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हवामान बदल 

• युनायटेड नेशन्स फे्रमवर्क  र्न्व्हेन्व्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) नुसार, हवामान बदल म्हणजे पृथ्वीच्या 

हवामानातील बदल ज्याचे शे्रय प्रत्यक्ष कर्िं वा अप्रत्यक्षपणे मानवी कियार्लापािंना कदले जाते ज्यामुळे आपल्या 

वातावरणाची रचना बदलते. 

• अिंतराळ आकण वेळेनुसार हवामानातील बदल आकण कनयतर्ाकलर् बदल, पररणामी हवामानात होणारे बदल यालाही 

हवामान बदल म्हणून पररभाकित रे्ले जाऊ शर्ते. उदा - उष्ण आकण ओलसर ते उबदार आकण र्ोरडे हवामानातील 

बदल. 

• हे जागकतर् तापमान आकण मानवी कियार्लापािंच्या वाढीमुळे स्थाकनर्, प्रादेकशर् कर्िं वा जागकतर् वातावरणातील 

बदल आहे. 

• हवामान बदलाचा दर र्ारर् घटर्ाच्या गतीवर अवलिंबून असतो. 

• स्थाकनर्, प्रादेकशर् कर्िं वा जागकतर् स्तरावर, र्ारणात्मर् घटर्ािंच्या गतीनुसार हवामान हळूहळू कर्िं वा वेगाने, अिंशतः  

कर्िं वा तीव्रपणे, अल्पर्ालीन कर्िं वा दीघकर्ालीन बदलू शर्ते. 

• हवामान बदलाचा कवनाशर्ारी पररणाम यावरून समजू शर्तो र्ी जु्यराकसर् र्ालखिंडात, हवामानातील बदलामुळे 

डायनासोरचा मोठ्या प्रमाणावर कवलुप्त होण्यास र्ारणीभूत ठरते ते थिंड हवामानाच्या वेगाने सुरू होते. 

चचिंतेची के्षते्र 

• इिंटरगहनकमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या सिंशोधन अभ्यासानुसार, मानवी कियार्लापािंमुळे जागकतर् 

तापमानात पूवक-औद्योकगर् पातळीपेक्षा सुमारे 1°C (0.8°C ते 1.2°C) वाढ झाली आहे. 

• 2030 ते 2052 दरम्यान जागकतर् तापमान 1.5 कडग्री सेल्सिअसने वाढू शर्ते जर ते सध्याच्या वेगाने वाढत राकहले. 

• प्राथकमर् हररतगृह वायू (CO2) ची वातावरणातील एर्ाग्रता पूवक-औद्योकगर् र्ाळापासून सुमारे 280 ppm वरून 

410 भाग प्रकत दशलक्ष (ppm) पयंत वाढली आहे. 

• WHO च्या अिंदाजानुसार, वाढत्या प्रदूिण-सिंबिंकधत समस्ािंमुळे दरविी सुमारे 250,000 लोर्ािंच्या मृतू्यचे मुख्य र्ारण 

हवामान बदल असू शर्ते. 

• हवामान बदलाचा सवाककधर् फटर्ा गरीब लोर्ािंवर बसेल. 

हवामान बदलाचा पुरावा 

खालील पुरावे आहेत जे हे कसद्ध र्रतात र्ी हवामान बदल ही एर् वास्तकवर्ता आहे आकण भकवष्यातील धोरणे आकण 

रृ्ती िंसाठी ती कवचारात घेणे आवश्यर् आहे:- 

• जागकतर् तापमानात वाढ 

• गे्लकशयसकवरील बफाकच्या आवरणात घट 

• आल्सटकर् समुद्राच्या बफाकच्या आवरणात घट 

• महासागराच्या पाण्याचे तापमानवाढ 
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• महासागराची वाढती समुद्र पातळी 

• जगभरातील जिंगलािंना आग लागण्याच्या घटनािंमधे्य वाढ 

• महासागरातील आम्लीर्रणामुळे सागरी वनस्पती आकण प्राणी मरतात 

• कनयकमत अिंतराने अत्यिंत हवामानाच्या घटना. जसे - अकतवृष्टी, पूर, भूर्िं प, तु्सनामी, जोरदार वारे, गारपीट, गडगडाट, 

गडगडाट, चिीवादळ, जलस्रोत, उष्णर्कटबिंधीय चिीवादळ इ. 

