


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

औद्योगिक क्रांती घडून आल्यरनांतर मरनवरन े बऱ्यरच के्षत्रांमध्ये प्रिती केली उदर. 
वरहतकू- दळणवळण, शतेी, आरोग्य, बरांधकरम ववकरस, ऊर्रा, इ.  यरमळेु मरनवरच े

र्ीवनमरन उांचरवले आहे तसेच त्यरची आयमुायरादर देखील वरढली आहे. आर् सांपणूा र्ि हे 

इांटरनेट च्यर तांत्न्यरनरन ेर्ोडले िेले आहे ज्यरमळेु आर् पथृ्वीच्यर वेिविेळ्यर भरिरत 

असनू देखील अिदी सहर्ररत्यर मरहहती व ज्ञरनरची देवरणघेवरण होणे शक्य आहे. र्री 
मरणूस हर यर सवा तांत्ज्ञरनरन ेएकमेकरांर्वळ येत असलर तरी तो ननसिरापरसनू मरत् वेिरन े

दरुरवत चरललर आहे. वरतरवरणरतील होणररे बदल हे त्यरने सरधलेल्यर अशर ननसिरालर 
प्रनतकूल प्रितीची एक परवतीच आहे असे म्हांटले 

 तर करही वरविे ठरणरर नरही 

आर् परवसरच े अननयममत झरलेले वेळरपत्क, वर्रालर एक-दोन अनतधोकरदरयक 

चक्ीवरदळे, आक्सणरऱ्यर हहमनद्यर आणण त्यरमळेु नद्यरांनर येणररे महरप्रलय अशर अनके 

िोष्टी अनभुवत आहोत. वरतरवरणरतील होणररे बदलरांचर भररतरवर आतरपयतं करय प्रभरव 

झरलर आहे तसेच भववष्यरमध्ये करय पररणरम होऊ शकतो यरच ेसांक्षक्षप्त रूपरत मरहहती 
सांकलन करून वववेचन करण्यरचर प्रयत्न यर वतृ्तपत्रत केलर आहे. 

 

डॉ. (प्रर.) िुफररन बेि  

वजै्ञरननक- र्ी, 
आय. आय. टी . एम .,पणेु 

माहिती संकलन :  
Book on Assessment of Climate Change over the Indian Region (http://cccr.tropmet.res.in/home/assessmentReport.jsp) 

& Other internet sources 



 

 
आपल्यर सूयामरलेतील एकरच ग्रहरवर 
र्ीवश्रषु्टीलर र्ितर येईल अस वरतरवरण, 
र्लरवरण आणण भूआवरण उपलब्ध आहे. 
ककां बहुनर यर सवा अनुकूल स्थितीांमुळे 
र्ीवश्रषु्टी यर ग्रहरवर म्हणर्ेच पथृ्वीवर 
बहरली आहे. अनरदी करळरपरसून यर ग्रहरवर 
अनेक र्ीव र्न्मरलर आले आणण करळरच्यर 
ओघरत अनेक नैसगिाक-वरतरवरणीय 
कररणरांनी नरशही परवले.  

मरनव, ही आर् पथृ्वीवर एक बलरढय आणण 
चरणरक्ष प्रर्रती म्हणून ववकमसत झरली आहे 
आणण पथृ्वीचर र्वळ र्वळ प्रत्येक भरि 
त्यरने परदरक्रांत करून नति ेआपले वरथतव्य 
केले आहे. तसेच इतर प्ररणणश्रषु्टी पेक्षर 
अगधक बुविक्षमतर असल्यरने त्यरने 

