
 
Contact: India Meteorological Department, Meteorological Centre Hyderabad. 

Phone: (91) 040-27908506, FAX: (91) 040-27906172, E-mail:synophyd@gmail.com, Website:  imdhyderabad.imd.gov.in 

Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few: 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100% 

Rainfall amount (mm): Light rainfall: Trace to 2.4mm, Light Rainfall: 2.5 to 15.5mm, Moderate Rainfall: 15.6 to 64.4mm,Heavy rain: 64.5 
– 115.5, Very heavy rain: 115.6 – 204.4, Extremely heavy rain: 204.5 or more. 

  https://www.instagram.com/meterologicalcenter/ 
 https://twitter.com/metcentrehyd 

 https://m.facebook.com/imd.hyd.3/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCgLcdtiKuvTFJpdnI2Zm0NA 

Follow us on: meghdootapp for agriculture forecast; Damini app for lightening; Mausam app for forecast.  

 

 

 

 తెలంగాణ రాష్్టరం 7 రోజుల వాతావరణ సూచన మరియు హెచచరికల బులెటిన్ 
తేది: 22-05-2023                                    (రాత్రి)                                            సమయం:2030 IST 
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Date  వాతావరణ సూచనలు మరియు హెచచరికలు 
 

22/05/2023: (2030) 
గంటల న ండి 
23/05/2023 0830 
గంటల వరకు 

సూ
చన

 

తెలంగణ మష్రంలో తేలికపాటి న ండి ఒక మోసతరు వరాా లు అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది. 

హ
ెచచ
రిక

 

ఉరుములు, బెరుపులు మమియు ఈదఽరు గలులు (గలి వేగం గంటక్ు 40-50 కి.మీ)తో క్ూడిన వమా లు తెలంగణ మష్రంలో 
ములుగు, భదరాది ాకొత్తగూడెం, ఖమమం, నల్గ ండ, సామాేట, మహబూబాబాద్ జిలలా లలో మమియు  
ఉరుములు, బెరుపులు మమియు ఈదఽరు గలులు (గలి వేగం గంటక్ు 40-50 కి.మీ)తో క్ూడిన వమా లు తెలంగణ మష్రంలో 
మహబూబ్ నగర్, నరగర్ క్రననల్, నరమయణేట, వనపమిత ,జోగులలంబ గదరాల్ జిలలా లలో మమియు ఉరుములు, బెరుపులు 
మమియు ఈదఽరు గలులు (గలి వేగం గంటక్ు 30-40 కి.మీ)తో క్ూడిన వమా లు తెలంగణ మష్రంలో క్మ ంనగర్,ెదదపలాి, 

జయశంక్ర్ భూతృలపలాి, వరంగల్, హనఽమకొండ, జనగమ, సదిద ేట, యలదరది ాభువనగిమ,ి రంగమెడిి , హ ైదమబాద్, బేడచల్ 
మలలకజిగిమ,ివికమబాద్ జిలలా లలో అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది. 
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23/05/2023 0830 
గంటల న ండి 
24/05/2023 0830 
గంటల వరకు 

సూ
చన

 

 

తెలంగణ మష్రంలో తేలికపాటి న ండి ఒక మోసతరు వరాా లు అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది. 

హ
ెచచ
రిక

 

ఉరుములు, బెరుపులు మమియు ఈదఽరు గలులు (గలి వేగం గంటక్ు 30-40 కి.మీ)తో క్ూడిన వమా లు తెలంగణ మష్రంలో 
భదరాది ాకొత్తగూడెం , ఖమమం, నల్గ ండ, సారాేట, మహబూబాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నరగర్ క్రననల్, నరమయణేట, 
వనపమిత ,జోగులలంబ గదరాల్  జిలలా లలో అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది. 
ఉరుములు, బెరుపులతో క్ూడిన వమా లు తెలంగణ మష్రంలో సదిద ేట, యలదరది ాభువనగిమ,ి రంగమెడిి , హ ైదమబాద్, బేడచల్ 
మలలకజిగిమ,ివికమబాద్, సంగమెడిి , బెదక్ జిలలా లలో అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది 
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24/05/2023 0830 
గంటల న ండి 
25/05/2023 0830 
గంటల వరకు 

సూ
చన

 

తెలంగణ మష్రంలో తేలికపాటి న ండి ఒక మోసతరు వరాా లు అక్కడక్కడ క్ుమిస ేఅవకశం ఉంది. 
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హ చ్చమిక్లు లేవు 
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25/05/2023 0830 
గంటల న ండి 
26/05/2023 0830 
గంటల వరకు 

