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असनी चक्रीवादळ (Cyclone Asani) 
• भारतीय हवामान ववभाग (IMD) ने असानी चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागराच्या आगे्नय भागात ‘तीव्र चक्रीवादळ’ 

बनण्याची शक्यता वततवली आहे. 

• चक्रीवादळाला असनी हे नाव श्रीलंकेने वदले आहे. वसंहलीमधे्य याचा अर्त 'क्रोध' असा होतो. 

• 2020-21 मधे्य भारताला धडकणारी चक्रीवादळे: ताकटे, यास, वनसगत, अम्फान. 

बद्दल 

• दविण अंदमान समुद्रात आसनी चक्रीवादळ तयार होत आहे. 

• हे एक अल्पायुषी चक्रीवादळ बनणार आहे आवण आंध्र प्रदेशातील ववशाखापट्टणम आवण ओवडशातील भुवनेश्वर 

दरम्यान भूकंप करेल. 

चक्रीवादळ म्हणजे काय? 

• चक्रीवादळ हे कोणतेही कमी दाबाचे िेत्र असते आवण वारे आतल्या वदशेने वाहत असतात आवण जलद आवण बहुतेक 

वेळा ववधं्वसक हवेच्या अवभसरणामुळे ओळखल्या जाणार् या कमी दाबाच्या िेत्राभोवती वातावरणातील व्यत्ययामुळे 

होते.  

• ही हवा उत्तर गोलाधातत घड्याळाच्या काट्याच्या ववरुद्ध वदशेने आवण दविण गोलाधातत घड्याळाच्या काट्याच्या 

काट्याच्या वदशेने आतमधे्य वफरते. 

• मध्यभागी दाब कमी होण्याचे प्रमाण आवण तो बाहेरच्या वदशेने ज्या वेगाने वाढतो, त्यामुळे चक्रीवादळांची तीव्रता 

आवण वाऱयांचा जोर वमळतो.  

• डोळा : चक्रीवादळाचे कें द्र हे शांत िेत्र असते. यालाच वादळाचा डोळा म्हणतात. डोळ्याचा व्यास १० ते ३० वकमीपयंत 

असतो. ढगांपासून मुक्त असा हा प्रदेश असून त्यात हलके वारे आहेत. 

• अवतजलद वारे : या शांत व स्वच्छ डोळ्याभोवती सुमारे १५० वकमी आकाराचा ढगांचा प्रदेश असतो. या प्रदेशात 

अवतजलद वारे (ताशी १५०-२५० वकमी/तास) व दाट ढग असून जोरदार पाऊस पडतो. या प्रदेशापासून दूर वाऱयाचा 

वेग हळूहळू कमी होत जातो. 

• एक मोठे चक्रीवादळ हे 10 ते 15 वकमी उंचीवर वातावरणात वहंसकपणे वफरणारे हवेचे वसु्तमान आहे. 

चक्रीवादळाांचे प्रकार 

• उष्णकटिबांधीय चक्रीवादळ: उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ मकर आवण ककत रोगाच्या दरम्यानच्या प्रदेशात ववकवसत 

होणाऱ या चक्रीवादळांना उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ म्हणतात. उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळे ही उष्णकवटबंधीय वकंवा 

उपोष्णकवटबंधीय पाण्यावर ववकवसत होणारी मोठ्या प्रमाणात हवामान प्रणाली आहेत, वजरे् ते पृष्ठभागावरील 

वाऱयाच्या अवभसरणात व्यवस्थर्त होतात. 
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• अटिउष्णकटिबांधीय चक्रीवादळ (याला समशीतोष्ण चक्रीवादळ देखील म्हणतात): ते समशीतोष्ण झोन आवण उच्च 

अिांश प्रदेशात आढळतात. उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळांच्या ववरोधात, एक्स्ट्र ाटर ॉवपकल चक्रीवादळ चक्रीवादळाच्या 

कें द्राभोवती, ववसृ्तत रेषांसह तापमान आवण दववबंदूमधे्य वेगाने बदल घडवून आणतात, ज्याला हवामान आघाडी 

म्हणतात. 

चक्रीवादळाांची टनटमििी 

• ढग तयार होण्यापूवी, पाणी वातावरणातील उष्णता घेते आवण त्याचे बाष्प बनते. जेव्हा पाण्याची वाफ पावसाच्या 

र्ेंबांच्या रूपात परत द्रव स्वरूपात बदलते तेव्हा ही उष्णता वातावरणात सोडली जाते. 

• वातावरणात सोडलेली उष्णता सभोवतालची हवा गरम करते. हवा वाढू लागते आवण त्यामुळे दाब कमी होतो. अवधक 

हवा वादळाच्या मध्यभागी जाते. हे चक्र पुनरावृत्ती होते. 

• घटनांची साखळी अतं्यत कमी-दाब प्रणालीच्या वनवमततीसह समाप्त होते ज्यामधे्य अवतशय वेगवान वारे त्याच्याभोवती 

वफरतात. या हवामानालाच चक्रीवादळ म्हणतात. 

उष्णकटिबांधीय चक्रीवादळाांच्या टनटमििी आटण िीव्रिेला अनुकूल पररस्थििी 

1. 27 वडग्री सेस्ियसपेिा जास्त तापमानासह समुद्राची पृष्ठभाग, 

2. कोररओवलस बल, 

3. उभ्या वाऱयाच्या वेगात लहान फरक, 

4. कमकुवत- कमी-दाब िेत्र. 

