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                     କେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ                                                                           

                 ତାରିଖ: ୨୩.୦୫.୨୧  

                                        ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଘଟିକା ୧୫ ମିନଟି 

ବଷିୟ: ପବୂବ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକର ଅବପାତ (ଓଡିଶା-ପଶି୍ଚମବଗ ଉପକୂଳ ପାଇ ଁ ୋକ-ବାତୟା 

ତଦାରଖ ) 
   

 ଆଜ ି ଦିନ ୧୧.୩୦ ସମୟର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ  ଛବ ିଏବଂ ସାମଦିୁ୍ରକ ବୁଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାଇଥବିା ପର୍ଯୟ୍ପ୍ରବକ୍ଷଣ  ରୁ  

ମିଳିଥବିା ସଚୂନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଗତକାଲି ର ଲଘଚୁାପ ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର ର୍ଯାହା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟପ୍ରର ଘନୀଭୂତ ପ୍ରହାଇ ସଦୃୁଶ୍ୟ ଲଘଚୁାପ 

ପ୍ରକ୍ଷତ୍ରପ୍ରର ପରିଣତ ପ୍ରହାଇ  ପବୂ ୍ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବପ୍ରଗାପସାଗରପ୍ରର  ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପ୍ରହାଇଥଲିା ତାହା ଆଜ ିଘନୀଭୂତ ପ୍ରହାଇ ପ୍ରସହ ି

ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ଅବପାତପ୍ରର ପରିଣତ ପ୍ରହାଇଛି, ର୍ଯାହା ୧୬.୨ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ୍ ଏବଂ ୯୦.୨  ଡିଗ୍ରୀ ପବୂ ୍ଦ୍ରାଘିମା ପାଖାପାଖ ିପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ 

ଅଛି | ଏହା ପ୍ରପାଟ ପ୍ରଲ େୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପଞୁ୍ଜ) ଠାରୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ ଦିଗପ୍ରର ୋୟ ୫୬୦ କିପ୍ରଲାମିଟର, ପାରାଦୀପ 

ଠାରୁ ପବୂ-୍ଦକି୍ଷଣ-ପବୂ ୍ଦିଗପ୍ରର  ୫୯୦  କିପ୍ରଲାମିଟର, ବାପ୍ରଲଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ-ଦକି୍ଷଣ ପବୂ ୍ଦିଗପ୍ରର ୬୯୦ କିପ୍ରଲାମିଟର ଏବଂ ଦିଗା 

(ପଶି୍ଚମବଗ) ଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ-ଦକି୍ଷଣ ପବୂ ୍ଦିଗପ୍ରର ୬୭୦ କିପ୍ରଲାମିଟର ଦୂରପ୍ରର ରହଛିି | ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶି୍ଚମ ଦିଗପ୍ରର ଗତି 

କରି, ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟପ୍ରର ଶ୍କି୍ତଶ୍ାଳୀ ପ୍ରହାଇ ଏକ ସାମଦିୁ୍ରକ ଝଡ ବା ବାତୟା ପ୍ରର ପରିଣତ ପ୍ରହବା ସହ ପରବତୀ୍ ୨୪ଘଣ୍ଟାପ୍ରର 

ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ପ୍ରହାଇ ଅତି ତୀବ୍ର ବାତୟା ପ୍ରର ପରିଣତ ପ୍ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି | ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶି୍ଚମ ଦିଗପ୍ରର ଗତି 

କରିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରହାଇ ଏବଂ ୨୬ ତରିକା ସକାଳ ସମୟପ୍ରର ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ ବପ୍ରଗାପସାଗର ର ପଶି୍ଚମବଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର 

ଓଡିଶ୍ା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖ ିପହଚିଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି |ଏହା ଅତି ତୀବ୍ର ବାତୟା ଭାପ୍ରବ ୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଦୁ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓଡିଶ୍ା -

ପଶି୍ଚମବଗ ଉପକୂଳକ ୁପାରାଦୀପ ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପଞୁ୍ଜ ମଧ୍ୟପ୍ରର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି |  

 

ତାରିଖ /ସମୟ ଅବସି୍ଥତ(ିଉତ୍ତର ଅକ୍ାାଂଶ 

/ପବୂବ ଦ୍ରାଘିମା) 

ସବବାଧକି ପବନ 

(ଘଣ୍ଟା େତ ିକବଗ କିମି କର) 

