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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் அரிமளம் வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 1.0 0.0 0.0 5.0 13.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
RH I (%) 64 64 59 62 62
RH II (%) 34 34 33 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 7.0 10.0 12.0 12.0 10.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 264 228 226 227 231

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 25அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.0°C - 38.6°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.9°C
-27.8°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 16 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் அறந்தாங்� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 2.0 0.0 0.0 7.0 11.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
RH I (%) 64 65 60 62 62
RH II (%) 34 34 34 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 8.0 11.0 12.0 13.0 11.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 262 228 228 228 232

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
40.4°C - 40.9°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 31.5°C
-32.3°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 19 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன



5/24/22, 4:14 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Download_advisory/pdf_reg_advisory?dn_states=33&dn_dist=621&dn_block=6250&from=2022-05-24 2/2

ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் அன்னவாசல் வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 2.0 0.0 0.0 10.0 13.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0
RH I (%) 64 64 60 62 63
RH II (%) 33 33 33 31 33
காற்�ன் ேவகம் (��) 8.0 10.0 12.0 13.0 10.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 266 232 231 231 235

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.6°C - 39.1°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.0°C -
27.8°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 14 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் ஆ�ைடயார்ேகா�ல் வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 3.0 0.0 0.0 8.0 9.0

�மாக்ஸ் (° C) 39.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0
RH I (%) 64 65 60 62 62
RH II (%) 35 35 34 32 35
காற்�ன் ேவகம் (��) 8.0 12.0 13.0 14.0 11.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 261 228 228 228 232

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 25அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
39.1°C - 39.5°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 30.8°C
-30.9°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன் டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 23 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் கந்தரவ்ேகாட்ைட வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 0.0 0.0 0.0 15.0 5.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0
RH I (%) 68 69 63 68 66
RH II (%) 34 35 36 33 35
காற்�ன் ேவகம் (��) 9.0 12.0 15.0 16.0 12.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 243 219 237 235 241

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 6 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 25அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.9°C - 39.5°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.3°C
-27.5°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 17 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட (த�ழ்நா�) இல் கறம்பக்�� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 1.0 0.0 0.0 13.0 9.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0
RH I (%) 66 67 62 65 64
RH II (%) 34 34 34 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 9.0 11.0 13.0 14.0 11.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 255 227 234 234 238

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 6 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 25அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.6°C - 39.5°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.3°C
-27.4°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமேமக�டட்த்�டன்
டன் காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 17 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம்
இ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் �ன்னாண்டார்ேகா�ல் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 4.0 0.0 0.0 29.0 13.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0

��ன் (° C) 29.0 29.0 29.0 28.0 28.0
RH I (%) 65 65 62 65 64
RH II (%) 31 31 33 30 32
காற்�ன் ேவகம் (��) 10.0 11.0 13.0 14.0 13.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 270 246 246 246 250

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 6 5 6 4 4
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 29 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 38.5
°C - 39.7 °C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 24.7 °C -27.6 °C
ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 16 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��மயம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 2.0 0.0 0.0 5.0 13.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
RH I (%) 64 64 59 62 62
RH II (%) 34 34 33 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 7.0 10.0 12.0 13.0 10.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 265 228 227 227 231

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.0°C - 38.8°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 26.1 °C
-27.6°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 13 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��வரங்�ளம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 1.0 0.0 0.0 2.0 14.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
RH I (%) 64 64 59 61 62
RH II (%) 34 34 33 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 7.0 10.0 11.0 12.0 9.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 265 227 225 226 230

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.4°C - 39.4°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.3°C
-27.9°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 16 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ��க்ேகாட்ைட த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 1.0 0.0 0.0 2.0 14.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
RH I (%) 64 64 59 61 62
RH II (%) 34 34 33 32 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 7.0 10.0 11.0 12.0 9.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 265 227 224 225 229

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 29 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.3°C - 39.2°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.3°C
-27.9°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 13 - 16 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் ெபான்னமராவ� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 4.0 0.0 0.0 10.0 10.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 39.0 41.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 29.0 29.0
RH I (%) 64 64 60 62 62
RH II (%) 34 33 33 31 34
காற்�ன் ேவகம் (��) 8.0 11.0 12.0 13.0 11.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 265 231 230 230 233

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல
38.1°C - 39.3°C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 25.9°C
-27.8°C ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 10 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் மணல்ேமல்�� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 4.0 0.0 0.0 9.0 8.0

