
 

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ 
ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 

ಹವಾಮಾನ ರ್ೆ ೇಂದ್ರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು 
ಮೇಂಗಳವಾರ,  31ನೆ  ಆಗಸ್ಟ್ 2021 /09 ನೆ  ಭಾದ್ರಪದ್ 1943 ಶಕ 

 

ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 0830 ಘೇಂಟೆಗ್ೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವ ಕ್ಷಣೆಯ ಸಾರಾೇಂಶ: 
ನೆೈರುತಯ ಮು೦ಗ್ಾರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯೇಂತ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿತುು.  
ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುತೆ ಕ  ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಮತುು ಒಳನಾಡಿನ ರ್ೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 
ಭಾರ  ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣ (ಸೆೇಂ.ಮ ಗಳಲಿಿ): ಸುಬರಹಮಣಯ (ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ) 7.  

 

ಇತರ ಮುಖಯ ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣ (ಸೆೇಂ.ಮ ಗಳಲಿಿ):   ಕಲಬುಗಿಾ, ಹಡಗಲಿ (ಬಳಾಾರ ಜಿಲೆಿ) ತಲಾ 5; ಕುೇಂದಾಪುರ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ), ಶಿರಾಳಿ 

(ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಚೇಂಚೆ  ಳಿ, ಆಳೇಂದ್ (ಎರಡ  ಕಲಬುಗಿಾ ಜಿಲೆಿ), ಹುಲಸ ರು (ಬ ದ್ರ್ ಜಿಲೆಿ) ತಲಾ 4; ರ್ೆ  ಟ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ), 

ಮೇಂಕಿ, ಭಟಕಳ (ಎರಡ  ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಮ ಡುಬದೆರ, ಪುತ ುರು (ಎರಡ  ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ರ್ೆೇಂಭಾವ (ಯಾದ್ಗಿರ ಜಿಲೆಿ), 

ಆಗುೇಂಬೆ (ಶಿವಮೊಗ ೆ ಜಿಲೆಿ) ತಲಾ 3; ಬೆಳುೇಂಗಡಿ, ಮಾಣಿ, ವಟ,ಿ ಧಮಾಸಥಳ, ಬೇಂಟಾಾಳ, ಉಪಿಿನೇಂಗಡಿ (ಎಲಾಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ),  

ಹೆ ನಾನವರ, ಕದಾರ (ಎರಡ  ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ರ್ಾಕಾಳ, ಸಿದಾಾಪುರ (ಎರಡ  ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ), ತಿಡಗುೇಂಡಿ (ವಜ್ಯಪುರ ಜಿಲೆಿ), ಭಾಲಿಕ, 

ಹುಮಾನಬಾದ್, ಮುಡಬ (ಎಲಾಿ ಬ ದ್ರ್ ಜಿಲೆಿ), ಗದ್ಗ, ಭ ಮರಾಯನಗುಡಿ (ಯಾದ್ಗಿರ ಜಿಲೆಿ), ಮಹಾಗ್ಾವ್ (ಕಲಬುಗಿಾ ಜಿಲೆಿ), 

ಭಾಗಮೇಂಡಲ (ರ್ೆ ಡಗು ಜಿಲೆಿ), ಜ್ಯಪುರ (ಚಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ) ತಲಾ 2; ಗ್ೆ  ಕಣಾ, ರ್ಾಯಸಲ್ ರಾಕ್ (ಎರಡ  ಉತುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), 

ಉಡುಪಿ, ಮೇಂಗಳೂರು ವಮಾನ ನಿಲಾಾಣ, ಮುಲಿಕ  (ಎರಡ  ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ), ಅಲೆೇಲ (ವಜ್ಯಪುರ ಜಿಲೆಿ), ಸೆ ಡೇಂ (ಕಲಬುಗಿಾ ಜಿಲೆಿ), 

ಗುತುಲ (ಹಾವೆ ರ ಜಿಲೆಿ), ಮನನಳಿಾ, ಹಳಿಾಖೆ ಡ, ಹಲಬಗ್ಾಾ, ಜ್ೇಂವಾಡ, ನಿನಾಾ (ಎಲಾಿ ಬ ದ್ರ್ ಜಿಲೆಿ), ರಾಯಚ ರು, ಸೇಂಡ ರು (ಬಳಾಾರ 

ಜಿಲೆಿ), ಸೆ  ಮವಾರಪೆ ಟೆ, ಶಿರ ಮೇಂಗಲ (ಎರಡ  ರ್ೆ ಡಗು ಜಿಲೆಿ), ತಾಳಗುಪಿ, ನಿಡಿಗ್ೆ, ಮೇಂಡಗದೆಾ (ಎಲಾಿ ಶಿವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿ), 

ಬಾಳೆಹೆ ನ ನರು (ಚಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಿ), ಗ್ೆ  ಪಾಲನಗರ (ಬೆೇಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಿ), ಮಡಿರ್ೆ ರ ತಲಾ 1.  
 

