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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் அந்தநல்�ர ்த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 30.0 31.0 29.0 28.0 26.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 22.0 22.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 88 94 87 94 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

45 51 58 69 81

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 258 162 272 128 53
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 6 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (92.0% & 61.0%), 29.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 6.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் லால்�� த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 87 93 85 92 96

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

47 53 58 67 80

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 9.0 10.0 9.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 184 195 241 112 22
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.4 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் மணசச்நல்�ர ்த� வானிைல �ன்ன��ப்�
- அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 87 93 85 92 96

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

46 53 58 67 80

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 9.0 10.0 8.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 183 192 239 111 23
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.



12/16/22, 6:03 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=614&block=6358 1/3

Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் மணப்பாைற த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 86 93 85 92 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

46 52 57 67 79

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 8.0 10.0 8.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 208 184 236 132 44
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (90.0% & 60.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் மணிகண்டம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 87 93 85 92 96

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

47 53 58 68 81

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 9.0 10.0 8.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 173 180 233 100 20
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் ம�ங்கா�ரி த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 22.0 22.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 84 92 86 91 94

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

42 48 54 64 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 228 214 230 180 66
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 6.4 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் ��� த� வானிைல �ன்ன��ப்� - அன்�
ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 85 92 86 91 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

43 50 55 65 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 5.0 7.0 9.0 7.0 7.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 216 208 233 159 51
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (90.0% & 58.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 7.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் �ள்ளம்பா� த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 86 93 85 92 96

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

46 52 58 67 80

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 9.0 11.0 9.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 192 207 248 120 22
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (90.0% & 61.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.6 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் தாதை்தயங்காரப்்ேபடை்ட த� வானிைல
�ன்ன��ப்� - அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST

வைர ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 22.0 22.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 83 92 86 90 94

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

42 48 54 64 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 5.0 7.0 8.0 7.0 7.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 216 207 213 172 46
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 6.8 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் ��ெவ�ம்�ர ்த� வானிைல �ன்ன��ப்�
- அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 87 93 85 92 96

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

47 53 58 68 81

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 9.0 10.0 8.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 174 182 233 102 20
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் ெதாட�்யம் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 22.0 22.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 83 92 86 91 94

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

41 48 53 63 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 4.0 6.0 7.0 7.0 6.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 230 214 226 185 69
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 6.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் �ைற�ர ்த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

22.0 23.0 23.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 85 93 86 91 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

44 50 56 65 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 8.0 10.0 9.0 8.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 224 247 261 161 31
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (90.0% & 59.0%), 30.0°C மற்�ம் 23.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 8.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் உப்��ய�ரம் த� வானிைல �ன்ன��ப்�
- அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 27.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 23.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 84 93 86 90 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

42 49 55 64 78

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 5.0 7.0 9.0 8.0 7.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 220 228 232 172 37
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (90.0% & 58.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 7.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :
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வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
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Print Page
�ரா�ன் ��� ம�சம் ேசவா

இந�்ய வானிைல �ைற
ேசாதைன ெதா�� நிைல அகே்ராெமட்

ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
(IMD & ICAR இன் �ட�் �யற்�)

அக்ேராெமட ்ஆேலாசைன �ல்லட�்ன்
ேத� : 16-12-2022

��ச�்ராப்பள்ளி(த�ழ்நா�) இல் ைவயம்பட�் த� வானிைல �ன்ன��ப்� -
அன்� ெவளி�டப்படட் :2022-12-16 ( அ�தத் 5 நாடக்ளில் 8:30 IST வைர

ெசல்�ப�யா�ம்)

வானிைல காரணி 2022-12-
17

2022-12-
18

2022-12-
19

2022-12-
20

2022-12-
21

மைழயள� (�.� ) 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
அ�க படச் ெவப்பநிைல ( oெச ) 31.0 32.0 30.0 29.0 26.0
�ைறந்த படச் ெவப்பநிைல (o
ெச )

21.0 22.0 22.0 22.0 23.0

அ�க படச் காற்�ன் ஈரப்பதம்
(%) 86 93 86 93 95

�ைறந்த படச் காற்�ன்
ஈரப்பதம் (%)

45 51 57 67 80

காற்�ன் ேவகம் (�.�./மணி ) 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0
காற்�ன் �ைச (ேகாணம்) 231 182 251 139 53
ேமக �டட்ம் (ஆக்டா) 4 7 7 7 8

வானிைல ��க்கம் / எசச்ரிக்ைக:

இநத் வாரத�்ல் 2 நாடக்ள் �தமான �தல் கனமான மைழ வைர
எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�. சராசரி ஈரப்பதம் (காைல & மாைல),
அ�கபடச் ெவப்பநிைல மற்�ம் �ைறநத்படச் ெவப்பநிைல
�ைறேய (91.0% & 60.0%), 30.0°C மற்�ம் 22.0°C என எ�ரப்ாரக்க்ப்ப��ற�.
மைழ ெபா�யக�்�ய ேமகங்கள் ஆங்காங்ேக காணப்ப�ம்.
காற்�ன் ேவகம் சராசரியாக மணிக�் 7.2 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம்,
அ�கபடச்மாக 20.0 �.� ேவகத�்ல் �சக�்�ம். காற்� �ழக�்
மற்�ம் வட�ழக�் �ைச�ல் �சக�்�ம்.