సూ
చన

 

తెలంగణ మష్రంలో తృొ డి వతరవరణం ఏరడే అవకశం ఉంది. 
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హ చ్చమిక్లు లేవు 

ఐద
వ 
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26/05/2023 0830 
గంటల న ండి 
27/05/2023 0830 
గంటల వరకు 

సూ
చన

 

తెలంగణ మష్రంలో తృొ డి వతరవరణం ఏరడే అవకశం ఉంది. 
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హ చ్చమిక్లు లేవు 

(6 మరియు 
7వ రోజు) 
 

వాతావరణ దృకపథం 27/05/2023 | 0830 గంటల 
 న ండి 29/05/2023 | 0830 గంటల వరకు ెదదగ మలరు లేదఽ 

భారత ిభుతవం, భారత వాతావరణ శాఖ 
(భూ విజ్ఞా న మంత్రితవ శాఖ) 

వాతావరణ క ందిం, బేగంేట విమానాశ్రయం, 

హైెదరాబాద్ -500 016. 

 
भारत सरकार 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) 

मौसम विज्ञान केन्द्र, बेगुमे्पट एअरपोटट, 

हैदराबाद - 500 016. 

 
 

 

Government of India 

India Meteorological Department 

(Ministry of Earth Sciences) 

Meteorological Centre, Begumpet Airport, 

Hyderabad-500 016. 



 
Contact: India Meteorological Department, Meteorological Centre Hyderabad. 

Phone: (91) 040-27908506, FAX: (91) 040-27906172, E-mail:synophyd@gmail.com, Website:  imdhyderabad.imd.gov.in 

Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few: 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100% 

Rainfall amount (mm): Light rainfall: Trace to 2.4mm, Light Rainfall: 2.5 to 15.5mm, Moderate Rainfall: 15.6 to 64.4mm,Heavy rain: 64.5 
– 115.5, Very heavy rain: 115.6 – 204.4, Extremely heavy rain: 204.5 or more. 

  https://www.instagram.com/meterologicalcenter/ 
 https://twitter.com/metcentrehyd 

 https://m.facebook.com/imd.hyd.3/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCgLcdtiKuvTFJpdnI2Zm0NA 

Follow us on: meghdootapp for agriculture forecast; Damini app for lightening; Mausam app for forecast.  

 

 

 
Director I/C(LACD) Duty Officer 

 

 

 

 

వరాపాతం ిభావాలు మరియు  తీస కోవలసిన చరయలు 

ిమాదం ిమాద  ిభావం సూచంచబడిన చరయలు 

మధయసథ  ిమాదం 

• కొతున/చరలల పదేాశలలో మోడలా  మమియు లోత్టట్  తృాంతరలలో 
తూళ్ళు తులబడడం 

• అనేక్ పదేాశలలో టాాపక్ రదదద . 
• త్డి మమియు జామే మోడలా . 
•చెటటా  మమియు విదఽాత్ సత ంఫాలు పడితృో వడం. 
• కొతున గంటలతృటట విదఽాత్, తూరు మమియు ఇత్ర సమలజిక్ 
అవంత్మలు. 
•మురుగు తూరు తృరుదలక్ు అవంత్మలు. 

• క్దలిక్లు తుమోదించ్బడవచ్ఽచ. 
• ముతుసపల్ కమపమేషన్ దరామ హ చ్చమిక్లు మమియు తూటితు కిాయర్ 
చేయడరతుకి అవసరబెైన చ్రాలనఽ పదామిశంచ్డం కోసం అవసరబెైన 
సలహానఽ జామ  చేయవచ్ఽచ. 
• టాాపక్ తుయంత్ణా కోసం మోడలి , మెైలు టాాపక్ విఫాగం దరామ 
అవసరబెైన సలహా జామ  చేయబడవచ్ఽచ. 
• అవసరబెైన చ్రా తీసఽకోవలతు విపత్తత  తువరణ విఫాగంక్ు 
సాచంచ్బడవచ్ఽచ. 

అధిక ిమాదం 

• అనేక్/చరలల పదేాశలలో మోడలా  మమియు లోత్టట్  తృాంతరలైె 
తూళ్ళు తులబడడం. 
  • చరలల పదేాశలలో టాాపక్ రదదద . 
• త్డి మమియు జామే మోడలా . 
• చెటట్  మమియు విదఽాత్ సత ంఫాలు పడితృో వడం. 
• కొతున గంటలతృటట విదఽాత్, తూరు మమియు ఇత్ర సమలజిక్ 
అవంత్మలు. 
• మురుగు తూరు తృరుదలక్ు అవంత్మలు. 

