
 
 
 

పత్రికవిడుదల - 22/05/2023(తెలుగు) 
సమయం: 14:00గంటలుIST       తేదీ: 22-05-2023 

________________________________________________________________________________ 

 
సినోప్ిిక్ఫీచర్స్: 
ఈరోజు ఉత్తర - దక్షిణ ద్రోణి విదరభ న ుండి తెలుంగాణ  మరియు రాయలసీమ  మీదగా దక్షిణ 
త్మిళనాడు వరకు సగటు సముదో మటటా నికి ౦.9 కి.మీ ఎత్తత లో కొనసాగుత్తుంద్ి .  
29-05-2023 వరకు ర ైతులకు వాతావరణ నివేదిక మరియు వాతావరణ సూచన: 
1వ రోజు (22-05-2023): తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో తేలికపాటి న ుండి మోసతరు వరషుం అక్క డక్క డ కురిసే 

అవకాశుం ఉుంద్ి. 
2వ రోజు (23-05-2023): తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో తేలికపాటి న ుండి మోసతరు వరషుం అక్క డక్క డ కురిసే 

అవకాశుం ఉుంద్ి. 
3వ రోజు (24-05-2023): తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో పొ డి వాతావరణుం ఏరపడే అవకాశుం ఉుంద్ి. 
4వ రోజు (25-05-2023): తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో పొ డి వాతావరణుం ఏరపడే అవకాశుం ఉుంద్ి. 
5వ రోజు (26-05-2023): తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో పొ డి వాతావరణుం ఏరపడే అవకాశుం ఉుంద్ి. 
రాగల 5 రోజుల వరకు వాతావరణ హెచచరికలు: 

1వ రోజు (22-05-2023): (orange)  ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఈద రు గాలులు (గాలి వేగుం 
గుంటకు 40-50 కి.మీ)తో కూడిన వరాష లు తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో ములుగు, భద్ాో ద్ిో కొత్త గూడెుం, ఖమముం, 
నల్గ ుండ, సూరాాపేట, మహబూబటబటద్ జిలలా లలో అకకడకకడ కురిసే అవకాశుం ఉుంద్ి. 
:(yellow)   ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఈద రు గాలులు (గాలి వేగుం గుంటకు 40-50 కి.మీ)తో 
కూడిన వరాష లు తెలుంగాణ రాషా్టరుంలో మహబూబ నగర్, నాగర్ కరనూల్, వనపరిత, నారాయణపేట 
మరియు జోగులలుంబ గద్ాాల్ జిలలా లలో అకకడకకడ కురిసే అవకాశుం ఉుంద్ి. తెలుంగాణలోని కర ుంనగర్, 
పెదదపలాి, జయశుంకర్ భూపాలపలాి, వరుంగల్, హనమకొుండ, జనగాుం, సిద్ిదపేట, యలద్ాద్ిో భువనగిరి, 
రుంగారెడిి , హ ైదరాబటద్, మేడచల్ మలలకజిగిరి, వికారాబటద్ జిలలా లోా  అకకడకకడ ఉరుములు, 

 
 

 
భారతపిభుతవం , భారతవాతావరణశాఖ 

(భూవిజ్ఞా నమంత్రితవశాఖ) 

వాతావరణక్ ందిం , బేగంప్ేటవిమానాశ్రయం , 

హైెదరాబాద్ -500 016. 

 
भारतसरकार 

भारतीयमौसमविज्ञानविभाग 

(पृथ्वीविज्ञानमंत्रालय) 

मौसमविज्ञानकेन्द्र , बेगुमे्पटएअरपोटट , 

हैदराबाद  - 500 016. 

 
 

 

Government of India 

India Meteorological Department 
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Meteorological Centre , Begumpet 

Airport ,  Hyderabad-500 016. 



 

మెరుపులతో కూడిన గాలులు (30-40 KMPH) కురిసే అవకాశుం ఉుంద్ి.  
2వ రోజు (23-05-2023): :(yellow)   తెలుంగాణలోని భద్ాో ద్ిో కొత్త గూడెుం, ఖమముం, నల్గ ుండ, 
సూరాాపేట, మహబూబటబటద్, మహబూబ నగర్, నాగర్ కరనూల్, వనపరిత జిలలా లోా ని ఏకాుంత్ 
పోద్ేశాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలులు (30-40 KMPH) కురిసే అవకాశుం ఉుంద్ి. 
తెలుంగాణలోని సిద్ిదపేట, యలద్ాద్ిో భువనగిరి, రుంగారెడిి , హ ైదరాబటద్, మేడచల్ మలలకజిగిరి, 
వికారాబటద్, సుంగారెడిి , మెదక్ జిలలా లోా ని అకకడకకడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వరషుం కురిసే 
అవకాశుం ఉుంద్ి.. 
3వరోజు (24-05-2023): హ చ్చరికలు లేవు 
4వరోజు (25-05-2023): హ చ్చరికలు లేవు  
5వరోజు (26-05-2023): హ చ్చరికలు లేవు 
తదుపరి 2 రోజులు: పెదదగా మలరుప లేద  
 
హెైదరాబాద్ మరియు పరిసర పాింతాలకు వాతవరణ సూచన:22-05-2023 

తదుపరి 24 గంటల పాటు: పాక్షికుంగా మేఘలవృత్మెైన ఆకాశుం. సాయుంత్ోుం లేద్ా రాత్రో సమయుంలో 
తేలికపాటి న ుండి మోసతరు వరషుం లేద్ా ఉరుములతో కూడిన జలుా లు పడే అవకాశుం ఉుంద్ి. గరిషా్ట 
మరియు కనిషా్ట ఉష్ణో గరత్లు వరుసగా 38°C మరియు 22°C గా ఉుండే అవకాశుం ఉుంద్ి. ఉపరిత్ల 
గాలులు గుంటకు 04-08 కి.మీ వేగుంతో ఆగనూయ ద్ిశగా ఉుండే అవకాశుం ఉుంద్ి 
తదుపరి 48 గంటల పాటు:  పాక్షికుంగా మేఘలవృత్మెైన ఆకాశుం. సాయుంత్ోుం లేద్ా రాత్రో సమయుంలో 
తేలికపాటి న ుండి మోసతరు వరషుం లేద్ా ఉరుములతో కూడిన జలుా లు పడే అవకాశుం ఉుంద్ి. గరిషా్ట 
మరియు కనిషా్ట ఉష్ణో గరత్లు వరుసగా 38°C మరియు 22°C గా ఉుండే అవకాశుం ఉుంద్ి. ఉపరిత్ల 
గాలులు గుంటకు 04-08 కి.మీ వేగుంతో ఆగనూయ ద్ిశగా ఉుండే అవకాశుం ఉుంద్ి 
 నమోదెైన  వాతావరణం: 

గరషాి్ట ఉష్ణో గరత్: 40.6oC     కనిషా్ట ఉష్ణో గరత్: 27.4oC       గాలిలో తమే శాత్ుం: 070%        వరషపాత్ుం: 015.0 MM 

 
 
 
 



 

22 మ ేనుండి 26 మ ేతేదీలకు వరషపాత సూచనలు: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 మ ేనుండి 26 మే తేదీలకు తీవిత ఆధారంగా వరషపాత హెచచరికలు: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22 మ ేనుండి 26 మ ేమే తేదీలకు థండర్స స్ాా ర్స్ వరిణంగ్స్: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
22 మ ేనుండి 26 మ ేతేదీలకు గరిషి్ ఉష్ణణ గరతలుసూచనలు: 

 

 
 

 

 


