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எஸ்.ி. தம்ி, 
ததன் நண்டத் துறத் 
தறயர் 

 

 
நண்ட யாிற 
ஆய்வு றநனம், 
தென்ற -600006 

 
 
 அண்லநக் ைாங்ைில் ‘ைணிி யமி யாிலக் ைணிப்புைள், 
யாில பன்ியிப்புைள், ச்ெரிக்லைைின் தபம் நற்றும் 
ம்ைத்தன்லநலன அதிைரித்துள்து.யநலும் ‘டாப்ர் சயதர் பாடார்’ தரும் 
தையல்ைள், செனற்லைக்யைாள் தையல்ைள் ஆைின யாில 
பன்சச்ெரிக்லைைள் யமங்குயதில் யருதயி புரிைின்.இத்தலைன புதின 
சதாமில்தட் யர்ச்ெி யாில பன்ியிப்புைில்சயிப்டும் 
யலைனில் யாில ச்ெரிக்லைைில் தகுந்த சொற்ைள் இடம்ச 
யயண்டும் ன் குிக்யைாின் அடிப்லடனில் ஒரு குள 
அலநக்ைப்ட்ட்து. அக்குள தற்யாது னன்ாட்டில் உள் யாில 
பன்ியிப்புைள், ச்ெரிக்லைைில் இடம்சறும் ைலச்சொற்ைல 
ஆய்வு செய்து.அதன் அடிப்லடனில் ெி நாற்ங்ைள் 
ரிந்துலபக்ைப்ட்ட. 
 
 2016ஆம் ஆண்டு ெயரி பதல் ாிிருந்து னன்ாட்டிலுள் 
இந்தக் ைலச்சொற்ைல, இந்தின யாில ஆய்வுத்துல 
சயினிட்டுள் ஆங்ைிக் லையனட்டில, தநிழ்சநாமினில் 
சநாமிசனர்த்து ஒரு லையனடு தனாரிக்ைப்ட்டுள்து.பலயர் 
ஸ்.ாெந்திபன், பலயர் கு.லய.ாசுப்ிபநணினன், திரு 
நா.யய.குைன், திரு இபா.இபாஜாயநாைன் ஆைியனார் அடங்ைின குள 
இதலத் தனாரித்துள்து. 
 

இக்லையனடு சாதுநக்ைளுக்கு,   குிப்ாை,யாில அிக்லைைள் 
நற்றும் ச்ெரிக்லைைைள் யபடினாைசற்று யரிடர் ைண்ைாணிப்பு நற்றும் 
யநாண்லநலன லைனாளும் ஆதிைாரிைள், ஊடைங்ைள் நற்றும் 
த்திரிக்லைனார்ைள் யான்ல்யயறு நக்ைளுக்கு ஒரு யமிைாட்டினாைவும், 
யிக்கும் டாைவும்அலநயும்ன் திர்ார்ப்புடன் இதல 
சயினிடுைியாம் 
 
 

எஸ்.ி. தம்ி 
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7 

 

1. இடம் ொர்ந்த நறமப்தாமிவுப் பயல் 
    (Spatial distribution of Rainfall) 
 
 ஒவ்சயாரு ாளும் யாில அிக்லைைில் ாட்டின்  
குதிைில் சய்த நலமனின் பயல் ற்ின தையல் நற்றும் அடுத்தடுத்த 
ாட்ைில் சய்னக்கூடின நலமனின் பயல் குித்து ெி 
ைலச்சொற்ைல யாில ஆய்வுத்துல னன்டுத்துைிது. 
இசதற்சை இந்தினப் குதி 36 யாில நண்டங்ைாைப் 
ிரிக்ைப்ட்டுள்து.தற்யாது புதின சதாமில்தட்ங்ைலப் னன்டுத்தி 
யாில ிைழ்வுைல நாயட்ட அயில் ைணிக்ை இனலும்.இம்பலனில் 
இடம் ொர்ந்த நலமசாமிலயக் அிக்லைைில் குிப்ிட ைீழ்ைாணும் 
ைலச்சொற்ைள்னன்டுத்தப்டுைின். 
 