पथृ्वीवरील नैसगिाक सांसरधनरांचर पुरेपूर वरपर 
थवतःचे र्ीवन सुखकर करण्यरसरठी करून 
घेतलर आहे. मरणसरच्यर प्रितीच े चरक हे, 
अग्नीचर  ननमराण- वरपर, शतेी करण्यरपरसून 
त ेऔद्योगिक क्रांती करण्यरपयतं अिक सुरु 
ररहहले, आर्ही ते सुरूच आहे. परांत ु ह्यर 
अखांड प्रितीच्यर प्रवरसरत त्यरने र्रणूनबुरू्न 
अिवर अनरवधरनरने ननसिरावर अनेक घरव 
केलेत. आणण औद्योगिक क्रांती नांतर तर 
ह्यरची तीव्रतर अगधकच वरढली. हव्यरसरपोटी 
त्यरने ननसरािराची र्णू ओरबरडच केली. ह्यर 
सवा प्रवरसरत मरणूस हे सपशले ववसरलर की 
तो थवतः सुिर ह्यरच ननसिराचर एक घटक 
आहे आणण ननसिरावर होणरऱ्यर प्रत्येक 
घरवरांची र्खम त्यरलरसुिर होणरर आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िवामान बदल 
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सन २००२-०३ सरली आय.आय.टी.म., पुणे 
येिे पयरावरण, वन आणण हवरमरन बदल 
मांत्रलय, भररत सरकररच्यर एन्वीस सेंटर ची 
थिरपनर झरली. आय.आय.टी.म- एन्वीस 
सेंटर हे वरतरवरणीय प्रदरू्ण आणण हवरमरन 
बदल यर ववर्यरवर अिकपणे र्नर्रितृी, 
मशक्षणरचर प्रसरर- प्रचरर, कौशल्य ववकरस 
करयाक्म इत्यरदी ररबवत आहे. 

पथृ्वीच्यर वरतरवरणरत झपरट्यरने बदल 
होण्यरस सुरुवरत झरली आहे. दीघाकरळ  

 

 

 

 

 

 

 

 

केलेल्यर वैज्ञरननक ननरीक्षणरांवरून अस हदसून 
येत आहे की, वरतरवरणरच्यर सवराच्च उांची 
परसून ते महरसरिररच्यर तळरपयतं ही पथृ्वी 
तरपत आहे. पररणरमतः, पथृ्वीवरील 
प्ररणणमरत्रांचे, वकृ्ष-वेलीांचे, कीटकरांचे, तसेच 
थवतः मरनवरच े आरोग्य, र्ीवनशैली तसेच 
अस्थतत्व धोक्यरत आले आहे. 

र्रिनतक तरपमरनरत झरलेली वरढ ही करबान 
डरयऑस्क्सडां (CO2) तसेच ममिेन (CH4), 
नरयट्रस ऑस्क्सड (N2O), आणण फ्लूररनेटेड 
वरय ू अशर हररतिहृ वरयूांच्यर वरढत्यर 
उत्सर्ानरशी सांलग्न आहे. हवरमरन बदलरची 
कररणे मरत् यरहून अगधक र्हटल थवरूपरची 
आहेत. वरतरवरणरतील बदल हे पूणातः 
हररतिहृ वरयूांच्यर वरढत्यर उत्सर्ानरवर 
अवलांबून नसून वरढत्यर प्रमरणरवर होणररे 
वरय ू प्रदरू्ण तसेच र्ममनीच्यर मरनवी 
वरपररच े बदलत र्रणररे थवरूप हे सुिर 
मोठ्यर प्रमरणरवर त्यरस कररणीभूत आहेत.

र्रिनतक तरपमरन वरढीमुळे र्रिनतक 
थतररवर होणरऱ्यर बदलरांचर आपणर सवरानर 
प्रत्यय येऊ लरिलर आहे. झपरट्यरने 
आक्सणरऱ्यर हहमनद्यर, महरसरिररांची वरढती 
परतळी, परवसरच े अननयममत झरलेले 
वेळरपत्क, ननयममत होणररे महरकरय 
र्ांिलरांचे वणव,े नद्यरांनर येणररे महरपूर, 
उष्णतेच्यर लरटर इत्यरदीचे प्रमरण आणण 
वररांवररतर वरढू लरिली आहे. वतामरनरतील 
हररतिहृ वरयूांच ेसुरु असलेले उत्सर्ान बघतर 

ह्यर प्रलयकररी वरतरवरणीय घटनर 
एकववसरव्यर शतकरत वररांवरर घडणरर असर 
अनुमरन आहे. 

