
കളർകകോഡ് തീവ്രത കേഷൻറെ കേര്
 ലഭിച്ച മഴ (മില്ലി 

മീറ്റർ)

കണ്ണൂർ 45.2

തളിപ്പെമ്പ് 29.9

തലകേരി 45

ഇരിക്കൂർ 45

ക ോസ്ദു ർഗ് 90

കുട്്ലു 64

കകോഴികക്കോട് 35.2

രടകര 48

റകോയിലോണ്ടി 62

മോനന്തരോടി 39.4

വരത്തിരി 94.6

അമ്പലരയൽ 39.4

കുപ്പോടി 22.5

നിലമ്പൂർ NA

മകേരി 36

റേരിന്തൽമണ്ണ 64

റേോന്നോനി 22

അങ്ങോടിപ്പുെം 58.8

കേന്ദ്ര ോലാവസ്ഥ വേുപ്പിൻറെ മഴ സംബന്ധിച്ച ന്ദ്രവചനവും ജില്ലയിറല കേന്ദ്ര ോലാവസ്ഥ 

വേുപ്പിൻറെ മഴ മാരിനിേളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമയം

കകവ്ര കോലോരസ്ഥ രകുപ്പിൻറെ മഴ മോേിനികളിൽ 

20/09/2020 േകൽ 8 മണി മുതൽ 21/09/2020 േകൽ 8 

മണി രറര കരഖറപ്പടുത്തിയ മഴയുറട കതോത ്   

(Actual Rainfall)

കകവ്ര കോലോരസ്ഥ രകുപ്പിൻറെ 

ജില്ലോതല മഴ വ്േരചനം - 19/09/2020 

ന് ഉച്ചക്്ക 1 മണിക്്ക 20/09/2020 റല 

മഴ സംബന്ധിച്ച േുെറപ്പടുരിച്ച 

വ്േരചനം (Forecast)
ജില്ല

വയനാട്

X H

         ചുരപ്പ ്         

(Red)േണ്ണൂർ

ISOL.H to VH
      ഓെേ്      

(Orange)
കോഴികകാട്

X H
       ചുരപ്പ ്             

            (Red)ോസെക ാഡ്

മലപ്പുെം

         ചുരപ്പ ്         

(Red) X H

      ഓെേ്      

(Orange)
ISOL.H to VH



കരിപ്പൂർ രിമോനത്തോരളം 38.2

േോലക്കോട് 39.8

മണ്ണോർക്കോട് 45

ഒറ്റപ്പോലം 46.2

ആലത്തൂർ 18.5

ചിറ്റൂർ 41

റകോല്ലകകോട് 28.6

േട്ടോമ്പി 31.1

തൃത്തോല 32.2

േെമ്പിക്കുളം 53

തൃശൂർ NA

റകോടുങ്ങല്ലൂർ 39.2

ഇരിഞ്ഞോലക്കുട 14.9

രടക്കോകേരി 30

കുന്നംകുളം 24.2

ചോലക്കുടി 8.2

എനമക്കൽ 47.6

റരള്ളോനിക്കര 37.6

റകോച്ചി കനരൽ കബസിൻ 11.2

ആലുര 12

േിെരം 17.2

റേരുമ്പോരൂർ 8

CIAL റകോച്ചി രിമോനത്തോരളം 12.8

എെണോകുളം സൗത്ത് 18.8

ആലപ്പുഴ 23.4

കോയംകുളം 19

മോകരലിക്കര 16.2

കചർത്തല 21

മറകോമ്പ് 32.4

 രിപ്പോട് 6.8

റചങ്ങന്നൂർ 24

മലപ്പുെം

         ചുരപ്പ ്         

(Red) X H

രാലകാട്

തൃശൂർ
     ഓെേ്      

(Orange)
ISOL.H to VH

     ഓെേ്      

(Orange)
ISOL.H to VH

എെണാേുളം

     ഓെേ്      

(Orange) ISOL.H to VH

ആലപ്പുഴ
മഞ്ഞ 

(Yellow)
ISOL.H



CPCRI NA

കകോട്ടയം 14.8

വരക്കം 16

കുമരകം 20.4

കകോഴ 18.4

കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി 10.8

േീരുകമട് 78

റതോടുേുഴ 41.3

മൂന്നോർ 78.5

ഇടുക്കി 74.6

വമലോടുംേോെ 77

കകോന്നി 20

കുരുടമണ്ണിൽ 22.2

റകോല്ലം 11

ആരയകോര് 11

േുനലൂർ 15

തിരുരനന്തേുരം സിറ്റി 23.7

തിരുരനന്തേുരം 

രിമോനത്തോരളം
29.5

റനടുമങ്ങോട് 78.8

റനയ്യോറ്റിൻകര 38

രർക്കല 16

Rainfall intensity

2.5 - 15.5 mm

15.6 - 64.4 mm

64.5 - 115.5 mm

115.6 - 204.4 mm

>204.5 mm

Light (L)

Moderate (M)

Heavy (H)

Very Heavy (VH)

Extremely Heavy (XH)

ആലപ്പുഴ
മഞ്ഞ 

(Yellow)
ISOL.H

കോട്ടയം

ഇടുകി

          ചുരപ്പ ്         

(Red) X H

     ഓെേ്      

(Orange) ISOL.H to VH

ന്ദ്രസിദ്ധീേരികുന്ന സമയവും തീയതിയും -4 PM  21/09/2020

രത്തനംതിട്ട
മഞ്ഞ 

(Yellow)
ISOL.H

റോല്ലം

തിരുവനന്തരു

രം

മഞ്ഞ 

(Yellow)
ISOL.H

മഞ്ഞ 

(Yellow)
ISOL.H