Spatial distribution 

of Rainfall 

இடம் ொர்ந்த 
நறமப்தாமிவு 

பயல் 

Description term used 

– னன்டுத்தப்டும் 
கறச்தொற்கள் 

Criteria 

யறபமுற 

Dry- யண்ட Dry –யண்ட No station reported rainfall – 

நலம ங்கும் 
தியாையில்ல 

Isolated - தித்த One or two places - 

ஓரிரு இடங்ைில் 

≤ 25% stations get rainfall – 

குதினில் 25 ெதயிைித 
இடங்ைள் யலப நலம 
திவு 

Scattered - இங்கும் 
அங்குநாை 

At a few places - ஒரு 
ெி இடங்ைில் 

26-50% stations get rainfall– 

குதினில் 26 பதல் 
50ெதயிைித இடங்ைள் யலப 
நலம திவு 

Fairly widespread - 

ஓபவு பயா 

At many places -  
இடங்ைில் 

51-75%  stations get rainfall– 

குதினில் 51 பதல் 
75ெதயிைித இடங்ைள் யலப 
நலம திவு 

Widespread –

பயா 

At most places - 

த்தாம ல்ா 
இடங்ைில் 

76-100% stations get rainfall– 

குதினில் 76 பதல் 100 
ெதயிைித இடங்ைள் யலப 
நலம திவு 
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2. இருத்திான்கு நணி நப நறமப்தாமியின் அடிப்றடனில் 
நறமனின் தயீிபம் 
[Intensity of rainfall (in 24 hours)] 

 

 நலமப்சாமியின்தீயிபம் சதாடர்ா ைலச்சொற்ைள் தட்நாை 
ஆய்வு செய்னப்ட்ட. பப்து ஆண்டுைாை ாசடங்ைிலும் உள் 
யாில ிலனங்ைில் தியா நலமனவுைின் அடிப்லடனில் 
புதின ைலச்சொற்ைள் உருயாக்ைப்ட்டுள். 
 

 

Terminology -  
னன்டுத்தும் 

கறச்தொற்கள் 

Rainfall range in mm – 

நறமனவு நில்ி 
நீட்டரில் 

Rainfall range in cm – 

நறமனவு தென்டி 
நீட்டரில் 

Very light rainfall –  

நிை யொ நலம 

Trace-2.4  

Light rainfall –  

யொ நலம 

2.5-15.5 Upto 1 

Moderate rainfall - 

நிதநா நலம 

15.6-64.4 02-06 

Heavy rainfall –

ைநலம 

64.5-115.5 07-11 

Very heavy rainfall - 

நிைக் ைநலம 

115.6-204.4 12-20 

Extremely heavy 

rainfall - அதி 
ைநலம 

Greater or equal to  204.5  

நலமனவு 204.5 நிநீ 
அவும் அதற்கு 
அதிைநாைவும்  

21  செநீ அவும் 
அதற்கு அதிைநாைவும் 

Exceptionally heavy 

rainfall –  

இனல்புக்கு நாா 
ைநலம 

When the amount is a value near about the highest 

recorded rainfall at or near the station for the month or 

season. However, this term will be used only when the 

actual rainfall amount exceeds 12 cm 

ஒரு நாதத்தில் அல்து ஒரு ருயைாத்தில் 
ஓரிடத்தில் இதுயலப சய்த அதிை அவு 
நலமலன நீி இருந்தால். ஆால் நலமனவு 12 
செநீக்கு யநல் இருக்ையயண்டும். 
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3. நறமப்தாமிவு நற்றும் யாிற நாற்த்தில் ிகழ்தகவு 
முன்ியிப்புகள் (Probability forecasts of rainfall or weather) 
 