 

 

 

 

 

जागततक िवामान बदलांची तनरीक्षणे तसेच प्रके्षपित अंदाज  
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NASA या संस्थेने िुरातन, वततमान  तसेच संकललत केलेल्या अद्ययावत  संगणकीय 
प्रणालीच्या (मॉडले) वर आधाररत भपवष्यकाळातील िररतगृि वाय ंच्या उत्सजतनाची  माहितीच्या  

सािाय्याने केलेले जागततक तािमान व िजतन्यमान यात २१०० व्या शतकाअखेर िोणाऱ्या बदलांचे 
भाकीत

भववष्यरतील र्रिनतक हवरमरनरचर अांदरर् 
देणरऱ्यर तांत्ज्ञरनरने एकववसरव्यर शतक तसेच 
त्यरनांतरही  हवरमरन होणररे बदल सुरु 
ररहण्यरच े सांकेत हदले आहेत. तसेच आर् 
होणरऱ्यर हररतिहृ वरयूांच े उत्सर्ानरचे प्रमरण 
असेच ररहहल्यरस र्रिनतक तरपमरन वरढीचर 
मध्य हर एकववसरवे शतक सरत े शवेटी 
सुमररे ५ अांश सेस्ल्सयसनी ककां वर अगधक ने 
वरढण्यरची सांभरवनर आहे. र्री २०१५  
झरलेल्यर पॅररस कररररतील सवा अटीांची ( 
ररष्ट्रीय उहिष्टे ) वचनपूतातर झरली तरी 
देखील र्रिनतक तरपमरन वरढीचर मध्य हर 

एकववसरव्यर शतकर अखेरीस सुमररे ३ अांश 
सेस्ल्सयसनी वरढण्यरचे भरकीत केले आहे. 

मरत् र्रिनतक तरपमरनरत होणररी वरढ ही 
सवात् सररखी न होतर कमी- अगधक होऊ 
शकते, करही प्रदेश र्रिनतक सररसरी 
तरपमरनरहून अगधक उष्णतर अनुभवू 
शकतरत. यर सवराचर पररणरम र्रिनतक 
वरतरवरणरत होणरऱ्यर बदलरांनर िती 
ममळण्यरस होऊ शकते र्स ेकी, अननयममत 
होत  असलेले परवसरचे वेळरपत्क, 
वरतरवरणीय तरपमरनरत होणररी ववलक्षणीय 
वरढ, ननयममत होणररी  महरसरिरीय 
महरकरय वरदळे इ.  
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तािमानातील वदृ्धी 

भररतरच े सररसरी तरपमरन हररतिहृ वरयूांचे 
वरढते उत्सर्ान, भूखांडरांचर बदलणररर वरपर 
आणण अशर अनेक मरनवीय कररणरांनी, सन 
१९०१-२०१८ मध्ये ०.७°C ने वरढले आहे. 
तसेच करही सांिणकीय मॉडले प्रणरली च्यर 
अनुमरनरनुसरर  एकववसरव्यर शतकरच्यर अांती 
भररतरच े सररसरी तरपमरन ४.४ °C ने 
वरढण्यरचे भरकीत केले आहे. तसेच  िेल्यर 
३० वर्रंमध्ये (सन १९८६-२०१५), सवरात उष्ण 
हदवस आणण सवरात िांड ररत् यरच ेतरपमरन 
अनुक्म े  ०.६३ °C  व ०.४ °C ने वरढले 
आहे तसेच यर शतकरअखेर त,े   

अनुक्मे  ४.७ °C व ५.५ °C न ेवरढण्यरची 
शक्यतर वतावली आहे. सन १९७६ त े २००५ 
ह्यर करळरच्यर तुलनेत एकववसरव्यर 
शतकरच्यर शवेटी उन्हरळ्यरत (एवप्रल - रु्न) 
उष्णतेच्यर लरटरांची वररांवररतर  ३ ते ४ पटीने 
वरढण्यरची शक्यतर आहे. तसेच उष्ण हदवस 
व ररत्ी यरांच ेप्रमरण देखील अनुक्मे ५५% व 
७०% न ेवरढण्यरची शक्यतर वतावण्यरत आहे. 
भररतीय प्रदेशरमध्ये ववशरे् करून िांिर-मसांधू 
मैदरनी प्रदेशरवर र्ममनी लितच ेतरपमरन व 
आर्द्ातर ह्यरांच्यर एकत्रत्त वरढीमुळे उष्णतेचर 
तरण वरढू शकतो.  

