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संशोधन गोषवारा  

भारतासाठी अ�,पोषण आिण उपजीिवका सुरि�तता िनि�त कर�यासाठी कृषी,उ�ोग आिण सेवा 

�े�ाचे योगदान मह�वपूण� आह.ेिवकासा�या ितनही �े�ाचा एकमेकाशी घिन� संबंधअस�यामुळे कृषी िवकासाचा 

संपूण� अथ��व�थेवर �भाव पडत असतो हवामान बदलाचा पूर,द�ुकाळ,च��वादळे आिण जागितक तापमान वाढ 

यासार�या सतत�या घटनेमुळे कृषी,उ�ोग आिण सेवा �े�ावर िवपरीत प�रणाम होत आह े यावर िनयं�ण 

ठेव�यासाठी जागितक पातळीवर �य� होत आहेत हवामानातील बदलावर िनय�ंण ठेव�याची कोण�या एका 

दशेाची जबाबदारी नाही तर जगातील सव� दशेांनी �यात पुढाकार घेवून �य� कर�याची गरज आहे अ��कालाचा 

िवचार न करता दीघ�काळाचा िवचार कर�याची गरज िनमा�ण झाली आह.े हवामान बदलान सामोरे जा�यासाठी 

शेतक�यांनीलहरी पावसानुसार शेतीचे वेळाप�क आखणे आव�यक आह.े 

 

��तावना  

 जागितक हवामान बदलामळेु पूर,वणव,ेिहम न�ा िवतळण,ेद�ुकाळ आिण च�� वादळे अशी अनेक संकटे 

उभी रहात आहते.RBI �या अहवालानुसार सन २०१९-२०२२ या कालावधीत मो�ा �माणात च��वादळे 

आिण पावसा�या अि�थरतेमुळे शेती �े�ाचे मो�ा �माणात नुकसान झाले आहे .२००८ ते २०१८ या दशकात 

भारतातील िविहरीची पा�याची पातळी घटली आह.े हवामान बदलाचा प�रणाम सव� �े�ावर होत असला तरी 

कृषी �े�ातील प�रणाम �कषा�ने जाणवत आह.े हवामान बदलावर वेळीच उपाय योजना केली नाही तर इतर 

दशेापे�ा भारता सार�या उ�णकटीबिंधय दशेात अिधक नुकसान होईल.पया�वरण संर�ण व संवध�नासाठी 

शासक�य उपु करणे,धोरण ठरिवण,े �ो�साहन दणेे आिण �याची कठोर अंमलबजावणी कर�याची गरज िनमा�ण 

झाली आह.े आज�या काळात िवकिसत व िवकसनशील असा भेद हवामान बदलात रािहला नाही �याचा सव�च 

दशेांवर प�रणाम होत असतो. वाढते औ�ोगीकरण,शहरीकरण आिण बदललेल ेजीवन व राहणीमानाची पातळी, 

जागितक लोकसं�या वाढ आिण �याचा पया�वरणावर झालेला प�रणाम कारणीभूत ठरत आह.ेपया�वरण व सव� 

जीव सृ�ीचा तसेच मानव जाती�या िहतासाठी यो�य धोरण राबिव�याची आिण �यासंबंधी ढोस उपाय कर�याची 

गरज िनमा�ण झाली आह.े सदर संशोधन पार लेखाम�ये हवामान बदलाची करणे आिण हवामान बदला�या 

भारतीय अथ��व�थेवरील िविवध घटकावर झालेला प�रणाम तसेच हवामान बदलाचा �भाव कमी कर�यासाठी 

उपाय अधोरेिखत कर�यात आला आह.े 

 

संशोधनाची उ����-े 

१. हवामानात बदल हो�यास कारणीभूत ठरणारे घटक अ�यासणे. 

२. हवामान बदलाचा भारतीय अथ��व�थेवरील िविवध घटकावर झाले�या प�रणामाचा अ�यास करणे. 