 நலமப்சாமிவு நற்றும் யாில நாற்ம் ற்ின யாில 
பன்ியிப்புைில் அலய ிைமக்கூடின யாய்ப்பு வ்யவு உள்து 
ன்தலத் சதரியிக்ை “ could, may, would and will “ யான் சொற்ைள் 
னன்டுத்தப்ட்டு யந்த. ஆால் தற்யாலதன ைணிியமி யாிலத் 
தையல்ைள் இத்தலைன ிைழ்வுைள் ிைமக்கூடின ொத்தினக்கூறுைள் ந்த 
அயிற்கு உள் ன்லத யிக்கும் யலைனில் ைீயம தபப்ட்டுள் 
அட்டயலணனில் உள் சொற்ைள் னன்டுத்தப்டுைின். 
 
 

Term 

னன்டுத்தப்டும் 
தொல் 

Probability ிகழ்தகவு அல்து யாிற 
ிகழ்வு ஏற்டுயதற்கா யாய்ப்பு 

Unlikely - 

யாய்ப்பு நிைக் 
குலயாை உள்து 

Probability of occurrence less than 25% 

ிைழ்யதற்ைா யாய்ப்பு 25 யிளக்ைாட்டிற்கும் 
ைீழ் 

Likely – 

யாய்ப்பு உள்து 
Probability of occurrence between 26 to 50% 

ிைழ்யதற்ைா யாய்ப்பு 26 பதல் 50 யிளக்ைாடு 
யலப 

Very likely –  

 யாய்ப்பு அதிைநாை 
உள்து 

Probability of occurrence between 51 to 75% 

ிைழ்யதற்ைா யாய்ப்பு 51 பதல் 75யிளக்ைாடு 
யலப 

Most likely – 

 யாய்ப்பு நிை அதிைநாை 
உள்து 

Probability of occurrence above 75% ிைழ்யதற்ைா 
யாய்ப்பு 75 யிளக்ைாட்டிற்கும் யநல் 
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4. நறமனின் தயீிபம் (ஒரு நணி நப அடிப்றடனில்) 
 
 ”திடீர் சயள்ம்” யான் ிைழ்வுைல ஆய்வு செய்யும்யாது 
நலமனின் தீயிபம் ற்ின தையல்ைள் அயெினநாைின். ஒவ்சயாரு நணி 
யபபம் சய்த நலமனின் அயில ஆய்வு செய்து அதன் 
அடிப்லடனில் ைீழ்ைாணும் நலமனின் தீயிபம் ற்ின யலைப்ாடுைள் 
ரிந்துலபக்ைப்டுைின் 
 

Classification based on rainfall 

நறமனவு ொர்ந்த யறகப்ாடு 
Rainfall occurred in one hour 

ஒரு நணிநபத்தில் தய்த 
நறமனின் அவு 

Light spell 

சநன்லநனா நலமப் சாமிவு 
Rainfall up to 1 cm/hour 

நணிக்கு 1 செநீ யலப 
Moderate spell 

நிதநா நலமப் சாமிவு 
Rainfall 1-2 cm/hour 

நணிக்கு 1-2 செநீ 
Intense spell 

த்த நலமப் சாமிவு 
Rainfall 2-3 cm/hour 

நணிக்கு2-3 செநீ 

Very intense spell 

நிைப் த்த நலமப் சாமிவு 
Rainfall 3-5 cm/hour 

நணிக்கு 3-5 செநீ 

Extremely intense spell 

ைநலம அல்து அலடநலமப் 
சாமிவு 

Rainfall 5-10 cm/hour 

நணிக்கு 5-10 செநீ 

Cloud burst 

யநைசயடிப்புப் சருநலம 
Rainfall >10 cm/hour 

நணிக்கு 10 செநீக்கு யநல் 

 
 
