ಭರತ ಸರ್ಾರ
ಭರತ ಹಮನ ಇಲಖೆ
ಹಮನ ರ್ೆ ೇಂದರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಬುಧರ, 23ನೆ ಸೆೆಟೇಂಬರ್ 2020 /01 ನೆ ಆಶ್ವ ನ 1942 ವಕ
0830 ಗೇಂಟೆಗೆ ದಖಲಿಸಿರು ವ ಕ್ಷಣೆಯ ಸರೇಂವ:
ನೆೈರುತಯ ಮು೦ಗರು ಕರಳಿಯಲಿಿ ಚುರುರ್ಗಿತುು ಆದರೆ ಉತುರ ಒಳನಡಿನಲಿಿ ದುಬಾಲಗಿತುು.
ಉತುರ ಒಳನಡಿನ ಹಲು ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಡಿನ ರ್ೆಲು ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಮಳೆಯಗಿದೆ.
ಭರ ಮಳೆ ರಮಣ (ಸೆೇಂ.ಮ . ಗಳಲಿಿ): ಆಗುೇಂಬೆ 8; ರ್ೆೊಟ್ಟಟಗೆಹರ (ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ) 7.
ಇತರ ರಧನ ಮಳೆ ರಮಣ (ಸೆೇಂ.ಮ . ಗಳಲಿಿ): ಕದರ (ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಬರಹಾರ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ) ತಲ
6; ಸಿದಾುರ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ) 5; ಧಮಾಸಥಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಕುಮಟ (ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ) ತಲ 4; ಮೇಂಕಿ
(ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ರ್ಕಾಳ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ), ಉಡುಪಿ, ಹೆೊನನರ, ಸುಬರಹಾಣಯ, ಮಣಿ (ಎರಡೊ ದಕ್ಷಿಣ
ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಲಿೇಂಗನಮಕಿಕ, ತಳಗುಪ (ಎರಡೊ ಶ್ಮೊಗಗ ಜಿಲೆಿ), ಕಮಾರಡಿ (ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ),
ಭಗಮೇಂಡಲ (ರ್ೆೊಡಗು ಜಿಲೆಿ) ತಲ 3; ಉಪಿಪನೇಂಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ರ್ೆೊ ಟ, ರ್ೆೊಲೊಿರು (ಎರಡೊ ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಿ), ರ್ರರ, ಶ್ರಳಿ, ಸಿದಾುರ, ಮೇಂಚಿರ್ೆ ರ (ಎಲಿ ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಲೆೊ ೇಂಡ, ನಿಪಣಿ (ಎರಡೊ
ಬೆಳಗವ ಜಿಲೆಿ), ಹುೇಂಚದಕಟೆಟ, ತ ಥಾಹಳಿಿ (ಎರಡೊ ಶ್ಮೊಗಗ ಜಿಲೆಿ), ಮೊಡಿಗೆರೆ, ವ ೇಂಗೆ ರ (ಎರಡೊ
ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ) ತಲ 2; ವಟಿ, ಸುಳಯ, ುತೊುರು (ಎಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಕುೇಂದುರ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ),
ಬನಸಿ (ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಬೆಳಗವ, ಖನುರ, ಚಿರ್ೆೊಕ ಡಿ (ಎರಡೊ ಬೆಳಗವ ಜಿಲೆಿ), ಬೆಳಗವ ವಮನ
ನಿಲಾಣ, ಸಗರ (ಶ್ಮೊಗಗ ಜಿಲೆಿ), ಮಡಿರ್ೆ ರ, ಹಸನ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಬಲುಿೆ ಟೆ (ಹಸನ ಜಿಲೆಿ), ಕಳಸ,
ರ್ೆೊಪ, ಜಯುರ (ಎಲಿ ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ), ಸೆೊರಬ, ತಯಗತಾ, ಅನಟ್ಟಟ (ಎಲಿ ಶ್ಮೊಗಗ ಜಿಲೆಿ) ತಲ 1.
25 ನೆ ಸೆೆಟೇಂಬರ್ 2020 ರ ಬೆಳಗೆಗ 0830 ಗೇಂಟೆರೆಗಿನ ಮುನೊೂಚನೆ :
ಮುೇಂದಿನ 24 ಗೇಂಟೆಗಳು: ಕರಳಿಯ ಬಹುತೆೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗೂ ಒಳನಡಿನ ಕೆಲು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ/
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಗು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ.
ಮುೇಂದಿನ 48 ಗೇಂಟೆಗಳು: ಕರಳಿಯ ಬಹುತೆೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗೂ ಒಳನಡಿನ ಕೆಲು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ/
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಗು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ.
ನೇಂತರದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮ ಲೆೊನ ಟ: ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದೆೇ ಗಮನಹಹ ಬದಲಣೆ ಇರುುದಿಲಿೆಿಂದು
ನರೇಕ್ಷಿಸಲಗಿದೆ.

ಮುೇಂದಿನ 24 ಗೇಂಟೆಗಳಲಿಿ ಭರ ಮಳೆ ಮುನೆನಚಚರರ್ೆ: ಇಲಿ.
ಮ ನುಗರರಗೆ ಎಚಚರರ್ೆ:
ಕನಹಟಕದ ಕರಳಿಯಲ್ಲಿ 40-50 ಕಿ.ಮೇ ೆೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸುತ್ತಿರು ಗಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬರುಗಳಿಯ
ತರಣ ಇರಲ್ಲದೆ. ಮ ನುಗರರು ಈ ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಸಮುದರರ್ೆಕ ಇಳಿಯದೇಂತೆ ಎಚಚರರ್ೆ ನಿ ಡಲಗಿದೆ
25 ನೆ ಸೆೆಟೇಂಬರ್ 2020 ರ ಬೆಳಗೆಗರೆಗಿನ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ ರದೆ ವಗಳ ಮುನೊೂಚನೆ:
ಮುೇಂದಿನ 24 ಗೇಂಟೆಗಳು:
ಸಮನಯಗಿ ಮೇಡ ಕವಿದ ತರಣವಿದುು, ಮಳೆಯಗು ಬಹಳಷ್ುು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ. ಗರಷ್ಠ ಮತ್ುಿ
ಕನಷ್ಠ ತಪಮನು ಕರಮಗಿ 28 ಮತ್ುಿ 19 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲಿಯಸ್ ಇರು ಬಹಳಷ್ುು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ.
ಮುೇಂದಿನ 48 ಗೇಂಟೆಗಳು:
ಸಮನಯಗಿ ಮೇಡ ಕವಿದ ತರಣವಿದುು, ಮಳೆಯಗು ಬಹಳಷ್ುು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ. ಗರಷ್ಠ ಮತ್ುಿ
ಕನಷ್ಠ ತಪಮನು ಕರಮಗಿ 28 ಮತ್ುಿ 19 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲಿಯಸ್ ಇರು ಬಹಳಷ್ುು ಸಧ್ಯತೆಗಳಿೆ.
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