• క్దలిక్లు తుమోదించ్బడవచ్ఽచ. 
• ముతుసపల్ కమపమేషన్ దరామ హ చ్చమిక్లు మమియు తూటితు కిాయర్ 
చేయడరతుకి అవసరబెైన చ్రాలనఽ పదామిశంచ్డం కోసం అవసరబెైన 
సలహానఽ జామ  చేయవచ్ఽచ. 
• టాాపక్ తుయంత్ణా కోసం మోడలి , మెైలు టాాపక్ విఫాగం దరామ 
అవసరబెైన సలహా జామ  చేయబడవచ్ఽచ. 
• అవసరబెైన చ్రా తీసఽకోవలతు విపత్తత  తువరణ విఫాగంక్ు 
సాచంచ్బడవచ్ఽచ. 
• విదఽాత్ మమియు తూటి తృరుదరల శఖలక్ు సలహా ఇవావచ్ఽచ. 

చాలా ఎకుువ ిమాదం 

• చరలల పదేాశలలో మోడలా  మమియు లోత్టట్  తృాంతరలైె ఫామ గ  
తూళ్ళు తులబడడం. 
• చరలల పదేాశలలో ఫామ గ వహనములు తులబడడం . 
• త్డి మమియు జామే మోడలా . 
• చెటట్  మమియు విదఽాత్ సత ంఫాలు పడితృో వడం. 
• కొతున గంటలతృటట విదఽాత్, తూరు మమియు ఇత్ర సమలజిక్ 
అవంత్మలు. 
•  మురుగు తూరు తృరుదలక్ు అవంత్మలు. 

• క్దలిక్లు తుమోదించ్బడవచ్ఽచ. 
• ముతుసపల్ కమపమేషన్ దరామ హ చ్చమిక్లు మమియు తూటితు కిాయర్ 
చేయడరతుకి అవసరబెైన చ్రాలనఽ పదామిశంచ్డం కోసం అవసరబెైన 
సలహానఽ జామ  చేయవచ్ఽచ. 
• టాాపక్ తుయంత్ణా కోసం మోడలి , మెైలు మమియు వయు టాాపక్ విఫాగం 
దరామ అవసరబెైన సలహానఽ జామ  చేయవచ్ఽచ. 
• అవసరబెైన చ్రా తీసఽకోవలతు విపత్తత  తువరణ విఫాగంక్ు 
సాచంచ్బడవచ్ఽచ. 
• విదఽాత్ మమియు తూటి తృరుదరల శఖలక్ు సలహా ఇవావచ్ఽచ. 

 

ఉరుములు /మెరుులు /వడగళ్ల  వాన ిభావాలు మరియు సూచంచబడడ చరయలు  

ిమాద తీవిత 
పమాలద  పఫాావం చ్రా సాచంచ్బడింది 

మధయసథ  ిమాదం 
బలంగ లేతు /అసఽరక్షిత్ తుమమణరలక్ు సాల నష్ం పతాిక్ూల వతరవరణ పమిసిత్తల కోసం పజాలు వతరవరణంైె తుఘల 

ఉంచరలతు మమియు సఽరక్షిత్ తృాంతరలక్ు వెళా్డరతుకి సదధంగ ఉండరలతు 
సాచంచరరు. 



 
Contact: India Meteorological Department, Meteorological Centre Hyderabad. 

Phone: (91) 040-27908506, FAX: (91) 040-27906172, E-mail:synophyd@gmail.com, Website:  imdhyderabad.imd.gov.in 

Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few: 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100% 

Rainfall amount (mm): Light rainfall: Trace to 2.4mm, Light Rainfall: 2.5 to 15.5mm, Moderate Rainfall: 15.6 to 64.4mm,Heavy rain: 64.5 
– 115.5, Very heavy rain: 115.6 – 204.4, Extremely heavy rain: 204.5 or more. 

  https://www.instagram.com/meterologicalcenter/ 
 https://twitter.com/metcentrehyd 

 https://m.facebook.com/imd.hyd.3/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCgLcdtiKuvTFJpdnI2Zm0NA 

Follow us on: meghdootapp for agriculture forecast; Damini app for lightening; Mausam app for forecast.  