उष्णकटिबांधीय चक्रीवादळाांचे टवकास चक्र 

उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळांचे ववकास चक्र तीन टप्प्यात ववभागले जाऊ शकते: 
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1. वनवमतती आवण ववकासाचा प्रारंवभक टप्पा (Formation and Initial Development Stage) 

2. पररपक्व उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ (Mature Tropical Cyclones) 

3. सुधारणा आवण िय (Modification and Decay) 

टनटमििी आटण टवकासाचा प्रारां टिक िप्पा (Formation and Initial Development Stage) 

• चक्रीवादळाची वनवमतती आवण प्रारंवभक ववकास ववववध पररस्थर्तीवर अवलंबून असतो.  

ते असे आहेत: 

• एक उबदार समुद्र (२६ अंश सेस्िअसपेिा जास्त तापमान ते ६० मी. खोलीपयंत) आवण बाष्पीभवनाद्वारे पाण्याच्या 

बाष्पाचे ववपुल आवण अशांत वातावरणामधे्य हस्तांतरण होते. 

• वातावरणातील अस्थर्रता समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या वरच्या चढत्या हवेच्या संिेपणामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊध्वत कूमु्यलस 

ढग तयार करण्यास प्रोत्सावहत करते. 

पररपक्व उष्णकटिबांधीय चक्रीवादळ (Mature Tropical Cyclones) 

• जेव्हा उष्णकवटबंधीय वादळ तीव्र होते, तेव्हा जोराच्या वादळी वाऱयांमधे्य हवा वाढते आवण टर ोपोपॉजच्या पातळीवर 

आडव्या वदशेने पसरते.  

• एकदा हवा पसरली की उच्च पातळीवर सकारात्मक व्यत्यय दाब वनमातण होतो, ज्यामुळे संवहनामुळे हवेच्या खालच्या 

गतीचा वेग वाढतो.  

• कमी होण्याच्या पे्ररणेने संपीडनाने हवा गरम होते आवण उबदार 'डोळा' (Eye) तयार होतो.  

सवतसाधारणपणे वादळांच्या 'आय'चे तीन मूलभूत आकार असतात :  

1. सकु्यतलर;  

2. समकें द्री; आवण  

3. लंबवतुतळाकार .  

वहंदी महासागरातील पररपक्व उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळाचे मुख्य भौवतक वैवशष्ट्ट्य म्हणजे अतं्यत अशांत रािसी कु्यमु्यलस 

रं्डरक्लाऊड बँडचा एक कें वद्रत नमुना होय. 

सुधारणा आटण क्षय (Modification and Decay) 

• उष्ण कवटबंधीय चक्रीवादळ त्याच्या कें द्रीय कमी दाबाच्या, अंतगतत उबदारपणाच्या आवण अतं्यत उच्च गतीच्या दृष्टीने 

कमकुवत होऊ लागते, जेव्हा त्याच्या उबदार ओलसर हवेचा स्रोत कमी होऊ लागतो वकंवा अचानक कापला जातो.  

• जेव्हा हे त्याच्या लँडफॉलनंतर वकंवा रं्ड पाण्यावरून जाते तेव्हा होते. 

नामकरण 

• जागवतक हवामान संघटना (WMO) च्या आंतरराष्टर ीय सवमतीद्वारे नावे राखली जातात आवण अद्यतवनत केली जातात. 

• उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ / चक्रीवादळांची नावे कोणत्याही वववशष्ट व्यक्तीच्या नावावर नाहीत वकंवा वणतक्रमानुसार 

कोणत्याही प्राधान्यासह नाहीत. 

• प्रादेवशक ववशेषीकृत हवामान कें दे्र (RSMCs) - ते त्यांच्या संबंवधत प्रदेशांवरील उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळांचे 

वनरीिण आवण भववष्यवाणी करण्यासाठी जबाबदार आहेत. ते चक्रीवादळांच्या नावासाठी देखील जबाबदार आहेत. 

• महासागराच्या खोऱयातील उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळांच्या नावांची यादी त्याच्या वावषतक/वद्ववावषतक बैठकीत त्या 

खोऱयासाठी जबाबदार असलेल्या उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ प्रादेवशक मंडळाद्वारे वनवित करण्याची कठोर प्रवक्रया 

आहे. 

उष्णकटिबांधीय चक्रीवादळाांना नाव देण्याचे महत्त्व: 

• हे प्रते्यक वैयस्क्तक उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळ ओळखण्यास मदत करते. 

• हे आपत्ती जोखीम जागरुकता, तयारी, व्यवथर्ापन आवण कपात सुलभ करते. 
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• थर्ावनक आवण आंतरराष्टर ीय माध्यमे उष्णकवटबंधीय चक्रीवादळावर लि कें वद्रत करतात. 

• हे संभ्रम दूर करते जेरे् एका प्रदेशात अनेक चक्रीवादळ प्रणाली आहेत. 

• जर एखादे नाव त्याच्याशी वनगडीत असेल तर इशारे खूप वेगाने मोठ्या पे्रिकांपयंत पोहोचतात. 

िसेच, चक्रीवादळ जगाच्या वेगवेगळ्या िागाि वेगवेगळ्या नावाांनी ओळखले जािे: 

नाव- प्रदेश 

1. चक्रीवादळ-अमेररकन खंड 

2. टायफून- वफलीवपन्स आवण जपान 

3. ववली-ववली-ऑस्ट्र ेवलया 

4. चक्रीवादळ- भारतीय उपखंड 

िारिीय हवामान टविाग (IMD) 

• त्याची थर्ापना 1875 मधे्य झाली. 

• हवामानशास्त्र आवण संबंवधत ववषयांशी संबंवधत सवत बाबीमंधे्य ही प्रमुख सरकारी संथर्ा आहे. 

• हे पृथ्वी ववज्ञान मंत्रालयाच्या (MoES) अंतगतत आहे. 
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