या िन या या जीवना या व वध पैलूंशी जोडललेा 

आहे. वपर त हवामानामागची कारण े यात दली आहेत, तर मनाला संतोष वणारे 
हवामान कुठे आ ण कधी लाभेल हेह  सांिगतल ेआहे. हवामानशा ीय यांचे 
प ीकरण सामा य वाचकांना कळेल अशा सो या भाषते केलेल ेआहे.  

“महारा ाचे हवामान” हे माझे पु तक मी िलहू शकलो हणनू मी परमे राचे 
उपकार मरण करतो. आज या ा शभु दवशी मा या महारा ीय बांधवांना आ ण  
मराठ  वाचकांना ह  अ पशी भेट सादर करताना मला अ यंत आनंद आ ण 
समाधान वाटत आहे.   

पुणे                                                   रंजन केळकर 
महारा  दन, १ मे २०१७                      ई-मले r.r.kelkar@gmail.com 
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१.१ वातावरण, हवा आ ण हवामान 

हवा आप याला दसत नाह , कारण ती अनेक कार या अ य वायंूचे एक िम ण 
आहे. पृ वी या भोवती असले या हवे या आवरणात, हणजचे वातावरणात,  
न वायूचे माण ७८%, ाणवायूचे २१% आ ण आरगॉन वायूचे माण ०.९% असते. 
शेष ०.१% म ये काबन डायऑ साइड, बा प, मीथेन, ओझोन आ ण अ य काह  
अ य प पण मह वाचे वायू असतात. पृ वी या पृ भागाव न जसजसे उंच जाव े
तसतशी हवा वरळ होत जात.े   

पृ वीचे वातावरण चंचल असते. हवा एकाच ठकाणी थर नसत.े वातावरणाचा 
भूपृ ावर ल दाब कुठे अिधक असतो तर कुठे कमी. अिधक दाबा या देशाकडून 
कमी दाबा या देशाकडे वारे वाहतात. वातावरणातील वाहां ारे पृ वी या 
वषवुवृ ीय आ ण उ णक टबंधीय भागांना िमळणार  सूयाची ऊजा पृ वी या शीत 
क टबंधांनाह  पोहचवली जाते. समु ा या पा याचे बा पीभवन होऊन िनमाण झालेल े
बा प हवेत वर चढत.े वर या तरांवर ल वारे ते बा प समु ापासनू दरूवर या 
देशांपयत घेऊन जातात आ ण तेथे याचे ढग बनून पाऊस पडतो. 

अशा ा अ य पण चंचल वातावरणाचे प णो णी बदलत असते. या या 
कोण याह  एका वेळ या थतीला इं जीत “वेदर” आ ण मराठ त हवामान 
हणतात. ा एकसार या बदलणा  या हवामानाची जर द घ कालावधीवर सरासर  

काढली गेली तर या सरासर  थतीला इं जी भाषेत “ लायमटे” हटल ेजाते. 
आता सम या ह  आहे क , “ लायमेट” श दाला साथ आ ण सुटसुट त असा 
मराठ त पयाय नाह , िनदान स या तर  नाह . याला केवळ “हवा” हणणे चुक चे 
ठरेल, “हवापाणी” हा श द तेवढा शा ो  वाटत नाह , आ ण “ऋतुमान” ा 
श दाचा सबंंध हवेपे ा ऋतंूशी अिधक आहे. ह ली या काळ  “ लायमेट चे ज” 

वषयी इतक  चचा होत असूनसु ा याला “हवामान बदल” असेच हटल ेजात 
आहे.  

थोड यात हणायच ेतर, हवामान ा एका मराठ  श दाचे दोन अथ लावता येतात. 
हवामान हणजे वातावरणाची कोण याह  एका वेळची प र थती असले, कंवा 
हवामान हणजे अनेक वषात केले या न द ंची सरासर ह  असू शकेल. हवामान 
बदल हा रोज या भाषेत वापरलेला वा चारसु ा यथ  आहे. आज असलेल े
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हवामान दोनचार दवसांनी कस ेराह ल हा याचा एक अथ असू शकेल, कंवा 
आज या काळातील पृ वीचे सरासर  हवामान २०, ५० अथवा १०० वषानंतर कसे 
राह ल असा याचा दसुरा अथ काढता येईल. “महारा ाचे हवामान” ा ततु 
पु तकात “वेदर” आ ण “ लायमेट” ा दो ह  इं जी श दांसाठ  “हवामान” हा 
एकच श द वापरला गेला आहे आ ण वाचकानंा ह  वनंती आहे क , यांनी 
संदभानुसार याचा आशय समजनू यावा.  

वातावरण हणजे पृ वी या वगेवेग या देशांना जोडणारा एक दवुा आहे. यामुळे 
एखा ा जागचे ता कािलक हवामान काह  माणात दसुर कड ल हवामानाशी, अगद  
दरूवर या हवामानाशीसु ा, संबंध ठेवून असते. उदाहरणाथ, हवा यात उ र 
भारताव न थंड वारे द णेकडे वाहू लागल ेतर महारा ात नािशक, जळगाव अशा 
ठकाणचे तापमान घटते. कंवा बगंाल या उपसागरावरचे कमी दाबाचे े  
प मेकडे सरकू लागल ेतर वदभावर पाऊस पडू लागतो.  

पण कोण याह  ठकाण या हवामानाचे सामा य मलूभूत व प या या भौगोिलक 
प र थतीवर अवलंबून असते. थािनक हवामानाचे सवसाधारण व प िनधा रत 
करणारे चार घटक आहेतः समु सपाट पासनूची उंची, आजबूाजू या ड गरद  या, 
वषवुवृ ापासनूची दरू , आ ण समु ापासनूचे अतंर. ा कारणांमुळे मुंबईची हवा 
वषभर दमट राहते, उ हाळा ासदायक असतो, आ ण मॉ सूनचा पाऊस दमदार 
असतो. ाउलट नागपूरम ये हवा कोरड  असते, कडक उ हाळा असतो तर 
हवा यात खूप थंड  पडते. महाबळे र हे एक िगर  थानक आहे, तेथे 
उ हा यातह  आ हाददायक हवामान असते, पावसा यात दररोज मुसळधार पाऊस 
पडतो आ ण गारठून टाकणारा हवाळा असतो. पु याचे हवामान म यम व पाचे 
आहे, पाऊस बतेाचाच पडतो, उ हाळा मानव यासारखा असतो आ ण हवा यात 
गुलाबी थंड  पडते. हणून महारा  रा यात वगेवेग या ठकाणी असे व वध 
कारचे हवामान अनुभवायला िमळते.     

मानवी जीवनाचा हवामानाशी नेहमीच घिन  नातेसंबंध रा हला असला तर  
हवामाना या घटकांच ेमोजमाप कर याची मता ाचीन काळ  न हती. १५९३ 
साली गॅिलिलओने वातावरणाचे तापमान मोज यासाठ  पा याचा वापर करणारे 
थरमॉमीटर थम बनवले. म युर  हणज ेपा  याचा उपयोग क न वातावरणाचा 
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दाब मोजणा  या बॅरोमीटरची रचना टॉ रचेलीने १६४४ साली केली. पुढे फॅरनहाइटने 
१७१४ साली तापमान मोज यासाठ ह  पा  याचा वापर करणारे थरमॉमीटर बनवल.े 
तापमान, वायुदाब, पज यमान, आ ता, वा  याचा वेग आ ण वा  याची दशा ांचे 
मोजमाप करणार  उपकरणे मो या माणावर बनवली जाऊ लाग यानंतरच 
वेधशाळांची थापना होऊ शकली. ारंभी या बहुतेक वेधशाळा यूरोपीय देशांत 
थापन के या गे या.  

१.२ महारा ातील वेधशाळा  

१८ या शतका या शवेट  आ ण १९ या शतका या सरुवातीस भारतात अनेक 
ठकाणी वेधशाळा उभार या गे या. टश ई ट इं डया कंपनीने ज ेएक चांगले 
काम केले ते हे क , ितने ित या राजवट खाली असले या देशात अनेक जागी 
पज यमापी यं े बसवली आ ण काह  ठकाणी हवामाना या न द  करणा  या 
वेधशाळा था पत के या. अथात ा मा हतीचा वापर वतः या उपयोगासाठ  
आ ण फाय ासाठ  क न यायचा कंपनीचा ाथिमक उ ेश रा हला असला तर  
हवामानशा ा या गतीसाठ  ते एक वरदान ठरले.  

भारत हवामानशा  वभागाची औपचा रक थापना कोलकाता येथे १८७५ साली 
केली गेली. पण याआधीच भारतात अनेक ठकाणी वेधशाळा सु  झाले या  
हो या. महारा ातील प हली वेधशाळा १८४७ साली मुबंईत कुलाबा येथे थापन 
केली गेली. तेथेच आताचे ादेिशक हवामानशा ीय के  काम कर त आहे.  

यानंतर दसुर  वधेशाळा १८५६ साली पु यात सु  झाली. हवामानशा  वभागाचे 
मु यालय १९०५ म ये िसमला येथे थानांत रत कर यात आल ेहोते आ ण नंतर 
१९२८ साली ते पु यात एका न याने बांधले या भ य इमारतीत आणले गेले. (पृ  
८ वर ल छायािच ) हणनू पु यात िशवाजीनगर येथील भारत हवामानशा  
वभागा या कायालयाला अजूनह  “िसमला ऑ फस” ा नावाने ओळखले जाते. 
वातं य ा ीनंतर पु यातील मु यालय राजधानी द लीला पु हा एकदा हलवल े

गेले. तर पण आजह  पु या या ा वा तूम ये हवामानशा  वभागाची अनेक 
मह वाची कायालये आहेत.  
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१९ या शतकात १८६९ ते १८९१ या दर यान महारा ात वगेवगे या ठकाणी ८ 
वेधशाळा था पत के या गे या. यानंतर २० या शतकातह  वधेशाळा उभार याचे 
काम चालचू रा हल.े १८६९ साली नागपूर येथील मयेो हॉ पटल या आवारात एक 
वेधशाळा सु  झाली होती, पण १९४७ साली नागपरू वमानतळावर दसुर  वेधशाळा 
उभारली गेली जचे नंतर ादेिशक हवामानशा ीय के ात पातंर झाले.  

महारा ातील वेधशाळांची थापना मा माने कशी झाली ाची ऐितहािसक मा हती 
सारणी-१ म ये नमदू केली आहे. १९ या शतकापासनू या भारतीय हवामाना या 
न द  सं हत के या गे या आहेत आ ण आज या सशंोधकांसाठ , वशेषतः 
हवामान बदला या अ यासासाठ  तो सं ह हणज ेएक अनमोल ठेवा आहे. स या 
महारा  रा यात भारत हवामानशा  वभागा या वतः या १७ वेधशाळा आहेत 
आ ण बाक या वेधशाळा वभागा या देखरेखीखाली इतर सं थां या सहयोगाने 
अधवळे काय करत असतात.  

महारा ात वेधशाळां या यित र  शेकडो पज यमापी यं  े आहेत जी महारा  
शासना या आ ण इतर सं थां या यव थेखाली आहेत. यांनी केले या पावसा या 
न द  पज यमानाची आकडेवार  तयार कर यासाठ  उपयोगात घेत या जातात. 
महारा  शासना या कृषी वभागाने १९९८ म ये पज यमापनाची एक मोठ  योजना 
काया वत केली होती. या योजने ारे गोळा केलेली मा हती आ ण आकडेवार  
महारा  शासना या सकेंत थळावर िस  केली जात असते. हवामाना या व वध 
घटकांचे िनर ण करणार  २,००० हून अिधक वयंचिलत उपकरणे रा यात 
बसव याची महारा  शासनाची योजना आहे. 

अशा कारे भारत हवामानशा  वभागाची महारा ातील यं णा फार मोठ  आहे. 
मुंबई आ ण नागपूर येथे अ यावत डॉपलर वेदर रेडार बसवली गेली आहेत. 
यािशवाय उपर  हवेचे िनर ण करणार  अनेक के े आहेत. तसचे हवेचे दषूण, 

वातावरणीय व करण, ओझोन वायूचे माण मोजणार  वशेष उपकरणे उपयोगात 
आहेत. हवामाना या मा हती या बाबतीत महारा  समृ  आहे असे हणायला 
हरकत नाह .       
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सारणी-१ महारा ातील वेधशाळा 

वेधशाळा 
थापना 
वष 

कार वेधशाळा 
थापना 
वष 

कार 

मुंबई (कुलाबा)  १८४७ व ग दया  १९४६ अ 

पुण े १८५६ व सोलापूर  १९४६ व 

नागपूर १८६९ व नागपूर (सोनेगाव)  १९४७ व 
अकोला १८७० व अकोला ( वमानतळ)  १९४७ व 

चं पूर  १८७० अ नंदरूबार  १९४८ अ 

अमरावती  १८७३ अ बुलढाणा  १९४८ अ 
र ािगर  १८७७ व यवतमाळ  १९४९ अ 
मालेगाव १८७७ अ जेऊर  १९४९ अ 
अहमदनगर १८९० अ पुणे (वानवड ) १९५० अ 

औरंगाबाद  १८९१ अ िसर चा  १९५० अ 

परभणी  १९१३ व औरंगाबाद (िचखलठाणा)  १९५१ व 

अलीबाग  १९२९ अ बारामती  १९५४ अ 

महाबळे र  १९२९ व पुर   १९५६ अ 

िभरा १९३२ अ नांदेड  १९६० अ 

जळगाव  १९३६ अ बीड १९६० अ 

वगुरला  १९४१ अ ओझर  १९६५ अ 
डहाणू १९४३ व वधा  १९६६ अ 

हरण ै १९४३ व सांगली  १९६८ व 

मुंबई (सांता ू झ) १९४४ व उ मानाबाद  १९७६ अ 

देवगड   १९४४ अ सातारा  १९८९ व 

को हापूर  १९४५ व    

ट प-१ व - वभागीय वेधशाळा, अ - अधवळे काय करणार  सहयोगी वेधशाळा. 
ट प-२ पुण ेवेधशाळा १९६३ साली िशवाजीनगर कायालयातून कृषी महा व ालय 
प रसरात थानांत रत केली गेली.   
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भारतीय उ णक टबंधीय हवामानशा  सं था ह  भारत सरकारची एक वाय  
सं था पु यात आहे. ती १९६२ पासनू जागितक आ ण रा ीय तरावर सखोल 
आ ण भर व संशोधन कर त आली आहे. उ च श चे आ ण काय मतेचे संगणक 
वाप न हवामाना या अचूक पूवानुमानासाठ  उपयोगी पडतील अस ेनवनवीन मॉडेल 
ती वकिसत कर त आहे. 

१.३ महारा ाची भौगोिलक रचना  

महारा ाचे हवामान या या भौगोिलक कंवा ाकृितक रचनेने फार मो या 
माणात भा वत झालेल ेआहे. (िच -१) महारा ाचा व ततृ भाग पठार  आहे 
याला  “डे कन लटॅो” अथवा “द खनचे पठार” असे संबोधल ेजाते. या या 

प मेस आ ण अरबी समु ा या कना  याला समांतर अशा स ा  पवतां या रांगा 
आहेत यांना प म घाट असेह  नाव आहे. महारा ात यांची लांबी सुमारे ४४० 
क.मी. आ ण समु सपाट पासनू उंची सुमारे ९०० ते १२०० मी. आहे. कळसबुाई हे 
यांतील सव च िशखर सुमारे १६५० मी. उंच आहे. स ा चा प मेकडचा उतार 

ती  आहे पण पवूकडचा उतार मंद आहे. स ा  पवतांमधून गोदावर , भीमा आ ण 
कृ णा आ ण इतर अनेक न ा उगम पावतात या पुढे पठार  देशातून पूवकडे 
वाहतात आ ण शेवट  बंगाल या उपसागरास जाऊन िमळतात. काह  थोड याच 
आ ण लहान न ा प मेकडे वाहून अरबी समु ास िमळतात. महारा  रा या या 
उ रेस सातपुडा, वाय येस सातमाळा आ ण पूवस भामरागड ड गर उभ ेआहेत. 
अरबी समु ा या आ ण स ा  पवतरांगां या मधोमध असलेला देश हणजे 
कोकण. कोकणप ट ची ं द  ५०-८० क.मी. आहे. ती एका सलग मैदानासारखी 
नाह . ितचा द ण भाग उ र भागापे ा जा त खडकाळ आ ण ड गराळ आहे. 
महारा ा या भौगोिलक रचनेमुळे याचे सात ाकृितक भाग पडतात यांची कोकण, 
देश, घाटमाथा, मावळ, खानदेश, मराठवाडा आ ण व  हाड कंवा वदभ अशी 
पारंप रक नावे आहेत.   
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िच -१ महारा ाची मलूभूत भौगोिलक/ ाकृितक रचना दाखवणारा नकाशा1 

िच -२ महारा ाची भौगोिलक रचना दाखवणारा प म-पूव छेद1 

सबंध महारा  रा यावर मॉ सूनचा पाऊस पडतो पण ा सात ाकृितक भागांपैक  
येकाचे एक वैिश यपणू हवामान आहे. जनू त ेस टबर ा चार म ह यातं 

मॉ सूनचे वारे नैऋ येकडून अरबी समु ावरचे बा प घेऊन महारा ावर येतात. 
यां या मागात स ा या उंच पवतांचा य यय येतो. (िच -२) प रणामी 

                                                             
1 िच -१ आ ण िच -२: ी. र व करण जाधव ां या सौज याने 
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घाटमा यावर आ ण कोकणावर मुसळधार पाऊस पडतो. स ा या पवूकडे मा  
पज यछायेचा देश बनतो आ ण मावळ भागातून पूवकडे पावसाचे माण कमीकमी 
होत जाते. सोलापूर आ ण अहमदनगर हे महारा ाचे सवािधक कोरडे ज हे आहेत. 
वदभावर पावसाचा जोर पु हा वाढतो कारण बंगाल या उपसागराव न येणा  या 
मॉ सू या दसु  या शाखेचे वारे या या जवळून जातात. पण यांचा लाभ 
मराठवा याला मा  होत नाह  आ ण तेथील पावसाच े माण कमीच राहते व 
वारंवार दु काळ पडतात. तर  पण गोदावर , भीमा आ ण कृ णा ा न ा प म 
घाटांत उगम पावनू पवूकडे वाहत जात अस यामुळे ब  याच कोर या देशांना पाणी 
उपल ध होते.  

१.४ महारा ाचे हवामानशा ीय उप वभाग  

इं ज राजवट त “बॉ बे ेिसडे सी” नाव असले या ांताची या ी फार व ततृ 
होती. तर सु ा या काळात मराठ  बोलणारे लोक मो या सं येने सभोवताल या 
ांतांत वखुरलेल े होते. वातं य ा ीनंतर भाषावर ांतरचने या योजनेखाली 

रा यांची पुनचना केली गेली. संयु  महारा ाचा लढा यश वी झा यानंतर १ म े
१९६० रोजी महारा  रा याची थापना केली गेली यात व वध भौगोिलक देशांना 
एक  आणले गेले.  

महारा  रा य भारतातील सव रा यांम ये लोकसं ये या ीने दसु  या मांकावर 
आ ण े फळा या ीने ितस  या मांकावर येत.े महारा ाची स याची लोकसं या 
१२ कोट ंहून अिधक आहे यापैक  २ कोट ंपे ा जा त लोकांच ेवा त य राजधानी 
मुंबईत आहे. मुंबईत इत या मो या माणावर आिथक उलाढाली होत असतात 
क , ितला भारताची आिथक राजधानी हटले जाते.  

महारा  रा यात एकूण ३६ ज हे आहेत. (िच -३) रा याचे ६ शासक य वभाग 
आहेत यां यांत येक  ५ त े८ ज हे समा व  केले गेले आहेत. ा वभागांची 
नावे कोकण, पुणे, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती आ ण नागपरू अशी आहेत. 
यािशवाय भारत हवामानशा  वभागाने हवामाना या कोनातून महारा  

रा याचे ४ उप वभाग सीिमत केले आहेत. “कोकण व गोवा” ा हवामानशा ीय 
उप वभागात कोकण शासक य वभाग येतो, यािशवाय या या द णकडचे 
गोवा रा यह  येते. “म य महारा ” ा हवामानशा ीय उप वभागात पणु ेआ ण 
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नािशक शासक य वभाग येतात. “मराठवाडा” हवामानशा ीय उप वभाग आ ण 
औरंगाबाद शासक य वभाग ां या सीमारेषा सार याच आहेत. “ वदभ” 
उप वभागात अमरावती आ ण नागपूर हे शासक य वभाग येतात. (सारणी-२) 

 
िच -१ महारा ाचे ज हे आ ण शासक य वभाग दाखवणारा नकाशा2 

हवामानशा ीय उप वभाग हवामाना या ीने ससंुघ टत आहेत. यांनी यापले या 
े ात या हवामानात ब  याच माणात सारखेपणा आहे. परंतु यां या सीमारेषा 
शासिनक सीमारेषांशी िमळ या जुळ या राख यामुळे हवामानशा  वभागाला 
शासिनक अिधका  यांशी संपक ठेवणे सोयीचे होते. मुंबई येथील ादेिशक 

हवामानशा ीय के  कोकण, पणु,े नािशक आ ण औरंगाबाद ा चार शासक य 
वभागां या सपंकात राहते. नागपूर येथील ादेिशक हवामानशा ीय के  
अमरावती आ ण नागपूर शासक य वभागां या संपकात राहते.         

 

                                                             
2 महारा  शासन, web page https://www.maharashtra.gov.in/1128/Districts 
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 सारणी-२ महारा  रा याचे शासक य वभाग, यांत समा व  ज हे, आ ण 

हवामानशा ीय उप वभाग 

शासक य 
वभाग आ ण 
मु यालय 

समा व  ज हे 
हवामानशा ीय 
उप वभागाचे नाव 

ादेिशक 
हवामानशा ीय 

के  

कोकण   
(मु यालय मुंबई) 

मुंबई शहर,     
मुंबई उपनगर, 

पालघर, ठाणे, रायगड, 

र ािगर , िसधंुदगु 

कोकण (व गोवा) 

मंुबई 

पुण े
पुणे, सातारा, सांगली, 
को हापूर, सोलापूर 

म य महारा  
नािशक 

नािशक, नंदरुबार, धुळे, 

जळगाव, अहमदनगर 

औरंगाबाद 

औरंगाबाद, जालना, 
परभणी, हंगोली, 
बीड, उ मानाबाद, 

लातूर, नांदेड 

मराठवाडा 

अमरावती 
अमरावती, अकोला, 
बुलढाणा, वािशम, 

यवतमाळ 
वदभ नागपूर 

नागपूर 

नागपूर, वधा, चं परू, 
भंडारा, ग दया, 

गडिचरोली 
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२ 

मॉ सून 
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२.१ मॉ सूनचे मह व 

हवामानशा ीय या येनुसार मॉ सनू हणजे वषात दोनदा दशा बदलणारे वारे. 
मॉ सूनचे वारे सहा म हने एका दशेने आ ण सहा म हने या या व  दशेन े
वाहतात. मॉ सनू केवळ द ण आिशयाई उपखंडाचे विैश य आहे अस ेनाह . 
मॉ सूनचे वारे पवू आ का, उ र ऑ ेिलया आ ण म य अमे रकेव नह  वाहतात. 
तर  मॉ सूनचे मह व भारत देशाला जतके आहे िततके दसु  या कोण याह  देशाला 
नाह . आ ण भारतासाठ  मॉ सनूचे मह व आहे ते या या वा  यांमुळे नाह , तर 
यां याबरोबर येणा  या पावसामुळे. 

मॉ सून हा भारतातील र हवाशांसाठ  आ ण शेतीसाठ  पा याचा एकमेव ोत आहे. 
मॉ सूनचा पाऊस ामु याने जून ते स टबर ा चार म ह यात पडतो आ ण 
बाक या आठ म ह यां या पा या या आ ण शेती या गरजा भागव यासाठ  पाणी 
साठवनू ठेवायला लागते. खर प हंगामातील शतेी मॉ सून या पावसावर केली जाते 
आ ण मॉ सून सपं यावरसु ा याने िभजवले या जमीनीवर रबी पके काढली 
जातात.  

हणून एखा ा वष  मॉ सूनचा पाऊस पुरेसा पडला नाह  कंवा पडणार नाह  असा 
अंदाज अस यास तो लगेच एक िचंतेचा वषय बनतो. दु काळ पडला तर प र थती 
गंभीर होते. भारतीय शेती, भारतीय सं कृती, भारतीयांचे पूण जीवन जण ू
मॉ सूनशी अस ेिनग डत झाले आहे क , मॉ सून हा भारताचा आ मा आहे अस े
हटले तर त ेवावगे होणार नाह . भारताची अथनीती मो या माणावर मॉ सून या 

पावसावर परावलंबी आहे आ ण ती तशी राहू नये हणून य  सु  आहेत.  

२.२ मॉ सूनची या  

ाचीन काळ या लोकांनासु ा दशा बदलणा  या वा  याचंी ओळख होती पण ते 
यांना “ यापार  वारे” हणत असत. प मेकडून वाहणा  या वा  याचा फायदा घेऊन 

परदेशातील यापार  आपली िशडाची जहाजे केरळला आणीत. तेथे ते काह  म हने 
मु काम क न यादर यान मसाल े वकत घेत असत. मग वारे पु हा प म 
दशेने वाहू लागल ेक , त ेआप या जहाजात माल भ न ती परत घेऊन जात. 
केरळ रा यात केले या उतखननात सापडलेली ाचीन काळची नाणी आ ण इतर 
व तू अशा कारचा यापार पूव  होत अस याचा पुरावा देतात. जगा या इतर 
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भागांतह  यापारासाठ  आ ण व तूंची देवाणघेवाण कर यासाठ  यापार  वा  यांचा 
फायदा घेतला जात अशी ऐितहािसक मा हती आहे.   

सर एडमंड हॅली हे एक इं ज खगोलशा  होते यां या नावाने “हॅलीज कॉमटे” 
हा धूमकेतू आज या काळ  ओळखला जातो. पण खगोलशा ा यित र  यानंा 
इतर काह  े ातह  ची होती. यांनी कधी भारताला भेट दली नसली तर  
भारतीय पज यमानाशी संबिंधत मा हती यांनी व वध सू ांकडून सं हत केली 
होती. एडमंड हॅली ानंी भारतीय मॉ सून या वा  यांचे सखोल अ ययन केले आ ण 
१६८६ साली लडंनमधील रॉयल सोसायट ला भारतीय मॉ सनूची िनिमती कशी होते 
ा वषयी आपला िस ा त सादर केला. तीन शतकांपवू  जे हा हवामानशा  अगद  
ाथिमक अव थेत होते, यांनी एवढे मूलभूत आ ण यापक सशंोधन कसे केल े

असाव ेहे आज सांगता येणार नाह . 

सर एडमडं हॅली ांचे ितपादन हे होते क , भारता या द णेकड ल हंद महासागर 
आ ण उ रेकड ल आिशया भूखंड ां या तापमानांत िनमाण होणार  तफावत ह  
मॉ सून या िनिमतीमागच ेकारण आहे. ककवृ  आ ण मकरवृ  ां या दर यान 
सूय आपल े थान वषभरात बदलत राहतो. यानुसार काह  काळ जिमनीपे ा समु  
थंड असतो तर कधी समु ापे ा जमीन थंड असते. तापमानातील ह  तफावत जशी 
बदलते तशी वा  यांची दशा बदलते. (िच -४) वा  यां या ा दशाप रवतनासाठ  
हॅली ानंी मॉ सून हे नाव वापरले, पण याचे मूळ अरबी भाषेतील “मौिसन” 
कंवा “मौसम” ा श दात असावे.  

उ र गोलाधात जे हा उ हाळा असतो, ते हा द ण गोलाधात हवाळा असतो. 
आिशया भूखंड तापललेा असतो पण या मानाने हंद महासागर थंड असतो. 
यावरचे वारे बा प घेऊन उ रेकडे वाहतात पण वषुववृ  पार के यानंतर पृ वी या 

प र मणामुळे यांची दशा बदलते आ ण ते अरबी समु ाव न भारता या प म 
कना  याकडे नैऋ य दशेने येतात. (िच -५) हणून यांना नैऋ य मॉ सून 
हटले जाते.  

उ र गोलाधात जे हा हवाळा असतो ते हा द ण गोलाधात उ हाळा असतो. 
आता आिशया भखंूड थंड असतो पण या मानाने हंद महासागर तापललेा असतो. 
वारे आता उ रेकडून द णकेडे वाहू लागतात पण पु हा पृ वी या प र मणामुळे 
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िच -४ मॉ सून या िनिमतीची या 

यांची दशा बदलते आ ण ते भारता या पूव कना  याकडे ईशा य दशेने येतात. 
हणून यांना ईशा य मॉ सनू हणतात. 

भारताला आ ण महारा ाला अ यंत मह वाचा असतो तो नैऋ य मॉ सनू. याचा 
पाऊस बहुतांशी जनू ते स टबर म ह यांत पडतो. ईशा य मॉ सूनचा भाव 



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    23 
 

ामु याने तािमळ नाडू रा यावर आ ण काह  कमी माणात, तट य आं  देश, 
द ण कनाटक आ ण केरळवर होतो. याचा पाऊस बहुतांशी ऑ टोबर या 
म यापासनू डसबर या अखेर पयत पडतो.    

   

 

िच -५ नैऋ य मॉ सूनचा संपूण वाह 

२.३ नैऋ य मॉ सनूचे आगमन 

भारताचे सवात द णेकड ल रा य केरळ हे जण ूभारतीय मॉ सनूचे वेश ार 
आहे. भारतावर नैऋ य मॉ सनू थम दाखल होतो तो केरळवर. मॉ सूनच ेकेरळवर 
आगमन होण ेह  अनेक ीने एक मह वाची घटना मानली जाते. एकदा मॉ सनू 
केरळवर आला क , तो पुढे जाणार हे िन त. शेतक  यानंा दलासा िमळतो आ ण 
ते आप या परे या हाती घेऊ लागतात. रकामी झालेली धरणे पु हा पा याने 
भरतील असा भरवसा िमळतो.  

हवामानशा ा या ीनेह  मॉ सूनचे केरळवर ल आगमन ह  एक मह वाची घटना 
असते ज यामागे अनेक जागितक तरांवर ल या काम कर त असतात. हणून 
मॉ सून या आगमनाचे पूवसकेंत िमळत राहतात आ ण मॉ सनू कधी येईल ाचा 
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१०-१५ दवस आधी अंदाज बांधता येतो. केरळवर ल मॉ सनू या आगमनाची 
सामा य तार ख १ जनू आहे. पण िभतंीवर या कॅलडरचे मे म ह याचे पान उलटाव े
आ ण मॉ सनू दाराशी उभा दसावा इत या िनयिमतपणे मा  तो येत नाह . 
सामा यपणे ा तारखे या एक आठवडा मागेपुढे मॉ सून येतो.     

अनेकदा असे होत ेक , मॉ सनू लवकर येणार अस ेहवामानशा  सागंत राहतात 
पण पाऊस काह  सु  होत नाह . ाउलट कधी कधी चांगला पाऊस पडत असतो, 
पण तो मॉ सनू आहे हे मानायला हवामानशा  तयार नसतात. मॉ सून या 
आगमनासंबंधी अनेक िनकष आहेत, पण दर वष  ते सगळेच लागू पडतात अस े
नाह . आ ण सामा य माणूस वाट बघत असतो तो मॉ सनू या पावसाची. वा  यां या 
दशाबदलाने याचे समाधान होत नाह . हणून मॉ सनू आला हे कसे ओळखायचे, 
ा ाला सरळ, काटेकोर आ ण सवसमंत असे वै ािनक उ र अजनू िमळालेल े

नाह .  

