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                     କେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ                                                                           

                 ତାରିଖ: ୨୦.୦୫.୨୧  

                                           ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୨.୦୦ ଘଟିକା 

                                                                                                                                      

ବଷିୟ: ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପବୂବ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକର ମଇ ମାସ ୨୨ ତାରିଖ 

କବଳକ ୁଲଘଚୁାପ କେତ୍ର ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଘନୀଭୂତ କହାଇ ବାତୟାର ପରିଣତ କହବା ସମ୍ଭାବନା | 
 

 

ମଇ ମାସ ଦନିାଙ୍କ ୨୨ ତାରିଖ କବଳକୁ  ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ 

ବକଗାପସାଗରର ପବୂବ -କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକର ୨୨ ଏକ ଲଘଚୁାପ କେତ୍ର ସଷିୃ୍ଟ 

କହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି| ଏହି ଲଘଚୁାପ ଧୀକର ଧୀକର ଘନୀଭୂତ କହାଇ ୨୪ ତାରିଖ କବଳକୁ  

ସାମଦୁ୍ରକି ଝଡ ବା ବାତୟା କର ପରିଣତ କହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି| ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ ଦଗିକର 

ଗତ ିକରି  ପଶି୍ଚମବଗ - ଓଡିଶା ଉପକୂଳକର ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ  ସମୟକର ପହଞ୍ଚବିା ସମ୍ଭାବନା 

ରହିଛ ି | 
 

ବଷବାଜନତି କଚତାବନୀ: 

      ୨୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଅଧକିାାଂଶ ସ୍ଥାନରର  ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହବା ସହ  ର ାଟିଏ    

ରୁ ଦୁଇଟି  ସ୍ଥାନରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବାଂ ପରବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରର ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦି୍ଧ ସହିତ ବିସ୍ତାରର 

ବୃଦି୍ଧ ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | 

ପବନଜନତି କଚତାବନୀ: 

        ୨୩ ତାରିଖରବଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସା ର ଏବାଂ ସାଂଲଗ୍ନ  ପବୂଷ-ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଗାପସା ର ଅଞ୍ଚଳରର ପବନ  ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 

ଝଡ-ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରବ  ୪୫ ରୁ ୫୫ କିମି ଏବାଂ ଝଟକା  ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୫ କିମି  ରବ ରର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା 

ରହିଛି  | ୨୩ ତାରିଖ ସମୟରର ଏହି ପବନର ରବ  ବୃଦି୍ଧ ପାଇ  ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଏବାଂ ଝଟକା ପବନ 

ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିମି  ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ଏବାଂ ୨୪ ତାରିଖ ରୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଗାପସା ରର ଅଧକିାାଂଶ 

ସ୍ଥାନରର ଏହି ପବନ ଘନୁଷାୟ ମାନ ରହବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରବ  ୬୫ ରୁ ୭୫ କିମି ଏବାଂ ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୫ 

କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି  ଏବାଂ ଧୀରର ଧୀରର ୨୫ ତାରିଖ ରବଳକୁ ଏହି ପବ ଆହୁରି ଶକି୍ତଶାଳୀ ରହବାର 

ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି  | 

        

      ୨୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କବଳକ ୁଓଡିଶା-ପଶି୍ଚମ ବଗ ଉପକୂଳ ତଥା ଉତ୍ତର ବକଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକର ଝଡ-ପବନ 

ଘଣ୍ଟା େତ ିକବଗ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଏବଂ ଝଟକା  ଘଣ୍ଟା େତ ି୬୦ କିମି ରହବି ସହତି ୨୬ ତାରିଖ କବଳକୁ ଆହୁରି 

ଶକି୍ତଶାଳୀ କହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜାରିକହାଇଥବିା କଚତାବନୀ:  

       ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ୨୩ ରୁ ୨୫  ତାରିଖ  ପର୍ଯଷୟନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଗାପସା ରର  ଭୀର ସମଦୁ୍ର ଅଞ୍ଚଳରର ଏବାଂ ଉର୍ତ୍ର 

ବରଗାପସା ର ତଥା ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟକୁ  ୨୪ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ  ପର୍ଯଷୟନ୍ତ ପ୍ରରବଶ ନକରିବାକୁ ପରାମଶଷ ଦିଆର୍ଯାଇଛି। 
 

ଗଭୀର ସମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟକୁ  ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥବିା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ, ୨୩ ତାରିଖ   ସଦୁ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ 

କେରିବାକୁ ପରାମଶବ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
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ସମ୍ଭାବୟ ବାତୟା ସହ ଜଡିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାରିକହାଇଥବିା କଚତାବନୀ, ସମଦୁ୍ରର ସି୍ତତ ି, 

ଏବଂ ପବନ ଜନିତ କଚତାବନୀ 


