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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 ୨୧ ତାରିଖ  ବେଳକୁ ଦକି୍ଷଣ-ପଶି୍ଚମ ବମୌସମୁୀ ୋୟୁ ଅଗ୍ରସର ବ ାଇ ଦକି୍ଷଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏେଂ ସଂଲଗ୍ନ 

ଦକି୍ଷଣ ପେୂବ େବଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ପ ଚଁିୋ ସ ିତ, ଏ ି ଅଞ୍ଚଳବର ଦକି୍ଷଣ-ପଶି୍ଚମଦଗିରୁ ୋୟୁ ସକ୍ରିୟ ବ ୋ ସ  

ଶକି୍ତଶାଳୀ ବ ୋର ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି | ବମୌସମୁୀ ୋୟୁ ର ଉପସି୍ତତି, ଉପବ ାଗୀ ୋୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏେଂ ସାମଦୁ୍ରିକ ସି୍ତତ ି

ବ ପରିକି ସଂକଳନ ପାଇ ଁଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, ସମଦୁ୍ର ପଷୃ୍ ଠର ତାପମାତ୍ରା, ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପବର ସି୍ଥର ବମଘ 

ଏେଂ େବଗାପସାଗରର ପେୂବ ଏେଂ ଦକି୍ଷଣ ପେୂବ ଉପକୂଳେର୍ତ୍ବୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପବର ପାଗ ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସକ୍ରିୟ ବ ୋ 

ର ସମ୍ଭାେନା ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି | 

 

      କତଣ ୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବକଗାପସାଗରର ପବୂବ -କକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବକଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକର ୨୨ ତାରିଖ କବଳକୁ  ଏକ ଲଘଚୁାପ କେତ୍ର ସଷିୃ୍ଟ କହବାର ସମ୍ଭାବନା 

ରହିଛ ି | ପରବତ୍ତବୀ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟକର ଏହା ଧୀକର ଧୀକର ଘନୀଭୂତ କହାଇ ସାମଦୁ୍ରକି ଝଡ ବା 

ବାତୟା କର ପରିଣତ କହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି | ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ ଦଗିକର ଗତ ି କରି  

ପଶି୍ଚମବଗ - ଓଡିଶା ଉପକୂଳକର ୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକର ପହଞ୍ଚବିା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି | 
 

ବଷବାଜନତି କଚତାବନୀ: 

      ୨୫ ତାରିଖ ରାତି ଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଅଧକିାଂଶ ସ୍ଥାନବର   ାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର େର୍ବା ବ ୋ ସ   

ବଗାଟିଏ    ରୁ ଦୁଇଟି  ସ୍ଥାନବର ପ୍ରେଳ େର୍ବା ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି ଏେଂ ପରେର୍ତ୍ବୀ ସମୟବର େର୍ବାର ତୀବ୍ରତା େୃଦି୍ଧ ସ ିତ 

େିସ୍ତାରର େୃଦି୍ଧ ବ ୋର ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି | 

ପବନଜନତି କଚତାବନୀ: 

        ୨୩ ତାରିଖବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏେଂ ସଂଲଗ୍ନ  ପେୂବ-ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ େବଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ପେନ  ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 

୪୫ ରୁ ୫୫  କିବଲାମିଟର ତଥା ଝଟକା ପେନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି  ୬୫ କିବଲାମିଟର ବେଗବର ର ିୋର ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି  | 

୨୩ ତାରିଖ ଏେଂ ପରେତବୀ ସମୟବର ପେନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିବଲାମିଟର ତଥା ଝଟକା ପେନ ଘଣ୍ଟା 

ପ୍ରତି ୭୦ କିବଲାମିଟର ପ ବୟନ୍ତ େୃଦି୍ଧ ବ ୋର ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି ଏେଂ ୨୪ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟବର  ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

େବଗାପସାଗର, ଉର୍ତ୍ର େବଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ତଥା ଓଡିଶା-ପଶି୍ଚମେଗ-େଗଳା ବଦଶ ଉପକୂଳବର ପେନ 

ଆ ୁରି ଶକି୍ତଶାଳୀ ବ ୋର ସମ୍ଭାେନା ର ିଛି  | 

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜାରିକହାଇଥବିା କଚତାବନୀ:  

       ମତ୍ସ୍ୟଜୀେୀମାନଙୁ୍କ ୨୩ ରୁ ୨୫  ତାରିଖ  ପ ବୟନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ େବଗାପସାଗରର ଗଭୀର ସମଦୁ୍ର ଅଞ୍ଚଳବର ଏେଂ ଉର୍ତ୍ର 

େବଗାପସାଗର ତଥା ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟକୁ  ୨୫ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ  ପ ବୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନକରିୋକୁ ପରାମଶବ ଦିଆ ାଇଛି। 
 

ଗଭୀର ସମଦୁ୍ରକର ଥବିା  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ, ୨୩ ତାରିଖ   ସଦୁ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ କେରିବାକୁ ପରାମଶବ 

ଦଆିଯାଇଛ।ି 