ବାତୟାର େକାରକଭଦ 

୨୩.୦୫.୨୧/ 

ଦିନ ୧୧.୩୦  

୧୬.୧/୯୦.୨ ୪୫ ରୁ ୫୫ ସବା୍ଧକି ୬୫  ଅବପାତ 

୨୩.୦୫.୨୧/ 

ରାତି୍ର ୧୧.୩୦ 

୧୬.୬/୮୯.୮ ୫୫ ରୁ ୬୫ ସବା୍ଧକି ୭୫  ଗଭୀର-ଅବପାତ 

୨୪.୦୫.୨୧/ 

ଦିନ ୧୧.୩୦ 

୧୭.୩/୮୯.୬ ୭୦ ରୁ ୮୦ ସବା୍ଧକି ୯୦  ବାତୟା 

 ୨୪.୦୫.୨୧/ 

ରାତି୍ର ୧୧.୩୦ 

୧୭.୬/୮୯.୩ ୯୦ ରୁ ୧୦୦ ସବା୍ଧକି ୧୧୦ ତୀବ୍ର ବାତୟା 

୨୫.୦୫.୨୧/ 

ଦିନ ୧୧.୩୦ 

୧୮.୨/୮୮.୭ ୧୨୦ ରୁ ୧୩୦ ସବା୍ଧକି ୧୪୫ ଅତି ତୀବ୍ର ବାତୟା 

୨୫.୦୫.୨୧/ରାତି୍ର 

୧୧.୩୦ 

୧୯.୭/୮୮.୧ ୧୪୫ ରୁ ୧୫୫ ସବା୍ଧକି ୧୭୦ ଅତି ତୀବ୍ର ବାତୟା 

୨୬.୦୫.୨୧/ 

ଦିନ ୧୧.୩୦ 

୨୧.୨/୮୭.୪ ୧୫୫ ରୁ ୧୬୫ ସବା୍ଧକି ୧୮୫ ଅତି ତୀବ୍ର ବାତୟା 

୨୬.୦୫.୨୧/ 

ରାତି୍ର ୧୧.୩୦ 

୨୨.୦/୮୬.୯ ୧୦୦ ରୁ ୧୧୦ ସବା୍ଧକି ୧୨୦ ତୀବ୍ର ବାତୟା 

୨୭.୦୫.୨୧/ 

ଦିନ ୧୧.୩୦ 

୨୩.୧/୮୬.୦ ୪୫ ରୁ ୫୫ ସବା୍ଧକି ୬୫ ଅବପାତ 
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ବଷବାଜନତି କେତାବନୀ: 

       

ଦନି ଆକଳନ େବଳ ବଷବାର କେତାବନୀ 

ତୃତୀୟ ଦନି 

(୨୫ ମଇ 

୨୦୨୧ ସକାଳ 

୦୮.୩୦ ରୁ   

୨୬ ମଇ 

୨୦୨୧ ସମୟ 

ସକାଳ 

୦୮.୩୦ 

ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ପ୍ରବୈଧ) 

ଓଡିଶ୍ାର ଉପକୂଳବତ୍ତୀ୍ ଜିଲ୍ଲାଗଡୁକିପ୍ରର ଅଧକିାଂଶ୍ 

ସ୍ଥାନ , ଉତ୍ତର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର 

ଅପ୍ରନକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶ୍ାର 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନପ୍ରର ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ 

ଧରଣର ବର୍ା୍ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି 

କୟକ ା ୱାର୍ଣ୍ଣାଂ(ଆଗାମୀ ସେୂନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ 

ରୁଅନ୍ତୁ) 

ବାକ ଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପରୁ, କକନ୍ଦ୍ରାପଡା, 

ଜଗତସିାଂହପରୁ, କଟକ, ପରୁୀ, କଖାର୍ଦ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପ୍ରର ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ 

ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନପ୍ରର େବଳରୁ ଅତ ି େବଳ ଏବାଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, 

ଗାଂଜାମ ଏବାଂ କେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକର  ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି 

ସ୍ଥାନପ୍ରର େବଳ ବଷବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି | 

େତୁଥବ ଦନି 

(୨୬ ମଇ 

୨୦୨୧ ସକାଳ 

୦୮.୩୦ ରୁ   

୨୭ ମଇ 

୨୦୨୧ ସମୟ 

ସକାଳ 

୦୮.୩୦ 

ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ପ୍ରବୈଧ) 

