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ଆଂଚଳକି ପାଣିପାଗ ବଜି୍ଞାନ କକନ୍ଦ୍ର ଭୁବକନଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ପାଇଁ ପାଣପିାଗ ପୂବବାନୁମାନ  

୩ ଡକିେମବର ୨୦୨୧ କବଳକୁ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବକଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳକର ବାତ୍ୟା େମ୍ଭାବନା 
ଗତକାଲିର  ଦକି୍ଷଣ  ଥାଇଲାଣ୍ଡ  ଏବଂ  ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ଵୀ  ଅଞ୍ଚଳରର  ଥିବା  ଲଘଚୁାପ  ଗତକାଲି  ସନ୍ଧ୍ୟାରର  ଆଣ୍ଡାମାନ  

ସାଗରରର  ପ୍ରରବଶ  କରବିା  ପରର  ଆଜ ି ତାହା  ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ  ଆଣ୍ଡାମାନ  ସାଗର  ଏବଂ  ତାର  ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ଵୀ  ଅଞ୍ଚଳରର  ସକ୍ରିୟ  

ରହଛି ି। ଏହା ସହ ଜଡତି ଘରିୁ୍ଣ୍ଣବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ତ୍ନ ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗ  ଯାଏ ଁବୟାପିଛ ି । ଏହା ପଶି୍ଚମ-ଉର୍ତ୍ର  

ପଶି୍ଚମ  ଦଗିକୁ  ଗତ ି କରବିା  ସହତି  ଆସନ୍ତା  କାଲି  ୨  ଡରିସମବର  ରବଳକୁ  ଘନୀଭୂତ  ରହାଇ  ଏକ  ଅବପାତର  ରୂପ  ରନବା  
ସହ  ପରବର୍ତ୍ଵୀ  ୨୪  ଘଣ୍ଟା  ମଧ୍ୟରର  ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ-ବରଗାପସାଗର  ଅଞ୍ଚଳରର  ଏହା  ଏକ  ବାତୟାର  ରୂପ  ରନବାର  ସମ୍ଭାବନା  
ରହଛି ି ।  ଏହା  ପରବର୍ତ୍ଵୀ  ସମୟରର  ଉର୍ତ୍ର-ପଶି୍ଚମ  ଦଗିକୁ  ଗତ ି କରବିା  ସହ  ଆହୁରି  ତୀବ୍ର  ରହବା  ସହ  ୪  ଡରିସମବର  

ସକାଳ ରବଳକୁ ଉର୍ତ୍ର-ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ-ଓଡଶିା ଉପକୂଳରର ପହଞ୍ଚବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି।   

ପୂବବାନୁମାନ ଏବଂ  କଚତ୍ାବନୀର ବସୃି୍ତତ୍ ବବିରଣୀ : 
ଏହାର  ପ୍ରଭାବରର  ଡରିସମବର  ୪ ରବଳକୁ  ଜଲି୍ଲାର  କଛି ି ସ୍ଥାନରର  ହାଲୁକା  ରୁ  ପ୍ରବଳ  ବର୍ଵାର  ସମ୍ଭାବନା  ରହଛି ି ।  

ରସହପିର ି୫ ରୁ ୬ ଡରିସମବର ରର ଜଲି୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରର ପ୍ରବଳ ରୁ ରୁ ଅତ ିପ୍ରବଳ ବର୍ଵା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା  ରହଛି ି

। 

ବର୍ବା  କଚତ୍ାବନୀ   :  

 

ତୃ୍ତ୍ୀୟ  ଦନି(୦୫  ଡକିେମବର  ୮.୩୦  ରୁ  ୦୬  ଡକିେମବର  

୨୦୨୧ େକାଳ ୮.୩୦ ପଯବୟନ୍ତ କବୈଧ  ) 

କମଳା କଚତ୍ାବନୀ( ପ୍ରସୁ୍ତତ ରୁହନୁ୍ତ 

ଜଲି୍ଲାର  ଅଧିକାାଂଶ ସ୍ଥାନକର  ପ୍ରବଳ  ବର୍ବା  କେବାର  େମ୍ଭାବନା  ରେଛି ି 

 ।  
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କୃର୍ ିେମବନ୍ଧୀୟ ପାଣିପାଗ େୂଚନା 

କେତ୍ ଏବଂ 
ଉଦୟାନ 
ଫେଲ 

➢ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରହବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବୟ ବର୍ଵାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରର ରଖି ଧାନ ୮୫ ଶତକଡା ପାଚ ିଯାଇଥିରଲ ଅମଳ କରଦିଅିନୁ୍ତ ।  