हवामान बदलाची कारणे 

हवामान बदलाची अनेर् र्ारणे आहेत. 

ते नैसकगकर् र्ारणे आकण मानवविंशजन्य र्ारणािंमधे्य कवभागले जाऊ शर्तात:- 

1. हवामान बदलाची नैसचगिक कारणे 

हवामान बदलास र्ारणीभूत असलेले महत्त्वाचे नैसकगकर् घटर् खाली जोडले आहेत- 

• र्ॉल्सिनेिल कडि फ्ट - हे जलसिंस्थेची भौकतर् वैकशष्ट्ये आकण भूभाग बदलते, ज्यामुळे समुद्रातील प्रवाह आकण वाऱयािंच्या 

प्रवाहात आणखी बदल होतो. 

• पृथ्वीच्या र्के्षच्या कभन्नतेमधे्य बदल - ते ‘कमलािंर्ोकवच चि’ कनमाकण र्रते ज्याचा हवामानावर प्रचिंड प्रभाव पडतो 

आकण कहमनदी आकण आिंतरकहम र्ालखिंडाशी लक्षणीय सिंबिंध असतो. 

• ज्वालामुखीच्या कियार्लापािंमुळे होणारे प्रदूिण - ज्वालामुखीच्या उदे्रर्ादरम्यान, वायू आकण धूकलर्णािंचा उदे्रर् 

सूयाकच्या येणाऱ या कर्रणािंना अचानर् र्रतो. तसेच, ज्वालामुखीतून कनमाकण होणारा सल्फर डायऑक्साइड पाण्याशी 

सिंयोग होऊन सल्फ्यूररर् ऍकसडचे छोटे थेंब तयार र्रतात, जे अनेर् विे वातावरणात राहू शर्तात. 

• पे्लट टेटोकनक्स - महाद्वीपािंचे स्थलािंतर सागरी प्रवाहािंच्या नमुन्यािंवर देखील पररणाम र्रते र्ारण ते महासागरािंची 

भूकमती बदलते. 

• महासागराच्या प्रवाहािंच्या पॅटनकमधे्य बदल - कै्षकतज वाऱयािंमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी कवस्थाकपत होते. जर ते 

बदलले तर ते हवामान बदलू शर्ते. 

2. हवामान बदलाची मानवविंशीय कारणे 

हवामान बदलावर पररणाम र्रणारे कवकवध मानवकनकमकत घटर् खाली जोडले आहेत- 

• हररतगृह वायूिंचे अत्यकधर् उत्सजकन - यामुळे वातावरणात प्रदूिण होते ज्यामुळे हवामानाच्या पद्धती िंमधे्य बदल होतो. 

• वायुमिंडलीय एरोसोलच्या रचनेत बदल - एरोसोलमुळे सौर आकण इन्व्फ्रारेड रेकडएशन कवखुरतात आकण शोिले जातात. 

तसेच, ते ढगािंचे सूक्ष्म भौकतर् आकण रासायकनर् गुणधमक बदलू शर्तात. 

• जिंगलतोड - झाडे आकण जिंगले तोडल्यामुळे, जकमनीतून परत अिंतराळात परावकतकत होणाऱया सूयकप्रर्ाशाचे प्रमाण 

बदलत आहे, ज्यामुळे हवामानाची पद्धत बदलत आहे. तसेच, जिंगल हे र्ाबकन कसिंर् म्हणून र्ाम र्रते, जर ते 

जिंगलतोडीमुळे र्मी झाले तर ते वातावरणाच्या रचनेत सिंतुलन कबघडवेल. 
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• नैसकगकर् साधनसिंपत्तीचे अत्याकधर् शोिण - लोर्सिंखे्यच्या वाढीमुळे आकण मागणीत वाढ झाल्यामुळे कनसगाकचा 

नैसकगकर् सिंसाधनािंवर प्रचिंड भार आहे. 

• पयाकवरणापेक्षा औद्योकगर्ीर्रणाला धोरण प्राधान्य - औद्योकगर्ीर्रणाच्या शयकतीत, जगभरातील सरर्ारे अकधर् 

औद्योकगर्ीर्रणार्डे झुर्णारी धोरणे तयार र्रत आहेत. पयाकवरणीय पररणामािंर्डे दुलकक्ष रे्ले जात आहे. 

