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ಾ'ೇ, %ಾರ'ಾಡ ಮತು, -ೆಳ.ಾ /0ೆ1ಗಳ 2ೇಕ3ಾ 50 ಂದ 60 ರಷು8
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ಮೆಯ >ಾ ಯ ಮೂಲ:
http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm
http://www.accuweather.com/en/in/india-weather
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'ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾನ, ಾಗು!" - ಸಲಾ ತಂಡ:
3ಾ. Dೆ . ಆl . Dಾ=ಂ! , 3ಾ. ಎ . ಎp . ಪ=Dಾq , 3ಾ. ಸಂ%ಾ Dಾ=ಂ! , 3ಾ. f . Cೕಂ.ಾ , 3ಾ. f . -ೆ1ೕr , 3ಾ .
ಸುಮY -ಾಲ ಂs, 3ಾ. ಆl. ?. ನtಂಧುeೆ, 3ಾ. ಎಂ.. 'ೇಣು.ೋeಾಲY , 3ಾ. ಎ. ಇNಾ-ೆ0ಾ1 , 3ಾ. ಎಂ.
ಸ-ೇq, 3ಾ. 2ೆ1ೕq ನಗ= ೆ,

3ಾ.  ಕುಾl , 3ಾ. ಅನು ಾ%ಾ ನರಲ, 3ಾ. Bೕಪv ನಗ=0ೇ, w=ೕಮ!

ಸಂAೕaಾ ಮತು, w=ೕಮ! ಸxೇತ.

'ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾನದ ‘ಹ ೆೆಾ
3ಾ. ಎp. ?. ಸಂaೋy ಮತು, 3ಾ. (w=ೕಮ!) ಸaಾ ಸಂaೋy
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