
 
 

   

 

     
த�ழகம்,  ��ைவ மற்�ம்  காைரக்கால் ப��க�க்கான 

�னசரி வானிைல அ�க்ைக 
 

 

கடந்த 24 மணி ேநரத்�ற்கான வானிைல ெதா�ப்�: 
 

த�ழகத்�ல் �த்�க்�� மாவட்டத்�ல் ஓரி� இடங்களில் ேலசான மைழ ெபய்�ள்ள�. 

��சே்சரி மற்�ம் காைரக்கால் ப��களில்  வறண்ட வானிைல நில�ய�.   

 
 

கடந்த 24 மணி ேநரத்�ல் ப�வான மைழ அள� (ெசன்��ட்டரில்):  ஏ��ல்ைல. 

  

ெவப்பநிைல பற்�ய ��ப்� : 

 

அ�கபட்ச ெவப்பநிைல: ஈேராட்�ல் 36.8  ��ரி ெசல்�யஸ் ப�வா��ள்ள�. 
 

 24 மணி ேநர ெவப்பநிைல மா�தல்: ( அ�கபட்ச ெவப்பநிைல) 

�க அ�கரித்�ள்ள� 

 (4.1o  ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்� அ�கம்)  

---------------- 

கணிசமாக அ�கரித்�ள்ள� 

 (2.1o  ெசல்�யஸ் �தல் 4.0o ெசல்�யஸ் வைர) 

ராமநாத�ரம் மாவட்டத்�ல்  

கணிசமாக �ைறந்�ள்ள� 

 ( - 2.1o  ெசல்�யஸ் �தல் - 4.0 o ெசல்�யஸ் வைர) 

நாமக்கல் மாவட்டத்�ல் 

�க�ம் �ைறந்�ள்ள� 

  (-4.1o ெசல்�யஸ்  அல்ல� அதற்�ம் �ைறவாக) 

---------------- 

ெபரிய மாற்ற�ல்ைல 

 (-2.0o ெசல்�யஸ்  �தல்  2.0o ெசல்�யஸ்  வைர) 

அைனத்� மாவட்டங்களில் 

 

இயல்� நிைல���ந்� ெவப்ப அள�ன் ேவ�பா�:  (அ�கபட்ச ெவப்பநிைல) 

இயல்ைப �ட �க �க அ�கம் 

 (  5.1 ° ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்� அ�கம்) 

---------------- 

இயல்ைப �ட �க அ�கம் 

 ( 3.1 o  ெசல்�யஸ் �தல் 5.0 o ெசல்�யஸ் வைர) 

---------------- 

இயல்ைப �ட அ�கம்  

(1.6o ெசல்�யஸ் �தல் 3.0o ெசல்�யஸ் வைர ) 

ராமநாத�ரம்  மற்�ம்  நீல�ரி 

மாவட்டங்களில் 

இயல்ைப �ட �ைற�  

( - 1.6o ெசல்�யஸ் �தல் 3.0o ெசல்�யஸ் வைர ) 

----------------- 

இயல்ைப �ட �க �ைற�  

( - 3.1 o ெசல்�யஸ் �தல் 5.0o ெசல்�யஸ் வைர ) 

---------------- 

இயல்ைப �ட  �க �க �ைற�  

( - 5.1 ° ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்� �ழ்) 

---------------- 

இயல்� நிைல 

 ( -1.5o ெசல்�யஸ் �தல் 1.5 o ெசல்�யஸ் வைர ) 

மற்ற  ஏைனய மாவட்டங்களில் 

 

�ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல:   நாமக்கல்�ல் 16.0   ��ரி ெசல்�யஸ் ப�வா��ள்ள�. 

நாள்: 24-02-2023 ேநரம்:1230 மணி 



 
 

 

24 மணி ேநர ெவப்பநிைல மா�தல்: (�ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல) 

�க�ம்  �ைறந்�ள்ள�  

( - 4.1o  ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்�  �ைறவாக )  

---------------- 

கணிசமாக �ைறந்�ள்ள�          

(- 2.1o  ெசல்�யஸ் �தல் - 4.0o ெசல்�யஸ் வைர) 
நீல�ரி மாவட்டத்�ல் 

கணிசமாக அ�கரித்�ள்ள�    

( 2.1o  ெசல்�யஸ் �தல்  4.0 o ெசல்�யஸ் வைர) 
க�ர,் ம�ைர, கட�ர்,  ேசலம், ேவ�ர், 

ஈேரா� மாவட்டங்கள் மற்�ம் 

காைரக்கால் ப��களில்  

�க�ம் அ�கரித்�ள்ள�          

(4.1o ெசல்�யஸ்  அல்ல� அதற்�ம் அ�கம் ) 

---------------- 

ெபரிய மாற்ற�ல்ைல  

(-2.0o ெசல்�யஸ்  �தல்  2.0o C வைர) 
அைனத்� மாவட்டங்களில் 

       

 

இயல்� நிைல���ந்� ெவப்ப அள�ன் ேவ�பா�: (�ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல) 

இயல்ைப �ட �க �க அ�கம்  

(  5.1 ° ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்� அ�கம்) 