१ जूनला मॉ सून केरळला आ यानंतर याची भारतावर आगेकूच सु  होते. 
सामा यपणे १० जून या समुारास तो महारा ात येऊन पोहचतो. (िच -६) 
महारा ापुरते हटल ेतर याआधी उ हा यात वळवा या सर  अधून मधून पडत 
असतात. दपुार  उ मा वाढतो, हवा अितशय दमट होते, आ ण आकाशात उंच 
“ यु युलोिन बस” ढग बनताना आपण बघतो. (खंड-७ म ये िच -९) पण 
याबरोबरची मघेगजना, वजांचा लखलखाट, वादळ  वारे, कधीकधी गारपीट, हे 

सव तातपुरते असते. एकदोन तासात ढग नाह स ेहोतात आ ण थो याच वेळात 
आकाश पु हा व छ िनळे दसते.   

पण मॉ सनूचा पाऊस आ ण वळवा या सर  ांत फार फरक आहे. 
“आ टो यु युलस” आ ण “ ॅटो यु युलस” कारचे मॉ सनूचे ढग म यम उंचीचे 
आ ण दरूवर पसरलेल ेअसतात. मॉ सनूचा पाऊस शांतपणे, गडगडाट न करता, 
पडत राहतो. पावसाची ह  संथ, नाजुक, रम झम एकदा सु  झाली क , मॉ सनू 
आला असेच समजायचे. “ ावणात घन िनळा बरसला रम झम रेिशम धारा”, हे 
क ववय मंगेश पाडगावकर ानंी केलेले वणन अगद  यथायो य आहे.  
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िच -६ भारतावर मॉ सनूची आगेकूच 

 

महारा ावर ल मॉ सनू या आगमनाचे दसुरे मुख ल ण हणज ेभारता या प म 
कना  यावर नैऋ य कंवा प म दशेने वारे वाहू लागणे. हवामानशा ां या मते 
हे फार मह वपूण असते कारण अरबी समु ाव न येणा  या ा वा  यांिशवाय 
पावसाचा जोर टकून राहू शकत नाह . ा प मी वा  यानंा जे हा स ा चे उंच 
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पवत ितरोध करतात, ते हा हवेचे तरंग वर वर चढत जातात, यांम ये असले या 
भरपरू बा पाचे ढगांत पांतर होत ेआ ण कोकणप ट , गोवा, तट य कनाटक आ ण 
केरळ येथे दमदार पाऊस पडतो.  

केरळशी तुलना केली तर महारा ावर कंवा देशा या अ य देशावर मॉ सनूचे 
आगमन ह  एक थािनक घटना असते. हणून ितचे पूवानुमान फार तर २-४ 
दवस आधी करता येते. सामा यपणे महारा ावर १० जूनला येणारा मॉ सून बराच 
उशीरा कंवा खूप लवकर आ याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुबंईवर मॉ सून १९५६, 
१९६२, १९७१, १९९० आ ण २००६ साली मे म ह या या अखेर सच येऊन ठेपला 
होता. उलट १९५८, १९५९ आ ण १९७४ साली जनू म ह याचा शेवट येईपयत याने 
वाट पहायला लावली होती.     

मुंबई या मॉ सनू वषयी भारताचे प हले पंत धान पं डत जवाहरलाल नेह  ांचा 
एक रोचक अनुभव वाचायला िमळतो.3 यांनी िल हल ेआहे क , ते अलाहाबादेत 
राहत असताना यांना मॉ सनू या मुंबईतील आगमनाचे वशेष आकषण होते. 
यांनी या घटने वषयी अनेकांकडून ऐकले होते आ ण ितचा य  अनुभव 
यायची यांची इ छा होती. १९३९ साली यांनी मु ाम या उ ेशाने मुंबईत 

मु काम ठोकला. ते आकाशावर नजर ठेवनू होते क , कधी मॉ सून या ये याची 
काह  िच हे दसतील. पावसा या काह  सर  मा  पडून गे या. पण लोक हणाल े
क , हे तर काह च नाह . खरा मॉ सून तर अजनू यायचा आहे. यानंतरह  पाऊस 
पडला, पण यांनी ल  दले नाह . ते एखा ा असामा य घटनेची वाट पहात 
रा हल.े पण ितची ती ा कर त असताना यांना मा हती िमळाली क , मॉ सून 
तर के हाच आललेा होता आ ण था पत झाला होता. नेह ं नी वचारले, कुठे 
होता याचा तो आ मक प व ा? कुठे गेल े याचे ते गाजावाजाने गौरवात येणे? 
आकाश आ ण भूमी ां यात ं  का नाह  झाले? सागराने त ेतांडव का नाह  
केल?े नेह ं ना खंत वाटली क , याची यांनी इत या उ सुकतेने वाट पा हली 
होती तो मॉ सनू तर मुबंईत एखा ा रा ी या चोरासारखा आला होता. 

 

                                                             
3 जवाहरलाल नहे , “The Monsoon Comes to Bombay”, National Herald, 15 June 1939. 
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२.४ मॉ सूनचा वास  

केरळला १ जून या सुमारास मॉ सनू दाखल झा यावर याची पुढ ल आगेकूच 
ट याट याने होत राहते. तो सरळ उ रेकडे जात नाह , पण काह शा आडवळणी 
मागाने वास करतो. तो एका ठरा वक गतीने जात नाह , पण कधी थांबत-थांबत, 
कधी हळूहळू, तर कधी जलदगतीने जातो. याला याचे गंत य थान हणज े
राज थानपयत पोहचायला सामा यपण ेद ड म हना लागतो. (िच -६)  

केरळला आले या मॉ सनूचा वाह पुढे दोन शाखांत वभागला जातो. एक शाखा 
अरबी समु  पार क न महारा ावर येते आ ण पुढे ती गुजरात या दशनेे आगेकूच 
करते. दसुर  शाखा बंगाल या उपसागराव न उ रेकडे सरकते. अरबी समु ाची 
शाखा सौरा -क छला पोहोचेपयत ितचा जोर ओसरलेला असतो आ ण तेथून ती 
फारशी पुढे जाऊ शकत नाह . उ र भारतावर मॉ सनू येतो तो अरबी समु ावर या 
सरळ वाटेने नाह , तर बंगाल या उपसागरावर या आडमागाने. हणून मॉ सनू या 

येम ये बंगाल या खाड चे फार मह व आहे. येथील वातावरणाचा दाब कमी 
अस यामळेु पक पाव न आललेे मॉ सनूचे वारे आपली दशा बदलतात, 
समु ाव न बा प गोळा करतात, पु हा जोर पकडतात आ ण ते पवूकडून प मेकडे 
वाहू लागतात. हा वाह प म बंगाल, बहार, उ र देशाव न वहात जाऊन 
द ली, पंजाब, ह रयाणा रा यांव न राज थानला जाऊन पोहोचतो. तोपयत जुल ै
म ह याची १५ तार ख आललेी असते आ ण तोवर मॉ सनू ीण झाललेा असतो. 
हणून राज थानचा बराच भाग एक वाळवटं  देश आहे, जथेे वषात १०० िम.मी. 

इतकाच काय तो पाऊस पडतो.  

बंगाल या खाड या उ र  भागापासनू मॉ सूनचे काह  वारे आप या देशा या 
पूव र रा यां या दशेने जातात. हा देश ड गराळ आहे. वशेषेक न मेघालया या 
खासी-जै तया पवत रांगा ा वा  यांना आडवतात आ ण तेथे अितशय मुसळधार 
पाऊस कोसळतो. चेरापंुजी आ ण मौिसनराम ह  दोन ठकाणे जगातील सवािधक 
पावसाची ठकाण े हणून िस  आहेत. येथे वषात ११,००० िम.मी. हून जा त 
पज यवृ ी होते.  

प मेकडून वारे वाहू लागणे हे मॉ सनू या महारा ावर ल आगमनाचे सूचक मानल े
जाते, याउलट उ र भारतावर पूवकडून वारे वाहू लागणे हे मॉ सनू या ये याचे   
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िच ह समजले जाते. ा पूवकड ल वा  यानंा “परुवयैा” ा नावाने ओळखले जाते. 
उ हा या या झळांनी तापून िनधालेला उ र भारत परुवैयां या शीतल वा  यानंी 
थंडावतो आ ण संपणू वातावरण आनंदमय बनते. पण उ र भारतावर मॉ सनूचा 
पाऊस नेहमीच रम झम व पाचा नसतो. पावसा या या सुरवातीस उ र 
भारतावर “मॉ सनू फ” नावाचा एक कमी दाबाचा प टा बनतो आ ण पावसाळा 
संपेपयत तो तेथे तसाच टकून राहतो. तो थोडा द णेकडे सरकला तर महारा ावर 
तसेच म य देशावर खूप पाऊस पडतो. पण तो प टा जे हा ब  याच उ रेकडे, 
हमालया या पाय यापाशी जाऊन बसतो, ते हा पावसाचा जोर सगळ कडे मंदावतो. 
ा प र थतीला हवामानशा  “मॉ सनू ेक” असे हणतात. मॉ सनू जर असा 

द घ काळ खं डत रा हला तर देशभर पावसाचे माण कमी होते आ ण यातून 
दु काळ  प र थतीह  उ प न होऊ शकते. सामा यतः “मॉ सनू फ”चे एक टोक 
राज थानवर आ ण दसुरे टोक बगंाल या खाड वर असते. अधून मधून बगंाल या 
खाड वर कमी दाबाचे े  िनमाण होते आ ण ते “मॉ सून फ” या माग 
समु कनारा पार क न प मेकडे सरकत जाते. कधी कधी ाची ती ता वाढून 
याचे “ ड ेशन” बनते. “मॉ सनू ड ेशन” या पूव-प म मागावर मुसळधार वृ ी 

होते आ ण न ानंा पूर येतात. पावसा यात कती “मॉ सनू ड ेशन” बनले, यांनी 
कोणता माग आचरला आ ण यांची ती ता कती होती ा सवाचा भाव सबंध 
भारत देशा या पज यमानावर पडतो.  

मॉ सनूचा परतीचा वास स टबर या म यावर सु  होतो आ ण या माग तो 
राज थानपयत गेला होता याच माग पण व  दशेन ेतो माघार  िनघतो. याला 
हा उलट वास पणू करायला पण एकद ड म हना लागतो. (िच -७) 
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िच -७ भारताव न मॉ सनूची माघार 

 

२.५ महारा ाचे पज यमान 

महारा ा या वगेवेग या भागां या मॉ सून या सामा य पज यमानात मोठ  
व वधता आढळते. अरबी समु ाकडून महारा ाकडे येणा  या वा  यांना स ा या 
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उ ुंग पवत रांगा आडवतात. हे वारे ड गरमा यांपयत वर चढतात, थंड होतात, 
यांतील बा पाचे जलात पांतर होते, आ ण तेथे व सबधं कोकणप ट त मुसळधार 

पाऊस कोसळतो. (िच -२) पण मॉ सूनचे ज ेवारे स ा या पवतरांगा ओलांडून 
पुढे द खन या पठारावर येतात यां यात परेुसे बा प उरलेले नसते. यामुळे 
कोकणप ट या पावसा या तुलनेत म य महारा ावर केवळ एक चतुथाश पाऊस 
पडतो. मराठवा यावर येणा  या मॉ सनू या वाहात बा प अजनू कमी झालेले 
असते आ ण पावसाचे माण आणखीच घटते. मा  वदभावर पज यमानाची 
प र थती पु हा सुधारते कारण यात बगंाल या उपसागरावरचे वारे भर घालतात. 

महारा ा या चार हवामानशा ीय उप वभागांचे एकूण सामा य पज यमान सारणी-
३ म ये आ ण महारा ातील काह  िनवडक शहरांचे सामा य पज यमान सारणी-
४ म ये दललेे आहे. ह ली या काळ  कुठेह  अितवृ ी झाली क , ितचा सबंंध 
लगेच हवामान बदलाशी जोड याकडे लोकांचा कल असतो पण तो एक गैरसमजह  
अस याची श यता आहे. कारण भतूकाळातह  महारा ात अनेक वेळा आ ण अनेक 
ठकाणी व मी पाऊस पडलेला आहे. कदािचत लोकांना याची आठवण नसेल 
पण हवामानशा  वभागाने सामा यापे ा खूप अिधक पाऊस पड या या न द  
क न ठेवले या आहेत. (सारणी-५) या ल ात घेणे लाभाचे ठरेल.  

 

सारणी-३ महारा ा या चार हवामानशा ीय उप वभागांचे एकूण सामा य 
पज यमान 

उप वभाग 

पज यमान (िम.मी.) 

वा षक 
मॉ सून 
(जनू-
स टबर) 

मॉ सूनो र 
(ऑ टोबर-
नो हबर) 

हवाळा 
( डसबर-
फे वुार ) 

उ हाळा 
(माच- 
मे) 

कोकण २८३३ २६८३ ११३ ५ ३२ 
म य महारा  ८८७ ७३९ ९६ १० ४२ 
मराठवाडा ८३७ ७०६ ८६ १४ ३१ 
वदभ १०८४ ९५५ ६७ ३२ ३० 
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सारणी-४ महारा ा या काह  िनवडक शहरांचे सामा य पज यमान 

शहर 

पज यमान (िम.मी.) 

जून जुल ै ऑग ट स टबर वा षक 

मुंबई (कुलाबा) ५५२ ७२० ४५१ ३०३ २१२५ 
अलीबाग ५४५ ७१२ ४७० ३१२ २१४२ 
र ािगर  ८९७ ९९२ ७२६ ३०३ ३११८ 
जळगाव १३४ २३२ २०३ ११९ ७७६ 
नािशक ९१ २३४ १३१ १३५ ७०७ 
अहमदनगर १०१ ९२ ९२ १७८ ६०८ 
पुण े ११२ १९१ ११९ १२६ ७१७ 
को हापूर १४६ ३३९ २१३ १२२ १०७३ 
सातारा १७५ २४३ १५४ १५४ ९४४ 
सोलापूर ११९ १३० १३७ १९३ ७५५ 
औरंगाबाद १२६ १६८ १५६ १६३ ७४८ 
उ मानाबाद १४७ १३२ १४४ १७१ ८०९ 
अकोला १४४ २३१ २०० १४२ ८३३ 
अमरावती १३१ २४९ २२३ १६७ ९०७ 
नागपूर १७५ ३०९ २७७ १८६ १११३ 
ग दया १८१ ४१३ ४२१ २०४ १३७५ 
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सारणी-५ महारा ातील उ चांक  २४-तास पज यमाना या ऐितहािसक न द  

उप वभाग ज हा ठकाण दनांक 

२४-तास 

पज यमान 
(िम.मी.) 

कोकण 

मुंबई सांता ू झ २६-७-२००५ ९४४ 

मुंबई कुलाबा ५-७-१९७४ ५७६ 

रायगड ीवधन २६-६-१९६८ ७४२ 

रायगड रोहे १८-६-१८८६ ६३० 

रायगड िभरा २४-७-१९८९ ७१३ 

रायगड माथेरान २४-७-१९२१ ६५७ 

रायगड कजत १८-७-१९५८ ६०५ 

रायगड पेण ७-९-१९७३ ५०० 

र ािगर  दापोली  ३-६-१८८२ ५३५ 

र ािगर  िचपळूण ४-६-१८८२ ५३३ 

िसधंुदगु देवगड १६-६-१९९२ ५३० 

ठाण े ज हार ५-८-१९६८ ५५३ 

अहमदनगर नेवास े ३१-८-१९७४ ४१८ 

म य महारा  

धुळे साकर  २६-७-१८९६ २३६ 

जळगाव जामनेर १-७-१९४१ २९८ 

को हापूर गगनबावडा २४-७-१९८९ ४९९ 

नंदरुबार नवापूर ५-८-१९६८ ३४३ 

नािशक पेठ  २-७-१९४१ ४७४ 

पुण े लोणावळा २३-७-१९८९ ५७८ 
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पुण े खंडाळा १९-७-१९५८ ५१६ 

सांगली िशराळा २६-७-१८९८ २६१ 

सातारा हसवड १८-६-१९६१ ३३० 

सातारा महाबळे र ३०-७-१८९६ ४५८ 

सोलापूर सांगोला २३-९-१९७४ २६४ 

औरंगाबाद औरंगाबाद २-९-१८९१ २४५ 

मराठवाडा 

बीड बीड २४-७-१९८९ ३४६ 

हंगोली हंगोली २७-६-१९६० ३११ 

जालना जालना १-९-१९७७ २१६ 

लातूर अहमदपरू ९-१०-१९६१ १६५ 

उ मानाबाद उ मानाबाद ७-९-१८९५ २४७ 

परभणी परभणी २७-६-१९१४ ४०१ 

अकोला ते हारा १४-९-१९६९ ३९२ 

वदभ 

अमरावती चांदरू रे व े १२-७-१९९४ ४६८ 

अमरावती िचखलदरा १९-८-१८८६ ४३१ 

बुलढाणा बुलढाणा ९-९-१९३० ३३७ 

ग दया पांगर  २५-७-१९३७ ३९५ 

नागपूर उमरेर १४-८-१९५३ ३३० 

वधा हंगणघाट १८-७-१९१३ ३१२ 

वािशम वािशम २६-६-१९१४ ३५५ 
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मॉ सून वषयी बोलायचे झाल ेतर हे हणता येईल क , कोणतेह  दोन मॉ सून सव 
बाबतींत समान नसतात. यां यांत काह  न काह  फरक असतोच. येक वष या 
मॉ सूनचे एक िनराळेपण, एक वैिश य असते. ामुळे मॉ सनूचे पूवानुमान करण े
सोपे नसते.  

अलीकड ल काह  वषा या मॉ सनूचा आपण आढावा घेतला तर हे दसनू येते क ,  
२०११ चा मॉ सनू देशभरात आ ण महारा ातह  सामा य होता. २०१२ म ये 
मॉ सून या एकंदर पावसात -७% इतक  तूट रा हली. पावसाचे माण मराठवा यात 
-३३%, तर म य महारा ात -२५% होते. नंतर २०१३ साली मॉ सूनचा पाऊस सव  
चांगला झाला. वदभात सरासर पे ा +४२%, मराठवा यात +९%, म य महारा ात 
+२१% आ ण कोकणप ट वर +२०% एवढा जा त पाऊस पडला.  

पण २०१४ म ये पु हा एकदा दु काळ  प र थती उ वली. देशभरावर ल मॉ सनूचे 
पज यमान सरासर या -१२% रा हल.े महारा ात मराठवा याला सग यात जा त 
फटका बसला आ ण तेथे पावसाचे माण -४२% इतके कमी होते. पुढे २०१५ साली 
मराठवा यावर पावसाचे माण पु हा -४०% रा हल ेआ ण मराठवा याला लागोपाठ 
दोन वष दु काळाला त ड ाव ेलागले.  

मॉ सून दर वष  न चुकता येतो हे खरे आहे. तो कधी आलाच नाह  असे अजनूपयत 
तर  झालेले नाह . पण मॉ सूनची नैसिगक प रवतनशीलता फार मोठ  आहे हेह  
आपण जाणले पा हज.े  

५० वषा या कंवा याहून द घ कालावधी या िनर णांची सरासर  काढून मॉ सूनचे 
जे एक प तयार होते याला सामा य मॉ सून हणतात. मा  सामा य मॉ सून 
हा एक आदश मॉ सनू न हे. मॉ सून या पा याचे ज ेउपभो े  आहेत यां या 

येका या अपे ा िनरा या असतात. शेतक  यांना पाऊस काह  ठरा वक वेळ  हवा 
असतो. अधून मधून यांना उघड प हवी असते. पण धरणा या पा याचे 
यव थापन करणा  यानंा वाटते क , पाऊस लवकर आ ण धोधो पडावा हणजे 
यांची धरणे भ न जातील आ ण भ व याची िचंता उरणार नाह . शहरातील 

र हवाशांना वाटते क , यां या कामाला जाय या वेळ  पाऊस पडू नये. र त े
पा याने भ  नयेत. मॉ सनू कसाह  असो, यामुळे सग यांचे समाधान झाले असे 
कधीच होत नाह . 
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३   

ऋतुच  
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३.१ ऋतू कसे बनतात 

पृ वी २४ तासांत वतःमधील एका अ ाभोवती एक प र मण पुरे करते, यामुळे 
कोण याह  वळे  पृ वी या अ या भागात दवस असतो तर अ या भागात रा  
असते. मा  या अ ाभोवती पृ वी फरते, तो अ  सरळ नसून झुकलेला आहे. 
या वतुळा मक मागाने पृ वी सयूाभोवती द णा घालत असते या वतुळाशी 

हा अ  २३.५° चा कोन ठेवतो. ामुळे कोण याह  दवशी पृ वीचा काह  भाग 
सूयाकडे कललेला असतो आ ण काह  भाग सयूापासनू िततकाच दरू असतो. 
पृ वी या ुवीय देशात सहा म हने दवस हणज ेउ हाळा आ ण सहा म हने 
रा  हणज े हवाळा अस याचे हे कारण आहे. ाउलट, वषवुवृ ाजवळ ल देशांत 
दवस आ ण रा  हे नेहमीच सुमारे १२-१२ तासांचे असतात अ ण उ हाळा व 
हवाळा असे फारसे िभ न ऋतू नसतात.  

शीत क टबंधांतील देशांत सामा यतः तीनतीन म ह यांचे चार ऋतू असतात 
यांम ये वैिश यपणू अस ेहवामान ययास येते. उ र गोलाधात जनू-ऑग ट 
ा म ह यांत उ हाळा आ ण डसबर-फे ुवार  ा म ह यांत हवाळा कषाने 

जाणवतो. दर यान, माच-म ेम ह यांत “ ंग” आ ण स टबर-नो हबर म ह यांत 
“ऑटम” हे ऋतू असतात. द ण गोलाधात ाउलट होते, हणज ेजून-ऑग ट 
ा म ह यांत हवाळा आ ण डसबर-फे ुवार  ा म ह यांत उ हाळा असतो. ा 

चार ऋतंूचे व प अगद  िभ न असते. अंटोिनयो हवालड  ा युरोपीय 
संगीतकाराने १७२३ साली रचलेली “फोर सीझ स” नावाची सगंीत रचना अजूनह  
लोक य आहे.  

उ ण क टबंधांतील देशांत अशा कारचे चार ऋतू अनुभवास येत नाह त. 
वशेषके न भारतासार या देशात, जेथे मॉ सूनची पज यवृ ी होते, वषा या बारा 
म ह यांची ऋतूनुसार वभागणी िनराळ च असते. आप याकडे माच-म े ा 
म ह यांत उ हाळा, जून-स टबर ा म ह यात पावसाळा आ ण डसबर-फे ुवार  
ा म ह यात हवाळा अस ेतीन मुख ऋतू असतात. ऑ टोबर-नो हबर हा एक 

सं मणाचा कंवा मॉ सूनो र ऋतू मानला जातो.  
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३.२ ऋत ूआ ण उ सव 

भारतीय परंपरेनुसार एका वषाची वभागणी दोन-दोन म ह यां या सहा ऋतंूम ये 
केली गेली आहे. हे सहा ऋतू आहेतः वसतं (चै -वैशाख, माच-म)े, ी म ( ये -
आषाढ, मे-जुल)ै, वषा ( ावण-भा पद, जुल-ैस टबर), शरद (अ न-काितक, 
स टबर-नो हबर), हेमतं (मागशीष-पौष, नो हबर-जानेवार ) आ ण िशिशर (माघ-
फालगुन, जानेवार -माच)  

येथे हे ल ात घेतल ेपा हजे क , सौर दनदिशकेनुसार भारतीय ऋतंू या तारखा 
िनधा रत करता येत नाह त. येक वष  या थो या मागे-पुढे होतात. आप या 
देशातील ब  याचशा सणांचा ऋतंूशी सबंंध आहे. जसे उगाद , बसैाखी, बसंत पंचमी 
हे वसतं ऋततूील सण आहेत. र ा बंधन, ओनम, गणेशो सव वषा ऋतूत, नवरा ी, 
दसरा, दवाळ  शरद ऋतूत, प गल हेमतं ऋतूत, आ ण होळ  िशिशर ऋतूत साजर  
केली जाते.  

यामळेु, होळ नंतर उ हाळा भासायला लागणार, दवाळ  होऊन गेली क , हवाळा 
सु  होणार, अस ेहवामाना वषयीचे ठोकताळे चिलत झाल ेआहेत. पण हे सगळे 
सण दर वष  वेगवगे या तारखांना पडतात आ ण हे ठोकताळे अगद  अचूक आहेत 
असहे  नाह . उ र भारतात होळ  नेहमी धुमधडा यात खेळली जाते, पण एखा ा 
वष  होळ  लवकर आली तर कडा याची थंड  असते, कधी पाऊससु ा पडतो. 
दवाळ चेह  तसेच असते. दवाळ  जर ऑ टोबरम ये आली तर हवाळा अजनू 
दरूच असतो. हणून उ सवां या वेळ  नेहमीचे हवामान लाभले नाह , तर आता 
हवामान बदलले आहे असा िन कष काढण ेबरोबर नाह . 

३.३ न  े

महारा ाचे शतेकर  अनेकदा न ांची भाषा बोलतात. कोण या न ांत शेतीची 
कोणती काम ेकरणे लाभदायक असते ा वषयी यांचे काह  पारंपा रक ठोकताळे 
आहेत. आकाशातल ेकाह  विश  तारकासमूह न  ा नावाने ओळखले जातात. 
न ांची याद  वेदपुराणात दली आहे. सयू आकाशात या द घ वतुळ मागातनू 
मण करताना दसतो या ांितवृ ाचे २७ समान भाग क पले आहेत. यांतील 
येकात येणा  या एकेका तारकापुंजाला न  हणतात. अशी एकूण २७ न  े

आहेत. पावसा यातील प हल े न  हणजे मगृ न , पण यापूव  रो हणी 
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न ातह  पाऊस पडू शकतो. (सारणी-६) हणून शतेक  यांना मगृ न ाची 
आतुरता असते. एकदा मगृाचा पाऊस चागंला झाला क , पेर या यव थत होतात 
अस ेत ेमानतात. वाती हे पावसा यातील शेवटचे न  असते. हे न  येऊन 
गेले क , पावसाळा ख  या अथाने संपला असे मानल ेजाते.  

सारणी-६ पावसा याती न ांची नाव ेआ ण ारंभ दनांक 

मांक न ाचे नाव ारंभ दनांक 

४ रो हणी २५ म े

५ मगृ ७ जून 

६ आ ा २१ जून 

७ पुनवसू (तरणा पाऊस)  ५ जुल ै

८ पु य ( हातारा पाऊस)  १९ जुल ै

९ आ षेा  २ ऑग ट 

१० मघा  १६ ऑग ट 

११ पूवा फा गुनी  ३० ऑग ट 

१२ उ रा फा गुनी (रबीचा पाऊस)   १३ स टबर 

१३ ह त  २६ स टबर 

१४ िच ा १० ऑ टोबर 

१५ वाती  २३ ऑ टोबर 

 

यािशवाय वगेवेग या न ांच ेआपले एक वाहन असते जेसु ा शेतकर  ल ात 
घेत असतात. काह  हवामानशा ांनी पज यमानाची आकडेवार  न ां या 
कालावधीनुसार तयार कर याचे य  केलेले आहेत.4 पण ा वषयावर अिधक 
संशोधन करता ये यासारखे आहे. महारा ातील शेतक  यानंा जर न ांची भाषा 

                                                             
4 De U.S. et al, "Nakshatra based Rainfall Climatology", Mausam, Vol 55, No 2, April 2004. 
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जा त ओळखीची वाटत असेल तर शा ानंीह  ती भाषा वाप न शतेक  यांशी 
जवळ क साधायला काह  हरकत नाह .     

३.४ उ हाळा 

माच-मे ा तीन म ह यांत महारा ात सवसाधारणपणे उ हाळा असतो. मा  काह  
वष  उ हाळा जरा लवकर जाणव ूलागतो तर काह  वष  थोडा उशीरा. कधी कधी 
मे म ह यात अस  अशी उ णता भासत ेतर कधी ती सोसता ये यासारखी असते. 
माच, ए ल आ ण मे ा ित ह  म ह यांत महारा ात बहुतेक जागी सरासर  
कमाल तापमान ३६ ते ३८ °स े या आसपास असते. पण सरासर  कमान तापमान 
माचपासनू मेपयत हळूहळू वाढत जाते.  

ह  सरासर  प र थती असली तर  य  तापमानात दैनं दन चढ-उतार होत 
राहतात. महारा ावर जर प मेकडून वारे वाहात रा हले तर तापमानाची वाढ 
मया दत राहते. अशा कारचे वारे समु ाव न बा प आणतात आ ण अधून मधून 
वळवा या सर  पडतात यामुळे तापमान तातपरुत ेखाली येते. पण वा  यांची दशा 
जर उ रेकडची असली तर तापमानात ल णीय वाढ होते. हे वारे शु क असतात 
आ ण रखरखीत उ हाळा भासू लागतो. असे शु क गरम वारे सतत वाहात रा हल े
आ ण दपुारचे तापमान सामा यापे ा ४-५ °से वाढल े तर हवामानशा ीय 
प रभाषेनुसार उ णतेची लाट आली असे हटले जाते. जे हा एखा ा ठकाणचे 
कमाल तापमान सामा य कमाल तापमानापे ा ६ °से अिधक असते ते हा तेथे 
उ णतेची ती  लाट आ याचे हटल ेजाते. राज थानसार या देशात मा , जेथ े
कमाल तापमान नेहमीच ४० °से या वर असते, तेथे उ णते या लाटेची या या 
करताना काह  िनराळे िनकष वापरले जातात.   

पु यात १८ माच २००४ रोजी अिधकतम तापमान ४०.१ °स ेएवढे न दल ेगेल ेहोते. 
पु याचा माच म ह यासाठ चा अिधकतम तापमानाचा आतापयतचा उ चांक, ४२.८ 
°से, न दला गेला होता तो २९ माच १८९२ रोजी. माच हा हवाळा आ ण उ हाळा 
ांमधील सं मणाचा म हना आहे. माचपासून उ हाळा सु  होत असला तर  ा 

सं मणा या काळात तापमान कधी कधी अचानकपण ेबदल ूशकते हणनू सावध 
असणे चांगल.े माच २०१७ या शेवट या स ाहात अशाच कारे देशा या अनेक 
भागांवर उ षतेची लाट आली होती. महारा ात यावेळ  अकोला आ ण चं परू येथे 
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दपुारचे तापमान ४३ °से तर मालेगाव येथे ४२ °से न दले गेले होते. ह  उ णतेची 
लाट २७ माचपासनू काह  दवस चालली होती.   

वै क तापमान वाढ ची झळ जगाला लागत अस याचे आ ण भ व यात ती वाढत 
जाणार अस याचे शा  पु हा पु हा सांगत असतात. पण महारा ातील वेधशाळातं 
न द या गेले या कमाल तापमाना या न द  हे दशवतात क , १९८० या पूव  
हणजे या काळ  वै क तापमान वाढ फारशी झाललेी न हती, ते हाह  ४७-४८ 

°से या घरात तापमान पोहच याची क येक उदाहरणे आहेत. (सारणी-७) मुंबईचा 
उ चांक १९५२ सालचा आहे, चं परूचा उ चांक १९१२ सालचा, तर औरंगाबादचा 
१९०५ सालचा आहे. 