 

 

అధిక ిమాదం 

బలంగ లేతు /అసఽరక్షిత్ తుమమణరలక్ు మధ్ాసి నష్ం 
క్టి్న తుమమణరలక్ు నష్ం 

పజాలు పకక తుమమణరలోా  త్లదరచ్ఽకోవలతు, చెటా కింద 
త్లదరచ్ఽకోవదదతు సాచంచరరు. 
వావసయదరరులు  హ చ్చమిక్లనఽ తరతరకలిక్ంగ అనఽసమసిాత  ఈ 
కలంలో కరాక్లలతృలు సగించ్వచ్ఽచ. చెటా కింద మమియు పతేాాకించ 
ఒంటమిగ ఉనన చెటా కిరంద ఆశరయం తృొ ందవదఽద  ఎందఽక్ంటే ఇవి 
విదఽాత్తత నఽ పసామింపజేసత భ. 

చాలా ఎకుువ 
ిమాదం 

క్చరచ తుమమణరలు, ఆసెెస్ స్ మమియు పకక కంకరరట్ 
తుమమణరలక్ు ఫామ  నష్ం. 
వహనరలక్ు నష్ం ముదల ైనవి ... 
చెటటా   / వటి కొమమలు విమిగిపడడం .. 
తూరు తృరుదలక్ు అవంత్మలు 

పజాలు పకక తుమమణరలోా  త్లదరచ్ఽకోవలతు, చెటా కింద 
త్లదరచ్ఽకోవదదతు సాచంచరరు. 
బలహీనబెైన గోడలక్ు పజాలు దారంగ ఉండరలతు సాచంచరరు. 
వావసయదరరులు  హ చ్చమిక్లనఽ తరతరకలిక్ంగ అనఽసమించరలిిన 
అవసరం ఉంది. వావసయం చేయడం తరతరకలిక్ంగ హ చ్చమిక్లనఽ 
అనఽసమించరలిిన అవసరం ఉంది మమియు ఈ కలంలో కరాక్లలతృలు 
చేయవచ్ఽచ. 

 

 

వడగాలుల ిభావాలు మరియు సూచంచబడడ  చరయలు 

ిమాద తీవిత ిమాద  ిభావం చరయ సూచంచబడింద ి

మధయసథ  ిమాదం 

మిత్బెైన ఉష్ోో గరత్. 
సధరరణ పజాలు  వేడి త్టట్ కో గలరు కతూ ఆమోగా 
సమసాలు ఉననవాక్ుత లక్ు  మిత్బెైన ఆమోగా ఆందోళ్న 
(ఉదర. శిశువులు, విదఽధ లు, దదరఘకలిక్ వాధ్ఽలతో 
బాధ్పడలత్తనన వాక్ుత లు). 

అవసరం అభతే త్ప బయటక్ు మవడం  తువమించ్ండి. దరహం 
వేయక్తృోభనర త్గినంత్ తూరు తరాగలి 

తేలికెైన, లేత్ రంగు, వదఽలుగ ఉండే , కటన్ దఽసఽత లనఽ ధ్మించ్ండి. 
మీ త్లనఽ వసత రం లేదర టోతో క్పుకోండి: గపడలగు ఉపయోగించ్ండి. 

అధిక ిమాదం 

అధిక్ ఉష్ోో గరత్లు, ఎక్ుకవసేపు ఎండక్ు గుమికవడం లేదర 
ఫామ  పనఽలు చేసే వాక్ుత లలో వేడిగలుల  వలన అనరమోగాం 
లక్షణరలు ెమిగే అవకశం. అనారోగయ సమసయలు ఉనన 
వాక్ుత లక్ు అధిక్ ఆమోగా ఆందోళ్న (ఉదర. శిశువులు, 
విదఽధ లు, దదరఘకలిక్ వాధ్ఽలతో బాధ్పడలత్తనన వాక్ుత లు). 

వేడికి గలులక్ు గుమికక్ుండర ఉండండి, చ్లాతు పదేాశలలో  
ఉండండి, తురజలీక్రణరతున(dehydration) తువమించ్ండి. దరహం 
వేయక్తృోభనర త్గినంత్ తూరు తరాగలి. ORS, ఇంటోా  త్యలరుచేసన 
లసి, తోరణి (బియాం తూరు), తుమమకయ తూరు, మజిజగ ముదల ైన 
తృతూయలలనఽ ఉపయోగించ్ండి. 

చాలా ఎకుువ 
ిమాదం 

వడదెబబ . అతున వయసఽల వమికి  అనరమోగాం మమియు 
వడదెబెత్గలడరతుకి చరలల ఎక్ుకవ అవకశం. 

అనారోగయ సమసయలు ఉనన వాక్ుత లు, విదఽద లు, పస లాలక్ు 
అత్ాంత్ జాగరత్త  అవసరం. 

 