---------------- 

இயல்ைப �ட �க அ�கம்  

( 3.1 o  ெசல்�யஸ் �தல் 5.0 o ெசல்�யஸ் வைர) 

----------------  

இயல்ைப �ட அ�கம்  

(1.6o ெசல்�யஸ் �தல் 3.0o ெசல்�யஸ் வைர ) 
---------------- 

இயல்ைப �ட �ைற�  

( - 1.6o ெசல்�யஸ் �தல்  - 3.0o ெசல்�யஸ் வைர) 
க�ர ்மற்�ம் நீல�ரி மாவட்டங்களில் 

இயல்ைப �ட �க �ைற�  

( - 3.1 o ெசல்�யஸ் �தல்- 5.0o ெசல்�யஸ் வைர) 
ராமநாத�ரம் மற்�ம் ேசலம் 

மாவட்டங்களில்  

இயல்ைப �ட  �க �க �ைற� 

 ( -  5.1 ° ெசல்�யஸ் அல்ல� அதற்� �ழ்) 

---------------- 

இயல்� நிைல  

( -1.5o ெசல்�யஸ் �தல் 1.5 o ெசல்�யஸ் வைர ) 
மற்ற  ஏைனய மாவட்டங்களில் 

 

அ�த்த 5  �னங்க�க்கான வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் எசச்ரிக்ைக:   

 

24.02.2023 �தல் 26.02.2023 வைர: த�ழ்நா�, ��சே்சரி மற்�ம் காைரக்கால் ப��களில் 

ெபா�வாக வறண்ட வானிைல நிலவக்��ம்.  

 

27.02.2023, 28.02.2023: ெதன் த�ழக கடேலார மாவட்டங்கள், ெடல்டா மாவட்டங்கள் மற்�ம் 

காைரக்கால் ப��களில்   ஓரி�   இடங்களில்   ேலசான� / �தமான மைழ   ெபய்யக்��ம்.  

 

ெசன்ைன மற்�ம் �றநகர ்ப��க�க்கான வானிைல �ன்ன��ப்�: 

அ�த்த 48 மணி ேநரத்�ற்� வானம் ஓரள� ேமக�ட்டத்�டன் காணப்ப�ம்.  அ�கபட்ச 

ெவப்பநிைல 33 ��ரி ெசல்�யஸ் மற்�ம்  �ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல 22 ��ரி ெசல்�யைச 

ஒட்�  இ�க்கக்��ம்.  

 

கடந்த 24 மணி ேநரத்�ல் ப�வான மைழ அள� (ெசன்��ட்டரில்): ஏ��ல்ைல. 

 

�னவரக்�க்கான எசச்ரிக்ைக:  ஏ��ல்ைல.  
 

ேம�ம் �வரங்க�க்�:  mausam.imd.gov.in/chennai   இைணயதளத்ைத காண�ம்.  

 
 

பா. ெசந்தாமைர கண்ணன் 

     இயக்�னர் 

     ெதன் மண்டல தைலவ�க்காக 

     மண்டல வானிைல ஆய்� ைமயம், ெசன்ைன 



 
 

 

01.01.2023 �தல்  24.02.2023 வைர ெபய்த  மைழ அள� 

 

 ப�வான மைழ 

(�.�) 

இயல் � மைழ 

(�.�) 

ேவ�பா� 

(%) 

அரிய�ர ் 21.8 23.6 -8 
ெசங்கல்பட்� 2.5 23.6 -89 
ெசன்ைன 2.2 38.1 -94 
ேகாயம்�த்�ர ் 15.1 15.2 -1 
கட�ர ் 28.2 37.8 -25 
தர்ம�ரி 0.3 10.3 -98 
�ண்�க்கல் 26 22.4 16 
ஈேரா� 1.1 10.5 -90 
கள்ளக்��ச�் 3.5 18.5 -81 
காஞ்��ரம் 1.8 19.8 -91 
கன்னியா�மரி 15.9 35.6 -55 
காைரக்கால் 128.3 72.7 76 
க�ர ் 17.1 9.9 73 
��ஷ்ண�ரி 0.2 7.2 -98 
ம�ைர 14.1 19.3 -27 
ம�லா��ைற 78.3 50 57 
நாகப்பட்�னம் 200.2 61.2 227 
நாமக்கல் 3.2 10.2 -69 
நீல�ரி 13.8 37.1 -63 
ெபரம்ப�ர ் 13.2 15.6 -16 
��சே்சரி 9.6 33.2 -71 
��க்ேகாட்ைட 59.8 18.7 220 
ராமநாத�ரம் 36 44.8 -20 
ராணிப்ேபட்ைட 0 14.8 -100 
ேசலம் 7 9.4 -26 
�வகங்ைக 35.7 24.6 45 
ெதன்கா� 24.3 50.3 -52 
தஞ்சா�ர ் 72.7 35.4 105 
ேதனி 14.1 27.3 -48 
��ெநல்ேவ� 41.6 54 -23 
��ப்பத்�ர ் 0 9.1 -100 
��ப்�ர ் 8.2 8.9 -8 
��வள்�ர ் 1.4 25.7 -95 
��வண்ணாமைல 0.3 18.3 -99 
��வா�ர ் 97.2 43.7 122 
�த்�க்�� 21.8 33.3 -34 
��ச�்ராப்பள்ளி 21.2 13.3 60 
ேவ�ர ் 1.5 13.2 -89 
��ப்�ரம் 0.4 20.9 -98 
���நகர ் 15.9 30.2 -47 
த�ழ்நா� மற்�ம் 