सारणी-७ महारा ातील उ चांक  कमाल तापमाना या काह  ऐितहािसक न द  

उप वभाग ज हा ठकाण दनांक 
कमाल 
तापमान 
(°से) 

कोकण 

मुंबई सांता ू झ १४-४-१९५२ ४२.२ 

रायगड िभरा २८-४-१९५५ ४५.५ 

र ािगर  र ािगर  २९-३-१९८२ ४०.६ 

िसधंुदगु वगुरले १६-४-१९५६ ४०.० 

ठाण े डहाणू १९-४-१९५५ ४०.६ 

म य महारा  

अहमदनगर अहमदनगर ११-५-१९६७ ४३.९ 

जळगाव जळगाव २८-५-१९८९ ४८.४ 

को हापूर को हापूर ९-५-१९८८ ४२.३ 

नंदरुबार नंदरुबार १९-५-१९५५ ४६.१ 

नािशक मालेगाव २३-५-१९१६ ४६.७ 

पुण े बारामती ९-५-१९८८ ४३.८ 

सांगली सांगली १४-४-१९७३ ४३.० 
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सातारा सातारा ९-५-१९८८ ४१.४ 

सातारा महाबळे र २१-४-१९७६ ३७.६ 

सोलापूर जेऊर २८-५-१९८९ ४६.६ 

मराठवाडा 

औरंगाबाद औरंगाबाद २५-५-१९०५ ४५.६ 

बीड बीड ५-५-१९८३ ४८.५ 

उ मानाबाद उ मानाबाद ३१-५-१९९४ ४५.१ 

परभणी परभणी १०-५-१९८८ ४६.५ 

वदभ 

अकोला अकोला २२-५-१९४७ ४७.८ 

अमरावती अमरावती ६-५-१९८८ ४८.३ 

बुलढाणा बुलढाणा २६-५-१९६९ ४३.३ 

चं पूर चं पूर १६-५-१९१२ ४८.३ 

गडिचरोली िसर चा १०-५-१९७३ ४८.२ 

ग दया ग दया ३०-५-१९८८ ४७.३ 

नागपूर नागपूर २६-५-१९५४ ४७.८ 

वधा वधा १७-५-१९८९ ४८.४ 

यवतमाळ पुसद ८-४-१९९० ४९.९ 

 

राज थानसार या वाळवंटासमान देशात तापमान ४९-५० °स ेपयतसु ा पोहोचते, 
पण तेथे उ माघातामुळे ाणहानी झा याचे आपण कधी ऐकत नाह . महारा ात 
आप याकडे एवढ  बकट थती उ वत नसली तर ह  तेथील लोकां या 
जीवनशैलीपासनू आप याला पु कळ िशक यासारखे आहे. उ णते या लाटेपासनू 
वतःचा बचाव करणे गरजचेे असते, नाह तर श रराला उ माघात होऊ शकतो. 

पुरेस ेपाणी कंवा शीत पयेे पीत राहणे, घराबाहेर पडताना डो यावर टोपी घालणे, 
उ हात छ ीखाली राहणे असे सोप ेसावधिगर चे उपाय करता येतात.       
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उ हाळा तर दर वष  येणारच आहे आ ण यावेळ  उ णता भासणारच. पण उ हाळा 
सुस  करणे ब  याच माणात आप या हाती आहे.  

३.५ पावसाळा 

सग या ऋतूंपैक  सवािधक सुखद आ ण सुदंर ऋतू हणज ेमॉ सूनचा ऋतू कंवा 
पावसाळा. मॉ सनूचे व ततृ वणन खंड-२ म ये केलेलेच आहे. महारा ा या 
पावसा याचे विैश य हे आहे क , तो पूण चार म ह यांचा असतो. उ रेकड ल 
रा यात मॉ सनू जनू या अखेर स दाखल होतो आ ण स टबर या सरुवातीस तो 
परतू लागतो. हणज े तेथील पावसाळा फार तर दोनच म ह यांचा असतो. 
राज थानात तर पावसा याचा कालावधी याहूनह  कमी असतो. 

महारा ात ऑ टोबर म हना एक सं मणाचा म हना असतो. मॉ सून जर 
महारा ावर रगाळला तर ऑ टोबरचे हवामान चांगले राहते. पण मॉ सून जर 
लवकर परतला तर ऑ टोबरम ये तापमान बरेच वाढते आ ण जणू उ हाळा पु हा 
एकदा आला अस ेवाटू लागते. ाला “ऑ टोबर ह ट” असे नाव पडल ेआहे.  

महारा ा या पज यमानाचे दसुरे एक विैश य असे आहे क , स टबर म ह यात 
आ ण ऑ टोबर या सु वातीस पाऊस पडायची चागंली श यता असते. द ण 
महारा ातील सोलापरू आ ण आसपास या ज ात ह  श यता अिधक असते. 
ावेळचा पाऊस बाजर सार या रबी पकांसाठ  लाभदायक असतो.   

३.६ हवाळा 

जून म ह यापासनू मा माने सबंध देश यापणारा नैऋ य मॉ सून स टबर या 
सु वातीस उलट दशेने हळूहळू माघार घेऊ लागतो. ऑ टोबर म ह यात राहतो 
तो द ण भारतावरचा आ ण ामु याने तािमळ नाडूवरचा ईशा य मॉ सून. आ ण 
मग हवाळा येतो. सयूाची करणे ितरकस पडू लागतात, दवस लहान होत जातो, 
अंधार लवकर पडू लागतो, आ ण हवाळा जवळ आ याची चाहूल लागते.   

पृ वी या वषवुवृ ावर सूय वषभर तळपत असतो अ ण तेथे हवाळा असा ऋतू 
नसतोच. उ ण क टबंधात सामा यपणे फ  हलक  थंड  पडते. पण जसजस े
उ केरडे जाव ेतसतसा हवाळा अिधक कषाने जाणव ूलागतो. य  उ र ुवावर 
तर हवाळा हणज ेसलग सहा म ह यांची एक रा . आप या देशाचा बहुतांश भाग 
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उ ण क टबंधात आहे. हणून यूरोप आ ण अमे रकेसारखी कडा याची थंड  
आप याकडे कधीच पडत नाह . केरळ आ ण तािमळ नाडू ा द णी रा यातं 
तापमान थोडेसे उतरत ेएवढेच. महारा ात आ ण इतर अनेक रा यातं सुदंर गुलाबी 
थंड  अनुभवायला िमळते. ख  या अथाने थंड  पडते ती फ  उ र भारतावर.  

घटलेले तापमान, थंड वारे, हमवृ ी, पाऊस आ ण धुके ह  सव एक  आली क , 
कमालीची थंड  जाणवते आ ण देशाचा बराच मोठा भाग थंड या लाटे या 
वळ यात येतो. पण ा शीत लहर ंचा खरा उगम भारतापासून खूप दरूवर 

“मे डटरेिनयन सी” हणजे भूम य समु ावर होतो. तेथील वातावरणात अधून 
मधून कमी दाबाची े े िनमाण होत राहतात. ह  कमी दाबाची े  ेहळू हळू पूव 
दशेकडे सरकत जाऊन ३-४ दवसांत तेथपासून भारतापयत येऊन पोहोचतात. 
कधी कधी ती वादळांसारखे ती  व प धारण करतात. वातावरणातील ा विश  
कार या हालचालींना “वे टन ड टब स” अथात प मी य यय अस े नाव 

िमळाले आहे, कारण ह  कमी दाबाची े  े प मेकडून हणजे इराण, 
अफगा ण तान, पा क तान हे देश पार क न का मीरम ये दाखल होतात. येथे 
मा  हमालय पवत आ ण ितबेटचे पठार यांना आडवतात आ ण यांना उ रेकडचा 
माग पतकरावा लागतो. पण ांपैक  काह  प मी य यय हमालया या 
पाय याशी असले या देशाव न आपली आगेकूच पढेु चाल ू ठेवतात. अशा 
प र थतीत प मी य ययाचे च ाकार वारे उ रेकडची कोरड  थंड हवा आ ण 
अरबी समु ावरची दमट गरम हवा ानंा एक  आणतात.  

वातावरणाची बा प आ मसात कर याची मता मया दत असते आ ण ती 
तापमानानुसार कमी होत जाते. तापमान जर फारच उतरले तर हवेतील बा पाचे 
जल बदूंत कवा हम बदूंत पांतर होते, ढग बनतात, आ ण वृ ी होते. प मी 
य ययांबरोबर ज म-ूका मीर, हमाचल देश आ ण उ राखंड ा रा यावर जी 
हमवृ ी हमखास होते ती ाच येमुळे.  

प मी य यय जे हा ती  असतो ते हा याचा भाव द णकेडे महारा ापयत 
पोहचतो. नािशक आ ण या या आसपास या भागात पहाटेचे तापमान घटते. 
हवामानशा ीय प रभाषेनुसार कमान तापमान जर सामा यापे ा ४ °स ेने उतरले 
तर मग थंड ची लाट आली अस े हटल ेजाते. कमान तापमान जर सरासर हून ६ 
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°स ेने खाली आले तर ह  थंड ची ती  लाट आहे अस े हटले जाते. शीत लहर 
अथवा थंड ची लाट बहुदा का मीर या आ ण हमाचल या द  याखो  यात सु  होऊन 
द णेकडे आ ण पूवकडे पसरत जाते.  

९-११ जानेवार  २०१७ या दर यान महारा ात अशीच एक थंड ची लाट येऊन 
गेली. यावळे  पु याचे कमान तापमान ७ °से पयत, नािशकचे ६ °स ेआ ण 
नागपूरच े५ °स ेपयत खाली उतरल ेहोते. 

सारणी-८ म ये महारा ातील वधेशाळांत न दलेले नीचांक  कमान तापमानाचे 
आकडे आ ण यांचे दनांक दलेले आहेत. यावर नजर फेरली तर हे दसनू येईल 
क , महारा ात हवा याचे तापमान १-३ °से पयत उतर याची कती तर  उदाहरण े
आहेत. मालगेाव येथे १ फे वुार  १९२९ रोजी कमान तापमान शू याखाली ०.६ °से 
गेलेले होते. मुंबईकरांनीसु ा २२ जानेवार  १९६२ ला ७.४ °से तापमानाचा गारवा 
अनुभव घेतला होता. नेहमी उ ण आ ण दमट हवामान असले या कोकणातदेखील 
१०-११ °से इतके कमी तापमान रा हलले ेआहे.   

सारणी-८ महारा ातील नीचांक  कमान तापमाना या काह  ऐितहािसक न द  

उप वभाग ज हा ठकाण दनांक 
कमान 

तापमान 
(°से) 

कोकण 

मुंबई सांता ू झ २२-१-१९६२ ७.४ 

रायगड िभरा २८-१-१९७३ ६.३ 

र ािगर  र ािगर  २-१-१९९१ ११.५ 

िसधंुदगु वगुरले ३०-१२-१९५४ १०.६ 

ठाण े डहाणू ८-१-१९४५ ८.३ 

म य महारा  

अहमदनगर अहमदनगर ७-१-१९४५ २.२ 

जळगाव जळगाव ३-१२-१९३७ १.७ 

को हापूर को हापूर २८-१२-१९६८ ८.६ 
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नंदरुबार नंदरुबार १४-२-१९७२ ७.३ 

नािशक मालेगाव १-२-१९२९ -०.६ 

पुण े पुण े १७-१-१९३५ १.७ 

सांगली सांगली १०-१२-१९७० ६.५ 

सातारा सातारा २-१-१९९१ ४.८ 

सातारा महाबळे र १-२-१९४२ ३.९ 

सोलापूर जेऊर २-१-१९९१ ३.२ 

मराठवाडा 

औरंगाबाद िचकलठाणा १-१-१९६८ १.२ 

बीड बीड १७-१-१९६८ ४.० 

उ मानाबाद उ मानाबाद १४-११-१९८३ ८.४ 

परभणी परभणी ८-१-१९४५ ४.४ 

वदभ 

अकोला अकोला ९-२-१८८७ २.२ 

अमरावती अमरावती ९-२-१८८७ ५.० 

बुलढाणा बुलढाणा ११-२-१९५० ४.४ 

चं पूर चं पूर १०-१-१८९९ २.८ 

गडिचरोली िसर चा २३-१२-१८८४ ४.७ 

ग दया ग दया २९-१२-१९६८ ६.५ 

नागपूर नागपूर ७-१-१९३७ ३.९ 

वधा वधा ८-१-१९८६ ७.० 

यवतमाळ यवतमाळ ३०-१-१९८० ३.० 
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४ 

कृ षहवामान 
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१.१ शेतीसाठ  अनुकूल हवामान 

येक पकासाठ  अनुकूल अस ेएक हवामान असते. या या चांग या वाढ साठ  
यो य अशी जमीनह  असावी लागते. कोण या देशात कोणते पीक काढायचे कंवा 
कोण या फळबागा लावाय या ाचे भारतीय शतेक  यांना परंपरागत ान आहे. 
पण मागील एकदोन शतकांत हवामानशा , कृषी व ान आ ण मदृा व ान ा 
सग यांची मोठ  गती झाली आ ण याबरोबर भारतीय शतेीला लाभदायक ठरेल 
अशी व ततृ आ ण अिधकृत आकडेवार  उपल ध झाली.  

१९८५ साली भारता या िनयोजन मंडळाने असा िनणय घेतला क , देशातील व वध 
देशांची भौगोिलक रचना, यांची हवामानाची वैिश ये, जिमनीचा कार, 

पारंपा रक शेतीची प त, ाकृितक ससंाधनांची उपल धता, िसचंनाची सोय, अशा 
सव गो ी ल ात घेऊन भारताचे कृ षहवामान वभाग आखल ेजावते. यानुसार 
केले या अ यासानंतर देशाचे १५ कृ षहवामान वभागात वभाजन केले गेले.    
पण भारतासार या मो या देशात येक लहान देशाची काह  विैश ये आहेत 
जी वचारात यायला पा हजते हे जाणनू नंतर १९८९ साली भारतीय कृषी संशोधन 
प रषदे या व माने भारताचे १२७ कृ षहवामान े ांत वग करण कर यात आल.े5   

अशा कारे वै ािनक प तीने केले या कृ षहवामान े ां या वग करणाचे अनेक 
लाभ आहेत. एक तर देशातील व वध देश कोण या प ती या शेतीसाठ  कंवा 
फलो पादनासाठ  अनूकूल आहेत हे याव न सहज ल ात येते आ ण तेथे कोण या 
कार या वकास योजनांची गरज आहे हेह  ठरवता येते. दसुरे हे क , एखा ा 
देशात अपारंपा रक प तीची शतेी सु  करायची असली तर याआधी तो देश 
या कृ षहवामान े ात मोडतो तेथे हे श य होईल का हे जाणनू घेता येते. 

तसेच, पकां या आ ण फळां या नवीन जाती वाप न उ पादन वाढवायचा य  
करायचा असेल तर यां यासाठ  यो य अशी प र थती या कृ षहवामान े ात 
लाभेल का हेह  लगेच कळते. जिमनीचा सुयो य वापर कर यासाठ ह  हे वग करण 
कामी येते. 

 

                                                             
5 भारत हवामानशा  वभाग, web page http://www.imdagrimet.gov.in/node/3535 
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४.२ महारा ातील कृ षहवामान े े  

भारत देशा या १२७ कृ षहवामान े ांना AZ1 ते AZ127 असे मांक दले गेले 
आहेत. ा १२७ े ांपकै  A90 ते AZ98 ा मांकांची कृ षहवामान े  ेमहारा ात 
मोडतात.6 ह  ९ े  ेखालील माण ेआहेत.  

AZ90 भरपूर पज यमानाचा द ण कोकणाचा कनार  देश 

AZ91 भरपूर पज यमानाचा उ र कोकणाचा कनार  देश  

AZ92 घाटमा याचा देश 

AZ93 घाटमा या या पूवकड ल उताराचा सं मण देश  

AZ94 प म महारा ा या पठाराचा सं मण देश  

AZ95 अपु  या आ ण अिनयिमत पज यमानाचा प म महारा ाचा देश 

AZ96 िनयिमत पज यमानाचा आ ण ामु याने खर प पकांचा म य महारा ाचा 
पठार  देश 

AZ97 म यम पज यमानाचा म यवत  वदभाचा देश 

AZ98 अिधक पज यमानाचा पूव वदभाचा देश 

महारा ाचे मुख भौगोिलक वैिश य हणजे उंच स ा  पवतांची रांग, अथात 
प म घाट. ह  पवतांची रांग उ र-द ण आहे. ती महारा ा या कनारप ट ला 
समांतर आहे. ित या पवूकडे पठार आहे. महारा ा या हवामानावर ितचा फार मोठा 
भाव आहे. ामुळे महारा ातील ९ पैक  ६ कृ षहवामान े  े उ र-द ण 

प यां या व पाची आहेत. (िच -८) 

 

                                                             
6 कृषी वभाग, महारा  शासन, web page http://mahaagri.gov.in/CropWeather/AgroClimaticZone.html 
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िच -८ महारा ाची कृ षहवामान े  े

    
 
महारा ातील येक कृ षहवामान े ाची अिधक मा हती सारणी-९ म ये दललेी 
आहे. ा े ां या सीमा ाकृितक व पा या आहेत. या हवामानशा ीय 
उप वभागां या, शासक य वभागां या कंवा ज ां या सीमांशी काह  अशंी 
िमळ या-जुळ या अस या तर  यां यांत पु कळ फरक आहेत. यामुळे ा 
को कांतील बर च मा हती ढोबळ व पाची आहे हे ल ात याव.े    
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सारणी-९ महारा  रा यातील कृ षहवामान े  े

 

े  
मांक 

समा व  
ज हे 

एकूण 
े फळ 
(लाख 
हे टर) 

शेतजमीन 
े फळ 
(लाख 
हे टर) 

वा षक पज यमान तापमान मुख पके 

AZ90 संपूण 
र ािगर  व 
िसंधुदगु. 
जांभाची 
जमीन. 

१३.२ ३.५ मुबलक पाऊस, 
सुमारे ३००० 
िम.मी. 

२० °से हून 
अिधक, मे 
सवािधक 
उ ण 
म हना 

भातशेती ४० %, रागी, 
वर , आंबा, नारळ, काजू 

AZ91 संपूण ठाणे 
व रायगड. 
बन-
जांभाची 
जमीन. 

१६.६ ४.७ मुबलक पाऊस, 
सुमारे २५०० 
िम.मी. 
जुलै सवािधक 
पावसाचा म हना 

२२ ते ३० 
°से 

वन े  ३२%, भात, वर , 
उडद, तरू 

AZ92 नािशक, 
अहमदनगर, 
पुणे, 
सातारा, 
को हापुर व 
िसंधुदगुचे 
१०००-२००० 
मी. उंचीचे 
भाग. 

- - ३००० ते ६००० 
िम.मी. 

हवा यात 
तापमान 
१३ °से 
पयत 
उतरते. 
उ हा यात 
४० °से हून 
कमी. 

वन े  २५%, भातशेती, 
रागी, आंबा 

AZ93 नािशक, 
पुणे, 
सातारा, 
सांगली व 
को हापूरचे 
काह  भाग. 

०.१ - ७०० ते २५०० 
िम.मी. 

१४ ते ३५ 
°से या 
दर यान. 

खर प धा ये. 

AZ94 धुळे, 
नािशक, 
अहमदनगर, 
पुणे, 
सातारा, 
सांगली व 
को हापूरचे 
काह  भाग. 

१७.९ ८.९ ७०० ते १२०० 
िम.मी. 

५ ते ४० 
°से या 
दर यान 

खर प धा ये. 
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AZ95 धुळे, 
नािशक, 
अहमदनगर, 
पुणे, 
सातारा, 
सांगली, 
सोलापूर 
ज ांचे 
बहुतेक 
भाग. 

७३.२ ५३.० अवषण त देश, 
७५० िम.मी.हून 
कमी. 

तापमान 
४१ °से 
या वर 

जाते. 

खर प आ ण रबी 
हंगामात शेती. बाजर , 
वार , शगदाणा. 

AZ96 संपूण लातूर 
व बुलढाणा. 
जळगाव, 
धुळे, 
सोलापूर, 
औरंगाबाद, 
जालना, 
बीड, 
उ मानाबाद, 
परभणी, 
नादेंड, 
अकोला, 
अमरावती, 
यवतमाळचे 
काह  भाग. 

७५.० ६७.८ ७०० ते ९०० 
िम.मी. 

२१ ते ४१ 
°से या 
दर यान 

वन े  ९.९ %, मु यतः 
खर प पके, वार  ३३%, 
कापूस २२%. 

AZ97 संपूण वधा. 
नागपूर,  
यवतमाळ, 
चं पूर, 

औरंगाबाद, 

जालना, 
परभणी व  
नादेंडचे  
काह  भाग. 

४९.९ ३५.७ ११०० िम.मी. १६ ते ३८ 
°से या 
दर यान. 

कापूस, वार , तरू 

AZ98 संपूण 
भंडारा व 
गडिचरोली. 
चं पूर व  
नागपूरचे  
काह  भाग. 

३२.७ १०.८ ९५० ते १२५० 
िम.मी. पूवकड या 
भागात १७०० 
िम.मी. 

१५ ते ३७ 
°से या 
दर यान. 

वन े  ५०%, 
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४.३ महारा ातील शेती आ ण फलो पादन 

महारा ातील शेतीचा वषय िनघाला क , िनर  आकाशाकडे टक लावून कोर या 
जिमनीवर बसले या हतबल महारा ीय शतेक  याची ितमा डो यांपढेु उभी केली 
जाते. अथात हे खरे आहे क , महारा ातील शेतकर  पावसा या आ ण हवामाना या 
लहर पणाने नेहमीच त झालेला आहे आ ण महारा ा या शेतीवर दु काळाचे 
सावट वषानुवष रा हललेे आहे. शतेकर  वगेवेग या सम यांचा सामना कर त आल े
आहेत आ ण अिलकड या काळात या यांना अस  झाले या आपण पाहत 
आहोत. दु काळ आ ण वपर त हवामाना वषयीची चचा तुत पु तकातील पुढ ल 
दोन खंडांत केली जाईल. पण नैरा या या वातावरणात आशचेा करण हा आहे क , 
अनेक पकां या आ ण फळां या उ पादना या बाबतीत महारा  रा य देशात आ ण 
जगातसु ा आघाड वर आहे. महारा ा या शेतीकडे एका सकारा मक कोनातून 
पा हल ेजाव े ा उ ेशाने खालील मा हती तुत केली आहे.7    

वार   

भारतात वार चे सवािधक उ पादन महारा  रा यात होत ेआ ण कनाटक रा याचा 
दसुरा मांक लागतो. वष २०१३-१४ म ये भारतात वार या लागवड खाली ५.८२ 
दशल  हे टर जमीन होती आ ण उ पादन ५.३९ दशल  मे.टन झाले होते. 
देशातील उ पादना या ४२% उ पादन, हणजे २.२७ दशल  मे.टन, महारा ात 
झाल ेहोते. देशातील वार  लागवड खालची िन मी जमीन, हणज े२.८६ दशल  
हे टर, महारा ात होती.   

एके काळ  गर ब माणसांचे अ न समजली जाणार  वार ची भाकर  आता 
ीमंतां या सतुंिलत आहाराचा एक सा वक भाग हणनू मह वाची ठरली आहे. 
वार चे वैिश य हे क , अगद  कमी पा यातसु ा ितच ेपीक चांगले वाढते. हणनू 

महारा ात वार  हे रबी हंगामातले पारंपा रक पीक आहे. महारा ातनू मॉ सून 
साधारणपण ेऑ टोबर या म यावर परत जातो, पण जिमनीत जे काह  पाणी 

                                                             
7 Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India, 2015, Agricultural Statistics at a Glance 
2014, Oxford University Press, 452 pp.  
Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India, 2016, Horticultural Statistics at a Glance 
2015, Oxford University Press, 437 pp. 
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मुरलेल ेराहते तेव यावर वार चे रबी पीक िनघू शकते. खर प हंगामातसु ा या 
भागात पुरेसा पाऊस पडत नाह  तेथे वार  लावली जाते.  

महारा ात रबी वार चे सवािधक उ पादन अहमदनगर आ ण सोलापूर ज ांत 
होते. यानंतर म य महारा ाचे आ ण मराठवा याचे इतर ज हे येतात.    

सोयाबीन   

पारंपा रक पकां या तुलनेत सोयाबीन खूपच नवीन आहे. सोयाबीनची प हली 
ओळख भारतीय शतेक  यांना १९७० या समुारास झाली. सोयाबीनम ये िथनांचे 
माण भरपूर अस यामुळे याचा वेगवेग या खा  पदाथात वापर केला जाऊ 

लागला. तसेच तेल बयाणे हणून ते तेल उ पादनासाठ ह  उपयोगी ठरले. यामुळे 
सोयाबीन भारतीय जनतेत आ ण शतेक  यांम ये लगेच लोक य झाले आ ण 
सोयाबीनची शतेी फार वाढली. स या भारतात म य देश रा याचा सोयाबीन 
उतपादनात प हला मांक लागतो आ ण या या पाठोपाठ महारा  येतो. २०१३-
१४ म ये महारा ात सोयाबीन लागवड खालचे े  ३.९२ दशल  हे टर होते, तर 
उ पादन ४.७९ दशल  मे.टन झाले होते. हे े  देशा या ३२%, आ ण उ पादन 
देशभरा या ४०% होते.   

सोयाबीनचे पीक खर प आ ण रबी ा दो ह  हंगामात घेता येते. वा षक पज यमान 
७०० ते १००० िम.मी. असणारे देश सोयाबीन या लागवड साठ  यो य मानल े
जातात. मॉ सनू या सु वाती या सर ंकडून १००-१२० िम.मी. पाऊस िमळा यावर 
सोयाबीनची पेरणी केली जाते. पण १५ जुलनंैतर पेरणी के यास उ पादन घट याची 
श यता राहते. साधारणपणे तीन म ह यांत पीक तयार होते. रबी हंगामाची परेणी 
नो हबर या सु वातीस करतात पण रबी पीक तयार हायला जा त दवस 
लागतात. सोयाबीनच े उ हाळ  पीकह  काढता येते. यासाठ  जानेवार या 
शेवट शेवट  परेणी केली जाते. सोयाबीनचे वैिश य हे क , या या मळुांम ये न  
थर करण होत अस यामुळे याची न ाची गरज ते बहुतांशी वतःच भागवते. 

महारा ात काह  ठकाणी कपाशी आ ण तुर बरोबर सोयाबीन हे आतंरपीक हणनूह  
घेतले जाते, जे शेतक  यां या फाय ाचे ठरते.  
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खर प हंगामात अनुकूल हवामानामळेु सोयाबीनची लागवड वदभातील अमरावती 
वभागात आ ण मराठवा यातील लातूर वभागात ामु याने होते. म य 
महारा ातील काह  ज ांतह  सोयाबीनची शेती ब  यापैक  केली जाते.   

ा  

ा  उ पादना या बाबतीत भारतातील सव रा यात महारा  थम थानी आहे. 
दसुरा मांक कनाटक रा याचा लागतो. वष २०१४-१५ म ये भारतात एकूण 
८८,००० हे टर े  ा  लागवड खाली होते, यातील ५७,००० हे टर े  एक या 
महारा  रा यात होते. या वष  भारतात एकूण ा  उ पादन २४.५ ल  मे.टन 
झाल ेहोते यातील १९ ल  मे.टन उ पादन महारा ात झाले होते.  

महारा ातील ा  लागवड खालचे सवािधक े , सुमारे १४,००० हे टर, नािशक 
ज ात आहे. तेथील ा े यां या उ म गुणव ेसाठ  सु िस  आहेत आ ण 
यांची िनयातह  मो या माणात होते.  

ा ासाठ  उ ण आ ण कोरडे हवामान लाभदायक असते. हणून ा  लागवड साठ  
कमी पावसाचा देश आ ण पा याचा िनचरा करणार  जमीन िनवडली जाते. अशी 
नैसिगक प र थती नािशक ज ात उपल ध अस यामुळे तेथे ा ाची लागवड 
मो या माणावर केले जाते. ा वलेी तशा नाजुक असतात आ ण हवामानातील 
चढउतारांना या वशेषेक न संवेदनशील अस यामुळे यांची वशेष काळजी यावी 
लागते. ा वेलीनंा पाणी फारसे लागत नाह , पण ए ल आ ण ऑ टोबर या 
छाटणीनंतर पाणी देऊन जिमनीत ओलावा टकवनू ठेवण ेफायदेशीर असते.   

वेलींना फुले ये या या वेळ  तसेच फलधारणे या वेळ , हणजे अंदाज ेऑ टोबर 
आ ण माचम ये, जर जा त पाऊस पडला कंवा हवामान बरेच दवस दमट रा हल े
तर पकावर कड  आ ण रोगांचा ादभुाव होऊ शकतो. तसेच हवा यात, हणज े
डसबर आ ण जानेवार  म ह यात, कमान तापमान जर खूप खाली गेल ेतर त े
पकाला अपायकारक ठ  शकते. ा म ह यांत उ र भारतावर ल वातावरणात 
प मी य यय उ वतात आ ण कधी कधी यांचा भाव महारा ापयत पोहोचतो. 
मग कमान तापमान खूप उतरते. म य महारा ात कमान तापमाना या अनेक 
नीचांक  न द  भूतकाळात झाले या आहेत आ ण नािशक ज ात तर तापमान 
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शू याखालीह  गे याची ऐितहािसक न द आहे. अशा वेळ  ा बागेत साचलेला 
पालापाचोळा जाळून उ णता िनमाण क न ा पकाचा बचाव करता येतो.  

कांदा 

लोकां या रोज या आहारात कां ाचा भरपूर वापर होत अस याने भाजीपाला 
पकांम ये कांदा सवात मह वाचा आहे. वष २०१४-१५ म ये भारतात कां ा या 
लागवड खालचे े  ११.८ ल  हे टर होते, तर देशभराचे कांदा उ पादन १८९.२ 
ल  मे.टन एवढे होत.े इतर सव रा यांपे ा महारा  कां ा या बाबतीत आघाड वर 
आहे. दसु  या व ितस  या मांकांवर अनु मे कनाटक आ ण म य देश रा ये 
येतात. २०१४-१५ साली महारा ात ४.६ ल  हे टर जमीन कांदा लागवड खाली 
होती आ ण रा यात कां ाचे उ पादन ५६.५ ल  मे.टन झाल ेहोते.  

महारा ात सव  कां ाची लागवड केली जाते. पण म य महारा ात आ ण 
वशेषके न नािशक ज ात ती फार मो या माणात होते. महारा  रा यातील 
एकूण कांदा उ पादना या ३७% कांदा एक या नािशक ज ात पकतो.  

कां ासाठ  थंड हवामान लाभदायक असते. म य महारा ात उ हाळा बेताचा 
अस यामळेु तेथ े हवा यात आ ण उ हा यातदेखील कांदा लावता येतो. कां ासाठ  
ज यातून चांगला िनचरा होईल अशी भसुभुशीत जमीन िनवडली जाते. कांदा 
लागवड नंतर ३-४ म ह यांत काढणीसाठ  तयार होतो. हणून कुठेकुठे रबी आ ण 
खर प हंगामां या दर यान ितसरे पीकसु ा घेतल ेजाते. लागवड नंतर १-२ म हने 
थंड हवामान चांगले असते पण यानंतर तापमान वाढले तर याचा फायदा होतो.  