5. உள்ளூர் யாிற அிக்றககில் காம் ொர்ந்த நறம பயல்  
 
 
 நலம ாள் ஒன்ில், ாள் பளயதும் நலம சய்னாது.நலமப் 
சாமிவு ன்து ஓரிடத்தில் ிவும் யாில ிைழ்வுைலப் சாருத்து 
அலநயும்.டுத்துக்ைாட்டாை இடிநலம ெி நணியபங்ைய ிைமக்கூடின 
யாில ிைழ்வு ஆால் நிைப் த்த நலமப் சாமியிலத் 
தரும்.அயத ெநனம் ஒரு புனயா, ைாற்ளத்தத் தாழ்வு ிலயனா அல்து 
ைாற்ளத்தத் தாழ்வுநண்டயநா சதாடர் நலமலனத் தபக்கூடும்.யய 
உள்ளூர் யாில பன்ியிப்ில் ைாம் ொர்ந்த நலமப் பயல் ற்ின 
சொல்ாக்ைங்ைள் ரிந்துலபக்ைப்டுைின். 
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யரிறெ 
எண் 

Weather phenomena 

யாிற ிகழ்வு 
Description 
யிக்கம் 

1 One or two spells of 

rain/shower 
ஓரிரு பல நலமப் 
சாமிவு அல்து 
ெபநலம 

During 24 hour period, rain occurring with a 

frequency of 1-2 spells. 
 24 நணி யபத்தில் ஓரிரு பல 
நலமப் சாமியயா அல்து 
ெபநலமயனா இருக்கும் 

2 A few spells of 

rain/shower ெி 
பல நலமப் 
சாமிவு அல்து 
ெபநலம 

During 24 hours period rain occurring with a 

frequency of more than two spells but with 

well defined dry spells in between 

 24 நணி யபத்தில் இரு நலமப் 
சாமிவுைளுக்கு யநற்ட்டும் ஆால் 
இலடனிலடயன பற்ிலும் நலம 
இல்ாததுநாய் இருக்கும் 

3 Intermittent rain 
யிட்டு யிட்டு நலம 

During 24 hours period, rain occurring with a 

frequency more than that defined in “A few 

spells” but is discontinuous and without 

presenting the character of a shower. 

 24 நணி யபத்தில் இரு நலமப் 
சாமிவுைளுக்கு யநற்ட்டும் 
சதாடர்ச்ெினின்ி ஆால் யிட்டுயிட்டு 
நலம சய்யும். 

4 Continous rain/shower 

சதாடர் நலம 
அல்து ெபநலம 

Rain occurring almost throughout the 24 hour 

period. 

24 நணி யபபம் சதாடர்ந்து நலம 
சய்து சைாண்டிருக்கும். 

5 Drizzle 

தூல் 
Liquid precipitation in the form of water 

drops of very small size (by convention, with 

a radius of water drops between 100 and 500 

micro meter 

ெிறுெிறு ீர்த் தியலைாை 
தண்ணினநாை யிளம் நலமத்துி. 
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6. யாபாந்திப நற்றும் ருயகா அிக்றககில் தய்துள் நறமனின் 
பப்பு ற்ின தகயல்கள் (Describing rainfall distribution in weekly as 

well as seasonal rainfall departures) 
 

 தற்யாது யாபாந்திப, ருயைா நலமனவுைள் ெபாெரி 
நலமனயிிருந்து ந்த அயிற்கு யிைியுள்து ன்லதக் குிப்ிட 
இனல்புக்கு அதிைநா நலம(excess), இனல்ா நலம (Normal), 

இனல்புக்குக் குலயா நலம(deficient), அதிைநா ற்ாக்குல 
(scanty)ஆைின ைலச்சொற்ைள் னன்டுத்தப்டுைின்.இயற்ில் 

அதிைநா ற்ாக்குல (scanty) ன் சொல்ின் னன்ாடு 
ிறுத்தப்டுைிது.இனல்புக்கு நிை அதிைநா நலம (large excess),இனல்புக்கு 
நிைக் குலயா நலம (large deficient) ஆைின இபண்டு யலைப்ாடுைளும் 
யெர்க்ைப்டுைின்.ைீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள் அட்டயலண புதின 
யலைப்ாட்டில யிக்குைிது. 