➢ ଅମଳ ରହାଇଥିବା ଫସଲକୁ ସୁରକି୍ଷତ ସ୍ଥାନରର ରଖନୁ୍ତ ।  

➢ କଟା ରହାଇଯାଇଥିବା ଧାନର ଯଦ ିରବଗଳା ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରୁ ନାହିଁ  ରତରବ ପଲିଥିନ ରଘାଡାଇ ସୁରକି୍ଷତ ରଖନୁ୍ତ ।  

➢ ଧାନ ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନଷି୍କାସନ କରବିା ପାଇଁ ନାଳୀ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ନାଳୀ ମୁହଁ କୁ ରଖାଲା ରଖନୁ୍ତ । 

➢  ଅମଳ ରହାଇଥିବା ଧାନକୁ ଜମିରର ଛାଡନୁ୍ତ ନାହିଁ ।  

➢ ଧାନ ଗଛ ପଡଯିାଇଥିରଲ ବର୍ଵା ପରର ହଳା କର ିଠଆି କରନୁ୍ତ ।  

➢ ଫସଲର ଗୁଣ ନ କମିବା ପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବର୍ଵା ପୂବଵରୁ ପରପିକ୍ୱ ହରଡ, ମାଣି୍ଡଆ, କପା, ପନପିରବିା ଏବଂ ଫୁଲ ଅମଳ 
କରନୁ୍ତ ।  

➢ ବର୍ଵା ପରର ପନପିରବିା ଫସଲରର ଝାଉଁଳା ଓ ମୂଳସଢା ରରାଗ ରଦଖା ରଦବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି,ି ରତଣୁ ବର୍ଵା ଛାଡଗିଲା 
ପରର ପ୍ରତ ି ୧୦ ଲିଟର ପାଣରିର ୨୦ ଗ୍ରାମ ରମଟଲାଗଜଲି ଓ ମରକାରଜବ ର ମିଳତି ମଶି୍ରଣ ଓ ୧.୫ ଗ୍ରାମ 

ରେରପଟାସାଇକିିନ କୁ ମିଶାଇ ଏହ ିଦ୍ରବଣକୁ ଫସଲର ମଳୂକୁ ଭିଜାନୁ୍ତ ।  

➢ କୀଟନାଶକ ଔର୍ଧ ସଞି୍ଚନ ଓ ଜଳରସଚନ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖନୁ୍ତ ।  

➢ ପନପିରବିା ଫସଲର ତଳରିଘରାକୁ ବର୍ଵା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ସାହାଯୟରର ରଘାଡାଇ ରଖନୁ୍ତ ।  

➢ ସମସ୍ତ ରବ ିଜାତୀୟ ଫସଲର ବୁଣାବୁଣି ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖନୁ୍ତ ।   

➢ ସମସ୍ତ ଡାଲି, ରତୈଳବୀଜ, ପନପିରବିା, ଫଳ ଆଦ ିଅଣଧାନ ଜାତୀୟ ଫସଲ ରୁ ଅତୟଧିକ ଜଳ ନଷି୍କାସନ କରବିା ପାଇ ଁ

ତୁରନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ନଅିନୁ୍ତ । 

➢  ଅମତୃଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଏବଂ ପିଜୁଳ ିପର ିନୂଆ ଫଳ ରହାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡକୁି ରଢରା/ଭରା ଦଅିନୁ୍ତ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଚଲିା 
ଫଳ ଅମଳ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ବଜାରରର ବକି୍ରୟ କରନୁ୍ତ । 

➢ ପନପିରବିା ଫସଲରର ଗଛ ମଳୂକୁ ମାଟ ିରଟକ ିଦଅିନୁ୍ତ ।  

ପଶୁପାଳନ 

 

➢ ଯଦ ିସମ୍ଭବ ବର୍ଵା ସମୟରର ପଶୁମାନକୁ ଗୁହାଳ ଭିତରର ରଖନୁ୍ତ । ରଯରକୌଣସ ିଜରୁରୀକାଳୀନ ପରସି୍ଥିତରିର ୩ ରୁ ୫ 
ଦନି ପାଇଁ ଖାଦୟ ସଂଗ୍ରହ କର ିରଖନୁ୍ତ । ବର୍ଵା ପୂବଵରୁ ଗୁହାଳ ଗୁଡକୁି ମରାମତ ିକରନୁ୍ତ । ବର୍ଵା ସମୟରର ପଶୁମାନକୁ ଘର 
ଭିତରର ରଖନୁ୍ତ । ବର୍ଵା ଦାଉରୁ ନଷ୍ଟ ନରହବା ପାଇଁ ଚାରା କୁ ଏକ ସୁରକି୍ଷତ ସ୍ଥାନରର ରଖନୁ୍ତ ।   

 
SMS 

(AGROMETEOROLOGY)  
SENIOR SCIENTIST 

AND HEAD CUM NODAL OFFICER 
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