�மாக்ஸ் (° C) 39.0 39.0 40.0 39.0 40.0

��ன் (° C) 30.0 30.0 30.0 29.0 29.0
RH I (%) 65 65 61 63 63
RH II (%) 35 35 35 33 35
காற்�ன் ேவகம் (��) 9.0 12.0 14.0 14.0 12.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 258 227 230 229 233

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 7 4 5 3 3
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 28 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 38.0
°C - 38.6 °C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 29.8 °C -30.3°C
ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 27 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
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�ரா�ன் ��� ம aus சம் ேசவா
இந்�யா வானிைல ஆய்� �ைற

ேசாதைன ெதா�� நிைல அக்ேராெமட்
ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்

(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட் ஆேலாசைன �ல்லட்�ன்
ேத� : 24-05-2022

��க்ேகாட்ைட(த�ழ்நா�) இல் �ரா�மைல த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்பட்ட :2022-05-24 ( அ�த்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-05-25 2022-05-26 2022-05-27 2022-05-28 2022-05-29

மைழயள� (�.�) 4.0 0.0 0.0 31.0 13.0

�மாக்ஸ் (° C) 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0

��ன் (° C) 29.0 29.0 29.0 28.0 28.0
RH I (%) 64 64 62 65 64
RH II (%) 31 30 33 30 31
காற்�ன் ேவகம் (��) 11.0 11.0 13.0 14.0 13.0

காற்� இயக்கம் (பட்டம்) 271 248 247 248 251

ேமகக்கணி (ஆக்டா) 6 5 6 4 4
 

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:
 
ேம 29 அன்� �தமான மைழக்� வாய்ப்�ள்ள� . அ�கபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 37.9
°C - 39.1 °C எ�ம் ேவ�பாட�்ட ்�ம், �ைறந்தபடச்ட ்ெவப்ப நிைல 24.7 °C -27.5 °C
ேவ�பாட�்ட ்�ம் இ�க்�ம். ெபா�வாக வானம் ேமக�டட்த்�டன்
காணப்ப�ம் . காற்�ன் ேவகம் மணிக்� 14 �ேலா�டட்டர் ்ேவகம் இ�க்�ம்
என எ�ரப்ாரக்்கலாம்.
 

ெபா� ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்ப்ப�வதால்
உழ� ெசய்� கைளகைள கட�்ப்ப�த்�வ�டன் �ச�்களின் �ண்�ப்
��க்கைள அ�க்க�ம்.
 

எஸ்எம்எஸ் ஆேலாசைன:
 
வ�ம் நாடக்ளில் ேலசான� �தல் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வதால்
பய�வைக பய�க�க்� நீர ்பாய்ச�்வைத தள்ளிப்ேபாட�ம்.

ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன
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ப�ர் ப�ர் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

நிலக்கடைல

நிலக்கடைல�ல் ேவர�கல் ேநா�ன் தாக்கத்ைத கட�்ப்ப�த்த
காரப்ன்ட�ம் 2,0 �ராம்/ �ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத
ேநரத்்� ெசய்ய�ம் அல்ல� டை்ரக்ேகா ெடரம்ா �ரி� 4,0 �ராம்/
�ேலா.�ைத மற்�ம் �ேடாேமானஸ்��ரசன்ஸ் 10 �ராம்/
�ேலா �ைதக்� என்ற அள�ல் �ைத ேநரத்்� ெசய்�
ப�ரிடலாம்.

ஜாஸ்�ன்
மல்�ைக�ல் ெமாட�்ப்�� தாக்�தைல கட�்ப்ப�த்த,
தேயா�ேலார�்ரிட ்1 �.� ஒ� �டட்�க்� என்ற அள�ல் ம�ந்�
ெதளிக்க அ���த்தப்ப��ற�.

ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
ேதாட்டக்கைல ேதாட்டக்கைல ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

தக்காளி
தக்காளி ப�ரில் இைலக் க�கல் ேநாைய கட�்ப்ப�த்த
ெஹக்ஸாேகானேசால் 5% எஸ்எல் @1 �ல்�/ �டட்ர ்என்ற
அள�ல் கலந்� ெதளிக்க ேவண்�ம்.

உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன:
 
உ��ள்ள
�லங்�கள் உ��ள்ள �லங்�கள் ��ப்�ட்ட ஆேலாசைன

ப�

மைழகாலத்�ல் இளம் ப�க்கன்�கள் மற்�ம்
ஆட�்�ட�்க�க்� சளி ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படட்ால்
�ைர�ரல் அழற்ச�் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. எனேவ மைழ சாரல்
படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.