केळ   

केळे एक सामा य माणसाला सहज परवडणारे असे फळ आहे. २०१३-१४ साली 
भारतात केळ या लागवड खाली ८.८ ल  हे टर े  होते आ ण एकूण उ पादन 
३० ल  मे.टन झाल ेहोते. महारा  रा यासाठ  हे आकडे अनु मे ८३,००० हे टर 
आ ण ४.८३ ल  मे.टन एवढे होते. देशा या केळ  उ पादनात तािमळ नाडू व 
गुजरातनंतर महारा ाचा ितसरा मांक लागतो. महारा ातनू केळ ची िनयात मो या 
माणात होत असते.  
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केळ ला उ ण आ ण दमट हवामान चांगल ेमानवते. हवा यातील कमान तापमान 
१२ °स े या खाली उतरण ेआ ण उ हा यातील कमाल तापमान ४० °से या वर 
जाण े पकासाठ  अपायकारक ठ  शकते. महारा ातले िन मे केळ  उ पादन 
जळगाव ज ात होते. जळगाव ज ाचे तापमान तसे केळ साठ  आदश नसल े
तर  तेथील सपुीक जमीन, िसंचनाची उपल धता आ ण उ र भारतातील 
बाजारपेठेशी दळणवळणाची सु वधा ा गो ी फाय ा या ठरतात.       

केळ ची लागवड ामु याने जनू-जुलै म ह यात केली जात असली तर  इतर 
हंगामातह  ती केली जाते. मा  यासाठ  पा याची उपल धता असण ेमह वाचे 
आहे, कारण केळ ला भरपरू पाणी लागते. उ हा यात दर आठव याला आ ण 
हवा यात दर पंधरव याला पाणी ावे लागते. थोड या पा याचा काटकसर ने 
वापर हावा हणनू ठबक िसंचनाचे योग केले जात आहेत. केळ चे पीक तयार 
हायला साधारणपण े १७-१८ म ह यांचा काळ जावा लागतो आ ण याची खूप 
काळजी यावी लागते.    

अ य पके आ ण फळे 

आंबा हा फळांचा राजा आहे अस े हटल ेजाते. भारतात आं याचे सवािधक उ पादन 
उ र देशात होते आ ण तेथील लोक यांचा दशहर  आंबा पसतं करतात. 
महारा ात मा  र ािगर या हापूस आं याला सवािधक मानाचे थान आहे. दर 
वष  प हला हापसू आंबा बाजारात कधी येईल ाची लोक आतुरतेने वाट बघत 
असतात. तर पण दर वष  कोकणप ट वर ल हवामानात काह  न काह  वपर त 
घड यामुळे हापूस आं या या उ पादनावर प रणाम झा याचे आ ण याची कंमत 
आवा याबाहेर जात अस याचे दसनू येते.          

भारतात म याचा वापर व वध कारणांसाठ  वाढत चालला आहे आ ण याचा लाभ 
महारा ातील शेतक  यानंी घेतला पा हजे. कारण हे क , म या या लागवड साठ  
अ यंत कमी पाणी लागते. हणनू महारा ातील दु काळ वण आ ण अिनयिमत 
पज यमाना या े ांत म याची लागवड वाढव यावर अव य वचार हायला हवा.  

सं या या उ पादनात पजंाब आ ण म य देशनंतर महारा  ितस  या मांकावर 
आहे. नागपरूची सं ी तर व यात आहेत. तर सु ा सं या या बागांना काह  न 
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काह  अडचणींना त ड ावे लागत आले आहे, उदाहरणाथ, गारपीट, अितवृ ी कंवा 
अवळे  पडलेला पाऊस, यांचा उ पादनावर वपर त प रणाम होतो.  

ऊस हे फार मह वाचे नगद  पीक आहे. पण याची वषभर काळजी यावी लागते, 
याची चांगली मशागत करावी लागते आ ण याला मु य हणज ेवषभर पाणी 
ाव े लागते. यामुळे महारा ात उसाचे उ पादन चांगल े असल े तर  ते थम 
मांकावर ल उ र देशापे ा पु कळ कमी आहे.   

कापसा या उ पादना या बाबतीत गुजरातनंतर महारा ाचा भारतात दसुरा मांक 
लागतो. लागवड चे े  समुारे ४० लाख हे टर आहे आ ण ते ामु याने वदभातील 
यवतमाळ आ ण अकोला ज ात आहे. तथेे कपाशीला लागणार  काळ  कसदार 
जमीन उपल ध आहे आ ण हवामानह  सामा यतः अनुकूल राहते. तर  मॉ सून या 
मागे-पुढे हो यामळेु कापसाची उ पादकता कमी होऊ शकते. 
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५ 

दु काळ 
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५.१ दु काळाची या या 

वपर त पज यमान हे दु काळाचे मुख कारण असले तर  ते याचे एकमेव कारण 
नाह . भारताचा इितहास सांगतो क , देशावर इं जांची राजवट असताना वारंवार 
दु काळ पडायचे. १८९९ आ ण १९१८ सालचे दु काळ तर इतके भयानक होते क , 
यांत हजारो, कदािचत लाखो, लोकांना भकेुने आ ण तहानेने याकुळ होऊन ाण 

सोडावा लागला होता. या वष  पावसाचे माण िन तच कमी रा हल ेहोते. पण 
इतक  मोठ  मनु यहानी झाली होती ती दु काळपी डतां या यथांकडे परक  
रा यक यानी ल  न द यामुळे. याला “ ेट इं डयन फॅिमन” नाव िमळाले होते 
तशा कारचे दु काळ पडण ेभारताला वातं य िमळा यानंतर बदं झाल ेआहे.   

हवामानशा  दु काळाची या या करतात ती फ  पज यमाना या आक यां या 
आधारावर. मॉ सनूचे हणजे जनू-स टबर म ह यांचे पज यमान जर सामा या या 
७५% रा हल ेतर दु काळ पडला असे हटले जाते. ते जर सामा यापे ा ७५ त े
५०% कमी रा हले तर याला म यम कारचा दु काळ हणतात. जर सामा यापे ा 
५०% एवढाह  पाऊस पडला नाह , तर याला ती  दु काळ हणतात. वर ल 
या या ज हा, उप वभाग कंवा रा य तरावर लागू होतात. पण सबंध 
देशासाठ या या या िनरा या आहेत. सबंध देशासाठ चे मॉ सून या 
पज यमानाचे वग करण असे केल ेजातेः   

अपरुा पाऊस – द घ अवधी सरासर या ९०% हून कमी 
सामा यापे ा कमी पाऊस – सरासर या ९० ते ९६% 

सामा य पाऊस – सरासर या ९६ ते १०४%  

सामा यापे ा जा त पाऊस – सरासर या १०४ ते ११०% 

अिधक पाऊस – सरासर या ११० %हून अिधक 

काह  देशात वारंवार दु काळ पडत अस याचे दसून येते. जर एका द घ 
कालावधीत २०% वष दु काळ पडला असेल, हणज े५ वषात एकदा, तर या 
देशाला दु काळ वण हटले जाते. जर द घ कालावधीत ४०% वष दु काळ पडला 

असले, हणजे ५ वषात दोनदा, तर या देशाला नेहमीचा दु काळ त देश 
हटले जाते. 
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५.२ महारा ातील दु काळ 

महारा ा या पज यमानाचे व ेषण केल ेतर अनेक गो ी समोर येतात. १९४१-
१९४२, १९५१-१९५२, १९७१-१९७२ आ ण १९८४-१९८५-१९८६-१९८७ ह  वष 
महारा ाला अनावृ ीमळेु अ यंत वाईट गेली होती. या काळात रा यातील फार 
मोठे े  दु काळ त होते आ ण रा यातील अनेक ज ांना लागोपाठ दोन कंवा 
तीन वष दु काळाचा सामना करावा लागला होता. पु हा २०१४ आ ण २०१५ म ये 
महारा ात सलग दोन वष प र थती गंभीर होती.  

महारा ातील ४ हवामानशा ीय उप वभागांपकै  कोकणात दु काळ विचत पडतो. 
पण तो कधीच पडत नाह  असे मा  नाह . मंुबईम येह  १९४१ साली दु काळ पडला 
होता. म य महारा ातील पणुे, अहमदनगर, सोलापरू, आ ण सातारा ज हे 
दु काळ वण आहेत. मराठवा यात दु काळाची वारंवा रता आ ण ती ता अिधक 
आहे पण वदभात ती यापे ा कमी आहे. पण हेह  ल ात घेतले पा हज ेक , 
एखा ा वष  एकूण रा याला सामा य पज यमान लाभल े तर  रा यात काह  
दु काळ  ज हे राहतातच.  

जर केवळ हवामानशा ीय िनकष लावनू दु काळ पडला आहे क  नाह  हे ठरवायचे 
असले तर मग स टबर या अखेर पयत थांबून पावसा या न द ंचे व ेषण पणू 
करावे लागेल. पण वा तवात तोपयत थांबता येत नाह  कारण दु काळ  प र थती 
अ य व पात आधीच दसू लागते. मॉ सूनचा पाऊस यो य माणात न पडण,े 
धरणातील पा याचा साठा आव यकतेपे ा कमी असणे, आ ण शेती या येतील 
मह वा या ट यांवर पकांची पा याची गरज भागवता न येण,े ह  दु काळ  
प र थती उ व याची ल ण ेअसतात.  

महारा ात जथेे २-३ वष लागोपाठ दु काळ पडतात तेथे शेतक  यानंी एका दु काळाचे 
प रणाम आधीच भोगलेले असतात आ ण यांची आणखी एक वष दु काळाचा 
सामना करायची मता खूप कमी झालेली असते. एका दु काळानंतर पु हा येणारा 
दु काळ अिधक ती  भासतो, मग पावसाचे आकडे काह ह  सांगोत. 

अनेक वष  दु काळ  प र थती अशामुळे िनमाण होते क , मॉ सूनचे एकूण 
पज यमान सामा याएवढे असल ेतर  पाऊस नको ते हा पडतो कंवा पकांना तो 
आव यक असतो ते हा तो यांना िमळत नाह . जथे ेिसचंनाची यव था आहे तेथ े
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याचा यो य वेळ  वापर क न संकट टाळता येते. पण जेथे िसंचनाचे पाणी 
उपल ध नाह  तेथे हवामानाशी जुळते घेऊन काह  माणात पके वाचवता येतात. 
पण एकएक म हना जर कोरडा जाऊ लागला तर मग नाइलाज होतो. दु काळावर 
मात कर यासाठ  केवळ हवामाना या घटकां या न द  क न भागणार नाह . 
अपे त हवामान जाणून घेणेह  मह वाचे आहे हणजे यानुसार काह  उपाय 
करता येतील. कोर या आ ण उ ण हवते तग ध न राहणा  या पकांची आ ण 
जातींची िनवड करणे आ ण अशा नवीन जाती वकिसत करण ेहा एक दरूगामी 

उपाय होऊ शकतो. 

५.३ दु काळाचे िनर ण 

अशा काह  थो याच नैसिगक आपदा आहेत यांचे पूवानुमान करता येते. 
उदाहरणाथ, उ ण क टबंधात िनमाण होणा  या सागर  च वाती वादळांचे पूवानुमान 
आता ५-६ दवस आधी यश वीपणे करता येऊ लागल ेआहे. पण अनेक नैसिगक 
संकटे अचानकपणे येऊन ठेपतात. भूकंप कुठे आ ण कधी होईल आ ण याची 
ती ता कती असेल ाची तर कसलीह  पवूक पना िमळत नाह .  

ाला दु काळ मा  एक अपवाद आहे. दु काळ अचानकपणे पडत नाह . तो हळूहळू 
येतो. तो आप या आगमनाची चाहूल लागू देत नाह . प र थती लवकरच बदलेल 
अशी आशा मनात बाळगून लोक आपले िन याचे जीवन जगत राहतात. पण 

य ात ती आशा खोट  ठरते. वाट पाहता पाहता दवस िनघून जातात आ ण 
शेवट  दु काळाचे भयानक स य डो यांपुढे उभ ेराहते. यामुळे दु काळावर िनरंतर 
ल  ठेवणे अ यंत आव यक आहे.8  

कृ षहवामानशा  वभागा या संकेत थळावर शेतक  यांसाठ  मह वाची मा हती 
िनयिमतपणे दली जात असते. पावसाचे माण, हवतेील आ ता, तापमान, 
जिमनीचा ओलसरपणा आ ण शु कता सूचकांक ा वषयीचे आकडे शेतीची काम े
हाती घेताना फार उपयु  ठ  शकतात. दर मंगळवार  आ ण गु वार  शेतक  यानंी 
चिलत हवामाना या संदभात काय कराव े ा वषयी हवामानशा  आ ण कृ षत  

एक पणे स ला देत असतात. शेतक  यांना ह  मा हती एस.एम.एस. संदेशां ारा 
यां या मोबाइल फोनवरह  िमळू शकते. भारतातील ल ावधी शेतकर  ा योजनेचा 

                                                             
8भारत हवामानशा  िनभाग, पुणे, web page http://www.imdpune.gov.in/hydrology/Drought_Monitoring.html 
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लाभ घेत आहेत आ ण ज ेशेतकर  अजून ित यात सहभागी झालेल ेनाह त यांनीह  
आपले नाव न दवायला हव.े        

५.४ कृ म पाऊस 

पुरातन काळापासनू मानवाने िनसगाकडे दोन िभ न कोनातून बिघतल ेआहे. 
एक कडे, परमे राने िनमाण केले या सृ ीलाच देव व दान क न ितला पजूनीय 
मानले गेले आहे, आ ण दसुर कडे िनसगावर मात कर याची आकां ा बाळगली 
गेली आहे. मागील काह  शतकातं मानवाने जी वल ण गती केली आहे ती 
नैसिगक यांना आप या वाथासाठ  आ ण लाभासाठ  राबवूनच. पण ा 
बाबतीत िनसग सहनशील आ ण माशील आहे. केवळ जिमनीतच नाह , तर 
समु ात आ ण वातावरणातदेखील आप याला पेरणी करायची मुभा आहे आ ण 
मनु य ज ेकाह  पेरतो याचीच तो कापणी करतो आ ण याचे याला फळ िमळते.  

व ान आ ण तं ाना या वतमान अव थेत पृ वी या वातावरणात मो या 
माणावर कसलीह  ढवळाढवळ करणे अश य आहे, कारण यासाठ  लागणार  
चंड श  आप याकडे नाह . ामुळे कमी दाबाचे प टे येथून तेथे हलवणे कंवा 

वा  यांची दशा बदलणे, हे अजून तर  आप या आवा याबाहेरचे आहे. गे या प नास 
वषात केले या योगांना ज ेथोडेफार यश िमळाले आहे ते फ  चार यांपरुते 
मया दत आहेः ढगांना पाऊस पाड यास उ े जत करणे, धुके वरळ करणे, संभा य 
गार पट चे पावसात पांतर करण,े आ ण च  वादळांची वनाश मता कमी करणे. 
हे सव य  ढगांशी संबंिधत आहेत आ ण यांत एकाच समान प तीचा अवलंब 
केला गेला आहे जला “ लाउड सी डंग” अथवा मघे-बीजारोपण असे नाव पडल े
आहे.    

ा े ातील प हल े संशोधन अमे रकेतील डॉ. व से ट शेफर आ ण यां या 
सहयोगी शा ानंी यू यॉक येथील जनरल इले क योगशाळेत १९४६ म ये 
केल ेआ ण य  वातावरणात याची चाचणी यानंतर लवकरच घेतली गेली. 
१९५४-५५ या सुमारास अमे रकेला अनेक च  वादळांचा जबरद त तडाखा बसला 
होता. अशा च  वादळांचा जोर कृ म र या कमी कर यासाठ  १९६० साली 
अमे रकन ना वक दला या नेतृ वाखाली “ ॉजे ट टॉम यूर ” नामक एक 
मह वाकां ी क प हाती घेतला गेला. ा योगाम ये च  वादळां या ढगां या 
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वरती जाऊन यांवर िसल हर आयोडाइडची फवारणी कर यात येई. ह रकेन यूला  
(१९६३) आ ण ह रकेन डेबी (१९६९) ह  दोन वादळे शम व यात ा योगांना 
काह से यश िमळाले, पण ते ववादा पद होते. एकंदरपणे पाहता हा क प यश वी 
ठरला नाह  आ ण १९८० साली तो बंद कर यात आला. 

धुके वरळ कर याचे तसेच ढगांमधून होणा  या गार पट चा मळुातच नायनाट 
कर याचे काह  योग केवळ थािनक पातळ वर झालेल ेआहेत. परंतु कृ म पाऊस 
पाड याचे य  भारतास हत ब  याच देशांत केले गेल ेआहेत आ ण अजून सु  
आहेत. येथ े ामु याने ल ात घे याजोगी बाब ह  आहे क , िनर  वातावरणात 
ढग िनमाण करता येत नाह त, तर उपल ध असले या ढगांनाच अिधक जोरदार 
वषाव कर यास ु  कर याचा य  केवळ करता येतो.  

कृ म पावसामागच े व ान समजनू घेणे फारस ेअवघड नाह . जमधून एखादे 
थंडगार पये आपण बाहेर काढतो आ ण पे यात ओततो ते हा पे यावर लगेच 
पा याचे थब जमतात. तसेच पहाटे या वेळ , वशेषतः हवा यात, गवतावर आ ण 
पानां-फुलांवर दव पडते. ाचे कारण हे आहे क , वातावरणाची बा प धारण 
कर याची मता तापमानावर अवलबंनू असते आ ण तापमान कमी झाल ेक , 
हवेतील वा प जल पात बाहेर फेकले जाते. अशाच कारे वातावरणात ढग बनतात. 
मा  येक ढगामधून पाऊस पडत नाह . ढग हा एक हवेत तरंगणा  या जल बदूंचा 
संचय असतो आ ण ढगाचे आकारमान आ ण याची वाढ ा जल बदूंवर अवलबंून 
असतात. वातावरणातील बा पाचे जल बदूंत पांतर हो यासाठ  सू म क णकांची 
गरज असते, कारण अशा क णकांभोवतीच जलाचे वे न बनू शकते. ा क णका 
ह या तेव या सं येत उपल ध नस या तर जल बदूंची िनिमती पुरेशी होत नाह , 
ढगाची वाढ होऊ शकत नाह  आ ण पाऊस पडत नाह . वातावरणात व वध कारचे 
ढग वगेवगे या उंचीवर असतात. यांतील काह  ढगांचीच पाऊस दे याची पा ता 
असते. असे यो य ढग हुडकून काढणे आ ण यांना बीजारोपणा ारे मो या सं येने 
जल बदूंची िनिमती कर यास ो सा हत करणे हे कृ म पावसा या योगामागील 
त व आहे.      

मेघ-बीजारोपणा या दोन मखु प ती आहेत. उ ण क टबधंातील ढगां या 
बीजारोपणासाठ  सो डयम लोराइड हणजे िमठाचा वापर केला जातो. ढगां या 
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तळाशी िमठाची फवारणी वमानातनू केली जाते. अनेक योगांत सरळ जिमनीव न 
फवारणी केली जाते कंवा दवाळ त उडवतात तशी लहान रॉकेटसु ा वापर यात 
येतात. पण शीत क टबंधातील ढगांचे तापमान शू य °से या खाली जात 
अस यामळेु यां या बीजारोपणासाठ  िसल हर आयोडाइडचा वापर केला जातो 
यामुळे बफाचे सू म फ टक बन यास मदत होते. ांचेच पढेु पावसात पातंर 

होते. िसल हर आयोडाइडची फवारणी वमानातूनच करावी लागते आ ण ती ढगां या 
तळाशी नाह  तर मा यावर केली जाते. 

कृ म पावसाचे योग मघे-पज य व ानावर आधारभतू असले पा हजेत. उप ह 
आ ण रेडार ां यासार या आधुिनक साधनांचा वापर क न बीजारोपणासाठ  यो य 
अस ेढग िनवडले गेल ेपा हजेत. तसेच बीजारोपणानंतर ा ढगांच ेपुढे काय झाल े
ाचा मागोवा घेतला गेला पा हज.े हणजे कृ म पावसा या योगातनू काय 

सा य झाले आ ण जो पाऊस पडला तो खरोखर या योगांमुळे पडला क , योग 
केला नसता तर  तो वाभा वकपणे पडला असता का, ाचे शा ीय मू यमापन 
हायला पा हज.े कृ म पावसा या योगांची सफलता आजमाव यासाठ  एक 
काटेकोर यं णा उभारणे अ यंत ज र चे असते. पु कळ योगांत अशी यं णा नसते 
आ ण कुठे तर  पाऊस पडला कंवा एखा ा त याची पातळ  थोड  वाढली तर 
योग सफल झाला असे मानल ेजाते.  

कृ म पावसा या सदंभात नैितक, राजनैितक, सामा जक आ ण याियक असे 
अनेक  उ व याची संभावना आहे, यांवर आताच वचार होण ेआव यक आहे. 
उदाहरणाथ, पृ वी या वातावरणावर मालक  ह क कोणाचा आहे? मॉ सूनचा वाह 
या रा यात थम येतो यावर या रा याचा अिधकार आहे का? कृ म 

पावसा या योगांमुळे कोणाचे नुकसान झाल ेतर याची जबाबदार  कोण घेणार? 
ा प र थतीत, भारतातील कृ म पावसा या योगां वषयी एक रा ीय धोरण 

ठरव याची आ ण यासबंंधी कायदा कर याची गरज आहे.  

पण एक मा  न क  क , फ  दु काळ पड यानंतर कृ म पावसाची गरज भासावी 
आ ण इतर वष  या वषयी वसराव ेहे बरोबर नाह . ते तहान लाग यावर वह र 
खण यासारखे आहे. कृ म पाऊस हणजे एक दु काळ िनवारणाचे साधन नाह . 
याचे योग एखा ा वष , एखाद-दसु  या ठकाणी, केवळ एक दु काळ  काम हणनू 
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न हे, तर िनयिमतपणे, प तशीरपण ेआ ण मो या माणावर आयो जत करण े
अग याचे आहे जणेेक न यांचा लाभ घेता येईल.  

५.५ दु काळाचा सामना  

भारताला १९४७ साली वातं य िमळाले ते हापासनू आतापयत भारताची लोकसं या 
चार पट ने वाढली, पण भारताचे धा य उ पादन पाच पट ने वाढले, हा एक 
चम कारच हटला पा हज.े तर  हा काह  दैवी चम कार नाह . शतेकर , कृ षशा  
आ ण हवामानशा  ानंी एकजुट ने आ ण सात याने केले या य ांमुळे हा 
चम कार घडला आहे. आज आप या जनते या अ न वषयक गरजा पणूपण े
भागव या जात आहेत, आप याकडे धा याचा मुबलक साठा आहे आ ण आपण 
इतर देशांना धा य िनयात क  शकतो अशी स याची सुखद प र थती आहे. 

तर सु ा भारतीय शतेी अजनूह  मॉ सनू या पावसावर मो या माणात अवलंबनू 
आहे हेह  खरे आहे. मॉ सनू या आगमनात थोडासा वलबं झाला क , शेतीचे 
वेळाप क बघड याची िचंता होऊ लागते. परे या के यानंतर पावसात लांबचा खंड 
पडला क , पु हा परे या करायचे संकट उभ ेराहते. कापणीचा समय आला असताना 
अितवृ ी झाली तर पकांचे अतोनात नुकसान होते आ ण शेतक  यानंी केलेली 
सगळ  मेहनत वाया जाते.  

दर वष या मॉ सनूची वाटचाल आप या गरजे माणेच कंवा इ छेनुसार हावी 
अशी अपे ा करणे यथ आहे. मॉ सून या पावसाशी जुळवून घेण ेहाच एक पयाय  
आप या हाती असतो. हणनू मॉ सून या पावसाचा पुरेपूर उपयोग क न घेण े
आ ण वपर त मॉ सनूवर मात करण ेहे आजसु ा अ यंत गरजेचे आहे. यासाठ  
मॉ सूनची या समजनू घेण ेमह वाच ेआहे. “व णराजा सला”, “बळ राजा 
िनराश”, “महारा ावर िनसगाचा कोप”, अशा कारचे मथळे ह ली सार मा यमात 
दले जातात. ितकूल हवामानाला िनसगाचा कोप समजून यापढेु हतबल होणे हे 
आज या युगातील वै ािनक वचारधारेशी अगद  वसगंत आहे. शेतक  यांम ये ज े
नैरा य पसरत आहे ते वळे च दरू करायचे य  करायला पा हजे.  
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६ 

जल संसाधन े
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६.१ पावसा या पा याचा सु  वापर 

हा एक वरोधाभास हणायचा क , महारा ात या देशांत दु काळ पडतो तेथे 
अधूनमधून अितवृ ीह  होते. जे हा सामा यापे ा १२५% अिधक पाऊस पडतो ते हा 
पूर प र थती िनमाण होऊ शकते. म य महारा , मराठवाडा आ ण वदभ 
उप वभागांचे अनेक वषाचे पज यमान बिघतल ेतर कोण याह  वष  अितवृ ीची 
संभावना सामा यपण े१५% आहे. दु काळ  देशात एखा ा वष  अितवृ ी झाली 
तर पावसाची मागील ुट  भ न िनघते आ ण पज यमानाची द घकालीन सामा य 
मा ा होती तेव यावर परतते.    

पावसा या या चार म ह यांत पाऊस पडत असला तर  लोकांना पाणी वषभर 
लागते. खर प हंगामातील पके पावसा या पा यावर काढली जातात, पण अनेक 
पकांना इतर म ह यांतह  पाणी ाव ेलागते. अनेक कार या उ ोगांना आ ण  
वीजिनिमती करणा  या क पांना वषभर पा याची आव यकता असते. हणनू 
पाऊस पडत असताना जतके पाणी साठवता येईल तेवढे साठवून ते नंतर 
गरजे माणे वापर यात सु ता असते. ासाठ  उंच ड गरां या प रसरात यो य 
जागा िनवडून तेथे घरण े बांधली जातात आ ण वाहून जाणारे पावसाच े पाणी 
अडवल ेजाते. महारा ा या पज यमाना या प रवनतशीलतेवर जल संधारण हाच 
एक उपाय आहे.   

६.२ न ा आ ण घरणे 

महारा ात थो याच न ा अशा आहेत या प मेकडे वाहतात, उदाहरणाथ 
दमणगंगा, वतैणा, उ हास, सा व ी, इ याद , आ ण बाक या न ा पूववा ह या 
आहेत. यामुळे महारा ात न ांचे आ ण यां या उपन ांचे व ततृ जाळे आहे. 
महारा ा या मुख न ा आ ण यां या काह  उपन ा आहेतः गोदावर  (वारणा, 
वरा, पणूा, पणेगंगा, दधुना), तापी (िगरणा, पणूा), कृ णा (कोयना, पंचगंगा, 

वे णा), िभमा (इं ायणी, मुळा, मठुा, सीना, कुकड , पवना, नीरा). व वध न ां या 
खो  यांची या ी आ ण यांना लाभणारे सामा य वा षक पज यमान ा वषयीची 
मा हती सारणी-१० म ये दली आहे. 
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सारणी-१० महारा ातील मुख खोर  आ ण यांचे पज यमान 

खोरे ज हे 

वा षक 
पज यमान 
(िम.मी.) 

तापी 

धुळे, जळगाव, नंदरूबार, 
नािशक, बुलढाणा, 
अकोला, अमरावती, 
नािशक 

७९७ 

कृ णा 
सातारा, सांगली, 
को हापूर 

१४४२ 

िभमा 

रायगड, अहमदनगर, 
पुणे, सोलापूर, सांगली, 
सातारा, बीड, 
उ मानाबाद 

९३२ 

गोदावर  

नािशक, अहमदनगर, 
औरंगाबाद, परभणी, 
नांदेड, बीड, बलुढाणा 

८०१ 

गोदावर  चं पूर १२९० 

मं जरा नांदेड, बीड, उ मानाबाद ७९१ 

पेणगंगा 

हंगोली, बलुढाणा, 
अकोला, अमरावती, 
यवतमाळ, वधा, नागपूर, 
चं पूर, वािशम 

९९२ 

वैणगंगा 
नागपूर, भंडारा, ग दया, 
चं पूर  

१२७५ 
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सारणी-११ म ये महारा ातील काह  धरणांची मा हती दली आहे.9 खडकवासला हे 
महारा ातील सवात जुने धरण आहे याचे बांधकाम १८६९-१८७९ ा कालखंडात 
केल ेगेले होते. आजसु ा पणुे शहराला तेथून पाणीपुरवठा होतो.  

भंडारदरा आ ण भाटघर ह  धरणेह  इं ज राजवट त बांधली गेलेली आहेत. 
अहमदनगर ज ातील भंडारदरा धरणह  इं ज राजवट त १९१० त े १९२६ या 
काळात बांधल ेगेले. याचे मळूचे नाव व सन डॅम होते आ ण या या जलाशयाला 
आथर लके हणत. हे एक नयनर य पयटन थळ आहे. याच सुमारास पुण े
ज ातील भोर गावाजवळचे भाटघर धरण वेलवंड  नद वर उभारले गेले आ ण 
१९२८ साली याचे बाधंकाम पूण झाल.े याचे मूळचे नाव लॉइड डॅम होते.  

को हापूरचे राजष  शाहू महाराज ांनी आप या सं थाना या िनधीतून एक धरण 
उभारले होते याला राधानगर  धरण हणतात. भोगावती नद वर ल हे धरण 
आजह  पाणीपुरव यासाठ  आ ण वीजिनिमतीसाठ  वापरले जात आहे. 
वतं य ा ीनंतर या काळात बांधलेले कोयना धरण हे महारा ातीलच न हे तर 

सबंध भारतातील मो या घरणांपैक  एक आहे. १९५४ साली याचे बांधकाम पुरे 
झाल े होते. िसंचन आ ण वाजिनिमती ह  याची दहेुर  उ े आहेत. कोयना 
धरणाचा व तीण जलाशय िशवसागर ा नावाने ओळखला जातो.  

अलीकड या काळात बांधले या मो या धरणात औरंगाबाद ज ातील जायकवाड  
येथील गोदावर  नद वर या धरणाचा समावेश होतो. हे संपणू मातीचे आहे आ ण 
वीजिनिमतीसाठ  याचा वापर केला जातो. उजनी धरण हेह  अलीकडे बांधलेले 
धरण आहे. या या जलाशयाला यशवतंसागर नाव दले गेले आहे. ाची चंड 
जल मता अस यामळेु म यो ोगासाठ ह  याचा उपयोग होतो. भंडारा 
ज ातील इ टयाडोह येथे गादवी नद वर बांधलेले धरण िसंचन आ ण 
वीजिनिमतीक रता वापरल ेजात आहे.     

 

 

 

 

                                                             
9 Wikipedia web page https://mr.wikipedia.org/wiki/महारा ातील धरण े
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सारणी-११ महारा ातील काह  धरण े

धरण नद  ज हा 

बांधकाम 
पूण 

झा याचे 
वष 

उंची 
(मीटर) 

पाणीसाठा 
मता 

(दशल  
घनमीटर) 

े फळ 
(चौरस 
क.मी.) 