Distribution - 

நறமனின் பயல் 
% departure of 

rainfall : 

 இனல்பு 
ிறனிிருந்து 

நாறுாடு 

Colour code used - 

னன்டுத்தப்டும் 
ிங்கள் 

Large Excess (LE)- 

இனல்புக்குநிை 
அதிைநா நலம 

+60% and above: 

60 யிளக்ைாடு, 
நற்றும் அதற்கு யநல் 

Dark blue  

ைருீம் 

Excess(E) -

இனல்புக்குஅதிைநா 
நலம 

+20% to +59%: 

20 பதல் 59 
யிளக்ைாடு யலப 

Sky blue/light blue 

சயிர்ீம் 

Normal(N) -

இனல்ா நலம 

-19% to +19: 

லநஸ் 19 பதல் 19 
யிளக்ைாடு யலப 

Green  

ச்லெ 

Deficient(D) -

இனல்புக்குக் 
குலயா நலம 

-20% to -59%: 

லநஸ் 20 பதல் 
லநஸ் 59 
யிளக்ைாடு யலப 

Red  

ெியப்பு 

Large Deficient (LD) -

இனல்புக்குநிைக் 
குலயா நலம 

-60% or less: 

லநஸ் 60 
யிளக்ைாட்டிற்கும் ைீழ் 

Yellow  

நஞ்ெள் 

Norain -

நலமனில்ல 
-100%: 

லநஸ் 100 
யிளக்ைாடு 

White  

சயள்ல 
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7. அகி இந்தின ருயகா (ததன்நநற்குப் ருய நறம) நறம அயின் 
யிக்கம்  
 அைி இந்தின ருயைா (சதன்யநற்குப் ருய நலம) நலமலன 
யிக்கும் அிக்லைைில் ீண்ட ைா ெபாெரினிிருந்து த்தல அவு 
யிக்ைநலடந்துள்து ன்தல ைீழ் ைாணும் சொற்ைள் யிக்குைின். 
 

Criteria 

யறபமுற 

Description 

யிக்கம் 

Normal- 

இனல்ா 
நலம 

Percentage departure of realised rainfall for the country as 

whole  is within +10% of the Long Period Average 

ீண்ட ைா ெபாெரி நலம அயில் இருந்து, ாடு 
பளயதும் சய்த நலமனாது +10 யிளக்ைாடு 
அயிற்குள் யிைி இருத்தல் 

Below Normal- 

இனல்ல யிட 
குலயா 
நலம 

Percentage departure of realised rainfall for the country as a 

whole  is <10% of the Long Period Average 

ாடு பளயதும் சய்த நலமனின் ற்ாக்குல* 10 
யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை இருத்தல் 

Above Normal- 

இனல்ல யிட 
அதிைநா 
நலம 

Percentage departure of realised rainfall for the country as a 

whole  is  >10% of the Long Period Average 

ாடு பளயதும் சய்த நலமனின் அவு ீண்ட ைா 
ெபாெரினிிருந்து 10 யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை 
இருத்தல் 

Deficient Year- 

நலம 
ற்ாக்குல 
ஆண்டு 

When the rainfall deficiency for the country as a whole is more 

than 10% and 20 to 40 % area of the country is under rainfall 

deficiency of more than 25%.  

ாடு பளயதும் சய்த நலமனின் ற்ாக்குல* 10 
யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை இருக்லைனில்,ாட்டின் 
பப்யில் 20 பதல் 40 யிளக்ைாடு குதிைில் 
ற்ாக்குல 25 யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை இருத்தல் 

Large deficient 

year- 

சரும் 
ற்ாக்குல 
ஆண்டு 

When the rainfall deficiency for the country as a whole  is more 

than 10% and more than 40% area of the country is under 

rainfall deficiency of more than 25%. 