• CO2 चे अत्याकधर् उत्सजकन - औद्योकगर्ीर्रण आकण वाहनाचा वापर वाढल्याने CO2 चे उत्सजकन वाढत आहे. 

हवामान बदलाचे पररणाम 

हवामानातील बदलािंमुळे आपला पृथ्वी ग्रह र्ाही महत्त्वपूणक बदल अनुभवत आहे. हवामान बदलाचे र्ाही महत्त्वपूणक पररणाम 

खाली जोडले आहेत:- 

• तीव्र हवामान घटनािंचा धोर्ा वाढतो 

• जिंगलात आग लागण्याचा धोर्ा वाढतो 

• पुराचा धोर्ा वाढला 

• दुष्काळाचा धोर्ा वाढला 

• आजार आकण आजार होण्याचा धोर्ा वाढतो 

• तीव्र हवामानाच्या घटनािंमुळे वाढलेले आकथकर् नुर्सान 

• समुद्राच्या पातळीत वाढ 

• जागकतर् तापमानात वाढ 

• पररसिंस्थेला आकण पाणथळ प्रदेशािंना धोर्ा 

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न 

हवामान बदलावर राष्ट्र ीय कृती योजना (NAPCC) 

• NAPCC अिंतगकत हवामान बदलाला तोिंड देण्यासाठी सरर्ारने खालील र्ायकिम सुरू रे्ले आहेत:- 

• ऊजाक कनकमकतीसाठी सौरऊजेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्टि ीय सौर अकभयान सुरू र्रण्यात आले आहे 

• भारत सरर्ारने उद्योगािंमधे्य ऊजाक सिंवधकनासाठी राष्टि ीय वकधकत ऊजाक र्ायकक्षमता अकभयान सुरू रे्ले आहे. 

• शहरी कनयोजनात ऊजाक र्ायकक्षमता तिंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरर्ारने राष्टि ीय शाश्वत कनवास अकभयान 

सुरू रे्ले आहे. 

• कर्िं मत आकण इतर उपाययोजनािंद्वारे जलसिंवधकनासाठी राष्टि ीय जल अकभयान सुरू र्रण्यात आले आहे. 

• कहमालयीन प्रदेशातील जैवकवकवधता, जिंगलाचे आच्छादन आकण इतर पयाकवरणीय मूल्यािंचे सिंवधकन र्रण्यासाठी 

कहमालयीन पररसिंस्था कटर्वून ठेवण्यासाठी राष्टि ीय अकभयान सुरू र्रण्यात आले आहे. 

• भारत सरर्ारने 6 दशलक्ष हेटरपेक्षा जास्त कनरृ्ष्ट वनजकमनीवर वनीर्रण र्रण्यासाठी आकण वनके्षत्र 23% वरून 

33% पयंत वाढवण्यासाठी "ग्रीन इिं कडया कमशन" सुरू रे्ले आहे. 

• हवामानास अनुरू्ल शेतीला पाकठिं बा देण्यासाठी शाश्वत शेतीसाठी राष्टि ीय अकभयान सुरू र्रण्यात आले आहे. 
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• यूएन र्न्व्हेन्व्शन टू र्ॉमॅ्बट डेजकटककफरे्शन (UNCCD) द्वारे, भारताने वाळविंटीर्रणाचा सामना र्रण्यासाठी 20 

विांचा राष्टि ीय रृ्ती आराखडा तयार रे्ला आहे. 

• पयाकवरणावर उद्योगािंचा प्रभाव मोजण्यासाठी, भारत सरर्ारने पयाकवरण प्रभाव मूल्यािंर्न र्ायकिम सुरू रे्ला आहे. 

• वन्यजीव अभयारणे्य आकण राष्टि ीय उद्यानािंच्या चािंगल्या सिंरक्षणासाठी इर्ो-सेल्सन्सकटह झोन अकधसूकचत र्रण्यात 

आला आहे. 

• भारत अक्षय ऊजाक स्त्रोतािंच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे. 

• भारत पयाकवरणाच्या सिंवधकनासाठी कवकवध धोरणे बनवत आहे जसे - पयाकवरण (सिंरक्षण) र्ायदा, 1986, वन (सिंरक्षण) 

र्ायदा, 1980, वन्यजीव सिंरक्षण र्ायदा, 1972 इ. 
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