ओिलता-
खालील 

े  
(हे टर) 

खडकवासला मुठा पुण े १८७९ ३३ ८६ १५ १४८० 

भंडारदरा वरा अहमदनगर १९२६ ८२ ३१३ १६ १५५५ 

भाटघर वेलवडं  पुण े १९२८ ५८ ६७१ ३२ - 

राधानगर  भोगावती को हापूर १९५४ ३८ २३७ १८ १७२० 

कोयना कोयना सातारा १९६४ १०३ २९८१ ८९२ १२१०० 

गंगापूर गोदावर  नािशक १९६५ ४४ २१५८ २२ २२८६ 

जायकवाड  गोदावर  औरंगाबाद १९७३ ४१ २९०९ ३५० ३५००० 

धोम कृ णा सातारा १९७७ ६२ ३८२ २५ २५०० 

उजनी िभमा सोलापूर १९८० ५६ १५१७ ३५७ ५०००० 

इ टयाडोह गाडवी भंडारा १९८१ ३० २८९ ४६ ७८०० 

पच 
तोतलाडोह 

पच नागपूर १९८५ ४५ २३० २५ - 

     

६.३ पा याचे िनयोजन 

पा याचा येक थब आपण वाचवला पा हजे असे पु हापु हा बोलले जात असल े
तर  असे त व ान कंवा धोरण आचरणात आणणे सोपे नाह . जल पुनभरणासाठ  
य  करण े हताच ेआहे हे खरे आहे. तस े य  होतह  आहेत आ ण या दशनेे 

मो या माणावर जनजागतृीह  केली जात आहे. पण जल पनुभरणाला मयादा 
आहेत. काह  ठकाणी तर यासाठ  जागा अपुर  असते कंवा मळु च नसते. आ ण 
एखा ा वष  पाऊस अगद  कमी पडला कंवा लागोपाठ दसु  या वष ह  पाऊस पडला 
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नाह  तर पाणी साठवता येत नाह  आ ण भूजलाची पातळ  वाढत नाह , हणजे 
मूळ सम येचे समाधान िनघत नाह .  

धरणात साठवले या पा याचे िनयोजन हे एक अवघड आ ण गुंतागंुतीचे काम 
असते. आप या बचत खा यात भ व यात अचानक उ वणा  या गरजा 
भागव यासाठ  पुरेशी र कम जमा क न ठेवायची कंवा उ ाचे कोणी पा हल ेआहे 
अस े हणून खा यात असेल ती र कम उधळून टाकायची हे खातेधारकाने ठरवायचे 
असते. तशाच कारे भ व यातील पावसा या तुटव या या वेळ  कामी येईल इतका 
साठा धरणात राहू ायचा क , ता कािलक गरज भागवायला तो वाप न टाकायचा 
हा िनणय धरण बंधकांना रोज यारोज यावा लागतो.  

बहुतेक मोठ  धरणे वीजिनिमतीसाठ , िसंचनासाठ  कंवा दो ह  उ े सा य 
हावीत हणनू उभारली जातात. यािशवाय यांचा परू िनयं णासाठ ह  उपयोग 
होतो. काह  छोटे बधंारे िसंचनाचे पाणी शतेीला उपल ध क न दे यासाठ  बांधल े
जातात. तर सु ा मॉ सूनचा पाऊस अनेकदा पेचात टाकणार  प र थती िनमाण 
करतो. पावसाळा सु  झा यावर धरण ेभ  ायची क , शेती या कामासाठ  पाणी 
खाली वाहू ायचे हा एक  असतो. धरण पूण भर यानंतर पाऊस सु च रा हला 
तर पाणी सोडायचे का हाह  एक  असतो, कारण असे केल ेतर खाली परू 
प र थती िनमाण होते आ ण उभी पके पा यात बुडतात. आ ण समजा, धरण 
पूण भ  दले नाह  पण नंतर पाऊस पडलाच नाह , तर ती एक मोठ  चूक ठ  
शकते. 

अस े सव मह वाचे िनणय घे यासाठ  हवामाना या व सनीय पूवानुमानांची 
आव यकता आहे यांवर बंधकांना अवलबंनू राहता येईल.  
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७ 

वपर त हवामान 
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७.१ वादळ  मघे 

आपण आकाशाकडे सहज बिघतल ेतर ते संपणूपण ेिनर  अस याचे आप याला  
विचतच दसेल. बहुतेक वेळ  आकाशात कोण या न कोण या कारचे काह  ढग 

असतातच. सामा यपण े दसणारे ढग “ यु युलस” ा कारचे असतात. (िच -
९) त ेकापसा या ढगासारखे कंवा कॉली लावर या भाजीसारखे दसतात. यांचा 
रंग पांढरा कंवा भुरा असतो. जे हा आकाश व छ िनळे असते ते हा पांढरे 
यु युलस ढग या िन या पा भूमीवर खुलून दसतात. “ ॅटस” हणजे थर 
कंवा तर. ा नावाचे ढग एखा ा पांढ  या चादर सारखे दसतात. आप याभोवती 
जे हा आपण धुके पडललेे पाहतो, ते हा य ात तो जिमनीवर उतरलेला एक 

ॅटस ढग असतो. हे ढग व ततृ पण पातळ असतात. “िसरस” कारच ेढग 
नाजुक कुर या केसांसारखे कंवा पसांसारखे दसतात. बहुदा ते पांढरे आ ण वरळ 
असतात. यां यातून पाऊस पडत नाह . “िन बस” कारचे ढग दाट आ ण भु  या 
रंगाचे असतात आ ण ते पाऊस देतात.   

आकाशात दसणारे हे वेगवेगळे ढग वगेवगे या उंचीवर असतात. जिमनीपासून ६ 
क.मी. कंवा याहून अिधक उंचीवर असले या ढगांना वरचे ढग, २ ते ६ क.मी. 
उंचीवर ल ढगांना म यम ढग आ ण २ क.मी.हून कमी उंची या ढगांना खालचे 
ढग हणतात. वरचे ढग म यम आ ण खाल या ढगांपे ा थंड असतात. यांचे 
तापमान शू य °से या खाली गे यामुळे यां यात पा या या थबाऐवजी हमकण 
असतात. िसरस कारचे ढग वर या ढगांत मोडतात. आकाशाकडे िनरखून पा हल े
तर ते सवात उंच दसतात.  

म यम ढग पांढरे कंवा भु  या रंगाचे असतात. यांना “आ टो” हे नाव जोडल े
जाते. उदाहरणाथ, म यम उंची या  यु युलस ढगाला “आ टो यु युलस” 

हणतात. तसेच म यम उंची या ॅटस ढगाला “आ टो ॅटस” हणतात. 
आप या देशावर ल मॉ सूनचे ढग ाच कारचे असतात. जे हा यु युलस ढग 
एका थरासारखे बनतात ते हा यांना “ ॅटो यु युलस” हणतात.   

आकाशातील बहुतेक ढग वनाशकार  नसतात. वपर त हवामानाचा कंवा संकटाचा 
संकेत देणारा एकमेव ढग हणज े“ यु युलोिन बस”. हा एक अ पकाळ टकणारा 
पण व वंस करणारा ढग आहे. तो सु वातीस एका यु युलस ढगासारखा असतो 
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पण काह  िमिनटातच तो एखा ा उंच मनो  यासारखा वाढतो. याचा तळ 
जिमनीव न १-२ क.मी. असला तर  याचे वरचे टोक १२-१३ क.मी. पयत कंवा 
याहूनह  वरपयत पोहचते. यु युलोिन बस ढग इतका दाट असतो क , तो 

सूय काश प रवितत करतो आ ण हणनू तो दु न पांढरा शु  दसतो. पण 
या या अगद  खाली असले या य ला तो काळाकु ट दसतो आ ण आभाळ 

अगद  भ न आ यासारखे वाटते.    

 

िच -९ ढगांचे कार 

यु युलोिन बस हा एक वादळ  मेघ असतो. तो जर जवळ असेल तर यातून 
मेघगजना ऐकू येते आ ण यातील वजचेा लखलखाट आकाशात दरूपयत दसतो. 
जिमनीवर वीज कोसळते ती ाच ढगातून, हणून तो ओळखायला आपण िशकल े
पा हज.े यु युलोिन बस ढगाचा जीवनकाल केवळ अ या ते एक तासाचाच असते. 
पण तेव यात तो मुसळधार पाऊस देतो आ ण जिमनीवर कधी कधी वादळ  वाराह  
वाहतो. शहरात र यांव न पाणी वाहू लागते, झाडे पडतात, आ ण खे यातं पकांचे 
नुकसान होते.  
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७.२ वीज कोसळणे 

वादळ  मेघाशी िनकटचे नाते असते ते वजे या लखलखाटाचे. आधी आकाशात 
वीज चमकताना दसते आ ण थो या वेळानंतर गडगडाट ऐकू येतो. ाचे कारण 
हणजे काशा या गती या तुलनेने वनी या वाहाची गती अ यंत कमी असते. 

वीज चमक यानंतर कती उिशराने गडगडाट झाला ाचे प तशीरपण ेमोजमाप 
केल ेतर वादळ  मेघ आपण आहोत तेथून कती दरू आहे ाचा अदंाज बांधता 
येतो. हा उशीर जतका कमी िततका वादळ  मेघ आप या जवळ आहे असे समजनू 
वतः या बचावासाठ  उपाय करणे अितशय मह वाच ेअसते.  

वादळ  मघेा या िशरोभागी घन व ुत भार जमतो तर या या तळाशी ऋण व ुत 
भार जमा होतो. हवचेी व ु वाहक हणनू परेुशी मता नस यामुळे वादळ  
मेघा या तळाखाली असले या सव गो ींवर घन भार जमा होतो आ ण तो या 
प रसरातील सवािधक उंची या व तूवर के त होतो. जे हा जिमनीजवळचा हा 
घन भार आ ण वादळ मेघा या तळाशी असलेला ऋण भार ां यातला फरक एक 
विश  मयादा ओलांडतो ते हा हवेचा व ु वरोध कोलमडतो आ ण ढगातून वीज 
जिमनीवर कोसळते. वजे या ा उ सजनामळेु हवेचे तापमान ३०,००० °से एवढे 
वाढत ेआ ण तहे  एक सह ांश सेकंदात. यामुळे चंड विनलहर  िनमाण होतात 
आ ण गडगडाट होतो.  

शहरात वीज पड या या घटना विचतच घडतात कारण शहरातील बहुतेक उंच 
इमारतींवर व ु वाहक बसवलेले असतात. खे यातं मा  तशी यव था केलेली 
नसते. मसुळघार पावसापासून वतःला वाचवायला लोक एखा ा झाडाखाली आ य 
घेतात. ते झाड जर या या प रसरातले सवात उंच झाड असेल तर यावर वीज 
कोसळते आ ण याखाली उभ े असललेे लोक दगावतात. अलीकड या काळात 
महारा ात, वशेषतः मराठवा यात, लोकांवर वीज पडून मृ यू झा या या घटना 
वाढत चाल या आहेत. २०१४ साली ३० लोकांचा ा कारणाने मृ यू झाला होता. 
२०१६ आ ण पु हा माच २०१७ म ये काह  लोक वीज पड याने दगावले होते. 
हणून लोकांनी यु युलोिन बस ढगाची ल ण ेओळखायला आ ण यापासनू 

सावधान राहायच े य  करायला िशकले पा हज.े आकाशात वर असा ढग वाढत 
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असताना दसला तर शेतक  यांनी शेतात काम करत राहू नये आ ण फार उशीर 
हो याआधी घर  परताव े कंवा सुर त थळ  पोहचावे.  

७.३ गारपीट 

मॉ सून महारा ावर दाखल हाय या आधी, हणज े ए ल-मे ा उ हाळ  
म ह यांत, दपुारचे तापमान चांगलेच वाढते. यासोबत जर हवतेील बा पह  वाढलेल े
असले तर वळवा या सर  पडू शकतात. वादळ  पाऊस पडतो, मघेगजना ऐकू येते, 
वजा चमकतात आ ण विचत संगी गाराह  पडतात.  

भारतात एकंदर त गारा पड या या घटना वारंवार घडत नाह त, फार तर वषात 
एकदोनदा कंवा याहूनह  कमी. उ र भारतात (ज म-ूका मीर, हमाचल देश, 
िस क म, अ णाचल देश रा यात) हवा यात हमवृ ी होते. पण हमपात आ ण 
गारा पडणे ांत मलूभतू फरक आहे. िशमला, मसरु , ीनगर, गुलमग अशा 
ठकाणी हवा यात या प ह या हमपाताची लोक उ कंठेने वाट बघत असतात. 
पण गारा फ  हवा यातच नाह , तर कधीह  पडू शकतात. असे असल ेतर , २०१४ 
चा अपवाद वगळता महारा ात गारा साधारणतः उ हा यात पडतात.  

गारा पडायची या समजून यायची तर आधी हे ल ात यावे क , जिमनीपासनू 
जतके वरती जाव े िततके हवेचे तापमान कमी होत जाते. समजा, जिमनीवरचे 
तापमान ३० °से आहे. तर मग ५-६ क.मी. उंचीवर हवेचे तापमान शू य °स े
राहते. आता ा तरावर असले या ढगातील जल बंदूंच ेघनीभवन होऊन यांचे 
सू म हमकणांत पांतर होत.े अस े हमकण असलेले यु युलोिन बस कारचे 
ढग आकाशात खूप उंच वाढतात, १२-१३ क.मी. पयतदेखील.  

साधरणपणे आपण अनुभवतो क , वारे एका थानाव न दसु  या थानी हणजे 
आडवे वाहात असतात. परंतु वातावरणात असेह  काह  तरंग असतात जे उभे 
वाहतात पण त े ीण अस यामुळे आप याला यांची सहज जाणीव होत नाह . 
पण यु युलोिन बस कार या ढगात हे उभ े कंवा ऊ वाधर तरंग खूप बळ 
असतात. या यात बनललेे हमकण ा तरंगांमुळे वर फेकले जातात. 
यां याभोवती आणखी बा प जमा होते, त ेमोठे होतात, आ ण परत खाली पडतात. 

हे हमकण जर पु हा पु हा असे वर खाली करत रा हल ेतर यां यावर बफाचे 
थर चढत जातात आ ण यांचा आकार आ ण वजन वाढते. अखेर स त ेपृ वी या 
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गु वाकषणामळेु खाली पडू लागतात आ ण शेवट  जिमनीवर आदळतात. ते हा 
यांना आपण गारा हणतो.  

आता ा गारा जर मुळातच लहान अस या तर या जिमनीपयत पोहचतसु ा 
नाह त. कारण या वाटेतच वतळून जातात आ ण यांचे पावसा या थबांत पांतर 
होते. जिमनीवर पडणा  या गारा जर अगद  लहान अस या तर या फारस ेनुकसान 
करत नाह त, उलट या शतेाची कोरड  जमीन ओलसर करायला मदत करतात. 
पण गारा जर खूप मो या आ ण वजनदार अस या तर मग गारपीट झाली असे 
आपण हणतो.  

 

 

िच -१० गार पट चे एक य 

२०१४ साल या फे ुवार  आ ण माच म ह यांत गार पट मुळे महारा ातील उ या 
पकांचे आ ण फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले होते. काह  जागी तर केट या 
चडू या आकारा या गारा पड या हो या. (िच -१०) काह  शेतांवर आ ण र यांवर 
तर गारांचा जणू सडा पडला होता जो बराच वेळ तसाच रा हला होता. ा गार पट त 
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सुमारे ११ लाख हे टर रबी पकांचे समुारे ५,००० कोट  पयांचे नुकसान झाल े
अस याचे अनुमान केले गेल ेहोते. 

२०१४ या गार पट या संदभात अनेक  उप थत केले गेले होत.े उदाहरणाथ, 
एव या मो या आप ीचे पवूानुमान का केल ेगेले नाह ? अशा कारचे पूवानुमान 
इतर देशांत केले जाते, मग आप याकडे का नाह ? यासाठ  लागणारे तं ान 
आप याकडे नाह  का? अथवा हवामानात बदल घडला आहे आ ण भ व यात अशी 
गारपीट नेहमीच होत राहणार का?  

येथे हे जाणनू घेणे मह वाचे आहे क , शीत क टबंधातील देशांपे ा उ ण 
क टबंधातील देशातं गारा पड याचे माण फारच कमी आहे. यातह  मोठे नुकसान 
करणार  गारपीट तर अगद  विचतच होते. गारपीट ह  अगद  थािनक व पाची 
घटना असते ह  आणखी एक वशेष बाब आहे. अशा ा दिुमळ घटनेचे पवूानुमान 
देण ेहे वै ािनक या अितशय क ठण आहे. 

गारपीट या ढगातून होते या यु युलोिन बस कार या ढगाचा जीवनकाल फार 
तर एखाद तासाचाच असतो. उप ह आ ण रेडार ां या साहा याने अशा ढगाचा 
शोध घेणे त वतः श य आहे. पण ते सोप ेनाह  कारण उप ह कंवा रेडार िच ात 
दसणा  या येक यु युलोिन बस ढगातनू गारपीट होईलच अशी खा ी नसते. 
थम या ढगाचा शोध घेणे, मग यातून गारपीट होईल हे िन त करणे, नंतर 

ती कुठे आ ण कती होईल ाचा अदंाज बांधणे, आ ण तो अदंाज गारपीट य ात 
हाय या पूव  सबंंिधत लोकांपयत आ ण अिधका  यांपयत पोहचवणे, स या तर  
श य नाह  हे मा य करावे लागेल. आ ण समजा, य ांची पराका ा क न 
गार पट ची पूवसूचना गारपीट हो याआधी काह  िमिनटे शेतक  यानंा दे यात यश 
िमळाले तर  यां याकडे उपल ध असले या काह  िमिनटां या अवधीत यांना 
काह  बचावा मक उपाय करता येतील का हासु ा एक मोठा  उरतोच.  

२०१४ आ ण २०१५ नंतर पु हा १५ माच २०१७ रोजी दपुार या वळे  मराठवा या या 
अनेक भागात मघेगजनेसह वादळ  पाऊस पडला आ ण गारपीटह  झाली. वीज 
कोसळ यामुळे ६ जणांचा मृ यू झाला. बीड, लातूर आ ण उ मानाबाद ज ांत 
आंबा आ ण ा ा या बागांचे तसेच वार या उ या पकांचे मो या माणावर 
नुकसान झा याचे आ ण जनावरांनाह  इजा झा याचे वृ  होते.  



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    79 
 

नुक याच कािशत झाले या एका शोधिनबंधात10 च टोपा याय आ ण यां या 
सहयोगी शा ानंी १९८१ ते २०१४ या ३५ वषा या कालावधीत भारतातील 
व वध भागांत झाले या गार पट ची काह  विैश ये िनदशनास आणली आहेत. 
यात मह वाचे हणजे देशा या अ य रा यां या तुलनेत महारा ात गार पट या 

घटना जा त घडतात. महारा ात फे ुवार -ए ल म ह यांत गार पट ची सभंावना 
सवािधक आहे. २०१४ या पूव  फे ुवार  १९८६, माच १९८९ आ ण फे ुवार  २०१० 
म ये महारा ात मोठ  गारपीट झाली होती. महारा ातील इतर ज ां या मानाने 
वदभातील नागपूर, अकोला आ ण अमरावती ज ांत गार पट या घटना जा त 
घडले या आहेत.  

भारत हा एक उ ण क टबंधीय देश असला तर  भारताचे जे अगद  उ रेकडचे देश 
आहेत त े शीत क टबंधात मोडतात. आता उ ण क टबंधावरच े वारे सामा यतः 
पूवकडून प मेकडे वाहतात, तर शीत क टबंधावरचे वारे सामा यतः प मेकडून 
पूवकडे वाहतात. साधारपण े हे दोन वाह आपआप या दशनेे वतं पणे वाहत 
राहतात. पण विचत संगी असे घडते क , हे पर पर वरोधी वाह महारा ावर 
एकमेकांना िभडतात. मग एक कडची शीत व शु क हवा आ ण दसुर कडची उ ण 
व दमट हवा ांची देवाणघेवाण होते आ ण महारा ावर वादळ  पाऊस पडतो, 
गारपीट होते. हवा यात अशी प र थती उ वली तर तापमानात अचानक 
ल णीय घट होते. अशा कारची वातावरणीय प र थती िनमाण झा यास कंवा 
िनमाण हो याची श यता भास यास महारा ावर सभंा य गार पट ची ती एक 
धो याची सूचना समजली पा हजे.    

७.४ अवकाळ  पाऊस   

“अवकाळ  पाऊस” कंवा फ  “अवकाळ ” हा श द योग वतमानप ांत आ ण 
मी डयाम ये अलीकडे खूप चिलत झाला आहे. पावसा या संदभात अवकाळ  
श दाचा खरा अथ बेहंगामी असा आहे. पण शतेी या ीने अयो य वेळ  पडलेला 
पाऊस, शतेीला अपायकारक ठ  शकणारा पाऊस, ा दसु  या अथानेह  तो आता 
वापरला जात आहे. यािशवाय अवकाळ ा मूळ श दात वाईट काळ, वपर त 
काळ, संकट समय, असे पयायी अथ अिभ ते आहेत. परंतु शु  हवामानशा ीय 
                                                             
10 Chattopadhyay N. et al, “Occurrence of hail storms and strategies to minimize its effect on crops”, Mausam, 
Vol 68, No 1, January 2017. 
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कोनातनू अवकाळ  श दाची या या अजून केली गेलेली नाह  हे ल ात घेतल े
पा हज.े   

मॉ सून या पज यमानाचा हशोब कर यासाठ , याची आकडेवार  तयार 
कर यासाठ  आ ण या वषयी संशोधन कर यासाठ  सोिय कर हणून, १ जून ते 
३० स टबर हा चार म ह यांचा कालावधी हवामानशा ांनी िनवडला आहे. भारतीय 
तसेच आतंररा ीय तरावर ल संशोधनात हाच मॉ सनूचा कालावधी हणून वापरला 
जातो. पण ा प तीमुळे सामा य लोकांचा असा एक गैरसमज झाला आहे क , 
जूनचा म हना आला क , मॉ सून आला पा हज ेआ ण स टबरचा म हना सपंला 
क , मॉ सून संपला पा हजे. ामुळे दसुराह  एक गैरसमज िनमाण झाला आहे तो 
असा क , १ जून ते ३० स टबर हा कालावधी सोडला तर बाक  वषभरात जो काह  
पाऊस पडतो, तो सगळा अवकाळ  पाऊस असतो. हेदेखील खरे नाह .      

भारता या बहुतेक भागांत वा षक पज यमानातील सुमारे ८०-८५% पाऊस जनू-
स टबर ा चार म ह यात पडतो, आ ण उव रत १५-२०% पाऊस रा हले या आठ 
म ह यांत पडतो. हा सगळाच पाऊस अनपे त नसतो. याचे पूवानुमानह  
हवामानशा  वभागातफ वेळोवेळ  केले जाते.  

महारा ावर व वध ठकाणी ऑ टोबर-मे ा आठ म ह यांत सरासर  पज यमान 
कती असते ते सारणी-१२ म ये दल ेआहे. यात दले या आक यांव न हे सहज 
ल ात येते क , ा सव ठकाणी ऑ टोबर, नो हबर आ ण मे म ह यांत ब  यापकै  
पाऊस पडतो. हेह  दसून येते क , डसबर, जानेवार  आ ण ए ल म हने कुठेह  
पूणपण ेकोरडे जात नाह त. तसेच फे ुवार  आ ण माच म ह यातंसु ा थो याफार 
पावसाची श यता नाकारता येत नाह . ा सग या आक यांपासून हा िन कष 
न क च काढता येईल क , ऑ टोबर-मे ा आठ म ह यांत पडणारा पाऊस पणूपणे 
अनपे त कंवा अगद  असामा य असतो असे नाह  आ ण आपण याला अवकाळ  
हे वशेषण जोडण ेफारसे बरोबर नाह .  
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सारणी-१२ महारा ातील व वध ठकाणांच ेसामा य मािसक पज यमान (िम.मी.) 
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पावसाळा सोडून बाक या आठ म ह यांत पाऊस पड याची अनेक कारण ेआहेत. 
यातील एक कारण आहे भारताची आ ण वशेषके न महारा ाची भौगोिलक 

प र थती. महारा  भारतीय पक पाचा एक मोठा भाग आहे. ा पक पा या 
प मेकडे अरबी समु  आहे आ ण पूवकडे बंगालचा उपसागर आहे. मॉ सून या 

येत ा दो ह  समु ांचे मोठे मह व आहे. पण इतर वेळ ह  यांचे मह व कमी 
होत नाह . कधी कधी अ य ऋतंूम येह  अशी काह  वातावरणीय प र थती िनमाण 
होते क , ा समु ावरचे वारे महारा ावर बा प घेऊन येतात आ ण ते उ रेकडून 
येणा  या थंड आ ण कोर या वा  यानंा िभडतात आ ण मग महारा ावर पाऊस पडतो.  

महारा ावर मॉ सनू ये या या आधी उ हा यात या सर  पडतात यांना सामा य 
भाषेत वळवा या सर  हटले जाते. उ हा याने ासले या जनतेला वळवा या 
सर ंमुळे जरासा का होईना पण दलासा िमळतो. अगद  अचानकपणे येणा  या 
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वळवा या सर ंचे का यमय वणन क ववय ग. द. माडगूळकर ांनी “मुंबईचा 
जावई” ा १९७० या िच पटातील एका समुधुर गीतात केल ेआहे. “आज कुणीतर  
याव,े ओळ खचे हावे...जशी अचानक या धरणीवर गजत आली वळवाची सर, तस े
तयाने गाव.े..” वळवा या सर  पड याचे कारण हे क , मॉ सनूचे औपचा रक 
आगमन हो याआधीसु ा वातावरणातील बा पाचे माण कधीकधी बरेच वाढत े
आ ण याबरोबर तापमानह  वाढले तर पाऊस पड यासाठ  अनुकूल प र थती 
िनमाण होते.  

पु हा ऑ टोबर-नो हबर म ह यांत जे हा नैऋ य मॉ सून या या परती या 
मागावर असतो, ते हासु ा महारा ावर वादळ  पावसा या सर  पडतात. रबी 
पकांसाठ  या अितशय उपयु  असतात कारण जिमनीची ओल टकवून ठेवायला 
यांची मदत होते. ावेळ  मॉ सनू परत जायला िनघाला असला तर  हवतेील 

बा प संपलेले नसते आ ण पावसा या पाने त े खाली पडते. सारांश हा क , 
महारा ावर हवामानाची प र थती अनुकूल झाली तर मॉ सनू ये याआधी या 
काळात तसेच मॉ सनू माघार घेत असताना या काळात पावसा या सर  पडू 
शकतात कंवा गारपीटह  होऊ शकते. ा सव घटनांना अवकाळ  पावसाचे नाव 
देऊ नये.    

अलीकड या काळात हवामानशा  वभागा ारे के या जात असले या पूवानुमानात 
सतत सुधारणा होत अस याचे आपण पाहत आहोत. िनरिनरा या कारची 
नवनवीन उपकरण ेबसवलेली जात आहेत. इ सॅट-३ड  आ ण इ सॅट-३ड आर सारखे 
भारतीय बनावट चे अ याधुिनक उप ह आता कायरत आहेत. पाऊस कुठे पड याची 
श यता आहे आ ण याची ती ता कती राह ल ा वषयीचे इशारे हवामानशा  
वभाग आता ३-४ दवस आधीच देऊ लागला आहे. अशा कार या मा हतीची 
शेतक  यानंी यो य दखल घेतली पा हजे आ ण यांना करता येतील ते उपाय 
करायचा य  केला पा हज.े 

वार -बाजर सार या रबी हंगामात या पारंपा रक पकांत अवकाळ  पावसाचा 
ितकार करायची मता असते, पण अवकाळ  पावसामुळे आ ण गारा पड यामुळे 

मोठे नुकसान होत े ते आंबा, ा े, कांदा, भा या आ ण फळबागांचे. अशा 
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संवेदनशील पकांचा बचाव कर यासाठ  कोणती वशेष उपाययोजना करता येईल 
ावर वचार हायला हवा. 

परंतु पकांना वाचवणे मह वाचे असल ेतर  याहून अिधक मह वाचे आहे पीक 
िनयोजन. अवकाळ  पावसाचा धोका अपारंपा रक शेतीला सवात जा त आहे. 
पारंपा रक पकां या जागी दसुर  पके लाव याचा िनणय जे हा शेतकर  घेतात 
ते हा हवामाना वषयीचे संभा य धोके काय असतील ाचा जाणीवपूवक वचार 
हायला हवा. हे श य आहे क , एखा ा वष  हवामान अनुकूल राह ल आ ण पीक 
भरपरू येईल, पण दसु  या एका वष  हवामान ितकूल असेल आ ण िनराशा पदर  
पडेल.  

पीक िनयोजनासाठ  अ यंत उपयोगी असे एक साधन आहे, ते हणजे “ ॉप वेदर 
कॅलडर” अथात कृषी हवामान दनदिशका. भारत हवामानशा  वभाग अशा 
कार या दनदिशका वेळोवळे  कािशत करत असतो आ ण यात सुधारणाह  

सतत के या जातात. ा दनदिशकांम ये पकां या वगेवगे या जातीनुसार 
यां या वाढ या वेगवगे या अव थांत यांना कोण या कार या हवामानाची 

गरज आहे हे दाखवलेले असते. यािशवाय अपे त हवामान पकाला य ात 
लाभल ेनाह , तर याचे होणारे वपर त प रणाम यातं सांिगतलले ेअसतात आ ण 
यावर काय उपाय करता ये यासारखे आहेत ा वषयीह  स ला दलेला असतो.  

८.५ ढगफुट  

मॉ सून स य असताना कंवा कधीकधी मॉ सनूपूव प र थतीत एखा ा जागी 
अचानकपणे मुसळधार पाऊस कोसळतो. ह ली याला ढगफुट  हणायची एक 
नवीन था पडली आहे, पण ती फारशी बरोबर नाह . येक मसुळधार पावसाची 
सर ढगफुट मुळे पडत नसते. ासंबंधीचे गैरसमज दरू कर याची गरज आहे.  

एक तर ढगफुट  सामा यपण ेड गराळ देशात घडते. सपाट जागी ती विचत 
होते. ड गरमा यावर जर अचानक पा याचा वषाव झाला तर त ेपाणी अथातच 
खाली वाहून जाणार. जथेे पाऊस पडला तेथून खूप दरू या अतंरावर ते जाते, 
कधीकधी एखा ा ओ यात जाऊन िमळते आ ण याला अचानक पूर येतो. ढगफुट  
झाली तेथनू दरूवर या लोकांना असे काह  घड याची क पनाह  नसते आ ण त े
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पा या या ल यात अ रशः वाहून जातात कंवा यांची मालम ा वाहून जाते. हा 
सगळा कार काह  िमिनटां या अवधीत संपु ातह  येतो.  

ढगातून पाऊस पडतो तो काह  एकदम पडत नाह . तो थोडाथोडा पडत राहतो. 
याची ती ता कधी जा त असते तर कधी कमी. पण ढगातले सगळे पाणी एकाच 
णी जिमनीवर पडल ेतर काय होईल ाची क पना करण ेकठ ण आहे. ढगफुट  
हायची संभावना ड गराळ भागात जा त असते ती भौगोिलक कारणांमुळे. 
सामा यतः ड गराळ प रसरात ढगांची वाढ हायला अनुकूल प र थती असते. पण 
एखादा उंच वाढलेला ढग जर अशा ठकाणी वाहवत गेला जेथे याला वर चढवणारे 
आ ण बा प परुवणारे वाह नसतील, तर मग तो ढग तेथे तग ध  शकत नाह . 
याची पाणी साठवनू ठेवायची मता नाह शी होते आ ण यातील सगळे पाणी 

एका णाधात जिमनीवर पडते.  

ढगफुट मुळे डोगराळ भागात जशी मोठ  जी वतहानी आ ण संप ीचे नुकसान होऊ 
शकते तस ेसपाट देशात होत नाह . सपाट देशातह  मुसळधार पावसा या घटना 
घडतात, पण या सवाना ढगफुट  हणता येत नाह . २९ स टबर २०१० रोजी, 
पु यात एका तासात १४० िम.मी. पाऊस पडला होता. यानंतर पु हा ४ ऑ टोबर 
२०१० रोजी पु यात द ड तासात १८० िम.मी. पाऊस झाला होता. यावेळ  पु या या 
पाषाण भागात र ते पा याने तुडंुब भरले होते आ ण ४ लोकांचा जीव गेला होता.11 
यावेळ  काह ंनी ह  ढगफुट  झा याचे हटले होते पण खरे तर ती न हती. 