 

 

 

  

सन १९०१ ते २०१८     सन २१०० 
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भारतीय िवामान बदलांची तनरीक्षणे तसेच प्रक्षेपित अंदाज   
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सन १९५१ त े २०१५ ह्यर करळरमध्ये 
उष्णकहटबांधीय हहांद महरसरिररच्यर सरिरी 
पषृ्ठभरिरच ेतरपमरन सररसरी १°C न ेवरढले 
आहे स्र्िे ह्यरच करळरत र्रिनतक 
महरसरिरीय तरपमरन वरढ ही ०.७ °C होती. 
उष्णकहटबांधीय हहांद महरसरिररच्यर वरच्यर 
७०० मी भरिरमध्ये (OHC ७००) िेली सहर 

 

 

 

दशके (सन १९५५-२०१५) उष्णतर वरढीचर 
चढर आलेख हदसून आलर आहे, तसेच 
मरिील दोन दशकरांमध्ये (सन १९९८-२०१५) 
ह्यरत लक्षणीय विृी झरलेली हदसत आहे. २१ 
वीसरव्यर शतकरत उष्णकहटबांधीय हहांद 
महरसरिररच्यर उष्णतेमध्ये अशरच  प्रकररे 
वरढ होण्यरचे भरकीत आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समुद्र िषृ्ठभागावरील तािमानात िोणारे बदल (oF) 

हिदं मिासागरातील तािमान वाढ 
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रू्न ते सप्टेंबर यर दरम्यरन मरन्सूनमुळे 
भररतरत होणरऱ्यर पर्ान्यरच े प्रमरण सन 
१९५१ त े२०१५ ह्यर करळरत सुमररे ६% नी 
कमी झरले आहे; ववशरे्तः िांिर-मसांध ूमैदरनी 
प्रदेश व पस्चचम घरटरचर भरि. 
 
सन १९८१ ते २०११ चर करळ बनघतलर तर 

सन १९५१ त े १९८० च्यर तुलनेत वररांवरर 
होणररे कोरड ेदषु्करळ (२७% अगधक) आणण 
अनत तीव्र  ओले दषु्करळ उन्हरळी मरन्सून 
ऋतुमध्ये आपणरस बघरयलर ममळत आहे. 
सांपूणा र्िभर वरतरवरणरतील आदातर 
वरढल्यरने थिरननक परतळीवर मुसळधरर 

परऊस पडण्यरच्यर घटनर वररांवरर परहरवयरस 
ममळत आहे. मध्य भररतरमध्ये, वररांवरर 
दैनांहदन तीव्र परऊस (१५० ममलीमीटर पेक्षर 
अगधक)  होण्यरच्यर घटनर व त्यरांची तीव्रतर 
सन १९५० त े२०१५ मध्ये तब्बल ७५ % नी  
वरढ झरलेली आहे. सध्यरची वरतरवरणीय 
पररस्थिती बघतर वैज्ञरननक सांिणकीय 
मॉडले्स असे भरकीत करतरत की, २१ 
ववसरव्यर शतकरच्यर अखेरीस मरन्सून 
परवसरची सररसरी, अननस्चचततर तसेच 
दैनांहदन तीव्र परवसरच्यर घटनरांमध्ये वरढ 
होण्यरची शक्यतर आहे. 

 

 

िजतन्यमानातील बदल 
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शवेटची ६-७ दशकरत उन्हरळी हांिरमरत 
होणरऱ्यर मरन्सून पर्ान्यमरनरत झरलेली घट 
ही भररतरत दषु्करळ पररस्थतिी वरढण्यरस 
कररणीभूत ठरत आहे. १९५१-२०१६ यर 
करळरत दषु्करळरची वररांवररतर तसेच भूभरिीय 
ववथतरर ह्यरत लक्षणीय वरढ झरलेली आहे. 
यर करळरत, मुख्यत्व े करून  मध्य 
भररतरतील प्रदेश, नैऋत्य भररतरतील 
समुर्द्ककनररे, दक्षक्षण द्वीपकल्प आणण 
ईशरन्य भररतरतील प्रदेशरांनी कमीत कमी 

