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ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚಚರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚಚರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚಚರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚಚರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಚಚರಿಕೆ

ದಕ್ಷಿಣ  ಕನ್ನಡ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಉಡುಪಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಉತ್ತರ  ಕನ್ನಡ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಬಾಗಲಕೆಸೋಟೆ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ಬೆಳಗಾವಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ

ಬೋದರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ಧಾರವಾಡ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ

ಗದಗ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ

ಹಾವೆೋರಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ಕೆಸಪ್ಪಳ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ರಾಯಚಸರು ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ವಿಜಯಪ್ುರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ಯಾದರ್ಗರಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ ಒಣಹವೆ ಇಲಲ

ಬಳಾಾರಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಬೆಿಂಗಳೂರು ಗಾಾಮಾಿಂತ್ರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು/ 

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಬೆಿಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು/ 

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಚಾಮರಾಜ ನ್ಗರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಚಿಕಕಬಳಾಾಪ್ುರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು/ 

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಚಿತ್ಾದುಗಿ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ದಾವಣಗೆರೆ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಹಾಸನ್ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು/ 

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಕೆಸಡಗು ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು/ 

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಕೆಸೋಲಾರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಮಿಂಡಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಮೈಸಸರು ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ರಾಮನ್ಗರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ಶಿವಮೊಗಗ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ತ್ುಮಕಸರು ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

ವಿಜಯನ್ಗರ ತೀವ್ರತೆ ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು

(ಅಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ಮಳ )ೆ--(>= 204.5mm )

(ಅತಭಾರಿ ಮಳ  ೆ) --   (115.6 mm  ಇಂದ204.4 mm)

(ಭಾರಿ ಮಳ  ೆ)- (64.5ಇಂದ 115.5)  

ಹಗುರ ಮಳ  ೆ (2.5 mm ಇಂದ  15.5 mm)

TSGR- ಆಲಿಕಲುಲ ಸಹಿತ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು S HW*: > 2 ದಿನಗಳ ವ್ರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ  

TSGW - ಗುಡುಗು  ಸಹಿತ್ ಬರುಗಾಳಿ 

S HW -- 2 ದಿನಗಳ ವ್ರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ

HW--ಉಷ್ಣತರಂಗ

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು  --  Thundershowers

ದಕ್ಷಿಣ  ಒಳನಾಡು

ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು

ಕರಾವಳಿ

ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ರ ತ್ನ್ಕ ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ರ ತ್ನ್ಕ ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ರ ತ್ನ್ಕ ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ರ ತ್ನ್ಕ ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ರ ತ್ನ್ಕ

                                                  ಮುಿಂದಿನ್ 48 ಘಿಂಟೆಗಳು:  ಗರಿಷ್ಠ ಉಷಾಣಿಂಶವು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ್ 2 - 3   ಡಿರ್ಗಾ ಸೆಲಿಿಯಸ್ ಹೆಚಾಚಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  22.05.2023:  ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ್ ಒಿಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಬರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದುು, 
ಗಾಳಿಯ ವೆೋಗವು ಘಿಂಟೆಗೆ 30-40 ಕ್.ಮೋ. ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 23.05.2023: ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ್ ಒಿಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಬರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

                    ಮುಿಂದಿನ್ 48 ಘಿಂಟೆಗಳು:  ಗರಿಷ್ಠ ಉಷಾಣಿಂಶವು ದಕ್ಷಿಣ  ಒಳನಾಡಿನ್  ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿಲ  ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ್ 2 - 3  ಡಿರ್ಗಾ ಸೆಲಿಿಯಸ್ ಹೆಚಾಚಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.                                                     22.05.2023 & 23.05.2023: - ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ್ ಒಿಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಬರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ್ 

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದುು, ಗಾಳಿಯ ವೆೋಗವು ಘಿಂಟೆಗೆ 30-40 ಕ್.ಮೋ. ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 24.05.2023-26.05.2023:ಒಿಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಬರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹಗುರ/ಸಾಧಾರಣ ಮಳ  ೆ-- (2.5mm ಇಿಂದ 64.4mm)

ಸಾಧಾರಣದಿಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳ  ೆ(15.6 ಇಿಂದ 64.5 mm)

HA - ಆಲಿಕಲಿಲನ್ ಬರುಗಾಳಿ

SQ - ಬರುಗಾಳಿ ಎಲಾಾ ಕಡೆ  (>75%)ಸಾಧಾರಣ ಮಳ  ೆ(15.6 mm ಇಂದ  64.4 mm)

ಒಣಹವೆ(ಒಣಹವೆ)

ಅನೆೋಕ ಕಡೆ (>50% &<=75%) 

ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಮಳ  ೆ (  2.4 mm ವ್ರೆಗೆ)

ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ   (<=25%)

ಕೆಲವೆಡೆ --  (>25% & <=50%)

 ಮಧಾಯಹನ 06:30 ಗಿಂಟೆಗೆ ನೋಡಿದ ಕನಾಿಟಕ ಹವಾಮಾನ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗಸ ಮುನೆನಚಚರಿಕೆ

ಮಧಾಯಹನ 1 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ

                                                  ಮುಿಂದಿನ್ 48 ಘಿಂಟೆಗಳು:  ಗರಿಷ್ಠ ಉಷಾಣಿಂಶವು ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ್ 2 - 3  ಡಿರ್ಗಾ ಸೆಲಿಿಯಸ್ ಹೆಚಾಚಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.            22.05.2023- 26.05.2023 : ಕರಾವಳಿಯ ಒಿಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ  ಇದೆ.

27-May-2023

ದಿನ್ 5

22-May-2023

ಮುಿಂದಿನ್ 5 ದಿನ್ಗಳಿಗೆ ಮಳ  ೆಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ

ದಿನ್ 4

ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ

ದಿನ್ 1 ದಿನ್ 2

ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ
26-May-2023

ಜಿಲೆಲ
ದಿನ್ 3

ಮುಿಂಜಾನೆ 0830 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ
23-May-2023 24-May-2023 25-May-2023