३. हवामान बदलाचा �भाव कमी कर�यासाठी उपाय सुचिवण.े 
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संशोधन प�ती- संशोधना�या अ�यासासाठी पूण�पणे द�ुयम संकलन प�तीचा अवलंब कर�यात आला 

आह.े�यासाठी िविवध वत�मान प�,ेपु�तके, मािसके आिण इ�टरनेट वरील संबिधत वबेसाईट इ.चा संदभ� �हणून 

वापर कर�यात आला आह.े 

 

हवामानात बदल हो�याची कारण-े  

 दीघ�काळापासून एखा�ा िविश� �ठकाणी असलेला ऊन,वारा आिण पाऊस,थंडी अशी ि�थती �हणजे 

हवामान होय.यात बदल होणे �हणजे हवामान बदल होय.हवामान बदलाचे कमी-जा�त प�रणाम जगभर 

जाणवत आहेत.भारतात द�ुकाळ,च��वादळाचे तडाखे,महापूर यासारखे हवामान बदलाच ेप�रणाम सात�याने 

जाणवत आहेत २००० ते २०२२ या एकूण २२ वषा��या कालावधीत जगाबरोबरच भारताम�ये हवामान 

बदलाची ि�थ�यंतरे अनुभवास येत आहते भयानक च��वादळे,अितवृ�ी,वाढ�या उ�णते�या लता या सारखी 

आप�ी �दवसे�दवस उ� �व�प धारण करत आहते. यामुळे भारतात िव� व जीिवतहानी वाढली आह.े २०११ 

ते २०२० या दहा वषा��या कालखंडात खरीप व र�बी िपक हानीची ती�ता वाढली आह.े२०१९ म�ये ओिडशा 

म�ये फ� नी या च�� वादळामुळे १० हजार लोकांना जीव गमवावा लागला.तर 

मुंबई,�द�ली,ब�गळू�,अहमदाबाद,जयपूर,चे�ई आिण कोलक�ा या मो�ा शहराम�ये उ�मा घातामुळे मृ�यचूे 

�मान वाढ�याची श�यता जा�त आह.ेमानव आप�या �जाची पूत�ता कर�यासाठी इंधनाचा बसेुमार वापर करत 

आहे यामुळे हवामानात बदल होत आहेत.या सव� बाब�साठी कारणीभूत घटक पुढील�माणे – 

 �वालामुखी उ�के  

 पृ�वी�या क�ा आिण प�र�मणातील बदल  

 सूया��या उज�चे प�रवत�न  

 वाढते संक�रत पशुपालन  

 नैस�गक �र�या होणा�या काब�नडायऑ�सइड चेउ�सज�न 

 वाढती जंगलतोड,इंधन जाळणे  

 रासायिनक खताचा बेसुमार वापर  

 ह�रत गृह वायूम�ये �चंड वाढ. 

 वरील िविवध नैस�गक आिण मानव िन�मत घटक हवामान बदलास कारणीभूत ठरत अस�याच े

िनदश�नास येते.जागितक पातळीवर २०११ ते २०२० ह ेसवा�त उ�ण दशक �हणून न�दवले गेले आह.ेहवामान 

बदलामुळे भारताचा �थूल दशेांतग�त उ�पादन ३ ते 10 ट��यांनी कमी होवू शकते तर २०४० पय�त दशेातील 

ग�रबीचा दर ४ ट�यांनी वाढ�याची श�यता आह.े दशेात २०१५ ला चे�ई व २०१८ ला केरळ म�य ेआले�या 

पुरामुळे येणा�या संकटाचा अंदाज करता यते नाही.हवामान बदलामुळे िविवध नवीन आजार,उ�णतेमुळे पडणारा 

तन,द�ुकाळ,पुरि�थती इ. सारख ेप�रणाम वाढत आहेत. 

 करंट साय�स या पि�केनुसार जागितकतापमानवाढीमुळेपुढीलकाहीदशकातरा�ी�यातापमानातसरासरी४ 

ते ५ अंश सेि�सअसने वाढ हो�याची श�यता आह.े�याचबरोबरबेमोसमी पावसा�या ती�तेत दखेील वाढ होणार 

अस�याचे �हटले आह.े 

 पु�यातील IITM सं�थेतील कृ�णकुमार व सहकारी यांनी जागितक तापमानाचे भारतीय मा�सूनवर 

होणारे प�रणाम या िवषयावर संशोधन केले आह.े यासाठीRegional Climate Model चा आधार घे�यात आला 
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आह.ेया अ�यासानुसार सन २०२० पय�त म�य भारत आिण पि�म �कना�या�या भागात पावसाळी �दवसात घट 

होवून पावसाची ती�ता वाढेल.�याच बरोबर २०५० पय�त संपूण� भारतात कमाल सरासरी तापमानात १ ते ४ 

अंशांनी तर रा�ी�या तापमानात ४ ते ५ अंशां पे�ा अिधक वाढ होईल.अशी श�यता �� कर�यात आली 

आह.ेहवामान बदलास दशेातील अनेक घटकाचा �भाव पडत आह े�यापैक� काही घटक पुढील त�ा �मांक१म�ये 

दश�िवले आह.े  

त�ा �.१: हवामान बदलास कारणीभतू ठरणारे घटक 

अ.� घटक �माण 

१ कचरा आिण साडंपाणी  २.८ 

२ शेती १३.५ 

३ उ�ोग १९.४ 

४ जंगल १७.४ 

५ उजा� पुरवठा  २५.९ 

६ वाहतकू १३.१ 

७ सव� इमारती  ७.९ 

एकूण १०० 

संदभ� –मोिहनी �सग (२०१५) Climate change and its effect on agriculture and other factors. 