सररसरी दोन दषु्करळ अनुभवले आहेत तसेच 
दषु्करळग्रथत भरिरत १.३% नी  वरढ झरलेली 
आहे. वरतरवरणीय मॉडले्सच्यर अनुमरनरनुसरर 
भररतरत मरन्सून पर्ान्यमरनरतील 
अननस्चचततर, उष्ण हवरमरनरमुळे  हवेतील 
आदातेच्यर मरिणीत वरढ आणण अशर 
प्रकररच्यर घटकरांमुळे २१ वीसरव्यर 
शतकरअखेर दषु्करळर्न्य पररस्थितीची 
वररांवररतर तसेच तीव्रतर वरढण्यरची दरट 
शक्यतर आहे.   

 

 

 

 

 

 

शतकाअखेर उद्भव ुशकणारे संभाव्य दषु्काळ 

     अतत धोका                    सामान्य धोका                      कमी धोका                                                           
(सद्यस्स्थती िेक्षा कोरड)े          (सद्यस्स्थतीशी लमळतजेुळते)            (सद्यस्स्थतीत सुधार) 

संदभत: USEPA 

 

संदभत 

 

संदभत 

दषु्काळ 
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र्रिनतक तरपमरनवरढीचर पररणरम हर  
भूखांडरवरील हहमनि ववतळण्यरस तसेच 
महरसरिररतील परण्यरचे तरपमरनवरढीमुळे 
प्रसरण होण्यरस कररणीभूत ठरत आहे. आणण 
ह्यर सवरंच े रूपरांतर महरसरिररची परतळी 
वरढण्यरत होत आहे. 

सन १८७४-२००४ यर करळरत उत्तर हहांद 
महरसरिररची परतळी ही १.०६ त े १.७५ 
मम.मम. न े वरढली आणण मरिील सरधररण 
दोन दशकरत म्हणर्ेच सन १९९३-२०१७ यर 
करळरत यरचर वेि वरढून ३.३ मम.मम. झरलर,  

मॉडलेच्यर अांदरर्रनुसरर २१ ववसरव्यर 
शतकरच्यर शवेटी सन १९८६ ते २००५ यर 

करळरतील सररसरी पेक्षर ३०० मम.मम. न े
वरढण्यरची तसेच र्रिनतक सररसरी १८० 
मम.मम. ने वरढण्यरचर अांदरर् आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समुद्र िातळीत वाढ : 

पवतळणारे हिमनग 
औष्णीक प्रसरण समुद्र िातळीत वाढ 
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. 

बंगालच्या उिसागरात चक्रीवादळ फानीची 
उिग्रि प्रततमा 

उत्तर हहांद महरसरिर खोऱ्यरतील 
उिभवणरऱ्यर उष्णकहटबांधीय चक्ीवरदळरांच्यर  
वरवर्ाक वररांवररतेत िेल्यर अधाशतकरत 
म्हणर्ेच सन १९५१ ते २०१८ यर करळरत 
बरीच घसरण झरली आहे. परांत ु उलटपक्षी, 
मरन्सून उत्तररधरात अनत तीव्र अशर 
चक्ीवरदळरांची सांख्यर शवेटच्यर दोन 
दशकरांमध्ये  (सन २००० त े २०१८) 
दशकरमरिे एक अशर प्रमरणरत वरढलेली 
हदसते. पण ह्यर सवरालर मरनवननममात 
तरपमरनवरढ कररणीभूत आहे अस ेअरू्नतरी 
ठोस पुररव्यरननशी मसि झरलेले नरही.  

वैज्ञरननक वरतरवरणीय मॉडले्स च्यर 
अनुमरनरनुसरर २१ ववसरव्यर शतकरत हहांद 
महरसरिररच्यर खोऱ्यरत तीव्र वरदळे 
वरढण्यरची शक्यतर आहे. 