ாடு பளயதும் சய்த நலமனின் ற்ாக்குல*10 

யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை இருக்லைனில், ாட்டின் 
பப்யில் 40 யிளக்ைாட்டிற்கு யநற்ட்ட குதிைில் 
ற்ாக்குல 25 யிளக்ைாட்டிற்கும் அதிைநாை இருத்தல் 

* ற்ாக்குல = (இனல்ா நலமனவு – தியா நலமனவு)x100% 
                          இனல்ா நலமனவு 
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தயப்ம் குித்த கறச்தொற்கள் 
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தயப் அறகள், குிர் அறகள் (Heat waves, Cold waves) 
 
 யைாலடக் ைாத்தில் சயப் அலைளும் குிர் ைாத்தில் குிர் 
அலைளும் ைீழ்ைாணும் யாில சூமலக் ைருத்தில் சைாண்டு 
அியிக்ைப்டுைின். 
 

 அந்தந்த யாிலநண்டத்திற்கு உட்ட்ட குதினில் குலந்த்து 
இரு இடங்ைில், குலந்தது இரு ாட்ைளுக்கு சதாடர்ந்து ைீயம 
குிப்ிடப்ட்டுள் அயில் சயப்ம் ியிால்இபண்டாம் 
ான்று சயப் அல அல்து குிர் அல யசீுைிது  
அியிக்ைப்டுைிது. 
 

 அயதயால் ஒரு குிப்ிட்ட யாில நண்டத்தில் குலந்தது 
இரு இடங்ைில் சயப் அல அல்து குிர் அல யசீ்ெிற்ைா 
யாிலச் சூமல் ிவும் ன்று திர்ார்க்கும் ிலனில் 
யாில பன்ியிப்ாை சயினிடப்டுைிது. 

 
 

 

1. தயப் அற - ிர்ணனம் தெய்யும் முற 
 
 ஓர் யாில ஆய்வு ிலனத்தில் தியாகும் அதிை அவு 
சயப்ில உள்ெநசயிப் குதினில் 400செல்ெினஸாையயா அல்து 
அதற்கு அதிைநாையயா நற்றும் நலப் குதினில் 300செல்ெினஸாையயா 
அல்து அதற்கு அதிைநாையயா ைடயாபப் குதிைில் 
370செல்ெினஸாையயா அதற்கு அதிைநாையயாஇருந்தால், ைீழ்ைாணும் இனல்பு 
ிலனிிருந்து நாறுாடு நற்றும் தியா அதிை அவு சயப்ில 
ஆைினயற்ின் அடிப்லடனில் சயப் அல அியிக்ைடும். 
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Term- 

னன்டுத்தப்டும் 
தொல் 

அதிக அவு தயப்ிற இனல்பு 
ிறனிிருந்து 

சயப் அல 4.50 பதல் 6.40 செல்ெினஸ் யலப கூடுதாை 
இருந்தால் 

ைடுலநனா சயப் 
அல 

6.40 செல்ெினஸுக்கும் கூடுதாை இருந்தால் 

Term- 

னன்டுத்தப்டும் 
தொல் 

தியா அதிக அவு தயப்ிற 
அடிப்றடனில் 

சயப் அல தியா அதிை அவு சயப்ில 450 
செல்ெினஸும் அதற்கு அதிைநாைவும் இருந்தால். 

ைடுலநனா சயப் 
அல 

தியா அதிை அவு சயப்ில 470 
செல்ெினஸும் அதற்கு அதிைநாைவும் இருந்தால். 