 वरील त�ा �.१ असे िनद�िशत करतो क� हवामान बदलास उजा� पुरवठा या घटकाचे �माण सवा�िधक 

असून �यानंतर उ�ोग व जंगल ह ेघटक जबाबदार आहेत.जागितक तापमान वाढीसाठी कारखाने,यं�,ेइंिजन ेआिण 

वाहने यां�यातील इंधना�या�वलनामुळे िनमा�ण होणारा काब�न डाय ऑ�साईड वाय ू सवा�िधक जबाबदार 

असतो.वन�पतीचे िहरवेगार आवरण कमी होवू लागले आहे या मुळे काब�न डाय ऑ�साईड शोषून घे�याचे �माण 

कमी झाले आह.ेप�रणामी वातावरणात काब�न वायूचा थरघ� पणिे�थरावत असून सूय� �काशातील उ�णता 

शोष�याचे च� पूण�पणे िव�कळीत झाले आह.े या सार�या िविवध बाब�मुळे सरासरी उ�णतामान वाढण,ेपावसाचे 

�माण अिनयिमत होणे इ.अनेक घटक �ितकूल प�रणाम करत आहेत. 

 

शेती व शेतीपूरक �वसायावर �ितकूल प�रणाम- 

 हवामान बदल आिण शेती वपूरक�वसाय या पर�पर ��या आहते.सतत�या हवामान बदलामुळे शेती 

उ�पादनावर �ितकूल प�रणाम �दसून येत आहते.हवामान बदलाचा ��य� व अ��य� प�रणाम शेतीवर होत 

असतो.भारतात सीमांत आिण अ�पभूधारक शेतकरी यांना हवामान बदलाचा हा �भाव अिधक जाणवतो.भारतात 

अ�पभूधारक शेतक�याचे �माण जवळपास ८० ट�े आह.ेहवामान बदलामुळे थंडी,उ�णतेची लाट,द�ुकाळ,अवष�ण 

आिण महापूर या सार�या नैस�गक आप�ीचा फटका भारतीय शेतक�यांना अिधक बसला 

आह.ेपावसाचीअिनि�तता आिण तापमान वाढ,समु� पाणी पातळीत वाढ यामुळे कृषी जैव िविवधता धो�यात 

आली आह.े गे�या तीन दशकात संपूण� भारतात सरासरी तापमानात झालेली वाढ आिण अितवृ�ी �या वाढ�या 

घटना यामुळे वेगवेग�या वषा�त �मुख िपका�या उ�पादनात मोठे चढ-उतार होत आहते.एका अ�यासानुसार 

दशेातील �मुख िपकाचे उ�पादन जवळपास २५ ट�या पय�त कमी होवू शकत.ेखालील त�ा � २ म�ये �ित हे�टरी 

अ�धा�य उ�पादन वाढीचा दर दश�िवला आह.े 
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त�ा � .२: �ित ह�ेटरी अ�धा�य उ�पादन वाढीचा दर (ट�ेवारीम�य)े 

वष� भात ग�� तणृधा�य े कडधा�य/ेडाळी एकूण अ�धा�य  

1980-81 to 1990-91 २.७ ३.४ २.६ २.० ३.० 

1990-91 to 2000-01 १.९ १.७ १.३ ०.६ १.७ 

2000-01to 2010-11 १.६ १.० ४.१ २.४ १.७ 

2010-11to 2014-15 १.६ १.० ३.१ १.९ १.८ 

सदंभ� –RBI Database. 

 वरील त�ा �.२ व�न असे �दसून येते क�, १९८०.८१ ते १९९०.९१ म�ये एकूण �ित ह�ेटरी अ�धा�य 

वाढीचा दर ३ ट�े इतका होता तो १९९०.९१ ते २००० ते ०१ या कालावधीत िन��या�न कमी झाला 

२०१०.११ ते २०१४.१५ म�ये एकूण अ�धा�य उ�पादन वाढ दर १.८ ट�े इतका अस�याचे �दसून येत.े या 

आकडेवारीव�न अस े �दसून येते क� एकूण अ�धा�य उ�पादनात घट होत अस�याचे ल�ात येते. हवामान 

बदलाची वाढती ती�ता यास जबाबदार आहते. 