७.६ भू खलन 

२५ जुल ै२००५ रोजी मुंबईत न भतूो न भ व यित हणावा असा पाऊस पडला 
होता. याच वेळ  कोकण या रायगड ज ातह  अनेक ठकाणी अितवृ ी होऊन 
भू खलन झा यामुळे मोठ  ाणहानी झाली होती. पोलादपूर, रोहा, महाड अशा 
अनेक गावात आ ण इतर काह  खे यांत परुा या पा यात लोक वाहून गे याचे 
तसेच भ या रा ी दरड कोसळून अनेक घरे जमीनदो त झा याचे वृ  होते.  

                                                             
11 Wikipedia web page https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudburst 
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िच -११ दरड कोसळून महामागावर अडथळा झा याचे य 

मुंबई-पुण े तुगती महामागावर तसेच लोहमागावर पावसा यात भू खलनामुळे दरड 
कोसळ या या घटना घडतच राहतात यामुळे वाहतूक व कळ त होत असते. 
(िच -११) कोकण रे वे मागावर अशा कार या घटनांची सं या अिधक आहे. १८ 
जुल ै २०११ रोजी र ािगर जवळ मो या माणात भू खलन झाले होत े आ ण 
यानंतर रे व े वाहतूक सुरळ त हायला बरेच दवस लागल े होते. परंतु काह  
दवसांनी हणजे ३० ऑग टला पु हा याच भागात भू खलन झाल ेआ ण पु हा 
गा यांचे येणेजाणे खोळंबले. प म घाटात वारंवार भू खलन होणा  या ठकाणी 
िभंती बांध या गे या आहेत कंवा जा या बसव या गे या आहेत यामुळे 
भू खलनाचा संभा य धोका काह सा कमी झाला आहे.  

३० जुल ै२०१४ रोजी पुणे ज ातील माळ ण नावा या एक गावात एक अ यंत 
दःुखद घटना घडली होती. माळ ण गाव एका ड गरा या पाय याशी वसलेल ेहोते. 
तेथे त पवू  काह  दवस संततधार पाऊस पडत होता. ३० जुलै या भ या पहाटे 
ड गराचा एक कडा सरकला आ ण या या माती या ढगा  याखाली सगळ  घरे 
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आ ण यात झोपलेले र हवासी काह  णांत गाडले गेले. (िच -१२) माळ ण गावाची 
लोकसं या एकूण २०० या आसपास होती. ा वनाशकार  दघुटनेतून फारच 
थो या लोकांची सटुका होऊ शकली.12  

अितवृ ी भू खलनामागचे मुख कारण असले तर  ते एकमवे कारण नाह . पु कळ 
जागा अशा असतात क , तेथ ेपा याचा िनचरा हायला पुरेसा वाव नसतो आ ण 
या नैसिगकपण ेभू खलनाला वण असतात. अिनबिधत वृ तोड हे याचे दसुरे 

एक कारण आहे. अनेक ड गरा या उतारावर बेकायदेशीरपणे उ खनन केले जात 
असलेले आपण पाहतो. कुठे कुठे भौगोिलक पर थतीचा परेुसा वचार न करता 
ड गरा या उतारावर बांधकाम केले जाते कंवा र ते बनवलेले जातात. अशा अनेक 
मानवी उप मामुळे ड गरांचे उतार  भाग हळूहळू अ थर बनत जातात आ ण तेथे 
कधी न कधी भू खलनाची घटना घडते.           

 
िच -१२ ३० जुल ै२०१४ रोजी उ व त झाले या माळ ण गावाच ेएक य 

७.७ च  वादळे 

समु ावर िनमाण होणार  च  वादळे अितशय वनाशकार  ठ  शकतात. मागे 
च  वादळांमुळे भारतात संप ीच े चंड नुसकान होत असे आ ण हजार या 
सं येने लोक मृ युमखुी पडत असत. पण आता भारत हवामानशा  वभागाने 

                                                             
12 Wikipedia web page https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Malin_landslide 
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वकिसत केले या मॉडे समळेु आ ण अ याधुिनक उपकरणे वापरात आण यामळेु 
च  वादळांचे पूवानुमान बरेच दवस आधी आ ण तेह  अचूकपणे करण ेश य 
झाल ेआहे. याबरोबर रा ीय आप ी बधंन ािधकरणा या थापनेमुळे आता 
जी वतहानी नग य झाली आहे ह  आप या देशासाठ  एक अिभमाना पद गो  
आहे.  

च  वादळांमळेु होणारे संभा य नुकसान यां या ती तेवर अवलबंून असते. ताशी 
११८ क.मी. वा  याचा वेग असले या च  वादळांना अितती  वादळ हटले जाते 
तर ताशी २२२ क.मी. वा  याचा वगे असले या च  वादळांना “सुपर-साय लोन” 
हटले जाते. ह  वादळे समु ावर उ प न होतात आ ण हळूहळू ती जिमनी या 
दशेने वास कर त शेवट  समु कनारा ओलांडतात व यानंतर यांचा जोर 
ओसरतो. जगभरात सरासर  ८० च  वादळे एका वषात व वध सागरांत उ वत 
राहतात. यापैक  केवळ ४-६ च  वादळे बंगाल या उपसागरात आ ण अरबी 
समु ात िनमाण होतात. ए ल-मे आ ण ऑ टोबर-नो हबर म हने यां या 
िनिमतीसाठ  अनुकूल असतात कारण यावेळ  समु ाचे तापमान २७ °से पयत 
वाढलेले असते. एका वषात िनमाण होणा  या ४-६ वादळांपैक  फ  १-२ वादळेच 
अरबी समु ावरची असतात. तीह  सगळ  भारतीय कनारप ट या दशनेे आगेकूच 
करतात असे नाह . अनेक वादळे प मेकडचा माग पतक न ओमानकडे िनघून 
जातात.  

तर सु ा महारा ा या कनार  देशाला च  वादळांचा संभा वत धोका वस न 
चालणार नाह  अ ण अशी प र थती कधी उ वलीच तर ितला सामोरे जा यासाठ  
भारतीय हवामानशा  वभागाची आ ण के  व रा य सरकारची यं णा सुस ज 
आहे.    
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८ 

शहर  हवामान 
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८.१ शहरांचे बदलत े प 

वातं य ा ीनंतर या काळात महारा ातील शहरांची झपा याने वाढ झालेली आहे. 
मुंबई भारताची आिथक राजधानी आहे. ित या व तारावर भौगोिलक मयादा 
अस यामळेु ित या पूवकडे नवी मंुबई वसव यात आली. पंपर -िचंचवड ह  
सु वातीस एक औ ोिगक वसाहत हणून वकिसत झाली असली तर  आता ती 
पु याला जोडले या एका वतं  शहरासारखी झाली आहे. एके काळ  व ेचे माहेरघर 
आ ण “पे शनस परॅडाइस” हणनू िस  असलेल ेपणेु आता “आय.ट . िसट ” 
हणून ओळखल ेजात आहे. नागपरू शहराला आता महारा ा या उप-राजधानीचा 

दजा ा  झाला आहे.  

के  सरकार या “ माट िसट ज” योजनेम ये बहृ मुबंई, नवी मुबंई, ठाणे, 
क याण-ड बवली, पणेु, नािशक, अमरावती, सोलापरू, नागपरू आ ण औरंगाबाद 
ा १० शहरांचा समावशे झाला असनू िनकट या भ व यात महारा ातील ा 

शहरांचा कायापालट होणार आहे. 

पण शहरांची वाढ होते कंवा यांचे व प बदलत जाते याबरोबर यांचे हवामानह  
बदलते. पु याचे उदाहरण घेतले तर मागील शतकात पु यात वाडे कंवा दोन- 
मजली घरे असायची. अतंरे छोट  होती आ ण लोक सायकल चालवीत, कंवा 
टां याने वास कर त. साधी राहणी पण उ च वचारसरणी अशी पणुेकरांची 
जीवनशैली होती. पु याचे हवामान वषभर चागंल ेअसायचे. मोक या हवेमळेु बहुतेक 
घर  पंखे बसवायची गरज पडत नसे.  

पण काळाबरोबर पु याचे वाडे आ ण टुमदार घरे गेली आ ण २०-२५ मजली 
“रेिसडे शयल कॉ ले स” उभारले गेले. खुली मैदाने आ ण हर या बागा नाह शा 
झा या. यां या जागी “शॉ पंग मॉल” आले. पणुे शहर इतके झपा याने वाढल े
क , इकडून ितकडे सायकलीने जाणे अश य झाले. टां याऐवजी र शा-टॅ सी 
आ या, बससे चालू झा या. लवकरच पु यात मे ो धाव ूलागेल अशी अपे ा आहे. 
पण ा सवाचा प रणाम हणनू पु याचे हवामान असे काह  बदलले आहे क , 
आता पणेुकरांना हवा यातसु ा पं यािशवाय जगता येत नाह , आ ण 
उ हा याम ये ए.सी. नसला तर जीव घाबरतो.  
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८.२ शहर  उ ण प 

शहर  हवामानाचे मुख विैश य हे क , शहरांचे तापमान शहराबाहेर ल 
तापमानापे ा नेहमीच जा त असते. दवसा हा फरक ३-५˚से असतो तर रा ी या 
वेळ  तो १० ˚स े इतका राहतो. शहरां या म यवत  भागात, दाट लोकव ती 
असले या वसाहतीत, कारखाने आ ण उ ोगांसाठ  असले या राखीव े ात न दलेल े
तापमान शहरातील अ य भागांतील तापमानापे ा अिधक असते. हवामानशा ीय 
प रभाषते याला “अबन ह ट आयलंड” अथात शहर  उ ण प हणतात.   

शहरांम ये अशा कारची उ ण बेटे िनमाण हो यामागची कारणे उघड आहेत. 
पु या या शहर करणासंबंधी उप हा या मा हतीवर आधारले या एका सशंोधनातून13 
हे िनदशनास आले आहे क , १९९९ त े२००६ या दर यान पु याची “ ब ट अप 
ए रया” ३३% वाढली आ ण यासोबत तापमान १-४ अंशांनी वाढले. ातील १०% 
जमीन आधी शेतीखाली होती आ ण २३% पड क होती. ाच कारे पसरणार  शहरे 
आ ण यातील उ याने वाढणा  या इमारती वाह या वा  यां या मागात अडथळा 
िनमाण करतात. शहर करणा या येत हवा मोकळ  ठेव यासाठ  लागणारे माग 
बंद होतात. इमारतींसाठ  वापरलेल ेबांधकामाचे सा ह य उ णता शोषनू घेते आ ण 
इमारती तापतात. वातानुकूिलत संकुलांमधून आतली उ ण हवा सतत बाहेर फेकली 
जात असते.  

शहरांकडे आक षत होऊन शहरात राहायला येणा  या लोकांची सं या सतत वाढत 
आहे. यांना नागर  सु वधा परुवा या लागतात. शहर  जीवन सुखद हाव ेआ ण 
ते सुरळ त चालाव े हणनू ऊजचा भरमसाठ वापर करावा लागतो. ा सग याचा 
प रणाम हा क , आपली शहरे तापत चालली आहेत. माट िसट ज या योजनेत 
शहर  जीवनाचा सवागीण वचार हायला पा हज ेआ ण शहर  हवामान भ व यात 
अस  होणार नाह  ाची खबरदार  यायला पा हज.े शहरात हरवळ असावी हणून 
ह रत े  ेराखून ठेवली पा हजते. वृ तोड वर बंधने घातली पा हजते. आ ण मु य 
गरज ह  आहे क , शहर  हवा व छ आ ण िनरोगी राख यासाठ  दरूगामी योजना 
राबवली गेली पा हजे.       

                                                             
13 Nesarikar-Patki P. and Raykar-Alange P., 2012, “Study of Influence of Land Cover on Urban Heat Islands in 
Pune Using Remote Sensing”, 2nd Int. Conf. Emerging Trends in Engineering, Jaysingpur 
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८.३ हवेचे दषूण 

शहरा या ह बाहेर पडताच सभोवतालचे य पालटते. लहान घरे, झोप या, हरवी 
शेते दस ूलागतात, जीवनाची गती संथ होते. पण याबरोबर आणखी एक बदल 
ामु याने जाणवतो आ ण तो हणज ेशहराबाहेर लाभणार  व छ हवा. शहर  

माणसाला गावात या नैसिगक वातावरणात जणू मोकळा ास घेता येतो. मागील 
काह  वषात झाले या शहर करणाचे अनेक फायदे असल ेतर  यामळेु एक नुकसान 
िन तपणे झाल ेआहे. शहर करणामळेु हवा दू षत झाली आहे हे न क .  

हवा ह  अनेक वायूंचे एक िम ण आहे आ ण या वायूंचे सापे  माण िनसगाने 
ठरवललेे आहे. आप या सन येत आपली फुफुसे आत घेतले या हवतेील 
ऑ सजन हणज े ाणवायू शोषनू घेतात आ ण नको असलेला काबन 
डायऑ साइड श रराबाहेर फेकतात. पण हवेतील काह  घटक श रराला हािनकारक 
असतात. यांच े माण जर असाधारणपण ेवाढल ेतर मानवी श रराला ते वायू 
आ मसात करता येत नाह त आ ण यांचा श ररावर वपर त प रणाम होतो. 
यािशवाय हवते काह  धूलीकण आ ण यां यासारखे इतर लहानमोठे कण 

असतात. यांचीह  मा ा जर माणाबाहेर वाढली तर त ेफुफुसांना इजा पोहचवतात 
आ ण फुफुसांचा ककरोगसु ा होऊ शकतो. हवे या दषूणाच े मुख कारण हणजे 
कारखा यांतील रासायिनक येत िनमाण झाले या यांची नीट व हेवाट न 
लावता यांना वा  यावर सोडून दल ेजाणे हेच आहे. अनेकदा असे होते क , अशा 
कारचे कारखाने शहरां या ह बाहेर उभारले जातात पण शहरां या व तारामुळे 

ते शहरां या जवळ येतात आ ण मग शहर  नाग रकांना ास होऊ लागतो.  

पण शहरातील हवे या दषूणाचे दसुरे मु य कारण हणज ेर यावर ल वाहनांची 
वाढती गद . वतःची कार असणे हे आता सुब ेचे ल ण झाल ेआहे आ ण अनेक 
कुटंुबां या आता २-३ गा या असतात. पा कगसाठ  जागा शोधावी लागते. पुण े
शहरात आता येक १००० माणसांम ये १०० लोक वतः या गा यांचे मालक 
आहेत. चारचाक  वाहनांची सं या सव शहरांत वाढत चालली आहे. पु यात कार 
असले या कुटंुबांची ट केवार  मुंबईपे ा जा त आहे.      

खाजगी मालक या गा यां या वाढ मुळे हवे या दषूणात िन तपणे वाढ होत 
आहे ज यावर आळा घाल यासाठ  वेळ च उपाय केले नाह त तर प र थती 
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आटो याबाहेर जा याची श यता आहे. चारचाक  वाहनांमळेु, वशेषतः ड झेलवर 
चालणा  या वाहनांमळे PM2.5 ा श रराला हािनकारक असणा  या दषूणात वाढ 
होते हे पा हले गेल ेआहे.  

८.४ सफर उप म  

पु यातील भारतीय उ णक टबंधीय हवामानशा  सं थेने इतर काह  सं थां या व 
वभागां या सहयोगाने एक मह वाकां ी उप म14 हाती घेतला आहे. System of 

Air Quality and Weather Forecasting And Research हणज े थोड यात SAFAR 
अथवा सफर अस े याचे नाव आहे. देशातील महानगरां या हवे या दषूणावर 
सतत नजर ठेवणे आ ण पुढ ल १-३ दवसांसाठ  दषूण पातळ चे पूवानुमान करण े
व गरज पड यास लोकांना धो याचा इशारा देण,े ह  सफर उप माची उ  ेआहेत.  

स या सफर उप म द ली, अहमदाबाद, मुबंई आ ण पणुे ा चार शहरात राबवला 
जात आहे. मुंबई आ ण पुण ेशहरात येक  १० के े व वध ठकाणी काम कर त 
आहेत. (सारणी-१३) ह  सव के े वयंचिलत आहेत आ ण ती अहोरा  येक ५ 
िमिनटांनी हवे या दषूणाचे तसचे हवामानाचे िनर ण कर त असतात. औ ोिगक 
प रसरात, दाट लोकव तीत, ह रत े ात, अशा व वध शहर  पयावरणात ती 
उभारली गेली आहेत. यांची ताजी िनर ण ेसावजिनक थानी उभारले या मो या 
फलकांवर दाखवली जातात आ ण पुढ ल १-२ दवसांत दषूण पातळ त बदल 
हायची श यता अस यास याची पूवसूचनाह  लोकांना दली जाते.  

ा िनर ण के ांत या मुख दषूकांच ेहवेतील माण मोजले जात ेत ेआहेत 
काबन मोनॉ साइड (CO), ओझोन (O3), नाय स ऑ साइड (NO, NO2), स फर 
डायऑ साइड (SO2), लॅक काबन (BC), मीथेन (CH4), इ याद . या य र  
धूलीकणांकारखे इतर काह  कण हणजे Particulate Matter PM1, PM2.5 आ ण 
PM10 ांचे हवेतील माणह  मोजले जाते. याबरोबर वा  याचा वगे आ ण दशा, 
पज यमान, तापमान, आ ता, सौर व करण आ ण अ ा हायलेट व करण ा 
घटकांचेह  मोजमाप केले जाते.   

 

                                                             
14 Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, SAFAR programme, web site http://safar.tropmet.res.in/ 
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सारणी-१३ सफर उप माखालील के े 

मुंबई शहर पुणे शहर 

कुलाबा पाषाण 

वल ेपाल िशवाजीनगर 

वरळ  लोहगाव वमानतळ  

भांडुप आळंद  

बोर वली का ज 

मालाड मालवण हडपसर 

चेबूर भोसर  

शीव धारावी िनगड  

वसई वरार मांजर  

नवी मुंबई पंपर  िचंचवड भमुकर चौक  

 

८.५ शहर  पूर 

मॉ सून स य झाला असताना न ां या पाणलोट े ांत जर मसुळधार पाऊस 
पडला, तर न ानंा परू येतो. येक पावसा यात देशातील कोण या तर  नद ला 
पूर कंवा महापूर आ यािशवाय राहत नाह . पु ेसार या काह  न ांचे पा  फार 
पसरट असते आ ण शकेडो खेड  व लहान गावे पुरा या तडा यात सापडतात. गंगा, 
यमनुा, महानद , नमदा ांसार या मो या न ां या कनार  अनेक मोठ  शहरे 
आ ण महानगरे वसलेली आहेत. मळुामठेुसार या काह  न ा तर अगद  शहरातून 
वाहतात. यांना जर पूर आला तर नद चे पाणी शहरात िशरतेच.  

पण शहरे पा याखाली बुडायला नेहमी न ाच कारणीभूत असतात असे मा  नाह . 
अनेकदा थािनक अितवृ ीमळेु शहरात पूरप र थती िनमाण होते. अनेक शहरांची 
ह  यथा आहे क , वाढ या लोकसं येची गरज भागवायला यांची यव था अपुर  
आहे आ ण अचानकपणे पडले या संततधार पावसाचे पाणी वाहून ने याची यांची 
मता नाह . पु कळदा हेह  दसून येते क , शहरातील जिमनीचे चढउतार ल ात 

न घेता घरबांधणी केली गेली आहे. पावसाचे पाणी जर खोलगट जिमनीवर साचल े
तर ते तेथून बाहेर पडायला खूप दवस लागू शकतात.  
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दनांक २५ जुल ै२००५ रोजी मंुबई महानगर या उ रेकड या भागांत असाधारण 
ती तेचा पाऊस पडला होता. या दवशी सांता ू झ वेधशाळेत २४ तासात ९४४ 
िम.मी. पावसाची न द केली गेली. वहार येथे १०५० िम.मी. पाऊस पडला. सांता 
ू झचा ५ जुल ै१९७४ ला ५८० िम.मी. चा ापवू चा उ चांक मोडला गेला. पण 

२५ जुल ै२००५ ला द ण मुबंईत कुलाबा वेधशाळेने फ  ७३ िम.मी. पावसाची 
न द केली हे ल ात घे याजोगे आहे. 

मुंबई या ा महावृ ीने जनजीवन व कळ त क न टाकले. वीजपुरवठा, नागर  
सेवा, रेल वाहतूक, सुरळ त हायला अनेक दवस लागले. बरेच लोक आप या 
जवाला मुकले. ह  एक असाधारण घटना मानली तर  ित यासाठ  पणूपण े
हवामानाला दोष देण ेयो य नाह . यानंतर या पाहणीनंतर यामागचे मु य कारण 
हे दसून आल े क , मुंबई या लोकसं येची अमया दत वाढ झालेली असताना 
शहरातील पा याचा िनचरा करणार  यं णा मा  तशीच जनुाट रा हललेी होती.  

चै नई शहरातसु ा २ डसबर २०१५ रोजी अितवृ ीनंतर अशाच कारची प र थती 
िनमाण झाली होती आ ण ती पूववत हायला कती तर  दवस लागल ेहोते.  

मुंबई आ ण चे नई शहरांवर आले या आप ींपासनू िशक यासारख ेपु कळ काह  
आहे. इतर शहरांनी यां यापासून धडे घेतले नाह त तर तेथेह  शहर  पूर 
अचानकपणे आ यावाचून राहणार नाह त.     
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९ 

मोहक हवामान 
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९.१ िगर  थानके 

उ हा यात ४०-४२ °से या वर चढले या पा  यामुळे जीव त झाला असताना 
गुलाबी थंड  असले या एखा ा ठकाणी जावेसे कोणाला वाटणार नाह ? कंवा 
मॉ सून या प ह याप ह या सर त िचंब िभजायची कोणाची इ छा होणार नाह ? 
कंवा पावसा यात दरू या ड गरांव न कोसळणारे पा याचे धबधब े पहायला 
कोणाला आवडणार नाह ? खरे तर महारा ात अशी कतीतर  ठकाणे आहेत जेथे 
िनसग आप याला बोलावत आहे आ ण हणत आहे, “या आ ण आनंद लुटा!” ह  
ठकाणे आप या िनकट आहेत, तेथे जाणे-येणे कठ ण नाह . आपण तेथे यो य 
वेळ  गेलो तर तेथील हवामान व र य प रसर आप याला िनराश करणार नाह त.   

महारा ात पयटकांना आक षत करणार  पु कळ े णीय थळे आहेत. पण 
यां यात “ हल टेश स” हणजे िगर  थानके सवात लोक य आहेत. ती बहुतेक 

स ा  पवतां या रांगातं वसललेी आहेत पण काह  दसुर कडेह  आहेत. यां या 
लोक यतेमागे अनेक कारणे आहेत. उदाहरणाथ, घाट चढून जाताना वासात 
येणार  मजा, तेथे पयटकांना उपल ध असले या सुखसोयी, वगैरे. पण िगर  
थानकांचे जे खरे आकषण आहे त े हणजे यांचे हवामान. फ  तेथेच 

पावसा यात मुसळधार पावसा या सर वर सर  पडतात, हवा यात गुलाबी थंड  
असते आ ण भर उ हा यात मन स न करणारे तापमान राहते. 

िगर  थानके थंड असतात ाचे एक हवामानशा ीय कारण आहे. खरे तर आपण 
समु सपाट पासनू वर असले या जागी चढलो तर तेथून सयू अिधक जवळ 
अस यामळेु याची उ णता अिधक खरतेने आप याला जाणवली पा हज.े पण 
तसे होत नाह . पृ वी या वातावरणातील घटक वायू सौर व करण शोषनू घेत 
नाह त आ ण ते जिमनी या पृ भागापयत पोहचते. मा  जमीन ते शोषनू घेते. 
जिमनीचे तापमान वाढते आ ण या तापमानानुसार ित यातून उ ण कंवा अवर  
व करण उ स जत होते. हे व करण जसजसे वर जाते तसतस े याची ती ता 
कमी होते कारण वातावरणीय घटक वायू ते शोषनू घेतात. प रणाम हा होतो क , 
समु सपाट पासनू या उंचीबरोबर तापमान वाढत नाह , उलट ते कमी होत जाते. 
तापमानाची घट साधारणपण े ५-६ °से ित क.मी. असते. ामुळे सपाट 
जिमनी या तुलनेने १-२ क.मी. उंचीवर वसलेली िगर  थानके बर च थंड राहतात.      



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    97 
 

सारणी-१४ महारा ातील काह  पयटन थळांचे सामा य पज यमान 

ठकाण 
सामा य पज यमान (िम.मी.) 

मे जून जुल ै ऑग ट स टबर ऑ टोबर वा षक 

महाबळे र ६४ ८४६ २३६९ १७९८ ५९५ १२४ ५८८७ 

पाचगणी ६५ ३११ ७७५ ५२४ २४९ १४५ २१९६ 

लोणावळा २५ ६५८ १८२४ १३६६ ४९३ ९६ ४५०४ 

खंडाळा २२ ५९८ १८७६ १३६४ ५९५ १३३ ४६१३ 

माथेरान २६ ८०८ २०५९ १५३५ ६७१ १३८ ५२७६ 

प हाळा ५७ २७० ५८४ ३९७ १६६ ९० १६३५ 

िचखलदरा ९ १९० ५१२ ५६१ ३०३ ६६ १७०३ 

अलीबाग १३ ५४५ ७१२ ४७० ३१२ ६५ २१४२ 

र ािगर  ४३ ८३२ ९३० ६३० ३२२ १०७ २९१२ 

 

९.२ महाबळे र आ ण पाचगणी 

इं जांनी जे हा भारतावर आपली राजवट था पत केली ते हा यां या 
अिधका  यां या आ ण सैिनकां या वा त यासाठ  ससु  हवामान असलेली पु कळ 
ठकाणे यांनी शोधून काढली. पुढे यांनी ती सव सुखसोयींनी स ज केली आ ण 
ती हल टेश स हणून ओळखू जाऊ लागली. महारा ा या सातारा ज ातील 
महाबळे र हे िगर  थानकह  इं जां या राजवट त वकिसत केले गेल.े 
महाबळे रची समु सपाट पासनूची उंची सुमारे १,४०० मी. आहे आ ण ते स ा  
पवतां या रांगेत वसलेले आहे. तेथे पावसाचे माण भरपरू असून (सारणी-१४) 
या या प रसरातून कृ णा, वे णा, कोयना, सा व ी आ ण गो व ी ा पाच न ा 

उगम पावतात. यांपैक  सा व ी नद  खाली महाडजवळ ल पोलादपूर गावी येते 
आ ण तेथून पुढे बाणकोट येथे अरबी समु ाला जाऊन िमळते. बाक या चारह  
न ा पूव दशेला वाहत जाणा  या आहेत.  
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महाबळे रच ेसरासर  वा षक पज यमान ५८८७ िम.मी. आहे पण यातील बहुतांश 
पाऊस जून, जुलै, ऑग ट आ ण स टबर म ह यातंच कोसळतो. या चार 
म ह यांचे सामा य पज यमान अनु मे ८४६, २३६९, १७९८ आ ण ५९५ िम.मी. 
आहे. जुलै-ऑग टम ये तर तेथे एकह  दवस पावसा वना जात नाह . एकदा 
मॉ सून सु  झाला क , पयटक खाली उत  लागतात. पण तेथील कायम र हवासी 
इत या मुसळधार पावसात दैनं दन जीवन कस ेजगत असतील हे यांनाच ठाऊक. 
महाबळे रच ेवैिश य हे क , तेथे वषभर थंड हवा असते. सकाळ  पु कळदा हलके 
धुके पडते. सामा य कमान तापमान हवा यात १३-१५, पावसा यात १६-१७, 
आ ण उ हा यात १८-१९ °से एवढेच राहते. सामा य कमाल तापमान मा  
पावसा यात २०-२२, हवा यात २५-२८ आ ण उ हा यात ३०-३१ °से असते. 
हणजे महाबळे रचा पावसाळा तेथील हवा यापे ा थंड असतो!   

२०१२ म ये महाबळे रला एक धावती भटे दे याची मला संधी िमळाली आ ण 
मला तेथे मा या आजोबांची आठवण आली. यांना मी कधी पा हले न हते, पण 
यांचे िलखाण मी वाचलेल ेआहे. माझे आजोबा, हर  गो वंद केळकर, ांचा ज म 

अलीबाग या एका हंद ूकुटंुबात झाला. १८८१ साली, यांचे वय २० वष असताना, 
यांनी ती धम वीकारला. १८८९ म ये ते काह  काळ महाबळे रला जाऊन 

रा हल ेहोते. यानंतर यांनी महाबळे रच ेवणन15 खालील श दांत केल ेजे अजनूह  
वाचनीय आहेः  

“येथे पवताला िनरिनराळ  टोके आहेत. यांनाह  इं जीत िनरिनराळ  नाव ेआहेत. 
एका टोकापासनू दसुरे टोक जवळ दसते, पण म ये खोरे अस यामळेु ड गरा या 
कडेकडेने ितकडे जा यास बराच हेलपाटा यावा लागतो. अशा एखा ा टोकावर 
सं याकाळ  उभे राहून सूया त पाह यास फार मजा वाटते. संपणू सूय बंब 
आकाशांत दसते, व याजकडे पाहून डोळे मुळ च दपत नाह त. तेथे उभे राहून 
ड गर, खोर , िनरिनराळ  झाडे, ड गरास लागून जाणार  धुक , अंगास लागणारा 
मंदमंद शीतल वायू, यावर आ ढ होऊन येणारे पु पगंध इ याद  कार पाहून 
मनास मोठा आ हाद ा  होतो व ई राचा थोरपणा व आपले लघु व ल ात 
येऊन असे वाटत ेक , ई राने आ हा मानवाक रता या सृ ीत काय काय चम कार 

                                                             
15 हर  गो वंद केळकर, “महाबळे र यथेे पाह यात येणा  या क येक गो ी” ानोदय, ३० मे १८८९. 



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    99 
 

उ प न क न ठेवले आहेत तर  आ ह  याची सेवा यो य कारे कर त नाह  हा 
आमचा कती कृत नपणा होय.” 

१८८९ या तुलनेने आजचे महाबळे र कती िनराळे आहे! आता हजारो पयटक 
िनसगाचे स दय बघायला, याची मजा लुटायला, महाबळे रला जात असतात. 
पण िनसगाचे ते सुंदर प पाहताना, याने िनसगाला आ ण आप याला िनमाण 
केल े या वगा या आ ण पृ वी या उ प नक याची आपण थोड शी आठवण केली, 
तर कती छान होईल ना!                                                          

महाबळे रपासनू २० क.मी. अतंरावर पण सुमारे याच उंचीवर पाचगणी हे दसुरे 
एक थंड हवचेे ठकाण आहे. द खन या पठारावर पाच टेक यां या समूहावर हे 
ठकाण वकिसत झालेले अस याने याला पाचगणी नाव पडले आहे असे 
हणतात. महाबळे रपे ा येथ ेपावसाचे माण कमी अस याने येथे पावसा यात 

जनजीवन व कळ त होत नाह . हणनू येथ ेकायमची लोकव ती अिधक आहे 
आ ण अनेक प लक कू स आहेत. पाचगणीचे सामा य वा षक पज यमान २१९६ 
िम.मी. आहे, जे महाबळे र या तुलनेत खूपच कमी आहे. (सारणी-१४) जनू-
स टबर ा चार म ह यांचे सामा य पज यमान अनु मे ३११, ७७५, ५२४ आ ण 
२४९ िम.मी. आहे. महाबळे रला जसा बहुतेक पाऊस पावसा यातच पडून जातो 
तसेच पाचगणीलाह  होते. महाबळे र आ ण पाचगणी ह  दो ह  िगर  थानके उंच 
पाँइं स, खोल द  या, धबधबे, तळ , टेबल लँड, अशा िनसगस दयाने सजलेली 
आहेत.  