ெபா� ஆேலாசைன:

த�ழ்நாட�்ல் மைழ அளவான� இநத் வாரம் (18.12.2022 �தல் 24.12.2022
வைர) சராசரிைய �ட மைழ ெபா�ய வாய்ப்�ள்ள� (2.83 �.�.
��ந�் 3.23 �.�.)

��ஞ்ெசய்� :



12/16/22, 9:38 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Crop_advisory/pdf_reg_advisory?states=33&district=614&block=6368 2/3

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால்
ப�ரக்�க�் ம�ந�் ெதளிப்ப�ைன த�ரக்க்�ம். வயல்களில்
ேபா�மான வ�கால் வச� ெசய்ய�ம்.

ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன:

ப�ர் ப�ர ்��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெநல்

ர�/சம்பா ெநல்�க�்: ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200 �டட்ர ்என்ற
அள�ல் TNAU ைரஸ் ப்�ம் �ண்�டட்சச்த�் ம�நை்த க�ர்
ெவளிவ�ம் ப�வத�்�ம் மற்�ம் ஏகக்�க�் 4 �ேலா / 200
�டட்ர ்என்ற அள�ல் மணி ��க�்ம் ப�வத�்�ம் ெதளிகக்
ேவண்�ம். ேதைவயான அள� ஓட�்ம் �ரவம் ேசரத்�்
ெகாள்ள�ம். இதைன ெதளிப்பதால் சம்பா ப�வ ெநற்ப�ரில்
உண்டா�ம் மலட�்தத்ன்ைம�ைன �ைறக�்ம், மணி
��க�்ம் �றன் அ�கரிக�்ம் மற்�ம் �ைளசச்ல் சதம் வைர
��ம். �ைல: �. 125 / �ேலா.

ெநல்

தற்ேபா� ெபய்�ள்ள மைழ மற்�ம் எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�ம்
மைழைய பயன்ப�த�் ெநல் நட� நடட் �ன்���ந�் ஐந�்
நாடக்�க�்ள் ஒ� ெஹகே்ட�க�் 350 �ேலா என்ற அள�ல்
அேசாலாைவ பரவலாக �� ெநற்ப��டன் வளர ேவண்�ம்.
அேசாலா வளரச்�்யைடநத் நிைல�ல் கைள எ�க�்ம்
த�ணத�்ல் காலால மண்ணிற்�ள ��த�் ��தல் ேவண்�ம்
ேம�ம் 10 �ேலா நீலப்பசை்ச பா��ன் �ைதைய நட� ெசய்த
10 நாளில் �� �ரான அள� தண்ணரீ ்கட�் வளரத்�்ட
ேவண்�ம்.

�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன:

�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ெபா�
ஆேலாசைன

இ� மற்�ம் �ன்ன�ன் தாக�்தைல
�ன்ெனசச்ரிகை்கயாக ெதரிந�் ெகாள்ள தா�னி
ைகேப� ெசய��ைன உபேயா�க�்மா�
ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��ற�.

ெபா�
ஆேலாசைன

வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் அதற்கான
வானிைல சாரந்த் ேவளாண் ஆேலாசைனகைள
ெதரிந�் ெகாள்ள ேமக�்ட ்ைகேப� ெசய��ைன
பயன்ப�தத்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழநீர ்ேதங்��ள்ள வயல்களில் த�நத் வ�கால்
வச� ஏற்ப�த�் நீைர வ�த�் ேவர ்ப��க�் நல்ல
காற்ேறாடட் வச��ைன ஏற்ப�தத் ேவண்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

கால்நைடகைள ெவளிப்�றம் மரத�்ன் அ��ல்
உயரமான கம்பனிகளின் அ��ல் மற்�ம் பாழைடநத்
கட�்டங்கள் அ�ேக கட�்வைத த�ரக்க்�ம். ேம�ம்
உலரந்த் �வனம் ெகா�கக்�ம். ேமய்சச்�க�்
அ�ப்�வைத த�ரக்க்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

வ�ம் நாடக்ளில் �தமான �தல் பலமான காற்�டன்
��ய மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் உழவரக்ள்
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�ற ( மண்/
நில

தயாரிப்�)
�ற ( மண்/ நில தயாரிப்�) ��ப்�டட் ஆேலாசைன

ச�க�் �ச�்கைள பயன்ப�த�் வாைழ ப�ரக்�க�்
�ட�் ெகா�கக்�ம்.

ெபா�
ஆேலாசைன

மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் அ�வைட ெசய்த ெநல்
மணிகைள உலரவ்ான இடங்களில் ெநல் மணிகைள
ேச�கக்�ம். மைழ நீர ்ேதங்காத வண்ணம் நல்ல
வ�கால் வச� அைமத�் ெகா�கக்�ம். ெதாடரந்�்
மைழ எ�ரப்ாரக்க்ப்ப�வதால் காைல�ல் மலரக்ைள
அ�வைட ெசய்ய �ரமமாக இ�ப்�ன் மாைல
ேநரங்களில் அ�வைட ெசய்� ெகாள்ளலாம்.


