
வட ழக்  ப வ மைழ- அ க்ைக 

உலகளா ய வானிைல அம்சங்கள்: 

அக்ேடாபர ்மற் ம் நவம்பர ்மாதங்களில் MJO  (MADDEN-
JULIAN-OSCILLATION) ெதன் ழக்  ஆ யா ப களில் 

நிைலெகாண் ந்த . ச ப  மாத தி   ெதன் ழக்  

ஆ யா ப களில் இ ந்  ழக்  ேநாக்  நகரந்்  ேமற்  
ப க் ெப ங்கடல் ப ல் நிைலெகாண் ந்த .  

அக்ேடாபர ்மற் ம் நவம்பர ்மாதங்களில் ENSO (EL-NINO-
SOUTHERN OSCILLATION) ந  நிைல ல் (Neutral phase) இ ந்த . 

ச ப  மாத தி   La-Nina நிைலய  இ த . 

 அக்ேடாபர ் மாதத் ல் IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE) 
எ ரம்ைறயாக ம், நவம்பர,் சம்பர ் மாதங்களில் ந  
நிைல ம் மாதங்களில் இ ந்த . 

த ழகம் மற் ம் அதைன ஒட் ய கடல் 
ப களில் நில ய வானிைல அம்சங்கள்: 

 

அக்ேடாபர் 2021: 

காற்ற த்த தாழ்  ப , வளிமண்டல ழற்  மற் ம் 
ெவப்பசச்லனம் காரணமாக த ழகத் ல் பரவலாக தமான 
மைழ ம், ஒ ல இடங்களில் கன தல் க கன மைழ ம் 
மற் ம் ஓரி  இடங்களில் அ  கன மைழ ம் ப வான    

பாபநாசத் ல்  ( ெநல்ேவ  மாவடட்ம்)  அ  கன 
மைழயாக 27 cm ப வா ய .    

தமிழக  ம  ைவய  பதிவான மைழ அள  228.6 

mm, இய பான மைழ அள  177.6 mm. இ  இய ைபவ ட 29 

சதவத  அதிக .  



தமிழக தி  பதிவான மைழ அள  228.0 mm, இய பான 

மைழ அள  177.2 mm. இ  இய ைபவ ட 29 சதவத  அதிக .  

ைவய  பதிவான மைழ அள  366.2 mm, இய பான 

மைழ அள  255.8 mm இ  இய ைபவ ட 43 சதவத  அதிக . 

மாவட்ட வாரியான அ கபட்ச சராசரி மைழ அளவாக 347.9 
ல் ட்டர் மைழ ேகாயம் த் ர் மாவட்டத் ல் ப வா ய , 
ைறந்த பட்ச மைழ அளவாக 111.1 ல் டட்ர் மைழ ப்பத் ர் 

மாவட்டத் ல் ப வா ய  

நவம்பர் 2021: 

காற்ற த்த தாழ்  மண்டலங்கள், காற்ற த்த தாழ்  
ப கள், வளி மண்டல ழற் கள் காரணமாக த ழகத் ல் 
பரவலாக தமான மைழ ம், ஒ ல இடங்களில் கன தல் க 
கன மைழ ம் மற் ம் ஓரி  இடங்களில் அ  கன மைழ ம் 
ப வான . 

நாகப்பட் னம், ப் ண்  (நாகப்பட் னம் மாவட்டம்) 
மற் ம் காயல்பட் னம் ( த் க்  மாவட்டம்) ஆ ய இடங்களில் 
அ  கன மைழயாக 31 cm ப வா ய     

தமிழக  ம  ைவய  பதிவான மைழ அள  452.2 

mm, இய பான மைழ அள  179.5 mm. இ  இய ைபவ ட 137 

சதவத  அதிக .  

தமிழக தி  பதிவான மைழ அள  423.1 mm, இய பான 

மைழ அள  178.8 mm. இ  இய ைபவ ட 137 சதவத  அதிக .  

ைவய  பதிவான மைழ அள  1042.6 mm, இய பான 

மைழ அள  401.4 mm இ  இய ைபவ ட 160 சதவத  அதிக . 

மாவட்ட வாரியான அ கபட்ச சராசரி மைழ அளவாக 935.0 
ல் ட்டர் மைழ ெசன்ைன மாவட்டத் ல் ப வா ய , ைறந்த 

பட்ச மைழ அளவாக 186.4 ல் ட்டர் மைழ ஈேரா  மாவட்டத் ல் 
ப வா ய . 

சம்பர் 2021: 



வளி மண்டல ழற் கள் காரணமாக த ழகத் ல் பரவலாக 
தமான மைழ ம், ஒ ல இடங்களில் கன தல் க கன 

மைழ ம் மற் ம் ஓரி  இடங்களில் அ  கன மைழ ம் 
ப வான . 

ச ப  மாதத் ல் ப வான அ க பட்ச மைழ அள  

(ெசன் ட்டர்):  

DGP அ வலகம் (ெசன்ைன மாவட்டம்) 24 cm. 

