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രത഻വഺര കഺലഺവസ്ഥ അവലലഺകനം
(WEEKLY WEATHER BULLETIN FOR CENTRAL KERALA)
(Based on AWS Data, Radar & Satellite Images, and Forecasts from National Agencies)
I. ഈ ആഴ്ചയ഻ലല രത഼ക്ഷ഻ത കഺലഺവസ്ഥ (സംക്ഷ഻പ്ത രാരം)-(14-19 ഡിസം. 2015)

(Brief Overview of Weather for the Current Week: 14 Dec- 19 Dec, 2015)*
 കേരള

തീരത്ത഻നടഽത്ത്

അറബ഻ക്കടല഻ലഽള്ള

നൿാനമർദ്ദത്ത഻ന്ലറ

സവഺധ഼നത്ത഻ൽ ലകരളത്ത഻ന്ലറ ലതക്ക് -മദ്ധ്ൿ ലമഖലകള഻ൽ ച഻ല സ്ഥലങ്ങള഻ൽ
അടഽത്ത 2-3 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
മില്ലിമ഼റ്റർ).

അതിനടുത്ത

ഇട഻മഽഴക്കലത്തഺട് കാട഻യ മഴക്ക് സഺദ്ധ്ൿത (<5
ദിവസങ്ങളിൽ

അന്തരീക്ഷം

ഭാഗിേമായി

കമഘാവൃതമായിരിക്ും.
 Under the influence of the low pressure in the Arabian Sea near Kerala Coast, low-intensity
thundershower (less than 5 millimeter) is expected at isolated places over Kerala (especially, southern
and central region) within the next 2-3 days. Sky is expected to be partly cloudy afterwards.
(*വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ രണ്ട് പേജുകൾ കാണുക)
(For detailed overview, please see the last two pages)

II.

കഴ഻ഞ്ഞ ആഴ്ചയ഻ലല കഺലഺവസ്ഥ (ഒരഽ തഺരതമൿം)
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(Meteorological Parameters observed at CUSAT during the Previous Week: 07 Dec-13 Dec, 2015)
സംക്ഷ഻പ്ത രാരം (Key Features during the last week: A comparison with Observation)
(Due to technical problem, the comparison could not be provided below.)

അന്തര഼ക്ഷഺവസ്ഥ മഺനകം

രത഼ക്ഷ഻ച്ചത്*

ലഭ഻ച്ചത്*

(Meteorological Parameter)

(Expected*)

(Observed*)



താേനില

 ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത



കാറ്റിന്ത്തറ പവഗത

 മഴ

കൂടുതൽ (Maximum): 33°C

കൂടുതൽ: --Technical Error

കുറവ് (Minimum): 23 °C

കുറവ്: --

കൂടുതൽ (Max): 92%

കൂടുതൽ (Max): --

കുറവ് (Min): 50%

കുറവ് (Min): --

േരിധി (Max Range): 2-3 m/s

കൂടുതൽ (Max): --

കൂടുതൽ (Max): <1 cm/24 hr

കൂടുതൽ (Max): --

(* Observed at CUSAT Observatory)
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III.

ഉരഗഹച഻ത അവലലഺകനം (Kalpana Satellite Image and Current Synoptic Features)

Figure 1: Kalpana Satellite Image showing the large-scale weather features over India. The low pressure system
over Arabian Sea (near Kerala coast) is marked in red circle.

ന഻ലവ഻ലഽള്ള സംക്ഷ഻പ്ത അന്തര഼ക്ഷഺവസ്ഥ (Current Synoptic Features)
 കേരള തീരത്ത഻നടഽത്ത്

അറബ഻ക്കടല഻ൽ

നൿാനമർദ്ദo

സ്ഥ഻ത഻

ലചയ്യുന്നത഻നഺൽ

ഇട഻മഴ ലമഘങ്ങൾ രാരം ലകഺണ്ട഻ട്ടുണ്ട്.

 Convective clouds associated with low pressure area in Arabian Sea near Kerala coast, and moderate
rainfall and wind in the adjoining areas.
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IV. ഈ ആഴ്ചയ഻ലല വ഻ശദമഺയ രത഼ക്ഷ഻ത കഺലഺവസ്ഥ*
(Overview of Weather for the Current Week: 14 Dec-19 Dec, 2015)*
കഽറഞ്ഞ

തഺരന഻ല:

24

°C,

കാട഻യ

തഺരന഻ല:

32°C

കഺറ്റ഻നഽ

സഺദ്ധ്ൿത

(1-2

(മധൿലകരളത്ത഻ൽ).

ലതക്ക്-ക഻ഴക്ക്/വടക്ക്-ക഻ഴക്ക്
മ഼റ്റർ/ലസക്കൻറ്).

കേരള

തീരത്ത഻നടഽത്ത്

അറബ഻ക്കടല഻ലഽള്ള

നൿാനമർദ്ദത്ത഻ന്ലറ സവഺധ഼നത്ത഻ൽ ലകരളത്ത഻ന്ലറ ലതക്ക് മദ്ധ്ൿ

ലമഖലകള഻ൽ

ദ഻വസങ്ങള഻ൽ

ച഻ല

സ്ഥലങ്ങള഻ൽ

അടഽത്ത

2-3

ഇട഻മഽഴക്കലത്തഺട് കാട഻യ മഴക്ക് സഺദ്ധ്ൿത

(<5 മില്ലിമ഼റ്റർ). അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷം
ഭാഗിേമായി കമഘാവൃതമായിരിക്ും.
(* വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ചിദ്തം 3-4 കാണുക. For detailed information, please refer to Fig. 3 & 4)

 Maximum and minimum temperatures is expected to be around 24°C and 32° C, respectively for
Central Kerala.
 The sky will be partly cloudy with surface level winds mostly from north-east/south-east direction (1-2
m/s).
 Under the influence of the low pressure in the Arabian Sea near Kerala Coast, low-intensity
thundershower (less than 5 millimeter) is expected at isolated places over Kerala (especially, southern
and central region) within the next 2-3 days. Sky is expected to be partly cloudy afterwards.
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Figure (2)
അടഽത്ത

മാന്നഽ

ദ഻വസലത്തക്കഽള്ള
കഺറ്റ഻ന്ലറ
ലവഗതയഽം ദ഻ശയഽം

(Wind forecast at
925 hPa level for
the next three
days).

Figure (4)
അടഽത്ത

മാന്നഽ

ദ഻വസലത്തക്കഽള്ള
മഴയഽലട

അളവഽം

വ഻തരണവഽം

(Rainfall forecast
valid for the next
three days).
(Website:
http://www.imd.g
ov.in/section/nha
c/dynamic/nwp/7
2hwrfdrain.htm)
*[NB: This bulletin is issued on experimental basis for research purpose. The accuracy can be expected
to be higher for the coming 2-3 days. We duly acknowledge the data and images gathered from the
India Meteorological Department (IMD - http://www.imd.gov.in/), National Centre for Medium Range
Weather Forecast (NCMRWF, New Delhi), Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM, Pune) in
deducing the weather information for Kerala in general, and Kochi in particular.]
Contact Deatils: mgatmos@gmail.com; Cell: +91-9497644055.
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