ଉତ୍ତର ଓଡିଶ୍ାର ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର ଅଧକିାଂଶ୍ ସ୍ଥାନ , 

ଦକି୍ଷଣ ଓଡିଶ୍ାର କିଛି ସ୍ଥାନପ୍ରର ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ 

ଧରଣର ବର୍ା୍ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି  

କରଡ ୱାର୍ଣ୍ଣାଂ(ପଦକକ୍ପ ନଅିନ୍ତୁ )  

ବାକ ଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପରୁ, କକନ୍ଦ୍ରାପଡା, 

ଜଗତସିାଂହପରୁ, କଟକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କକନୁ୍ଦଝର ଜିଲ୍ଲାକର 

କିଛି କିଛି  ସ୍ଥାନପ୍ରର େବଳରୁ ଅତ ିେବଳ ତଥା ମୟୁରଭଞ୍ଜ, 

ବାକ ଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବାଂ କକନ୍ଦ୍ରାପଡା   ଜିଲ୍ଲାପ୍ରର  ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ 

ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନପ୍ରର ଅତୟନ୍ତ େବଳ ବଷବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି  

କୟକ ା ୱାର୍ଣ୍ଣାଂ(ଆଗାମୀ ସେୂନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ 

ରୁଅନ୍ତୁ) 

କେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗଳୁ , କଦବଗଡ, କଖାର୍ଦ୍ବା ଏବାଂ  

ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରର ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନପ୍ରର େବଳ 

ବଷବର ସମ୍ଭାବନା | 

ପଞ୍ଚମ ଦନି 

(୨୭ ମଇ 

୨୦୨୧ ସକାଳ 

୦୮.୩୦ ରୁ   

୨୮ ମଇ 

୨୦୨୧ ସମୟ 

ସକାଳ 

୦୮.୩୦ 

ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ପ୍ରବୈଧ) 

ଉତ୍ତର ଓଡିଶ୍ାର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର 

ଅପ୍ରନକ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ଓଡିଶ୍ାର ଉପକୂଳବତ୍ତୀ୍ 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର କିଛି  ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର ଅପ୍ରନକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ଓଡିଶ୍ାର 

ଜିଲ୍ଲାଗଡୁିକପ୍ରର ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନପ୍ରର ହାଲୁକା 

ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ା୍ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି 

କୟକ ା ୱାର୍ଣ୍ଣାଂ(ଆଗାମୀ ସେୂନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ 

ରୁଅନ୍ତୁ) 

ସନୁ୍ଦରଗଡ, କଦବଗଡ ଏବାଂ କକନୁ୍ଦଝର ଜିଲ୍ଲାପ୍ରର 

ପ୍ରଗାଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନପ୍ରର େବଳ ବଷବର ସମ୍ଭାବନା 

ପବନଜନତି କେତାବନୀ: 

        ୨୨ ତାରିଖପ୍ରବଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର , ସଂଲଗ୍ନ  ପବୂ-୍ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବପ୍ରଗାପସାଗର ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ପବୂ ୍ବପ୍ରଗାପସାଗର 

ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ଝଡ ପବନ ଘଣ୍ଟା େତି ୪୫ ରୁ ୫୫ ସବା୍ଧକି ୬୫ କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | ଏହି ଝଡ-ପବନ  ୨୩ 

ତାରିଖ ରାତ୍ରି ପରଠାରୁ  ପବୂ ୍ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ବୃଦି୍ଧ ପ୍ରହାଇ ଘଣ୍ଟା େତି ୫୫ 

ରୁ ୬୫ କିମି ତଥା ଝଟକା ପବନ ୭୫ କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | ପରବତୀ୍ ସମୟପ୍ରର ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇ  ୨୪ 

ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ରୁ ପରବତୀ୍ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ର୍ଯାଏ ଁଏହି ପବନ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ସହ ପରବତୀ୍ ସମୟପ୍ରର ଧୀପ୍ରର ଧୀପ୍ରର  ଦୁବଳ୍ 

ପ୍ରହବ |  

 

       ପ୍ରବଳକୁ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବପ୍ରଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ଝଡ ପବନ  ଘଣ୍ଟା େତି ପ୍ରବଗ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ତଥା ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା 