ச ப  மாதம் த ழகம் மற் ம் ைவ ல் 
ப வான சராசரி மைழ அள  60.4 mm.  இயல்பான 
மைழ அள  92.6 mm (monthly mean). இ  இயல்ைப ட 
35 சத தம் ைற .  

ச ப  மாதம் த ழகத் ல் ப வான சராசரி 
மைழ அள  60.4 mm.  இயல்பான மைழ அள  92.0 mm 
(monthly mean). இ  இயல்ைப ட 34 சத தம் ைற .  

ச ப  மாதம் ைவ ல் ப வான சராசரி 
மைழ அள  72.0 mm, இயல்பான மைழ அள  241.4 
mm (monthly mean). இ  இயல்ைப ட 70 சத தம் 

ைற . 

மாவட்ட வாரியான அ கபட்ச சராசரி மைழ 
அளவாக 210.2 ல் ட்டர் மைழ ெசன்ைன 
மாவட்டத் ல் ப வா ய , ைறந்த பட்ச மைழ 
அளவாக 19.1 ல் ட்டர் மைழ ஷ்ண ரி 
மாவட்டத் ல் ப வா ய  

  



 

மாவடட்ம் ப வான 
மைழ 
( . ) 

இயல்  
மைழ 
( . ) 

ேவ பா  (%) 

அரிய ர ் 933.0 578.3 61 
ெசங்கல்பட்  1238.4 702.6 76 
ெசன்ைன 1360.4 784.0 74 
ேகாயம் த் ர ் 678.6 343.8 97 
கட ர் 1184.7 704.6 68 
தர்ம ரி 476.8 327.6 46 

ண் க்கல் 588.6 470.2 25 
ஈேரா  521.9 308.4 69 
கள்ளக் ச்  818.2 471.4 74 
காஞ் ரம் 995.2 591.4 68 
கன்னியா மரி 1076.8 523.9 106 
காைரக்கால் 1491.7 1032.5 44 
க ர ் 496.7 309.7 60 

ஷ்ண ரி 442.0 289.8 53 
ம ைர 484.6 418.8 16 
ம லா ைற 1155.8 886.0 30 
நாகப்பட் னம் 1219.3 987.4 23 
நாமக்கல் 531.6 293.2 81 
நீல ரி 635.0 477.2 33 
ெபரம்ப ர ் 850.7 467.7 82 

சே்சரி 1491.4 882.0 69 
க்ேகாட்ைட 629.3 410.5 53 

ராமநாத ரம் 593.2 523.1 13 
ராணிப்ேபட்ைட 788.2 423.4 86 
ேசலம் 481.4 359.0 34 

வகங்ைக 661.1 423.7 56 
தஞ்சா ர ் 717.9 448.6 60 
ேதனி 867.3 593.7 46 
ெதன்கா  596.1 363.9 64 

ெநல்ேவ  841.2 491.4 71 
ப்பத் ர ் 576.2 268.5 115 
ப் ர ் 480.9 318.4 51 
வள் ர ் 1058.2 639.1 66 
வண்ணாமைல 837.6 460.0 82 
வா ர ் 1030.0 742.1 39 

த் க்  592.4 427.7 39 
ச் ராப்பள்ளி 668.0 394.2 69 

ேவ ர ் 626.2 389.8 61 



ப் ரம் 1211.4 554.3 119 
நகர ் 525.2 395.2 33 

த ழகம் 711.6 
 

448.0 
 

59 
 

த ழகம், ைவ 
மற் ம் காைரக்கால் 

714.3 
 

449.7 
 

59 
 

 

வடகிழ  ப வமைழ கால தி  த ழகம் மற் ம் 
ைவ ல் ப வான சராசரி மைழ அள  714.3 mm.  

இயல்பான மைழ அள  449.7 mm (monthly mean). இ  
இயல்ைப ட 59 சத தம் அ கம்.  

த ழகத் ல் ப வான சராசரி மைழ அள  711.6 
mm.  இயல்பான மைழ அள  448.0 mm (monthly mean). 
இ  இயல்ைப ட 59 சத தம் அ கம்.  

ைவ ல் ப வான சராசரி மைழ அள  1491.4 
mm, இயல்பான மைழ அள  882.0 mm (monthly mean). 
இ  இயல்ைப ட 69 சத தம் அ கம். 

வட ழக்  ப வ மைழ காலத் ல் மாவட்ட 
வாரியான அ கபட்ச சராசரி மைழ அளவாக 1360.4 

ல் ட்டர ் (Seasonal mean) மைழ ெசன்ைன 
மாவட்டத் ல் ப வா ய , ைறந்த பட்ச மைழ 
அளவாக 442.0 ல் டட்ர் மைழ ஷ்ண ரி 
மாவட்டத் ல் ப வா ய  

 

 

 

 

 

 

 



01.10.2021 TO 31.12.2021 

 

 

 

நா. யரசன், 
அ யலாளர்  

வானிைல ஆய்  ைமயம்  
ெசன்ைன 


