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'അസാനി' ചുഴലിക്കാറ്റ് 

 

 'ASANI' ചുഴലിക്കാറ്റ ്പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഏകദേശം 14 ° N ഉം 86 ° E ഉം 

ദകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ ്ന്ദ്കമാനുഗതമായി വടക്ക ്പടിഞ്ഞാറ ്േിശയിദലക്ക ്

നീങ്ങി ആന്ദ്രാന്ദ്പദേശ ്തീരദതാട ്അടുക്കുന്നു, അടുത 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു മുകളിലൂടട നീങ്ങുടമന്ന ്ന്ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ടകാടുങ്കാറ്റിന്ടറ ആഗമനതിനു മുദന്നാടിയായി വടക്കൻ തമിഴന്ാട്ടിലും ടതക്കൻ 

തീരദേശ ആന്ദ്രാന്ദ്പദേശിലും ആകാശം ദമഘാവൃതമായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത 24 

മണിക്കൂറിൽ ആഘാതകരമായ കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

 

Asani: നയൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയാടണങ്കിൽ, ന്ദ്ശീലങക്ൻ കാലാവസ്ഥാ 

അധികൃതർ നൽകിയ ദപരായ അസനി എന്നാണ ്ഇതിടന വിളിക്കുക. സിംഹള ഭാഷയിൽ 

അസനി എന്നാൽ 'ദകാപം' അടല്ലങ്കിൽ 'ദേഷയം' എന്നാണ ്അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

 
 

ചുഴലിക്കാറ്റിനട്റ പുറംഭാഗങ്ങൾ വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിദലക്കും ഗംഗാതീര 

പശ്ചിമ ബംഗാളിദലയ്ക്കും വയാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിടല ടകാൽക്കതയുടട 

ന്ദ്പാന്തന്ദ്പദേശങ്ങളിൽ  ടചറിയ മഴ ലഭിച്ചു, വരും േിവസങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടടയുള്ള മഴയും 

ഇടിമിന്നലുമുള്ള കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആപത്കരമായ 

കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പശനങ്ങൾ ന്ദ്പതീഷിക്കുന്നില്ല. 
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 ചുഴലിക്കാറ്റിനട്റ ദമഘ നിബിഡമായ മൂടൽമഞ്ഞ ്(CDO) പിണ്ഡം ഇദപാൾ 

നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനട്റ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. CDO യ്ക്ക ്ചുറ്റും ടപാതിഞ്ഞ 

ബാൻഡുകൾ ഇദപാൾ അൽപം അസമമാണ.് ടകാടുങ്കാറ്റിനട്റ മുദന്നാട്ടുള്ള ഭാഗത ്

സമുദന്ദ്ോപരിതലതിടല താപനില കുറയുന്നു. 

 

തുടർന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചരയങ്ങൾ 

കൂടുതൽ വളർച്ചടയയും ടകാടുങ്കാറ്റിനട്റ തീന്ദ്വത നിലനിർതുന്നതിടനയും 

പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഒടുവിൽ, 24 മണിക്കൂറിന ്ദശഷം ഒരു ടകാടുങ്കാറ്റിനട്റ ശക്തി ന്ദ്കദമണ 

നഷ്ടടപടുന്നു.  ഉഷ്ണദമഖലാ ടകാടുങ്കാറ്റുകൾക്ക ്കുന്ദ്പസിദ്ധമായ ചരിന്ദ്തമുള്ളതിനാൽ, 

ചന്ദ്കവാളതിൽ ക്ലിയറൻസിൻടറ വയക്തമായ സൂചനകൾ േൃശയമാകുന്നതുവടര കാവൽ 

കുറയ്ക്കരുടതന്ന ്സ്കകടമറ്റ ്ഉപദേശിക്കുന്നു. ഉഷ്ണദമഖലാ ടകാടുങ്കാറ്്റ അസനി 

ആന്ദ്രാന്ദ്പദേശ ്തീരദതക്ക ്ന്ദ്ടാക്ക ്തുടരും, തീക്ഷ്ണത കുറടഞ്ഞങ്കിലും അപകടകരമായി 

അടുത ്വദന്നക്കാം. അടുത 48 മണിക്കൂറിൽ അതീവ ജാന്ദ്ഗത പാലിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 

ഇന്തയൻ തീരത ്ചുഴലിക്കാറ്റ ്ഫലന്ദ്പേമായി കരകയറിദയക്കില്ല എന്ന കാരയതിൽ വിവിധ 

സംഖയാ മാതൃകകൾക്കിടയിൽ സമവായമുണ്്ട. ചുഴലിക്കാറ്റ ്തീരന്ദ്പദേശത ്നിന്ന ്

വീടണ്ടടുത ്ആന്ദ്രാന്ദ്പദേശ,് ഒഡീഷ തീരങ്ങൾക്ക ്സമാന്തരമായി നീങ്ങാനുള്ള സാധയത 

വർദ്ധിക്കുന്നു. തീരത ്നിന്ന ്ഏകദേശം 100-150 കിദലാമീറ്റർ അകടല 

ആന്ദ്രാന്ദ്പദേശിന്ടറയും ടതക്കൻ ഒഡീഷയുടടയും വടക്കൻ തീരന്ദ്പദേശങ്ങളുമായി 

അതിർതി പങ്കിടുന്ന ന്ദ്പദേശമായിരിക്കും ഏറ്റവും അടുതുള്ള സ്ഥാനം.  ശക്തമായ 

ചുഴലിക്കാറ്റ ്36 മണിക്കൂറിന ്ദശഷം ഒരു ശരാശരി ചുഴലിക്കാറ്റായി കുറയുകയും ടമയ് 11 ന ്

ദശഷം എദപാൾ ദവണടമങ്കിലും റിക്കർവ ്ന്ദ്ടാക്ക ്ആരംഭിക്കുന്നതിന ്മുമ്പ ്അതിനട്റ 

തീന്ദ്വത ഇല്ലാതാക്കുകയും ടചയ്ും. 

 

2020-ലും 2021-ലും ഉണ്ടായ 2 വിനാശകരമായ മുൻഗാമികളായ അംഫാൻ, യാസ ്

ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ നിന്ന ്വയതയസ്തമായി, തീരന്ദ്പദേശടത ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 

അസനി ഒഴിവാക്കും. കാക്കിനാഡ, ടുണി, വിശാഖപട്ടണം, കലിംഗപട്ടണം, ഗഞ്ചം, ഗജപതി, 

ദഗാപാൽപൂർ, ജഗത്ിംഗ്പൂ ർ, ബാലദസാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും 

ഉണ്ടാകാൻ സാധയതയുണ്്ട.  പശ്ചിമ ബംഗാളിനട്റ  ടതക്കൻ ഭാഗങ്ങളായ േിഘ, ഡയമണ്ട ്

ഹാർബർ, സുരർബൻ ടഡൽറ്റ, 24 പർഗാന, തലസ്ഥാന നഗരമായ ടകാൽക്കത 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടടയുള്ള  മഴ അനുഭവടപദട്ടക്കാം, പദക്ഷ ഉത്കണ്ഠ ാജനകവും 

ഗുരുതരവുമായ സാഹചരയങ്ങളിദലക്ക ്അത് നയിക്കില്ല.കൂടുതൽ അപകടസാധയതയുള്ളത ്

ബംഗ്ലാദേശിനട്റ തീരന്ദ്പദേശങ്ങളിലും മയാൻമറിടല അരാകാൻ തീരന്ദ്പദേശങ്ങളിലുമാണ.് 
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