
 

२०१९ मधे्य मॉनू्सन "सामान्यपेक्षा कमी"- स्कायमेटचा अंदाज 

 

स्कायमेट, भारतातील अग्रगण्य हवामान अंदाज आणि कृषी जोखिम समाधान कंपनीने २०१९ साठी 
मॉनू्सनचा अंदाज जाहीर केला आहे. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार आगामी मॉनू्सन “सामान्यपेक्षा कमी” 

म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी असलेल्या ८८७ हममी च्या दीर्घकालीन सरासरीच्या 

९३% रािणार. 

भौगोहलक धोक्याच्या दृष्टीने, स्कायमेटच्या अंदाजानुसार पूवघ भारतासि मध्य-भारतातील बहुतांश भागात 

पावसाची कमतरता रािण्याची शक्यता असून हि तूट प्रामुख्याने मॉनू्सनच्या पूवाघधाघत असणार आिे. 

िंगामातील पहिल्या म्हणजेच जून महिन्यात पावसाला संथ सुरुवात िोणार असे हदसत असून जुलै महिन्यात 

देखील पावसाची तूट रािणं अपेहक्षत आिे. िंगामात उत्तराधाघतील महिन्यात चांगला पाऊस पडेल, ऑगस्ट 

महिन्यात सप्टेंबरच्या तुलनेत चांगला पाऊस अपेहक्षत असून, दोन्ही महिन्यांमधे्य सामान्य पाऊस पडेल. 

ओहडसा, छत्तीसगढ व आंध्र प्रदेशच्या हकनारी भागात संपूणघ िंगामात सामान्य पाऊस िोण्याची शक्यता आिे. 

स्कायमेटचे व्यवस्थापकीय संचालक जतीन हसंग म्हणतात "प्रशांत मिासागराचे तापमान सरासरीपेक्षा अहधक 

आिे. तसेच माचघ-मे दरम्यान अल हननोची ८०% शक्यता असून ती जून-ऑगस्ट या कालावधीत ६०% पयंत 

जाण्याची आशा आिे. याचा अथघ असा हक िे वर्घ हडवोलहवंग अल हननोचे असणार ज्यामुळे अल हननो या वर्ाघचा 

अहवभाज्य र्टक असेल. अशा प्रकारे मॉनू्सन २०१९ सामान्यपेक्षा कमी असेल." 

२५ फेबु्रवारी २०१९ रोजी आपल्या प्रारंहभक मॉनू्सन अंदाज मागघदशघनामधे्य स्कायमेटने सामान्य पावसाचा 

अंदाज वतघहवला िोता. सामान्य मॉनू्सनची शक्यता जवळपास ५०% ठेवली गेली तरी, अंदाजानुसार सामान्यपेक्षा 

कमी पावसाची शक्यता देखील वतघहवली गेली िोती. जानेवारी महिन्याच्या अंदाजानुसार अल-हननो ची शक्यता 

वेगाने कमी िोत िोती. 

दरम्यान फेबु्रवारीमधे्य पररस्स्थती पूणघपणे बदलली आहण सध्या प्रशांत मिासागरात मध्यम अल हननोची पररस्स्थती 

प्रचहलत आिे. खरं तर अल हननो आता कधीिी र्ोहर्त केला जाऊ शकतो. हतमािी अल हननो इंडेक्स दाखवतोय हक मे-

जून-जुलै या कालावधीत अल हननोची ६०%, ३२% तटस्थ तर २% ला-नीना ची शक्यता आिे.    

आश्वासक बाब अशी हक हिंद मिासागर डायपोल (IOD) मॉनू्सन दरम्यान तटस्थ हकंवा सकारात्मक टप्यात असेल. 

अशाप्रकारे िा र्टक अल हननोचा प्रभाव कमी करून िंगामाच्या उत्तराधाघत पावसाला पोर्क ठरेल.  

दरम्यान, अजून एक समुद्री र्टक एमजेओ (मॅडेन-जूहलयन ऑसीलेशन) सध्या प्रशांत मिासागरामधे्य आिे. सद्य 

पररस्स्थतीत या र्टकाचा मॉनू्सनवर िोणाऱ्या पररणामांबद्दल हटप्पणी करणे र्ाईचे िोईल. 