େତି ୭୦ କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥବିା ପ୍ରବପ୍ରଳ , ୨୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ପବନ ଘନୁା୍ୟମାନ ପ୍ରହବା ସହ  ଘଣ୍ଟା େତ ି

ପ୍ରବଗ ୬୫  ରୁ ୭୫ କିମି ତଥା ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା େତି ୮୫ କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି  ଏବଂ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାପ୍ରବ 

୨୫ ତାରିଖ ର୍ଯାଏ ଁବୃଦି୍ଧ ପ୍ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | 
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               ଉତ୍ତର ବପ୍ରଗାପସାଗର ଏବଂ ଓଡିଶା -ପଶି୍ଚମବଗ ଉପକୂଳକର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କବଳକୁ  ଝଡ ପବନ ଘଣ୍ଟା େତ ି

କବଗ ୪୦  ରୁ ୫୦ କିମି ସବା୍ଧକି ୬୦ କିମି ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି | ଏହା ଧୀକର ଧୀକର ବୃରି୍ଦ୍ କହାଇ ୨୫ 

ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଝଡ ପବନ ଘଣ୍ଟା େତ ିକବଗ ୫୦  ରୁ ୬୦ କିମି ସବା୍ଧକି ୭୦ କିମି ରହବିା ସହ, ୨୬ ତାରିଖ 

ଅପରାହ୍ନ ଯାଏ ଁଆହୁରି ଶକି୍ତଶାଳୀ କହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି, ୨୬ ତାରିଖ କଭାର ସମୟରୁ ବୃରି୍ଦ୍ ପାଇବା ସହ  

ଉତ୍ତର ଓଡିଶା-ପଶି୍ଚମବଗ ଉପକୂଳକର  ଏହା ଘନୁବାୟମାନ ପବନକର କହାଇ ଘଣ୍ଟା େତ ିକବଗ ୬୦ ରୁ ୭୦ କିମି 

ସବବାଧକି ୮୦ କିମି ଯାଏ ଁରହିବାର ସମ୍ଭାବନ ରହଛି ି| ଏହା ୨୬ ତାରିଖ ପବୂବାହ୍ନ ରୁ ବୃରି୍ଦ୍ ପାଇ ଘଣ୍ଟା େତ ିକବଗ ୯୦ 

ରୁ ୧୦୦ ସବବାଧକି ୧୧୦ କିମି ରହବିା, ସହ ୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଁକ୍ରମାଗତ ଭାକବ ବୃରି୍ଦ୍ ପାଇବ | 

        ସମଦୁ୍ର ର ସି୍ତତି:  

                ୨୩ ତାରିଖ ପ୍ରବଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର , ସଂଲଗ୍ନ  ପବୂ-୍ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବପ୍ରଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ସମଦୁ୍ରର ସି୍ତତ ିଅତୟନ୍ତ 

ଖରାପ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | ୨୪ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟପ୍ରର ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବପ୍ରଗାପସାଗର ଅଂଚଳର ଅଧକିାଂଶ୍ ଅଞ୍ଚଳ, 

ଉତ୍ତର ବପ୍ରଗାପସାଗର ଏବଂ ଓଡିଶ୍ା -ପଶି୍ଚମବଗ ଉପକୂଳ ପ୍ରର ଅତୟନ୍ତ ଅଶ୍ାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | 

        ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜାରିକହାଇଥବିା କେତାବନୀ:  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ୨୩ ରୁ ୨୫  ତାରିଖ  ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ପ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବପ୍ରଗାପସାଗରର ଗଭୀର ସମଦୁ୍ର ଅଞ୍ଚଳପ୍ରର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବପ୍ରଗାପସାଗର ତଥା ଓଡିଶ୍ା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟକୁ  ୨୪ ରୁ ୨୭ 

ତାରିଖ  ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ େପ୍ରବଶ୍ ନକରିବାକୁ ପରାମଶ୍ ୍ଦିଆର୍ଯାଇଛି।ଗଭୀର ସମଦୁ୍ରକର ଥବିା  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ, ୨୩ ତାରିଖ   

ସରୁ୍ଦ୍ା ଉପକୂଳକୁ କେରିବାକୁ ପରାମଶବ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
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ବଷବାଜନତି କେତାବନୀ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପବନଜନତି କେତାବନୀ: 
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