९.३ खंडाळा, लोणावळा आ ण माथेरान 

पुणे ज ातील खंडाळा आ ण लोणावळा ह  जुळ  िगर  थानके मुंबई आ ण पुणे 
ा शहरांना वभागणा  या उंच ड गरमा यावर वसलेली आहेत. समु सपाट पासून 
यांची उंची सुमारे ६०० मी. असनू यां यातील अतंर केवळ ५ क.मी. आहे. 

पावसा यात हा प रसर हरवागार बनतो आ ण ड गरां या उताराव न धबधबे वाहू 
लागतात. वषभर आ हाददायक हवामान असणार  आ ण पावसा यात या धोधो 
पावसात िभज याची मजा देणार  ह  दोन ठकाण ेपयटकांना खूप आवडतात ात 
काह  नवल नाह . खंडाळा आ ण लोणावळा ांचे मािसक व वा षक सामा य 
पज यमान जवळजवळ समान आहे. (सारणी-१४) खंडा याचे सामा य वा षक 
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पज यमान ४६१३ िम.मी. आहे. जनू-स टबर म ह यांचे सामा य पज यमान 
अनु मे ५९८, १८७६, १३६४ आ ण ५९५ िम.मी. आहे. लोणाव याचे सामा य 
वा षक पज यमान ४५०४ िम.मी. आहे, तर जनू-स टबर म ह यांचे आकडे ६५८, 
१८२४, १३६५ आ ण ४९३ िम.मी. आहेत. 

खंडाळा-लोणाव यात डसबर-फे ुवार या हवाळ  म ह यांत सामा य कमान 
तापमान १७-१८ °से पयत उतरते पण सामा य कमाल तापमान मा  ३० °से पे ा 
जा त असते. उ हा यात कमाल तापमान ाहूनह  अिधक वाढते. पावसा यात 
कमाल तापमान पु हा कमी होते पण कमान तापमान उलट काह से वाढते.  

माथेरान हे मंुबई आ ण पुण े ां या दर यानचे पण लोहमागापासून थोडेस ेदरू 
अस ेआणखी एक िगर  थानक आहे. ते रायगड ज  यात आहे आ ण ८०० मी. 
उंची या पठारावर वसलेल ेआहे. पण माथेरान स ा या मु य रांगे या थोडे बाहेर 
आहे. माथेरानला दषूण वर हत राख यासाठ  यात मोटार  चालवायला परवानगी 
नाह . नेरळ आ ण माथेरान ां याम ये एक छोट  आगगाड  धावत असते जी 
वतःच पयटकांसाठ  एक वशेष आकषण आहे. माथेरानचे हवामान फार थंड कंवा 

फार उ ण असे कधीच नसते. कमाल तापमान उ हा यात ३६ °से पयत जात 
असल,े तर  पावसा यात ते २८° से पयत उतरत.े हवा यात कमान तापमान २० 
°स ेहून कमी असते. माथेरानचे सामा य वा षक पज यमान ५२७६ िम.मी. हणजे 
खंडाळा-लोणाव यापे ा बरेच जा त आहे. जनू ते स टबर म ह यांचे सामा य 
पज यमान अनु म े८०८, २०५९, १५३५ आ ण ६७१ िम.मी. आहे.  

९.४ आणखी काह  िगर  थानके 

महारा ातील अ य िगर  थानकांम ये को हापरू शहरापासनू २० क.मी. 
अंतरावरचे प हाळा हे तालु याचे गाव तेथील ऐितहािसक क यामळेु िस  आहे. 
१७ या शतकांत हा क ला मरा यां या अिधप याखाली होता आ ण वतः छ पती 
िशवाजी महाराजांचे यात काह  काळ वा त य होते. प हा याचा क ला ८४५ 
मी. उंचीवर बांधललेा अस यामुळे तेथून भोवताल या सुंदर प रसराचे वहंगम य 
पहायला िमळते. प हा याचे सामा य वा षक पज यमान १६३५ िम.मी. आहे. 
जून-स टबर म ह यांचे सामा य पज यमान अनु म े२७०, ५८४, ३९७ आ ण १६६ 
िम.मी. आहे. 
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िचखलदरा हे वदभातील एकमेव िगर  थानक आहे. ते अमरावती ज ा या 
सीमेजवळ म य देश रा याला लागून आहे. ते समु सपाट पासून १,१८८ मी. 
उंचीवर वसलेल ेअसून तेथील सामा य वा षक पज यमान १,७०३ िम.मी. आहे. 
फुलांनी आ ण झाडांनी बहरललेा िचखलद  याचा प रसर वलोभनीय असतो. पण 
यािशवाय तेथे जाणा  या पयटकांना आक षत करतो तो मेळघाटातला या  
क प.   

अहमदनगर ज ातील कळसबुाई हे १,६५० मी. उंचीचे महारा ातील सव च 
िशखर आहे. तेथून फ  ६ क.मी. अतंरावर पवना नद काठ  वसललेे भडंारदरा हे 
थंड हवेचे एक सुंदर ठकाण आहे. तसेच नंदरूबार ज ातील तोरणमाळ हेदेखील 
एक रमणीय आ ण आ हाददायक िगर  थानक आहे. तोरणमाळ सातपुडा 
पवतां या ितस  या आ ण चौ या रांगेत समु सपाट पासून १,१५० मी. उंचीवर 
वसललेे आहे.  

 

९.५ कोकणची कनारप ट  

महारा ाला ७०० क.मी. लांबीचा समु कनारा लाभलेला आहे. या या प मेकडे 
वशाल अरबी समु  आहे. कोकणची कनारप ट  ह  नैसिगक सपं ीची आ ण 
स दयाची एक खाण आहे. महारा ात सवािधक पाऊस पडतो तो कोकणप ट वर. 
तुलनेने तो मेघालय कंवा भारता या इतर पूव र रा यां या सरासर  
पज यमानाइतका असतो.  

उ हा यात सगळे रखरखीत वाटल ेतर  एकदा मॉ सनू आला क , काह  दवसांतच 
सबंध कोकणप ट वर जणू एक हरवीगार मखमली चादर पसर यासारखी भासते. 
हवा यात तापमान फारसे कमी होत नाह  पण वातावरण स न असते. अलीबाग 
आ ण र ािगर चे मािसक आ ण वा षक सामा य पज यमान सारणी-१४ म ये 
दले आहे. 

व छ चांद या रा ी, समु ाहून जिमनीकडे वाहणार मंद वारे, समु ाची भरती-
ओहोट , लाटांचा आवाज, सयूा ता या समयी आकाशाचे बदलते रंग, हे सगळे 
अनुभवायला पयटक मो या सं येत कोकणा या कना  यावर जात राहतात. पण 
अलीबाग, मु ड, र ािगर , गणपतीपुळे, िचपळूण, दापोली ासंारखी कतीतर  
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ठकाणे पयटन थळे हणून लोक य झाली आहेत कारण यां या 
हवामाना य र  यांची काह  थािनक वैिश येह  आहेत. तथेील भ य क ल े
आ ण सुंदर मं दरे पयटकांना भूगोलाबरोबर इितहासाचे आ ण अ या माचेह  दशन 
घडवतात.  
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१० 

पूवानुमान 
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१०.१ व वध कारचे पवूानुमान  

व ाना या अशा फार थो या शाखा आहेत यांत पूवानुमान कर यासाठ  वाव 
असतो कंवा ते वा तवात प तशीरपण ेकेले जाते. हवामानशा  हे या थो यांपैक  
एक आहे. मागील काह  दशकांत झाले या तं ाना या गती या बळावर 
हवामाना वषयी पूवानुमान कर याची मता सात याने वाढत गेली आहे. 

हवामानाचे पूवानुमान व वध गरजा ल ात घेऊन केल ेजात अस यामळेु ते व वध 
कारचे असते. लघु अवधीचे पूवानुमान पढु ल १-४ दवसांसाठ  केले जाते. म यम 

अवधीचे पूवानुमान ५-१० दवसांसाठ , वाढ व अवधीचे पूवानुमान ११-३० 
दवसांसाठ , आ ण द घ अवधीचे पूवानुमान येणा  या १-४ म ह यांसाठ  केल ेजाते. 
थािनक वापरासाठ चे पूवानुमान सामा य लोकां या मा हतीसाठ  असते आ ण त े

वतमानप ातं आ ण ट . ह . वर कािशत होते. ादेिशक आ ण जागितक तरावर 
केललेे पूवानुमान वैमािनकांना कंवा आतंररा ीय वाशांना उपयोगी असते. आप ी 
बंधनासाठ , दरूगामी िनयोजनासाठ , द घकालीन पूवानुमान मह वाचे असते. तर 

१० दवसांचे पूवानुमान शेतक  यांसाठ  अितशय लाभाचे ठरते.  

पूवानुमाना या संदभात आता मॉडेल हा श द सामा य भाषेत चिलत झाला आहे. 
सो या भाषेत सांगायचे तर मॉडेल हणज े वै ािनक िस ा तावर आधारले या 
समीकरणांचा एक सचं. हवामाना या आज या प र थतीचे िनर ण क न ते 
मॉडेलला दले गेल ेतर ती समीकरण ेसोडवनू उ ाचे कंवा यापढुचे हवामान कसे 
असले हे मॉडेल आप याला सांगते. अथात मॉडेल जतके गुंतागंुतीचे आ ण स म 
असले िततके याचे िन कष बरोबर ठरतात पण गत मॉडेलसाठ  श शाली 
संगणकह  असावे लागतात.  

वेगवेग या मॉडेलचे वेगवगेळे वै ािनक आधार असतात. यां या तां क 
आव यकता िनरा या असतात. यांची रचना िनराळ  असते. यांची उ  े
वेगवेगळ  असतात. यांचे वगेवगेळे िन कष िनघतात. काह  कारचे पूवानुमान 
देणे श य आहे, पण काह  कारचे पूवानुमान देणे स या तर  अश य आहे. 

लघु अवधी पूवानुमान दे यासाठ  वातावरणाची स याची थती जाणून घेणे अ यंत 
मह वाचे असते. यासाठ  रेडार, उप ह, ांसार या साधनांची गरज असते. रेडार 
िच ांम ये मोठे आ ण उंच ढग सहज टपता येतात आ ण यांची पाऊस दे याची 
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मता मोजता येते. पण रेडार फार तर ५०० क.मी. या दरू वरच ेढग बघू शकते. 
ाउलट, उप ह िच ात आप या सपंूण देशावरची प र थती एकाच ेपात 

बघता येते.  

पूवानुमानाचा अवधी जसा वाढत जातो तसा वातावरण या ारंिभक प र थतीचे 
मह व कमी होत जात ेआ ण सागर  यांचे मह व वाढू लागते. समु ाचे तापमान, 
याची ारता हणज ेिमठाचे माण, पा याची घनता, समु  तरंग अशा अगद  

िनरा या कार या घटकांची मा हती िमळवावी लागते. यासाठ  उप ह, जहाज,े 
बॉइ, आरगो लोट अशांचा उपयोग केला जातो.  

वातावरणीय मॉडेलम ये हवामानाची मा हती वाप न हवामानाचे पूवानुमान करता 
येते. पण “कप ड मॉडेल”म ये हवामाना या मा हतीला सागर  मा हतीची जोड 
दली जाते. सागर  या संथ गतीने चाल ूराहतात. हणून मॉ सनूसार या द घ 
काळ चालणा  या यांचे पवूानुमान दे यासाठ  कप ड मॉडेल वापरावी लागतात. 
अशी मॉडेल राबव याचे काम ह ली भारतीय आ ण वदेशी हवामानशा  जोड ने 
कर त आहेत आ ण यांना यश िमळत आहे. 

ाकृितक प र थतीचे अनेक बारकाव े असतात. उदाहरणाथ, हमालया या 
पवतशृखंला, स ा  पवत, ांचा मॉ सून या पावसावर मोठा भाव पडतो. 
मॉडेलम ये यांचा यो य र तीने समावेश झाला नाह  तर पावसाचे माण चुक चे 
िन प न होते. हणनू “हाय रेझो यूशन” मॉडेल लागतात. ह  मॉडेल “र जनल” 
हणजे ादेिशक असतात. “ लोबल” हणजे वै क मॉडेल ह  जागितक प र थती 

ढोबळपणे ल ात घे यासाठ  चांगली असतात. 

काह  मॉडेल एखा ा विश  येसाठ च असतात. जस ेच  वादळ उ वेल का, 
याची ती ता कती असेल, ते कनारा कुठे आ ण कधी ओलांडेल ाचे भा कत 

करणार  मॉडेल वगेळ  असतात. ती दसु  या हेतूसाठ  िनकामी ठरतात. कंवा अशीह  
मॉडेल आहेत जी फ  नैऋ य मॉ सून या आगमनाची तार ख सांग यासाठ  
उपयोगी पडतात. 

कोणत ेमॉडेल िनवडाव ेहा िनणय घेताना अशा वेगवेग या बाबींचा वचार करावा 
लागतो. सग या सम यांचे समाधान एकच मॉडेल क  शकत नाह . 
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१०.२ मॉ सूनचे पूवानुमान  

भारत हवामानशा  वभागाची थापना १८७५ साली कोलकाता येथे केली गेली, 
यानंतर दोनच वषात हणजे १८७७ साली भारतात मोठा दु काळ पडला. ते हा 

हवामानशा  वभागाला इं ज सरकारकडून असा आदेश दे यात आला क , याने 
सरकारला आगामी मॉ सून या पावसा वषयी पूवक पना दे याचा य  करावा. 
१८८२-१८८५ ा चार वषात केले या ायोिगक अंदाजांची गुणव ा ल ात घेऊन 
तो दर वष  दला जावा अस ेठरल.े १८८६ साली नैऋ य मॉ सून या पज यमानाचे 
प हल ेद घ अवधी पूवानुमान वभागाने तुत केल े यात हमालयावर ल हमपात 
हा एकमेव घटक वापरला गेला होता.  

युरेिशया आ ण ह द महासागर ां या तापमानातील फरक हा भारतीय मॉ सून या 
िनिमतीमागच ेमु य कारण आहे, हे सर एडमडं हॅली ानंी खूप पूव  दाखवनू दले 
असले तर  भारतीय मॉ सूनचे जागितक हवामानाशी काय संबधं आहेत ावर 
भर व संशोधन सु  झाल ेते २० या शतकात.  

१९०४ त े१९२४ या काळात सर िगलबट वॉकर हे भारत हवामानशा  वभागाचे 
(आय.एम.ड .चे) महासंचालक होते. वॉकर हे ग णत  आ ण सं याशा  होते 
आ ण यांनी भारतीय मॉ सूनकडे या ीने पाहायला सु वात केली. या वेळ  
आय.एम.ड .चे मु यालय िसमला येथे होते. िसम याम ये वा त य कर त असलेले 
सर िगलबट वॉकर ानंी जगभरातून मा हती आ ण आकडे िमळवायला सु वात 
केली आ ण भारतीय मॉ सूनशी संबंध असलेले शेकडो घटक शोधून काढले.  

वॉकरनी हुडकून काढलेल े घटक व वध कारचे होते, उदाहरणाथ, पृ वीवर ल 
वेगवेग या ठकाणी न दलेले हवेचे तापमान, वातावरणाचा दाब, वा  यांचा वेग, 
समु ाचे तापमान, न ांची पातळ , सूयावर दसणा  या डागांची सं या, इ याद . 
वॉकरनी अशा सव घटकांचा भारतीय मॉ सूनशी असले या सभंा य सहसबंंधांचा 
सखोल अ यास केला. यांचा संबंध ाकृितक आ ण सं याशा ीय ीन ेभ कम 
होता अस ेमोजके घटक िनवडून यांनी यांवर आधा रत अनेक सं याशा ीय 
मॉडे स बनवली. ती मॉ सून या पज यमानाचे पवूानुमान कर यासाठ  अ यंत 
उपयोगी आ ण यश वी ठरली.   
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पृ वी या भोवती या वातावरणात आ ण समु ातह  सतत हालचाली होत राहतात 
हे सामा य ान असल े तर  वॉकरनी हे दाखवनू दले क , काह  हालचाली 
लंबका माणे एका टोकापासनू दसु  या टोकापयत आ ण पु हा परत अशा थ यंतर 
कर त असतात. “नॉथ अॅटलां टक ऑिसलेशन”, “नॉथ पॅिस फक ऑिसलेशन”, 
आ ण “सदन ऑिसलेशन” ा अटॅलां टक आ ण शांत महासागरांवर घडत 
राहणा  या वातावरणीय आ ण सागर  यांचा शोध वॉकरनी लावला. यां या 
मरणाथ शांत महासागरावर ल पूव-प म वाहणा  या वाहाला “वॉकर 

स युलेशन” अस े नाव दले गेल े आहे. “एल नीनो” हा पॅिनश श द ह ली 
मॉ सून या संदभात, वशेषतः दु काळा या संदभात, मराठ  भाषेत चिलत झाला 
आहे. एल नीनो आ ण सदन ऑिसलशेनची जुळ  या शोधून काढायचे ये सर 
िगलबट वॉकर ानंा दले जाते.  

वॉकर ां या सेवािनवृ ीनंतर मॉ सून या द घावधी पूवानुमानाचे काम 
थंडाव यासारखे झाल ेआ ण नंतरची क येक दशके ते तसेच रा हल.े यासंबधंीचे 
संशोधन बंद झाल ेअसे नाह . पण मॉ सूनचे द घावधी पूवानुमान केवळ एक 
औपचा रकता पूण कर यासाठ  हणनू दर वष  सरकारला दले जात रा हल,े अस े
हटले तर त ेवावगे होणार नाह .  

१९८६ आ ण १९८७ ा लागोपाठ दोन वषात भारतीय जनतेला दु काळाचा सामना 
करावा लागला होता. शेतकर  आ ण सामा य नाग रक त झाले होते. याच 
सुमारास डॉ. वसंत गोवार कर ानंी भारत सरकार या व ान आ ण तं ान 
वभागाचे सिचव हणून सू े हाती घेतली. डॉ. गोवार करां या नेतृ वाखाली 
हवामानशा ां या एका लहानशा गटाने मॉ सूनचे अंदाज दे यासाठ  एक नव े
मॉडेल वकिसत केल ेज ेपुढे “१६-परॅामीटर मॉडेल” ा नावाने िस  झाल.े                     

संयोग हणावा कंवा दसुरे काह  कारण असावे, पण य ात अस ेघडले क , 
१९८९ पासून २००१ पयत, हणज ेसतत १३ वष, १६-पॅरामीटर मॉडेलने मॉ सनू 
सामा य राह ल असे सूिचत केले, आ ण येक वष  तसेच झाले. १३ सामा य 
मॉ सून या शृंखलेमुळे भारताच ेकृषी उ पादन वाढत गेल,े धा याची कोठारे भरत 
गेली, देशाला सबु ा लाभली.  
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पण २००२ साली मा  अचानक एक िनराळ च प र थती उ वली. १६-परॅामीटर 
मॉडेलने सु हा सूिचत केले क , मॉ सून सामा य राह ल पण प ह याच वेळ  तसे 
घडल ेनाह . भारतावर भीषण दु काळ पडला. मॉ सूनचा एकूण पाऊस सरासर हून 
१९% कमी भरला. धा य उ पादन घटले, पा याची टंचाई िनमाण झाली. सरकारला 
अनपे त प र थताला सामोरे जावे लागले.    

२००२ या दु काळानंतर आय.एम.ड .ने १६-पॅरामीटर मॉडेलचा सखोल पुन वचार 
केला, ते हा यातील अनेक उ णवा िनदशनास आ या. जतके जा त घटक 
असतील िततके मॉ़डेल जा त यश वी ठरेल ह  भावना बरोबर नस याचे ल ात 
आल.े कारण घटकांची सं या वाढत गेली तर त ेघटक वतं  न राहता यांचा 
एकमेकांवर भाव पडतो आ ण मॉडेलचा िन कष चुकतो. दसुरे हे क , मॉ सूनचा 
जागितक घटनांबरोबर असलेला संबंध ाकृितकपण े कंवा गुणा मकपणे ढ असला 
तर  यांचा सां यक सहसबंधं काळाबरोबर दबुल होत जातो. ाचे नेमके कारण 
अजनूसु ा नीट समजलेले नाह . १६-पॅरामीटर मॉडेलम ये अशा कार या उ णवा 
आढळ यानंतर आय.एम.ड .ने या या जागी नवीन मॉडे स वकिसत केली जी 
२००३ साली उपयोगात आणली गेली. 

२००३ साली आय.एम.ड .ने मॉ सून पवूानुमान प तीत एक मह वाचा बदल केला 
तो हा क , मे म ह या या शेवट  ज ेएकच पूवानुमान केले जात होते याऐवजी 
ते दोन ट यांत केले जाऊ लागले. प हल ेए ल म ह या या म यावर आ ण दसुरे 
जुलमै ये. हे अशासाठ  क , प हले पूवानुमान सरकारला आ ण लोकांना लवकर 
उपल ध हाव ेआ ण मॉ सूनची सु वात कशी झाली आहे हे पा ह यावर याची 
पुढ ल गती कशी होईल ा वषयी काह  नवीन सकेंत ा  झाल े असल े तर 
या वषयी लोकांना सावध करता यावे.  

२००३ साली आणखी एक बदल केला गेला तो असा क , जनू ते स टबर ा चार 
म ह यांसाठ  आ ण संपूण देशासाठ  एकच सरासर  अदंाज दे या य र  
वेगवेग या म ह यांसाठ  आ ण देशा या चार सलग भागांसाठ  वेगवगेळे अदंाज 
ायची था सु  केली गेली. 
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२००३ साली अमंलात आणलेली ह  नवी प त अजनू उपयोगात आहे पण मॉडेलची 
रचना वेळोवेळ  बदलत गेली आहे. सां यक  मॉडेल आता ६ व वध घटकांवर 
आधारलेली आहेत. 

अलीकड या काळात आय.एम.ड .ने आ ण पु या या भारतीय उ णक टबंधीय 
हवामानशा  सं थेने उ च काय मतेचे संगणक उपयोगात आणले आहेत यामळेु 
अ याधुिनक आ ण स म गितक ॉडेल यावर राबवणे आता श य झालेल ेआहे. 
अशा साधनां या उपयोगामुळे ह ली जे अंदाज दले जातात ते पूव पे ा अिधक 
व सनीय झाल ेआहेत हे ल ात घेतल ेपा हज.े 

भारतीय मॉ सनू वातावरणातील जागितक तरावरची एक या आहे. हणून 
दरूवर या यांचा अ यास क न मॉ सनू या पावसाचा अंदाज द डदोन म हने 
आधी बांधता येतो. मॉ सून या केरळवर ल आगमनाचा अंदाजह  १५ दवस आधी 
देता येतो. पण मॉ सून या येक पैलूचा संबधं जागितक हवामानाशी लावता येत 
नाह . मॉ सूनचे मुंबईला कंवा नागपरूला पोहोचणे ह  एक जागितक तरावर ल 
घटना नसते. ितचा अदंाज फार तर दोनचार दवस आघी देता येतो. बंगाल या 
उपसागरावर कमी दाबाचे े  कधी िनमाण होईल, ते कोण या मागाने जाईल, 
या या वासाचा वेग कती असेल, अशा गो ींचे भा कत दोन म हने आघी करता 

येत नाह . पण अशा गो ीच मॉ सनूची दैनं दन गती आ ण पावसाचे माण 
िन त करतात. कोण या न ानंा परू येईल आ ण कुठे दु काळ पडेल हे मॉ सनू 
ड ेश सची सं या आ ण यांनी आखललेे माग ामळेु ठरते.  

मॉ सून वषयी अनेक  उदभवतात. मॉ सून कधी येईल? मॉ सून कधी परतेल? 
पाऊस कुठे पडेल? पाऊस कधी पडेल? पाऊस कती पडेल? पावसाची ती ता कती 
असले? सर वर सर  पडत राहतील का? पावसात खंड पडेल का? ांतील काह  

ांची उ रे देण ेआता श य झाल ेअसले तर  दोन म हने आधी मॉ सूनचा संपूण 
माग म आखून दे याची मता हवामानशा ात अजून तर  नाह . कंवा एका 
शेतावर पाऊस पडेल पण या या शेजार ल शेतावर पडणार नाह  इतके काटेकोरपणे 
सांगणहे  स या श य नाह .   
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१०.३ एल नीनो आ ण ला नीना 

“एल नीनो” ( पिॅनश भाषते बाळ येशू) ह  शांत महासागरावर अधूनमधून घडणार  
एक या आहे ज यात पे  देशा या प मेकड ल शांत महासागराचे तापमान 
सरासर पे ा वाढते. समस या आसपास ती वाढ अिधक असते. ा या अनेक 
जागितक भावांपैक  एक हा आहे क , या वष  भारतीय मॉ सनूचे पज यमान 
घटते. एल नीनो दर वष  नाह , तर २-७ वषात एकदा उ वतो. मॉ सून मा  दर 
वष  िनयिमतपणे येतो. हणून एल नीनो आ ण मॉ सूनचा सरळ सबंंध लावता 
येत नाह . पण काह  वष  एल नीनो होता ते हा मॉ सनूचा पाऊस कमी झाला 
होता. यामुळे एल नीनो उ वला क , तो आप यासाठ  एक िचंतेचा वषय बनतो. 

१८७१-२०१४ ा कालावधीतील मॉ सून या पज यमाना या अ यासातनू हे दसून 
येत ेक , ा १४४ वषात १९ चांग या पावसाची वष होती, २४ दु काळाची वष होती 
आ ण १०१ वष सामा य पावसाची वष होती. हणजेच कोण याह  वष  दु काळ 
पडायची श यता १७% आहे आ ण दु काळ न पडायची श यता ८३% आहे. 

चांगला मॉ सनू हणज ेसामा याहून १०% अिधक पाऊस देणारा मॉ सून अस े
मानल ेजाते. भारतावर मॉ सनू या चांग या पावसा या १९ वषापैक  ८ वष ला 
नीना वष होती. “ला नीना” ( पॅिनश भाषते सुक या) ह  एल नीनो या व  

या आहे ज यात शांत महासागराचे तापमान सरासर पे ा कमी होते. ला 
नीना वषात एकदाह  भारतावर दु काळ पडललेा नाह . पण येक चांग या 
मॉ सनूचे वष ला नीना वष होत ेअसेह  नाह .   

भारतावर दु काळ पडला होता अशा २४ वषापैक  १३ वष एल नीनो वष होती. २९ 
एल नीनो वषापैक  १६ वषात भारतावर दु काळ पडला न हता. येक दु काळामागे 
एल नीनो हे कारण नसते. येक एल नीनो वष  दु काळ पडतोच असे नाह .  

शांत महासागरावर एल नीनो उ वला क , भारता या मॉ सनूसाठ  तो धो याचा 
कंद ल मानला जातो. उलट ला नीनाचे ल ण मॉ सूनसाठ  चांगले समजले जाते. 
हे सामा यपणे खरे असल ेतर  तसे नेहमी होतेच होते असे मा  नाह . यािशवाय 
हेह  ल ात घेतले पा हजे क , एल नीनो कंवा ला नीना उ वणार क  नाह  
ा वषयीचे पूवानुमान भारताला दसु  या देशांकडून िमळते. मॉ सूनपूव म ह यांत 
यांनी केललेी अशी पवूानुमाने अनेकदा नंतर खर  ठरलेली नाह त. डसबर २०१६ 
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पयत शांत महासागरावर एक ती  ला नीना उ वेल अस ेखा ीशील अनुमान 
ए लम ये केले गेल ेहोते, पण य ात तस ेघडले नाह . प रणामतः मॉ सूचे 
पज यमान सामा याहून ६% अिधक राह ल असा जो अदंाज वतवला गेला होता, 
तो बरोबर ठरला नाह , उलट मॉ सनूचा एकूण पाऊस सामा यापे ा ३% कमी 
पडला. ाव न िन कष काढायचा तो हा क , भारतीय मॉ सनूचे पवूानुमान करताना 
एल नीनो कंवा ला नीना ांवर अवा तव भर दला जाऊ नये. मॉ सनूचे 
पज यमान एल नीनोिशवाय आणखी कोण या घटकांशी संबंिधत आहे ावर सखोल 
संशोधन सु  राहणे आव यक आहे.  

२०१६ या मॉ सूनमुळे एक मह वाची बाब पु हा एकदा पुढे आली ती ह  क , 
मॉ सून या पज यमानाचे एकूण माण सांगता आले तर  या या वतरणाचे 
व प कसे असेल ाचे भाक त अजनू नीट करता येत नाह . महारा ापुरते पा हल े

तर २०१६ साली मॉ सूनचा पाऊस उशीरा सु  झाला, पण जुलैम ये याने सगळ  
उणीव भ न काढली, मग पु हा ऑग ट कोरडा गेला आ ण स टबर या दसु  या 
पंधरव यात याने जणू थैमान घातले. मराठवा यात तर दोन वष दु काळाचा 
सामना केले या शेतक  यानंी ज ने वाढवले या पकांचे ऐन कापणी या आधी 
अितवृ ीमुळे नुकसान झाले. अशा कार या घटनांचे व सनीय पूवानुमान 
शेतक  यासाठ  दहा दवस आधी कर याची गरज आहे. कारण फ  १-२ दवस 
आधी धो याची सूचना दली गेली तर  शतेकर  यांची पके वाचवायला आय या 
वेळ  मनु यबळ आ ण पैसा उभा  शकत नाह त.  
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११ 

हवामान बदल 
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११.१ जागितक तापमान वाढ 

पृ वी या वातावरणातील काबन डायऑ साइड वायूचे माण मागील काह  दशकांत 
सात याने वाढत गेल ेआहे. १९५८ साली हे माण ३१५ पीपीएम (parts per million) 
होते पण आता २०१६ साली त े४०५ पीपीएम एवढे झाले आहे.16 (िच -१३) काबन 
डायऑ साइड वायूचे वैिश य हे आहे क , तो पृ वीचे वातावरणीय तापमान 
वाढवायला कारणीभतू असतो.   

 

िच -१३ पृ वी या वातावरणातील काबन डायऑ साइड या माणातील वाढ 

१८ या शतकातील औ ोिगक ांतीनंतर कारखा यां या उ पादन यां ारे काबन 
डायऑ साइडचे चंड उ सजन होऊ लागले ज ेअजूनह  अ याहतपणे सु च आहे. 
वीजिनिमतीसाठ  कोळसा जाळला जात आहे. तसेच वाहतुक साठ  पे ोल आ ण 
ड झेलचा उपयोग वाढतच चालला आहे. पृ वी या वातावरणात मो या माणात 
ओत या गेले या ा काबन डायऑ साइडमळेु पृ वीचे सरासर  तापमान औ ोिगक 

                                                             
16 U.S.National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System Research Laboratory web site 
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html 
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ांतीनंतर या काळात सात याने वाढत गेलेल ेआहे. (िच -१४) औ ोगीकरणा या 
पूव या काळ या तापमाना या तुलनेत पृ वीचे आताचे सरासर  तापमान १.१ °स े
ने वाढल ेआहे. मा  असे नाह  क , ा काळातील येक वष या या मागील 
वषापे ा उ ण होते. पृ वीचे वा षक सरासर  तापमान काह  वष  वाढ याऐवजी 
उतरलेलेह  आहे. १९९८ साली तापमानाने एक उ चांक गाठला होता, पण यानंतर 
अनेक वष वै क तापमान वाढ सीिमत रा हली होती. १९९८ चा उ चांक २०१४ 
साली हणजे १६ वषानंतर प ह यांदाच ओलांडला गेला. यानंतर २०१५ साली 
तापमान आणखी वाढले आ ण जागितक हवामानशा  सघंटनेने17 २०१६ हे 
आजवरचे सवािधक उ ण वष घो षत केले आहे. २०१६ चे वै क सरासर  तापमान 
१९६१-१९९० या सरासर या तुलनेने ०.८३ °से अिधक होते.  