   தயப்நா இபவு ற்ின யறபனறப –  
அதிை அவு சயப்ில 400 செல்ெினஸும் அதற்கு அதிைநாைவும் 
இருத்தல் யயண்டும். அப்யாது சயப்நா இபவு, தியா குலந்த 
அவு சயப்ில அடிப்லடனில் படிவு செய்னப்டும். 
சயப்நா இபவு குலந்த அவு சயப்ிலனின் இனல்ா 

அயிிருந்து ற்டும் நாறுாடு 4.50 பதல் 6.40 
செல்ெினஸ் யலப இருந்தால் 

நிை சயப்நா இபவு குலந்த அவு சயப்ிலனில் இனல்ா 
அயிிருந்து ற்டும் நாறுாடு 6.40 
செல்ெினஸுக்கு யநல் இருந்தால் 

       கடற்கறபப் குதிகில் தயப் அற 
 தியா அதிை அவு சயப்ில 370 செல்ெினஸுக்கு யநல் 

இருக்ையயண்டும் 
 தியா அதிை அவு சயப்ில இனல்புிலக்கு 4.50 

செல்ெினஸுக்கு யநல் இருக்ையயண்டும். 
 

2. குிபற – ிர்ணனம் தெய்யும் முற  
 
 குிபல ற்ின யாிலத் தையல்ைள் ஒரு யாில ஆய்வு 
ிலனத்தில் தியாகும் குலந்த அவு சயப்ில அடிப்லடனில் 
படிவு செய்னப்டுைிது. ெநசயிப் குதினில் உள் ஓர் யாில 
ஆய்வு ிலனத்தில் தியாகும் குலந்த அவு சயப்ில 10 டிைிரி 
செல்ெினஸ் அல்து அதற்கு குலயாையயா இருந்தால் குிபல 
யசீுயதாைக் ைருதப்டுைிது. அயதயால் நலப்குதிைில் உள் 
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யாில ஆய்வு ிலனத்தில் தியாகும் குலந்த அவு சயப்ில 
பூஜ்னம் டிைிரி செல்ெினஸ் அல்து அதற்குக் குலயாையயா இருந்தால் 
குிபல யசீுயதாைக் ைருதப்டுைிது. 
 

Term- 

னன்டுத்தப்டும் 
தொல் 

குறந்தஅவு தயப்ிற இனல்பு 
ிறனிிருந்து 

குிபல 4.50 பதல் 6.40 செல்ெினஸ் யலப குலயாை 
இருந்தால் 

ைடுலநனா குிபல 6.40 செல்ெினஸுக்கும் குலயாை இருந்தால் 
  

Term- 

னன்டுத்தப்டும் 
தொல் 

தியா குறந்த அவு தயப்ிற 
அடிப்றடனில் (ெநதயிப் குதிகில்) 

குிபல தியா குலந்த அவு சயப்ில 40 
செல்ெினஸும் அதற்கு குலயாைவும் 
இருந்தால். 

ைடுலநனா குிபல தியா குலந்த அவு சயப்ில 20 
செல்ெினஸும் அதற்கு குலயாைவும் 
இருந்தால். 

  
     குிபா கல் ற்ின யறபனறப –  
குலந்த அவு சயப்ில ெநசயிப் குதிைில் 100 செல்ெினஸும் 
அதற்குக் குலயாைவும் நலப்குதிைில் பூஜ்னம் டிைிரி செல்ெினஸ் 
அல்து அதற்குக் குலயாையயா இருத்தல் யயண்டும். அப்யாது குிபா 
ைல் தியா அதிை அவு சயப்ில அடிப்லடனில் படிவு 
செய்னப்டும். 
குிபா ைல் அதிை அவு சயப்ில இனல்ா 

அயிிருந்து 4.50 பதல் 6.40 செல்ெினஸ் யலப 
குலயாை இருந்தால் 

நிை குிபா ைல் அதிை அவு சயப்ில இனல்ா 
அயிிருந்து 6.40 செல்ெினஸுக்கும் குலயாை 
இருந்தால் 

       கடற்கறபப் குதிகில் குிபற 
 தியா குலந்த அவு சயப்ில 150 செல்ெினஸ் அல்து 

அதற்குக் குலயாை இருக்ையயண்டும் 
 தியா குலந்த அவு சயப்ில இனல்புிலக்கு 4.50 

செல்ெினஸுக்கு குலயாை இருக்ையயண்டும். 
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குிபல, குிர் ாள் (சயப் அல, சயப்நா இபவு) இபண்டிற்ைா 
யாில ிைம யாய்ப்ிருந்தா இபண்லடப் ற்ியும் யாில 
அிக்லைனில் குிப்ிடப்டுைிது. 
 