 

पशुधनावर होणारा प�रणाम- 

 हवामान बदलामुळे अनेक �ा�या�या अि�थरतेवर प�रणाम होवून अनेक जाती-�जाती न� होत आहेत. 

जागितक तापमान वाढीमुळे गाई व �हशीवर झाले�या प�रणामाने भारतात दधुाचे उ�पादन दरवष� २ ट�े ने 

कमी होत आह.े �यातून २६६१ कोटी �पयाचे नुकसान होत आह े अशी मािहती National Dairy Research 

Institute ने �दली आह.ेवाढ�या उ�णतेमुळे गाई-�हशीवर तन येत आह.े �यामुळे दधुाचे उ�पादन वषा�ला १८ लाख 

टनांनी कमी झाले आह.ेवाढ�या तापमानामुळे गाई-गुरे वयात येत नाहीत. उ�र �दशेात दधु उ�पादनात २५.४ 

दशल� तन इतक� घट झाली आह े तर तिमळनाडूत२३.८ दशल� तन इतक� घट झाली आहे 

राज�थान,िबहार,गुजरात,महारा�,आं� �दशे आिण ह�रयाना या रा�यात दधु उ�पादनाला सवा�िधक फटका 

बसला आह.े अमे�रका,�ाझील,�ांस,जम�नी,इं�लंड व ऑश�ेिलया या दशेाम�ये दखेील या बाबत संशोधन झाल े

असून �याचेही िन�कष� अशाच �कारचे आहेत. पा�याचे तापमान वाढ�याने म�यिविवधता, िवतरण आिण 

उ�पादन यावरही प�रणाम होवू शकतो. पा�याच ेआ�लीकरण जलचर �ा�यावर प�रणाम करत.े वादळ,पूर,आिण 

द�ुकाळ यामुळे म�य �वसाय मो�ा �माणात बािधत होत आहते. �याचा प�रणाम म�य �वसाय करणा�या 

लोकां�या उपजीिवकेवर �याचा �ितकूल प�रणाम होत आहेत. 

हवामान बदलाचे वरील वगेवेगळे होणारे प�रणाम कमी कर�यासाठी मानवानेच पुढाकार घेणे गरजेचे आह े

यासाठी पुढील उपाय �भावी ठ� शकतात. 

 

हवामान बदलाचा �भाव कमी कर�यासाठी उपाय- 

 जंगलाचे र�ण करणे  

 शाकाहारी आहाराला �ो�साहन दणे े

 पा�याचा अप�य टाळणे  

 ह�रत गृह वायू उ�सज�न टाळ�यासाठी जिमनीचे संवध�न करणे. 

 पे�ोल,कोळसा या इंधना िशवाय अ�य पया�य वापरण.े 
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 वृ� लागवड मो�ा �माणात करणे. 

 बाटली बंद पाणी िपणे टाळणे. 

 LED लाईट ब�बचा वापर वाढिवण.े 

 मांस व द�ुधज�य पदाथा�चे सेवन कमी करण.े 

 सौर उजा� व पावन उजा� यांचा वापर वाढिवणे उदा.सोलर �क�प. 

 पा�याचा काटकसरीने वापर करण.े 

 वरील साधे उपाय दखेील हवामान बदल व �याचे प�रणाम कमी कर�यास मदत करतील. 

 

सारांश- 

 भारतात �ामु�याने मो�ा शहराम�ये तापमान वाढीचा धोका वाढत आह.े�यामुळे सवा�नीच या वाढ�या 

तापमान वाढीला आला घालणे आव�यक आह.े पया�वरणीय हानी हो�यास �कवा बदलास मानवच जबाबदार 

असून पया�वरणा�या र�णामुलेच मानवी जीवन समाधानकारक रहाणार आह.ेमानव हा पया�वरण आिण 

िनसगा��या सहवासातूनच पुढे आला असून �गत तं��ानामुळे तो पया�वरण व िनसगा�कडे दलु�� क� लागला 

आह.ेमानव �वता�या फाय�ासाठी बेसुमार जंगलतोड करत आह.े�यामुळे पया�वरणाचा समतोल ढासळत आह ेव 

�दषूणात वाढ होत आहते यासाठी ��येक नाग�रकाने पया�वरण संवध�न िह काळाची गरज ओळखून �या द�ृीने 

योगदान �दले तरच हवामान बदलाचे �ितकूल प�रणाम कमी हो�यास मदत होईल. 
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