 

 

िच -१४ जागितक तापमान वाढ १८५०-२०१६ 

११.२ असाधारण हवामाना या घटना 

वातावरणातील काह  घटना वारंवार कंवा िन य माने घडत राहतात पण काह  
अगद  विचत घडतात. अशा दिुमळ घटनांना “ए स म वेदर इ ह स” हणज े
                                                             
17 World Meteorological Organization, 2017, “WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016”, 
WMO-No. 1189, 28 pp. 
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असाधारण हवामाना या घटना  हटले जात.े यांची पवूक पना करता आली नाह , 
तर या भीषण आप ीचे व प धारण क  शकतात. येथे हे ल ात घेणे मह वाचे 
आहे क , दिुमळ घटना पु हा पु हा होत नाह त आ ण यां यामुळे हवामान 
कायमचे बदलत नाह . वातावरणात घडणा  या सव असाधारण घटना हवामान 
बदला या सूचक असतात असे मळु च नाह . अनेकदा यां यामागे 
हवामाना यित र  इतर कारणेह  असतात. 

उदाहरणाथ शहरांत अनुभवास येणार  तापमान वाढ शेतजिमनीवर आ ण मोक या 
जागांवर बांधकाम के यामुळे, मो या सं येने झाडे तोड यामुळे, कारखाने 
उभार यामुळे होते. माळ णसार या भू खलना या घटना अितशय थािनक 
व पा या असतात. मुबंईत २५ जुल ै२००५ ला झालेली महावृ ीने शहरावर ज े

संकट आल े ते पा याचा िनचरा करणार  यव था कोलमड याने. अशा येक 
गो ीला हवामान बदला या नजरेतून बघणे अवै ािनक आहे.  

हवामान बदला या घटना वगेवेग या तरांवर होत असतात, जागितक, ादेिशक 
आ ण थािनक. याचंा एकमकेांशी सरळ सबंंध लावता येत नाह . एखा ा वष  
महारा ात उ हाळा फार कडक भासला तर तो लगेच जागितक तापमान वाढ चे 
उदाहरण मानू नये. कंवा लागोपाठ दोन वष महारा ावर दु काळ पडला तर याला 
हवामान बदल समजनू आता भ व यात नेहमीच दु काळ पडणार असा अंदाज बांध ू
नये. वै क तापमान वाढ ह  जागितक पातळ वर ल तापमानाची सरासर  आहे. 
पृ वीवर येक ठकाणी तेवढेच तापमान वाढलेले आहे असे मुळ च नाह . पृ वीवर 
एका जागी जे झाल े ते सव  होईल असे नाह . उदाहरण हणून आक टक 
समु ावर ल बफ वतळ याचे शा ानंा दसले तर आपला हमालयदेखील तसाच 
वतळणार अशी भीती कोणी दाखव ूनये.   

माच २०१७ या शेवट या आठव यात महारा ावर उ णतेची लाट आली होती. 
यावेळ  रायगड ज ातील िभरा गावी २८ माचला ४६.५ °से कमाल तापमान 

न दले गेले. याचा सबंंध मी डयाने जागितक तापमान वाढ शी लगेच लावला आ ण 
िभरा हे आता जगातले दसुरे सव च उ ण ठकाण झा याचे जाह र केले. पण 
िभरा गाव या तापमाना या पूव या न द  पा ह या तर हे कळेल क , िभरा 
गावासाठ  हे काह  नवीन नाह . कारण िभरा येथे २८ ए ल १९९५ रोजी ४५.५ 
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°से, ३१ माच १९८२ रोजी ४४.५ °से, आ ण १ जनू १९६७ ला ४४ °से कमाल 
तापमान आधी न दले गेलेल ेआहे. सारांश, येक थािनक घटनेचे ये जागितक 
हवामान बदलाला दे याची घाई क  नये.    

११.३ मॉ सूनचे भ वत य  

भारतासाठ  मॉ सूनचे अ यंत मह व आहे कारण शतेीसाठ  आ ण जीवना या 
व वध गरजा भागव यासाठ  ज ेकाह  पाणी लागते याचा तो एकमवे ोत आहे. 
हणून हवामान बदलाची चचा सतत होत असताना मॉ सून या भ वत या वषयी 

िचंता वाटणे अगद  साह जक आहे. पण ात समाधान देणार  गो  ह  आहे क , 
मॉ सून ऋतूत भारतावर पडले या पावसा या १८७५ पासनू या न द  पा ह या तर 
यांत काह ह  द घ अवधी बदल झा याचे आप याला दसून येत नाह .18 

भारतावर ल मॉ सनू या पावसा या माणात अधून मधून चढउतार झालेले असले 
तर  या या सरासर  माणात कोणताह  “ ड” अथवा कल दसत नाह . हा एक 
फार मह वाचा वै ािनक िन कष आहे. (िच -१५) 

िच -१५ मॉ सूनचे पज यमान १८७१-२०१६ 

                                                             
18 भारतीय उ णक टबंधीय हवामानशा  सं था, पुणे, Monsoon Online web page 
http://www.tropmet.res.in/~kolli/MOL/Monsoon/Historical/aismr1871-2016-Sep-30-2016.pdf 
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िच -१६ जमीन आ ण समु  ांची िनराळ  तापमान वाढ 

 

वै क तापमान वाढ या सदंभात सामा यपण े या एका बाबीकडे दलु  होते ती 
ह  क , पृ वीवर ल जिमनीचे तापमान जत या गतीने वाढत चालले आहे 
ितत याच गतीने समु ाचे तापमान वाढत चाललेल ेनाह . युरोप आ ण आिशया 
ांनी बनले या महाखंडाचे तापमान जलद गतीने वाढत आहे पण ह द 

महासागराचे तापमान िध या गतीने वाढत आहे.19 (िच -१६) ाचा अथ हा क , 
ा तापमानांमधील तफावत कालानुसार वाढत आहे. मॉ सनू या िनिमतीसाठ  

आव यक अशी ह  तापमानातील तफावत तर भ व यातह  वाढत गेली, तर 
मॉ सूनचे वाह अिधक बळ होतील आ ण पावसाचे माण वाढेल अशी दाट 
श यता आहे. वशेष हणजे ा श यतेवर जगभर या शा ाचंे एकमत आहे. 

                                                             
19 CDIAC web page http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/jonescru/graphics/glnhsh.png 
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अथात मॉ सनूचे पज यमान कती वाढेल, कंवा कुठे वाढेल ा वषयी अिधक 
संशोधनाची गरज आहे.  

११.४ ऋतुच   

िनसगातील सव या यां या िनधा रत वेळाप कानुसार घडत अस याचे आपण 
पाहतो. नैऋ य मॉ सून जनू या सुरवातीस केरळवर दाखल होतो आ ण 
ऑ टोबर या म यावर तो माघार घेतो. हवाळा आ ण उ हाळा आपआप या समयी 
सु  होतात आ ण सपंतात. मा  िनसगा या हालचालीतं ल कर  िश त नसते. 
याचे वेळाप क थोडेसे मागेपुढे होत राहते. मॉ सून या वेळाप कात दर वष  काह  

न काह  प रवतन झा याचे आप याला जाणवते. मॉ सनू कधी वेळेआधीच दाखल 
होतो. कधीकधी पावसाळा लांबतो कंवा दसु  या एका वष  तो लवकर सपंतो.  

जागितक तापमान वाढ या सदंभात हे पु कळदा बोलले जाते क , ह ली पृ वीचे 
ऋतुच  बदलत चालले आहे कंवा ते पुढे आणखी बदल याची श यता आहे. अशी 
वधाने वै ािनक ीने चुक ची आहेत कारण ऋतूंम ये बदल घडवून आण याची 
मता हवामानात नाह . उलट हवामानालाच नेहमी ऋतंूबरोबर जुळते याव ेलागत 

असते.  

एखा ा वष  काह  िनराळे घडल ेतर याचा असा अथ लावू नये क , आता ऋत ू
बदलले आहेत आ ण भ व यात असेच डत राहणार. खरे तर ऋतूं या कालावधींवर 
हवामानाचा भाव पडू शकत नाह . ऋत ू बनतात ते पृ वी या सयूाभोवती या 
द णेमुळे आ ण ितचा वतःभोवती फर याचा अ  २३.५° ने झुकलेला 

अस यामळेु. (िच -१७) पृ वीवर ल विभ न देश एका वषात काह  काळ सयूा या 
समीप येत अस यामळेु आ ण काह  काळ दरू जात अस यामुळे उ हाळा आ ण 
हवाळा हे दोन मखु ऋतू बनतात. शीत क टबंधांत वषभरात ऋतंूम ये मोठे 
बदल होतात तर उलट वषुववृ ावर ते फारस े जाणवत नाह त. सूयाभोवतीची 
पृ वीची द णा पणू झाली क , हे ऋतुच  पु हा सु  होते. जोपयत पृ वी 
सूयाभोवती ितची वा षक द णा घालत राह ल आ ण ितचा मण अ  
आतासारखा झुकलेला असेल तोपयत हे ऋतुच  िनरंतर चाल ूराहणार आहे आ ण 
ते बदलत आहे कंवा बदलणार आहे अशी भीती बाळग याचे काह ह  कारण नाह .     
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िच -१७ ऋतुच  

११.५ समु ाची पातळ   

वै क तापमान वाढ चा एक प रणाम हा आहे क , पृ वीवर ल समु ा या सरासर  
पातळ त वाढ होत आहे. समु ाची पातळ  वाढ यामागे अनेक भौितक या काम 
कर त आहेत. एक तर तापमान वाढ मुळे समु ाचा एकूण पाणी साठा सरण पावत 
आहे. दसुरे हे क , तापमानवाढ मळेु जिमनीवर ल बफाचे साठे वतळू लागल ेआहेत 
आ ण या येतनू िनमाण झालेले पाणी शेवट  समु ात जमा होत आहे. अथात 
समु ाचा तळ तर होता तेथेच आहे. ते हा पा याचा साठा वाढ यामुळे साह जकपणे 
समु ाची वरची पातळ  उंचावत आहे आ ण समु ाचे पाणी कनारप ट वर आ मण 
क  लागल ेआहे. भारतासाठ  ह  िचंतेची बाब आहे कारण भारताची कनारप ट  
७००० क.मी. लांब असनू अनेक मोठ  आ ण आिथक व साम रक मह वाची शहरे 
कना  यावर वसलेली आहेत. यािशवाय ल प आ ण अंदमान-िनकोबार ह  
भारतीय बेटेह  आहेत.  

तापमान वाढ या संदभात भारताला, आ ण वशेषतः मुंबईला, असले या सभंा य 
धो या वषयी अनेक शा  पु हा पु हा इशारा देत राहतात. पण मुंबईत केले या 
१८३० पासनू या न द  पा ह या तर समु ा या पातळ त य ात झाललेी वाढ 
ितवष  १ िम.मी. एवढ  अ य प आहे.20  

                                                             
20 Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) web page 
http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/43_high.png 
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तसे पा हले तर मुंबई महानगर एक पसमूह आहे. समु ात भर घालनू ह  बेटे 
जोडली गेलेली आहेत. मुंबईचा समु  मागे हटवून जमीन िमळव याचा उप म 
१८५८ साली एका खाजगी कंपनीने हाती घेतला होता. १८६५ साली तो मंुबई पोट 

टने पुढे सु  ठेवला आ ण १९१८ ते १९७८ या काळात तो रा य सरकार या 
वतीनेच राबवला गेला होता यानंतर तो थांबव यात आला. स या या जागेला 
“बॅकबे र लेमशेन” हणतात आ ण जेथे टोलेजगं इमारती आज उ या असले या 
दसतात तेथे आधी समु  होता हे आपण वस  नये. महारा ा या कनारप ट ला 
समु  पातळ या वाढ चा धोका असला तर  तो हाताळ याची मता महारा ात 
आहे हे िन त.  

११.६ च  वादळे 

महारा ा या कनारप ट ला च  वादळां या सभंा य धो या वषयी मागे चचा 
झालेली आहे. (प र छेद ७.७) सरासर  आकडेवार नुसार अरबी समु ात एका वषात 
केवळ १-२ च  वादळे िनमाण होतात. ए ल-मे आ ण ऑ टोबर-नो हबर म हने 
यां या िनिमतीसाठ  अनुकूल असतात कारण यावेळ  समु  तापमान २७ °से 

पयत वाढू शकते.  

आता वै क तापमान वाढ म ये समु ा या तापमान वाढ चा वाटा आहेच. एल 
नीनोसार या या याचीच ल णे आहेत. समु ाचे तापमान भ व यात वाढत 
गेले तर ते च  वादळां या िनिमतीसाठ  पोषक ठरेल हे िन त. कदािचत ा 
वादळांची सं या वाढेल, कदािचत ती अिधक  प धारण करतील, कंवा ती 
नव े माग आचरतील. पण च  वादळां या िनिमतीसाठ  दसुरे काह  घटकह  
अनुकूल असावे लागतात आ ण एकंदर त पाहता च  वादळां या सं येत कंवा 
ती तेत आमूला  बदल आतापयत झाललेा नाह . ा वषयावर ल भारतीय 
हवामानशा ांनी कािशत केले या एका न या शोधिनबंधात21 असा िन कष 
काढला आहे क , १९६१-२०१० दर यान या मागील ५० वषात अरबी समु ावर ल 
च  वादळां या सं येत कोणताह  चढ-उतार झालेला नाह , जो जागितक तापमान 
वाढ या संदभात महारा ा या ीने एक आशादयक िन कष आहे.   
                                                             
21 Mohapatra M. et al, 2017, "Inter-annual Variation and Trends in Tropical Cyclones and Monsoon 
Depressions Over the North Indian Ocean”, Observed Climate Variability and Change over the Indian Region. 
Springer Singapore, pp 89-106. 
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१२ 

सौर आ ण पवन ऊजा 
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१२.१ सौर ऊजा 

वषवुवृ ा या उ रेकडे आ ण द णेकडे २३.५° अ ांशांमधील, हणजे कक वृ  
आ ण मकर वृ  ां यामधील देशाला उ ण क टबंध हणतात कारण यावर 
सूय वषभर तळपत असतो. जसजशी अ ांशात वाढ होत ेतसतशी दवस आ ण 
रा  ां या कालावधीतील तफावत वाढत जाते. शेवट  ुवीय देशांवर तर सहा 
म ह यांचा दवस आ ण सहा म ह यांची रा  होते.  

भारताचा बहुतांश भाग उ ण क टबंधात मोडत अस यामुळे आप याकडे सौर ऊजा 
मुबलकपणे उपल ध आहे. यािशवाय भारताची भौगोिलक रचना अशी आहे क , 
अनेक ठकाणी जोरदार वारे वाहात असतात आ ण तेथ ेपवन च या चालवून 
ऊजा िनमाण करायला खूप मोठा वाव आहे. सौर ऊज वषयी हे हणावे लागेल 
क , मॉ सून या चार म ह यात आकाश िन य ढगाळ रा ह यामुळे सूय काशा या 
अवधीत घट होते. पण नेमके ाच म ह यात मॉ सनूचे वारे देशभर जोराने वाहू 
लागतात आ ण सौर ऊजतील घट पवन ऊजा भ न काढू शकते.  

मागील २०-२५ वषात जागितक हवामान बदला या संदभात सौर आ ण पवन 
ऊजचा वापर वाढवायचे जगभर य  सु  आहेत. सौर आ ण पवन ऊजा ा 
व छ ऊजा आहेत. या वाप न वीज िनिमती करताना वातावरणात काबन 

डायऑ साइड वायू सोडला जात नाह  आ ण हवेचे दषूणह  होत नाह . कोळसा 
आ ण खिनज तेलांचे साठे कधी न कधी संपु ात येतील पण सौर आ ण पवन 
ऊजचे ोत न संपणारे आहेत आ ण वशेष हणजे या दो ह  ोतां या बाबतीत 
भारत एक अितसमृ  देश आहे.  

रा ीय सोलर िमशन या अंतगत २०२२ पयत भारतात २०,००० मगेावॉट वीज 
उ पादन हाव े असे उ  आहे.22 सौर आ ण पवन ऊजा उपयोगात 
आण यासाठ या योजना जे हा आख या जातात ते हा सव थम यांची उपल धता 
कुठे आ ण कती आहे ह  मा हती वचारात यावी लागते. भारतातील वधेशाळांत 
अनेक दशकांपासून सयू काशाचा अवधी, सौर व करण, पवन गती आ ण दशा 
ां या न द  के या गेले या आहेत. यांचे वशे षण क न क पांसाठ  यो य 

जागा ठरवता येतात.  

                                                             
22 Ministry of New and Renewable Energy, web page http://mnre.gov.in/sec/DNI_Annual.jpg 
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महारा ात सौर ऊजचा वापर वाढव यासाठ  भरपूर वाव आहे. सोलापरू, उ मानाबाद 
आ ण सातारा ज ात मो या माणावर सौर ऊजचा वापर करणारे वीज िनिमती 
क प उभारले गेल ेआहेत. नागपूर, चं परू, लातूर, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, 

पुण े ा ज ांतह  काह  ठकाणी अस े क प आहेत. स या ा सवाची एकूण 
वीज िनिमती मता ४०० मेगावॉट असली तर  ती २०१९ पयत ७,५०० मेगावॉट 
इतक  वाढवायची योजना आहे. नागपूर शहराला तर “सोलर िसट ” बनवाय या 
दशेने वाटचाल सु  झाली आहे जथेे सौर ऊजचा पुरेपरू लाभ घे याचा य  केला 
जाईल.   

१२.२ पवन ऊजा 

वीज उ पादनासाठ  पवनश चा वापर भारतात तािमळनाडू, गुजरात आ ण 
महारा ात र ािगर  येथे १९८८ साली थम केला गेला. यानंतर या काळात मा  
ा े ात भारताने झपा याने गती केली आ ण स या चीन, अमे रका व 

जमनीमागे भारताचा जगात चौथा मांक लागतो. महारा ात स या पवन 
ऊजपासून सुमारे ५,००० मेगावॉट वीज िनिमती होत आहे, आ ण देशातील सव 
रा यात महारा  दसु  या थानावर आहे.  

२०१० साली भारतात पवन ऊजा वाप न वीज िनिमतीसाठ  कोणती ठकाणे सुयो य 
अस ूशकतील ाचा अ यास केला गेला होता.23 (िच -१८) यानुसार पवन ऊज या 
वापराची मोठ  मता असले या रा यात महारा  येतो. महारा ातील १२ 
ज ांम ये पवन ऊज या िनिमतीसाठ  सु  मता असले या ४५ चांग या जागा 
िनवड या गे या आहेत या बहुतेक प म महारा ात आहेत. ा िनवड मागच े
िनकष हे होत ेक , यांची समु सपाट पासनूची उंची िनदान १०४० मीटर असावी, 
तेथील वा  याची वा षक सरसर  गती कमान ५ मीटर ित सेकंद असावी, आ ण 
तेथे जिमनीपासनू ५० मी. उंचीवर पवन ऊजा घनता कमान २०० वॉट ित वग 
मी. अस याची श यता असावी. ा अ यासात असे आढळून आल ेक , कानूर 
(को हापरू ज हा), ठोसेघर (सातारा), ा णवेल (धुळे), औधंेवाड  (नािशक) 
चकला (नंदरुबार), वनकुसवडे (सातारा), गुडे पांचगणी (सांगली), ा ठकाणांची 

                                                             
23 National Institute of Wind Energy, web page http://niwe.res.in/department_wra_wpd.php 
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िच -१८ भारतावर ल व वध ठकाणची पवन ऊजा घनता 

पवन ऊजा घनता समुारे ३०० वॉट ित वग मी. कंवा याहूनह  अिधक आहे. 
ाखेर ज अहमदनगर, बीड, औरंगाबाद, लातूर, पणेु, िसंधुदगु, ज ांतदेखील काह  

उपयोगी जागा आहेत यांची सु  मता २०० ते वॉट ित वग मी. आहे. अथात 
य ात वीज िनिमती कती होईल हे पवन च क या पं यां या उंचीवर, 

आकारावर आ ण रचनेवर अवलंबनू असणार.   

कोणतहे  ठकाण पवनच या बसव यास यो य आहे क  नाह  ाची खातर  क न 
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घेणे हताचे असते आ ण यासाठ  तेथे आधी १-२ वष तर  वा  याचा वगे आ ण 
दशा ांचे शा ो  मोजमाप केले पा हजे. पवन ऊजसाठ  ड गराळ देशच असला 
पा हज े अस े बंधन नाह . पण तेथील भौगोिलक प र थती अशी असावी क , 
वा  या या वाहात कुठे अडथळा येणार नाह . िनदान या दशेने वारा सामा यपणे 
वाहतो या दशेला तर  अडथळा नसावा. घनदाट जगंल ेटाळलेली बर  कारण ती 
वा  याची गती कमी क  शकतात. ाउलट दोन ड गरां या मधून जे हा वारा वाहतो 
ते हा याचा वगे वाढतो. अशा प र थतीचा फायदा घेतलेला चांगला. मॉ सून या 
म ह यांत वा  याची गती इतर म ह यां या तुलनेत खूप वाढते आ ण ितचाह  लाभ 
घेता येतो.  

पवन च यांमळेु थािनक हवामान बदल ूशकते का ावर बरेच संशोधन केले 
गेल ेआहे आ ण तो बदल नाममा  अस याचे आढळून आले आहे. काह  वषापूव  
सातारा ज ातील पवनच यांमुळे या े ात सतत तीन वष दु काळ पडला 
अशी एक त ार केली गेली होती. पवन ऊजचे हे क प बदं करावते अशी 
मागणीह  कर यात आली होती आ ण यासाठ  आंदोलनेह  झाली होती. परंतु ा 
सम येचा सखोल अ यास के यावर यात काह  त य नस याचे िनदशनास आल.े 
नंतर या काळात साता  यात ब  यापकै  पाऊस पडला आ ण पवनच या दु काळाला 
कारणीभूत नसतात हे मा य केले गेल.े 

 

 

 

 

 

 
 
 



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    126 
 

१३ 

समारोप 
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तुत पु तका या तावनेत एक  होता. “दसु  या देशांत हवामानाचे अदंाज 
अचूक ठरतात पण आप याकडे मा  ते चुकतात. काह  घटनांचे पूवानुमान तर 
केलचे जात नाह . मग आपले व ान आ ण तं ान यां यापे ा मागासलेल ेआहे 
का?” याचे थोड यात उ र हे आहे क , आप याकडे मॉ सनू आहे जो यां याकडे 
नाह . आप या भारत देशाचे आ ण आप या महारा  रा याचे हवामान खूप िनराळे 
आहे.   

मागील काह  काळात हवामानशा ाने मोठ  गती केली आहे. हवामानाचे पूवानुमान 
आता अचूक आ ण अिधक व ासनीय होत अस याचा लोकांना अनुभव येत आहे. 
अ याधुिनक तं ानाचा लाभ भारतीय हवामानशा  घेत आहेत. इ सॅट-३ड  
सारखे भारतीय बनावट चे स म उप ह अहोरा  हवामानावर नजर ठेवून आहेत. 
हवामान वषयक स ला इंटरनेट आ ण सेलफोन या मा यमातून आता सहजपण े
िमळवता येत आहे.  

तर ह  “आधी दु काळ, मग अवकाळ  पाऊस, यानंतर गारपीट, हा सगळा 
िनसगाचा महारा ावर कोप आहे.” असे सार मा यमांतून पु कळदा बोलले जाते. 
आज या व ान-तं ाना या युगातदेखील दु काळाला िनसगाचा कोप कंवा 
अितवृ ीला व णराजाचा कहर हटले जाते. िनसगात काह  दैवी श  आहे असे 
मानणे, याला पूजनीय समजणे, या यापुढे वतःला हतबल वाटणे, हा एक 
कारचा अंध व ास हणावा लागेल.    

हवामान बदल हा मी डयाचा एक आवडता वषय आहे. कुठे काह  िनराळे घडल े
क , याच ेवृ  सांगताना त ेहवामान बदलामुळे झाले असे भा य लगेच केल ेजाते. 
एवढेच नाह , तर अशा घटना आता पु हा पु हा होत राहतील अशी भ व यवाणीह  
केली जाते. हवामान बदल हणज ेन क  काय, याचे नेमके काय प रणाम होत 
आहेत, आ ण याचे काह  प रणाम लाभदायकह  आहेत, हे जाणनू घेतले तर 
आप याला सदैव हवामान बदला या भीतीत जीवन जगाव ेलागणार नाह .  

पु कळदा महारा ा या हवामानाच े एक नकारा मक य आप याला पहायला 
िमळते. पण महारा ाचा काह  देश दु काळ वण आहे हणनू आपला शेतकर  
कायमचा िनर  आकाशाकडे टक लावनू तापले या कोर या जिमनीवर बसललेा 
असतो असे दाखवणे चुक चे आहे. महारा ाचे अनेक भाग पज यमान, सौर ऊजा, 
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आ ण पवन उजा ां या बाबतीत समृ  आहेत. अनेक पकां या आ ण फळां या 
उतपादनात महारा  भारतातील सव रा यांत आघाड वर आहे, आ ण तेह  अनुकूल 
हवामानामुळे. दु काळ, अवकाळ  पाऊस, गारपीट, भीषण उ णता, ग रबी, 
कजबाजार , आ ण आ मह या, ां या पलीकडेह  एक महारा  आहे.  

शेवट  मी हे हणने क , मानव िनसगातील यांचा एकसारखा शोध घेत रा हला 
असला, तर  िनसगाची आणखी कती तर  रह ये मानवाला अजनू उलगडायची 
आहेत. हवामाना या सग या या आता आप याला अवगत झा या आहेत, 
असा दावा हवामानशा  क  शकत नाह त. कारण मानवाला आप या 
भ व या वषयी ज ासा असली तर  ते भ व य आधीच पाह याची मता मानवाला 
वभावतः दली गेललेी नाह . 

हवामानाचे िनर ण जेथे केल ेजाते याला वेधशाळा हणतात. कदािचत तेथ े
भ व यातील काह  घटनांचे वधे लागत असावेत. ते वेध आपण जाणनू घेतल ेतर 
आपण या घटनांचे भा कत क  शकतो. आप याला भ व य कळले तर काह  
माणात आप याला िनसगावर मात करता येत.े पण आप या मयादा जाणनू घेण े

सु पणाचे ठरेल. 

 

--------------------- 
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प रिश -१ 

मराठ -इं जी श दावली 
अितवृ ी very heavy rain 

अवकाळ  untimely  

अ  axis 

अ ांश latitude  

आप ी disaster 

आ ता humidity 

उ चांक, उ चांक  highest  

उ पादन production  

उप ह satellite  

उपनद  tributary 

उपसागर bay  

उ ण क टबंध tropics  

उ ण क टबंधीय tropical  

उंची height  

ऋत ूseason  

ऐितहािसक न द historical record  

अंतर distance  

अंदाज forecast 

अंश (°) degree (°)  

अंश (°स)े degree Celsius (° C)  

कपासी मेघ cumulus cloud 

कमाल maximum 

कनारप ट  coastal belt 

कनारा coastline 

कमान minimum  
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कलोमीटर ( क.मी.) kilometre  

कृ म artificial 
कृ षहवामान agroclimate 

कृ षहवामान े  agroclimatic zone 

कृ षहवामानशा  agrometeorology  

कृषी agriculture  

खाड  bay 

खोरे catchment 

खोली depth  

गितक dynamical 
गती speed  

गारपीट hailstorm 
गारा hail  

िगर  थानक hill station  

घटक factor, parameter 

घनीभवन condensation 

च  वादळ cyclone, tropical cyclone, hurricane  

ज हा district  

झुळूक breeze 

ड गर hill 
ढग cloud 

ढगफुट  cloudburst 

तापमान temperature  

ती  severe 
तुटवडा scarcity 

तुरळक isolated  

द खनचे पठार Deccan Plateau  

दाब pressure  
दशा direction  



महारा ाचे हवामान - डॉ. रंजन केळकर    131 
 

दु काळ drought  

दु काळ (अ नाचा तुटवडा) famine 

दु काळ त drought-affected 

दु काळ वण droughtprone  
पक प peninsula  

धुके fog 

न वायू nitrogen  

िनर  clear 
िनिमती genesis, creation  

िनसग nature 

नीचांक, नीचांक  lowest  

नैसिगक natural  

प र मा revolution 

प र मण rotation 

प रवतन variation 

प रवतनशीलता variability  

पज यमान rainfall  

पयावरण environment  

पयावरणीय environmental  

पवत mountain   

पवत रांग mountain range  

पवन wind 
पवन ऊजा wind energy  

पवनच क  windmill  

प म घाट Western Ghats  

पसरलेला scattered  

पाऊस rain, precipitation 

पा याचा तुटवडा water scarcity 

पाणलोट watershed 
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पारंपा रक conventional, traditional  

पावसाची सर shower  

पीक crop  

पूवानुमान prediction 

या process 

द णा revolution  

दषूण pollution  

देश region 

वाह current, flow 

शासक य वभाग division  

ाकृितक physical 
ाणवायू oxygen  
ादेिशक regional 

बदल change 

बफ ice  

बा प water vapour  

बा पीभवन evaporation 

बेहंगामी unseasonal  

मण rotation 

मधूनमधून पडणा  या सर  intermittent showers  

म यम moderate 

महासागर ocean  

माती soil  

िमलीमीटर (िम.मी.) millimetre (mm)  

मीटर (मी.) metre (m)  

मुसळधार पाऊस downpour 

मदृा soil 
मेघ cloud 

मेघगजना thunder 
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मेघगजनेसह वादळ  पाऊस thunderstorm  

मेघबीजारोपण cloud seeding 

मेघा छा दत overcast 

मे क टन (मे.टन) metric tonne (mt)  
रेखांश longitude 
रेडार radar (Radio Detection and Ranging)  

लांबी length  

वन े  forest area  

वषा rain, precipitation 

वाढ व अवधी extended range 

वातावरण atmosphere  

वातावरणीय atmospheric 

वादळ storm 

वादळ  पाऊस thunderstorm 

वादळ  मेघ cumulonimbus cloud, thunderstorm 

वारा wind, breeze 

वा  याचा झोत gust  

वावटळ squall 

वा षक annual 
वीज electricity, lightning  

वीज कोसळणे lightning strike 

वारंवार frequent, recurrent 

वारंवा रता frequency, recurrence 

वेग speed  

वेधशाळा observatory  

िशखर peak 

शु कता aridity  

शेती agriculture 

समु  sea  
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समु कनारा sea coast  

समु सपाट पासनू उंची height above mean sea level 
सरासर  average  

सव  पसरललेा widespread 

स ा  पवत Western Ghats 

सागर sea  

सापे  आ ता relative humidity  

सामा य normal  

सां यक  statistical 

सुदरू widespread 

सूचकांक index 
सौर ऊजा solar energy  

संकट calamity 

संततधार continuous rain  

हलके धुके mist  

हवा air 

हवामान weather, climate 

हवामानशा  meteorology 

हवामानशा ीय meteorological  

हवामानशा ीय उप वभाग meteorological subdivision 

हम snow 
हमपात snowfall, solid precipitation  
हंगाम agricultural season  

े  zone  

े फळ area 
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प रिश -२ 
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