मॉनू्सन पावसाच्या वाढीसाठी कडक उन्हाळा उपयुक्त मानला जातो. तथाहप, माचघ महिन्यात उष्णता गायब िोती व 

देशातील बऱ्याच भागांमधे्य तापमान सामान्यपेक्षा कमी िोते. परंतु, एहप्रलमधे्य तापमानात वाढ िोण्याची शक्यता असून, 

मे मधे्य देखील हि पररस्स्थती चालू राहिल्यास मॉनू्सनच्या प्रारंभाच्या आधी तीव्र उष्णता रािण्याची शक्यता आिे. 

 



स्कायमेटच्या मते, मॉनू्सनची जून-सप्टेंबर संभाव्यता अशी आिे: 

०% जास्त पावसाची शक्यता (िंगामातील पाऊस सरासरीच्या ११०% हकंवा त्यापेक्षा अहधक ) 

०% सामान्य पेक्षा जास्त पावसाची शक्यता (िंगामातील पाऊस सरासरीच्या १०५ ते ११०%) 

३०% सामान्य पावसाची शक्यता (िंगामातील पाऊस सरासरीच्या ९६ ते १०४%) 

५५% सामान्य पेक्षा कमी पावसाची शक्यता (िंगामातील पाऊस सरासरीच्या ९० ते ९५%) 

१५% दुष्काळाची शक्यता (िंगामातील पाऊस सरासरीच्या ९०% हकंवा त्याहून कमी) 

 

महिन्यानुसार पजजन्यामान 

जून - सरासरीच्या ७७% (जूनसाठी सरासरी  = १६४ हममी) 

१५% सामान्य पावसाची शक्यता  

१०% सामान्यपेक्षा अहिक पावसाची शक्यता  

७५% सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता  

 

जुलै - सरासरीच्या ९१% (जुलैसाठी सरासरी  = २८९ हममी) 

३५% सामान्य पावसाची शक्यता  

१०% सामान्यपेक्षा अहिक पावसाची शक्यता  

५५% सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता  

 

ऑगस्ट - सरासरीच्या १०२% (ऑगस्टसाठी सरासरी  = २६१ हममी) 

५५% सामान्य पावसाची शक्यता  

१५% सामान्यपेक्षा अहिक पावसाची शक्यता  

३०% सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता  

 

सप्टेंबर - सरासरीच्या ९९% (सप्टेंबरसाठी सरासरी  = १७३ हममी) 

५५% सामान्य पावसाची शक्यता  

१५% सामान्यपेक्षा अहिक पावसाची शक्यता  



३०% सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता  

 

स्कायमेट भारतातील सवाजत मोठी िवामान हनरीक्षण आहण कृहि-जोखीम समािान कंपनी आिे. 

शेतीसाठी िवामानाच्या जोखीम मोजणे, अंदाज देणे आहण जोखीम मयाजहदत करणे यात एक हनपुणता 

आिे. गेल्या 15 विाांपासून, स्काईमेट िवामान हवशे्लिण आहण मीहिया, हवमा आहण शेतीची माहिती 

या गरजा पुरहवत आिे. मिाराष्ट्र  सरकार, गुजरात सरकार, एनएसिीएमए, एसबीआय, यूएसएआयिी, 

ररलायन्स इन्फ्रा, वर्ल्ज  बँक, एचिीएफसी आगो, आयएफसी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉपोरेशन ऑफ 

इंहिया हलहमटेि (एआयसीआयएल), आयसीआयसीआय लोम्बािज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू व द 

टेलीग्राफ िे कािी ग्रािक आिेत. स्कायमेटचे प्रमुख भांिवल पुरवठादार एग-टेक वे्हचर भांिवलदार 

ओमनीव्होर पाटजनसज, इनु्सररहसलीअन इन्फ्वे्हस्टमेंट फंि आहण िीएमजी. 