��ைவ 20.5 23.2 -11 

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 
    
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

வைகப்பா� 
 

 
  மைழப்ெபா��ன் பரவல்: 
 

(��க்கா�) மைழ ப�வான இடங்கள் வைகப்பா�   

76-100 ெப�ம்பாலான 
51-75 அேநக 
26-50 ஒ��ல 
1-25 ஓரி� 

மைழ�ல்ைல வறண்ட 
 

மைழப்ெபா��ன் ��ரம்: (ெச.�.) 

 

1 ெச.�. வைர ேலசான மைழ 

2-6 �தமான மைழ 
7-11 கனமைழ 
12-20 �க கனமைழ 
≥ 21 அ� கனமைழ 

 

வட த�ழக 

 மாவட்டங்கள் 

ெசன்ைன, காஞ்��ரம், ெசங்கல்பட�், ��வள்�ர,் கட�ர,் ��ப்�ரம், 

கள்ளக்��ச�், 

தஞ்சா�ர,் ��வா�ர,் நாகப்பட்�னம், ம�லா��ைற, ��க்ேகாட்ைட, 

ேவ�ர,் ��ப்பத்�ர,் ராணிப்ேபட்ைட, ��வண்ணாமைல, ��ஷ்ண�ரி, 

ேசலம், தரம்�ரி, நாமக்கல், நீல�ரி, ��ப்�ர,் ேகாைவ, ஈேரா�, க�ர,் 

��ச�்ராப்பள்ளி, அரிய�ர,் ெபரம்ப�ர ் 
ெதன் த�ழக 

 மாவட்டங்கள் 

ராமநாத�ரம், ��ெநல்ேவ�, ெதன்கா�, �த்�க்��, ேதனி, 

கன்னியா�மரி, �வகங்ைக, ���நகர,் �ண்�க்கல், ம�ைர  
உள் த�ழக 

 மாவட்டங்கள் 

ேவ�ர,் ��ப்பத்�ர,் ராணிப்ேபட்ைட, ��வண்ணாமைல, ��ஷ்ண�ரி, 

த�ம�ரி, ேசலம், நாமக்கல், நீல�ரி, ��ப்�ர,் ேகாைவ, ஈேரா�, க�ர,் 

��ச�்ராப்பள்ளி, அரிய�ர,் ெபரம்ப�ர,் �வகங்ைக, ���நகர,் ேதனி, 

�ண்�க்கல், ம�ைர, ெதன்கா�, கள்ளக்��ச�்  
வடஉள் த�ழக 

 மாவட்டங்கள் 
 

ேவ�ர,் ��ப்பத்�ர,் ராணிப்ேபட்ைட, காஞ்��ரம், ��வண்ணாமைல, 

��ஷ்ண�ரி, த�ம�ரி, ேசலம், நாமக்கல், நீல�ரி, ��ப்�ர,் ேகாைவ, 

ஈேரா�, க�ர,் ��ச�்ராப்பள்ளி, அரிய�ர,் ெபரம்ப�ர.் 

 

ெதன்உள் த�ழக 

 மாவட்டங்கள் 
 

�வகங்ைக, ���நகர,் ேதனி, �ண்�க்கல், ம�ைர, ெதன்கா�. 

கடேலார  த�ழக 

மாவட்டங்கள் 
ெசன்ைன, ெசங்கல்பட்�, ��வள்�ர,் கட�ர,் ��ப்�ரம், தஞ்சா�ர,் 

��வா�ர,் நாகப்பட்�னம், ம�லா��ைற, ��க்ேகாடை்ட, ராமநாத�ரம், 

��ெநல்ேவ�, �த்�க்��, கன்னியா�மரி.  

வட கடேலார த�ழக 

மாவட்டங்கள் ெசன்ைன, ெசங்கல்பட்�, ��வள்�ர,் கட�ர,் ��ப்�ரம், தஞ்சா�ர,் 

��வா�ர,் நாகப்பட்�னம், ��க்ேகாட்ைட, ம�லா��ைற. 
 

ெதன் கடேலார 

த�ழக மாவட்டங்கள் 
ராமநாத�ரம், ��ெநல்ேவ�, �த்�க்��, கன்னியா�மரி   

ெடல்டா 

மாவட்டங்கள் 
தஞ்சா�ர,் ��வா�ர,் நாகப்பட்�னம், ம�லா��ைற,  ��க்ேகாடை்ட  

ேமற்� ெதாடரச்�்  

மைல 

 மாவட்டங்கள் 

நீல�ரி, ேகாைவ, ேதனி, �ண்�க்கல், ��ப்�ர,் ெதன்கா�, ���நகர ் 