02 ನೆ  ಸೆಪ್ೇಂಬರ್ 2021 ರ ಬೆಳಗ್ೆೆ 0830 ಗೇಂಟೆವರೆಗಿನ ಮುನ ೂಚನೆ: 
ಮುೇಂದಿನ 24 ಗೇಂಟೆಗಳು: ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುತೆೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ/ಗುಡುಗು ಸಹಿತ 
ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
ಮುೇಂದಿನ 48 ಗೇಂಟೆಗಳು: ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುತೆೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ; ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತುು ಉತುರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ/ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
 



ಮುೇಂದಿನ 48 ಘೇಂಟೆಗಳವರೆಗ್ೆ ಗುಡುಗು - ಮೇಂಚು ಮುನೆನಚಚರರ್ೆ : ಇಲ.ಿ 
 
ಮುೇಂದಿನ 24 ಘೇಂಟೆಗಳವರೆಗ್ೆ ಭಾರ  ಮಳ  ೆಮುನೆನಚಚರರ್ೆ : ಇಲಿ. 
 
ಮ ನುಗ್ಾರರಗ್ೆಎಚಚರರ್ೆ: ಇಲ.ಿ 
 
ಹೆಚಚನ ಅಲೆಗಳ ಮುನ ೂಚನೆ (INCOIS ಕನಾಾಟಕ): ಇಲ.ಿ 
 
02ನೆ  ಸೆಪ್ೇಂಬರ್ 2021 ರ ಬೆಳಗ್ೆೆವರೆಗಿನ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ ಪರದೆ ಶಗಳ ಮುನ ೂಚನೆ: 
ಮುೇಂದಿನ 24 ಗೇಂಟೆಗಳು: 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮೇಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದುು, ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಹಳಷ್ುು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮತುು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 
ಕರಮವಾಗಿ 28 ಮತುು 20 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವ ಬಹಳಷ್ುು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 
ಮುೇಂದಿನ 48 ಗೇಂಟೆಗಳು: 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮೇಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದುು, ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಹಳಷ್ುು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮತುು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 
ಕರಮವಾಗಿ 28 ಮತುು 20 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವ ಬಹಳಷ್ುು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

 
ಹವಾಮಾನ ರ್ೆ ೇಂದ್ರ             ಡಾ ಗಿ ತಾ ಅಗಿನಹೆ  ತಿರ  
ಅರಮನೆ ರಸೆು, ಬೆೇಂಗಳೂರು-01         ವಜ್ಞಾನಿ ‘ಎಫ್’, ಮುಖಯಸಥರು 

 
 
 
 

ಕನಾಾಟಕದ್ ಪರಮುಖ ನಗರಗಳ ತಾಪಮಾನ ಮತುು ಮಳ  ೆಪರಮಾಣದ್ ವರದಿ (31.08.2021 ರ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 0830 ರ ವರದಿ) 
ಸಥಳ ಗರಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 

(ಡಿ.ಸೆ.ಗಳಲಿಿ) 
ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 

(ಡಿ.ಸೆ.ಗಳಲಿಿ) 
ತೆ ವಾೇಂಶ 

(%) 
ಮಳ  ೆ 

(ಮಮ .ಗಳಲಿಿ) 

ಹೆ ನಾನವರ   25.8 24.0 96 22.4 

ರ್ಾರವಾರ 28.0 24.4 90 6.5 

ಶಿರಾಳಿ 28.8 20.8 90 36.2 

ಮೇಂಗಳೂರು ವಮಾನ ನಿಲಾಾಣ 27.8 22.5 85 9.5 

ಪಣೇಂಬ ರು 29.0 21.8 93 3.5 

ಬೆಳಗ್ಾವ  27.0 21.0 91 0.0 

ಬೆಳಗ್ಾವ ವಮಾನ ನಿಲಾಾಣ 27.4 20.8 83 3.3 



ಬ ದ್ರ್ 24.2 18.0 91 7.4 

ವಜ್ಯಪುರ 28.1 21.5 82 0.0 

ಬಾಗಲರ್ೆ  ಟೆ 28.0 21.4 82 0.0 

ಧಾರವಾಡ 28.0 20.2 86 tr 

ಗದ್ಗ  28.3 20.6 90 20.3 

ಕಲಬುಗಿಾ 27.2 20.7 98 50.4 

ಹಾವೆ ರ 25.6 21.0 93 2.0 

ರ್ೆ ಪಿಳ 28.5 20.0 82 3.2 

ರಾಯಚ ರು 27.0 22.2 91 14.2 

ಆಗುೇಂಬೆ 23.5 19.5 89 35.4 

ಬೆೇಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ವಮಾನ ನಿಲಾಾಣ  27.4 17.7 91 1.6 

ಬೆೇಂಗಳೂರು ನಗರ 26.6 19.7 91 0.6 

ಬೆೇಂಗಳೂರು (ರ್ೆೇಂಪೆ ಗ್ೌಡ ತರಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ವಮಾನ ನಿಲಾಾಣ ) 27.5 19.5 88 tr 

ಚಕಕಮಗಳೂರು 24.0 18.6 83 0.0 

ಚತರದ್ುಗಾ 27.2 20.2 88 3.8 

ದಾವಣಗ್ೆರೆ 26.0 19.3 84 0.0 

ಹಾಸನ  30.2 18.8 82 0.0 

ಚೇಂತಾಮಣಿ 28.0 19.3 74 0.0 

ಮೇಂಡಯ 28.4 20.6 80 0.0 

ಮಡಿರ್ೆ ರ 24.4 18.0 96 8.0 

ಮೈಸ ರು 28.0 21.4 87 0.0 

ಶಿವಮೊಗ ೆ 26.8 21.3 86 0.0 

 


