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A BRIEF REPORT ON RAINFALL STATISTICS OVER TRIPURA DURING JULY 2020 

ত্রিপরুায় জলুাই 2020 এ বৃত্রিপাতের পত্ররসংখ্যা সম্পতকে  এক সংত্রিপ্ত ত্ররতপার্ে  

o Rainfall during July 2020 remained normal over Tripura. 

o Quantitatively, the total rainfall of 350.7 mm was observed in the state during July this year, 

against the normal value of 402.8 mm (Departure -13%).  

o Station wise, the highest rainfall was recorded at Belonia in South Tripura district (502.4 mm) and 

the lowest was recorded at Kanchanpur in North Tripura district (248.9 mm). 

o The highest 24 hours’ rainfall was recorded at Lembuchera (133.1 mm on 22nd July 2020). 

o Seasonal rainfall in Tripura during first half of the current monsoon season (June & July 2020) is 

5% less than normal. 

o The state capital, Agartala received 274.4 mm of rainfall during July 2020 (Departure -26%). 

বাাংলা সাংস্করণ 

o ২০২০ সালের জেুাই মালস ত্রিপুরায় বৃত্রিপাত স্বাভাত্রবক ত্রিে। 

o পত্ররমাণগতভালব, এই বির জেুাই মালস রালজে ৩৫০.৭ ত্রমত্রম বৃত্রিপাত হলয়লি, যার স্বাভাত্রবক পত্ররমান হে 

৪০২.৮ ত্রমত্রম (োরেম্য -১৩%) । 

o স্টেশন অনুযায়়ী, সববাত্রিক বৃত্রিপাত স্টরকর্ব  করা হলয়লি ত্রবতলাত্রিয়া, দত্রিণ ত্রিপরুা জজলা (৫০২.৪ ত্রম্ত্রম্) এবং 

সববত্রনম্ন স্টরকর্ব  করা হলয়লি কাঞ্চিপতুর, উত্তর ত্রিপরুা জজলা (২৪৮.৯ ত্রম্ত্রম্)। 

o সববাত্রিক ‘২৪ ঘন্টার বৃত্রিপাত’ স্টরকর্ব  করা হলয়লি স্টেমু্বলিরালত (২২ জেুাই ২০২০ ১৩৩.১ ত্রমত্রম) । 

o চেত্রত বর্বা ঋতুর প্রথমালিব (অথবাত জনু ও জেুাই) ত্রিপুরায় স্বাভাত্রবক স্টথলক ৫% কম বৃত্রি হলয়লি  । 

o রালজের রাজিান়ী আগরতোয় জেুাই-২০২০ মালস ২৭৪.৪ ত্রমত্রম বৃত্রিপাত হলয়লি (োরেম্য -২৬%)। 

 

 

** Rainfall in the range of -19% to +19% of the long period average value, is considered in the normal category. 
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