3. திெரி யாிற அிக்றககில் நண்டத்தில் தயப்ிறனின் 
தன்றநறன யியரிக்கும் தொற்கள்  
 

(அ) இனல்பு ிறனிிருந்து நாறுாடு அடிப்றடனில் 
 

Description 

யிக்கச் தொல் 
Temperature departure from normal 

இனல்பு ிறனிிருந்து தயப் 
அயின் நயறுாடு 

Markedly below normal 

இனல்லயிட நிை நிைக் குலவு 
-5.00C or less 

-5 டிைிரி செல்ெினஸ் அல்து 
அதற்குக் ைீழ் 

Appreciably below normal 

இனல்லயிட நிைக் குலவு  
-3.10 C to-5.00C 

 -3.1 பதல் -5.0 டிைிரி செல்ெினஸ் 
Below normal 

இனல்புக்குக் ைீழ் 
-1.60 C to -3.10C 

-1.6 பதல் -3.1 டிைிரி செல்ெினஸ் 

Normal 

இனல்பு ில 
-1.50 C to 1.50C 
-1.5 பதல் 1.5 டிைிரி செல்ெினஸ் 

Above normal 

இனல்லயிட அதிைம் 
1.60 C to3.00C 
1.6 பதல் 3.0 டிைிரி செல்ெினஸ் 

Appreciably above normal 

இனல்லயிட நிை அதிைம் 
3.10 C to 5.00C 
3.1 பதல் 5.0 டிைிரி செல்ெினஸ் 

Markedly above normal 

இனல்லயிட நிை நிை அதிைம் 
5.00C or more 

5.0 டிைிரி செல்ெினஸ் அல்து அதற்கு 
அதிைம் 
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(ஆ) தயப்ிற அவு 24 நணி நபத்தில் அறடந்துள் நாறுாட்டின் 
அடிப்றடனில் 
 

Description- 

யிக்ைச் சொல் 

24 hours temperature change: 

24 நணி நப தயப்ிற நாறுதல் 
Marked fall- 

நிைவும் 
குலந்துள்து 

-4.10 C or less : 

4.1 டிைிரி செல்ெினஸ் அல்து அதற்கும் குலவு 

Appreciable fall- 

ைணிெநாை 
குலந்துள்து 

-2.10 C to-4.00 C: 

2.1 பதல் 4.0 டிைிரி செல்ெினஸ்யலப குலவு 

No large change- 

சரின நாற்நில்ல 
-2.00 C to 2.00C: 

2.0 டிைிரிசெல்ெினஸ்குலவு பதல் 2.0 டிைிரி 
செல்ெினஸ் கூடுதல் யலப  

Appreciable rise- 

ைணிெநாை 
அதிைரித்துள்து 

2.10 C to 4.00C: 

2.1 பதல் 4.0 டிைிரி செல்ெினஸ்கூடுதல் யலப 

Marked rise- 

நிை அதிைரித்துள்து 
4.10C or  more : 

4.1 டிைிரி செல்ெினஸ் அல்து அதற்கு அதிைம் 
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ின்குிப்பு 
 
இக்லையனடு சதாடர்ா ரிந்துலபைைல www.acwctp@gmail.com ன் 
நின்ஞ்ெல் பையரில் சதரியிக்ைாம்.  
 
 

http://www.acwctp@gmail.com/