 

हिमालय िवतत रागंांवर प्रभाव  

सन १९५१ त े २०१४ यर करळरत हहांद ू कुश 
हहमरलय प्रदेशरचे तरपमरन हे १.३ अांशरांनी 
वरढले आहे. तसेच िेल्यर करही दशकरत हहांद ू
कुश हहमरलयच्यर बऱ्यरचशर भरिरमध्ये 
बफा वषृ्टी मध्ये कपरत आणण हहमनिरांच े
आकुां चन होण्यरस सुरुवरत झरलेली हदसून येत 
आहे. यरउलट उांच अशर करररकोरम हहमरलय 
ररांिरांवर बफा वषृ्टीत वरढ होऊन तेिील 
हहमनिरच ेआकुां चन होण्यरपरसून रक्षण झरले 
आहे.  

 

हिमालयातील पवतळत ेहिमनग 

२१ववसरव्यर शतकरच्यर अखेरीस वैज्ञरननक 
वरतरवरणीय मॉडले्सनी  हहांद ू कुश हहमरलय 
प्रदेशरचे वरवर्ाक सररसरी भुतलरच े तरपमरन 
५.२ अांशरांनी वरढण्यरचे तसेच परवसरच ेप्रमरण 
वरढून बफा वषृ्टी चे प्रमरण घटण्यरचे  भरकीत 
केले आहे. 
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उष्णकहिबंधीय चक्रीवादळे 
 

हिमालय िवतत रांगांवर प्रभाव 



 

 

 

गेल्या अधतशतकािास न, भारता िा सरासरी तािमानात 
वाढ, मान्स न िजतन्यमानात घि, उष्णतचे्या लािा 
तसेच अततवषृ्िी च्या घिनेमध्ये वाढ, दषु्काळ, समुद्र 
िातळीत वाढ; आणण तीव्र अशा चक्रीवादळांमध्ये वाढ 
तसेच संबंधधत मान्स न प्रणालीत घिकांमध्ये बदल 
अशा गोष्िी अनुभवत आिेत. अशा प्रकारच्या स्थानीय 
वातावरणामध्ये हदस न येणाऱ्या बदलास मानवीय 
क्रक्रया कारणीभ त आिे असे वैज्ञातनक िुरावे आज 
उिलब्ध आिेत.  

तािमानवाढीच्या िररणामामुळे ियातवरणाचे संतुलन 
बबघडले आिे. 'ग्लोबल वालमिंग' िी संि णत जगाची 
समस्या बनली आिे. तीव्र वातावरणीय बदलांमुळे 
शेतीवर मोठे संकि आिे. दषु्काळात तीव्र िाणी 
िंचाईमुळे शेतकरी संकिात आिे. शिरात वाितुकीमुळे 

प्रद षण हदवसेंहदवस वाढत आिे. वाढत्या 
औद्योधगकरणामुळे नदी-नालेदेखील प्रद षणाच्या 
पवळख्यात सािडले आिे.  

२१ पवसाव्या शतकामध्ये  मानवीय कृत्यांमुळे 
वातावरणीय बदल िोण्याचा वेग वाढत आिे. ह्या सवत 
गोष्िी लक्षात घेता, आिण सवातनी वातावरणीय 
बदलाशी जुळते करून घेणे तसेच आिल्या कृत्यांमध्ये 
आम लाग्र बदल करून वातावरणीय बदलांचा वेग कमी 
करून, मदत करण्यास आिणास कमतप्राप्त आिे. 
यावर उिाय म्िण न शासनासोबत नागररकांनी 
ियातवरण रक्षणासाठी समोर यावे. ियातवरण रक्षण िे 
जनआंदोलन व्िावे, जर असे करण्यास आिण यशस्वी 
झालो तरच िुढच्या येणाऱ्या पिढ्या स्वच्छ 
वातावरणात मोकळा श्वास घेऊ शकतील. याच ेिहिले 
िाऊल म्िण न IITM-ENVIS राष्रीय प्रद षण तनयंत्रण 
हदनी "इ- प्रततज्ञा " सुरु करीत आिे. 

 

तात्ियत  

भारतीय उष्णकहिबंधीय िवामानशास्त्र संस्था
डॉ िोमी भाभा मागत िाषाण िुणे ४११ ००८ भारत
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