ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ୍ ପୂବ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ସଚ
ୂ ନା
ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତ୍ୟାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଗତ୍କାରି ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିଫ୍ କଭିଶନଯ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀ ୄଜନା
ବିଡଓ
ି କନପୄଯନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୧୮

ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାଭ, ଗଜତ୍ି, ୁଯୀ, ୄଖାର୍ଦ୍ଧା,

ଜଗତ୍ସିିଂହୁଯ, ୄକନ୍ଦ୍ରାଡା, ମାଜୁଯ, ବଦ୍ରକ, ଫାୄରଶ୍ୱଯ, ନୟାଗଡ, କଟକ, ଭୟୂ ଯବଞ୍ଜ,
ୄକନ୍ଦୁ ଝଯ, ୄେଙ୍କାନା, ଭାରକାନାଗିଯ,ି ୄକାଯାୁଟ, ଯାୟଗଡା ଓ କନ୍ଧଭା ଯ ଜିଲ୍ଲାା ଓ
ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମୁଯ ଭୁନସ
ି ାର କଭିଶନଯ ଏଫିଂ ଏନଡିଆଯଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ
ଅଗ୍ନି ଶଭ ୄସଫା ସିଂସ୍ଥାଯ ଫଯିଷ୍ଠ ଅଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କ ସହ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ସମ୍ପକଧୄଯ
ଆୄରାଚନା କଯିଥିୄର ।
ଏହି ଅଫସଯୄଯ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ କହିୄର ୄମ ବାଯତ୍ୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗଯ
ୂଫଧାନୁ ଭାନ ଓ ଆକନ ଅନୁ ମାୟୀ ୬ ତ୍ାଯିଖୄଯ ଫୄଗା ସାଗଯୄଯ ରଘୁଚା ୄେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି
ୄହାଇଛି । ୄତ୍ୄଫ ଆସନ୍ତାକାରି ଅର୍ଧାତ୍ ୭

ତ୍ାଯିଖ ସକା ସୁର୍ଦ୍ା ଏ ସମ୍ପକଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର

ଜଣାଡିଫ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହା ଅଫାତ୍ (Depression) ଯ ଯୂ ୄନଇାୄଯ ।
ଦଯଦାଭଯ ଭୂରୟ ଫୃ ର୍ଦ୍କ
ି ୁ ୄଯାକିଫା ସହ ଭହମୁଦକାଯୀ, କାଫଜାଯୀ ଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି
ସଜାଗ ଯହିଫା ଉଚିତ୍ । ଆଫଶୟକ ସ୍ଥୄ ୄଦାଷି ପ୍ରତ୍ି କୄ ାଯ କାମଧୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ
ଡିଫ । ଏ ସମ୍ପକଧୄଯ ଯଫର୍ତ୍ତି ଆୄଦଶ ମଧୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ିଦନ
ି ଜିଲ୍ଲାା ଓ ଭୁନସ
ି ାର
କଭିଶନଯଭାୄନ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯଙ୍କୁ ଏନୄପାସଧୄଭଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗ୍ରହଣ କଯିଥିଫା ଦୄେ
ସମ୍ପକଧୄଯ ଅଫଗତ୍ କଯାଇୄଫ ।
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲାୄଯ କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ଭାନ ୄଖାରାମିଫ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ୄସଫା
ୄମାଗାଇଫ ।
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲାା ଭାନଙ୍କୁ ୄମାଗାଇ ଦିଆମାଇଥିଫା ସାୄଟରାଇଟ ୄପାନକୁ ୄସଭାୄନ
ମାଞ୍ଚ କଯି ୂଫଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ଅନୁ ମାୟି ୄଟଷ୍ଟିିଂ କଯାଇୄଫ । ଏହା ସହିତ୍ ୬ ଟି ଉକୂ ଫର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାକୁ
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ୄମଉଁ ଡିଜଟ
ି ାର ୄଭାଫାଇର ୄଯଡିଓ ୄମାଗାଇ ଦିଆମାଇଛି ୄସଭାୄନ ତ୍ାହାକୁ ଫୟଫହାଯ
କଯିୄଫ ଏଥି ସହ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମୁଯ ଭୁନସ
ି ାର କଭିଶନଯ ଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟି
ବାୄଫ ସାୄଟରାଇଟ ୄପାନ ୄମାଗାଇ ଦିଆମାଇଛି ।
ଜନସାଧାଯଣଙ୍କୁ ନିଯାଦ ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ କଯିଫା ୂଫଧଯୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକ
ି ଯ
ନିଯାର୍ତ୍ତା ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ପକଧୄଯ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କଯାମିଫ । ଭହିା ଓ ୁଯୁଷ ଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଅରଗା
ୄଶୌଚାୟ, ାନୀୟ ଜ, ୄଯାୄଷଇ ଫୟଫସ୍ଥା ସହ ଯିଭ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତ୍ା ପ୍ରତ୍ି ଧ୍ୟାନ ଦିଆମିଫ ।
ସଭସ୍ତ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ତ୍ୁ ଯନ୍ତ ଫିଡଓ
ି ଓ ତ୍ହସିରଦାଯଭାୄନ ଫୁ ରି ୄଦଖିଫା
ସହ, ାନୀୟଜ ୄମାଗାଣ, ୄଶୌଚାୟଯ ଫୟଫସ୍ଥା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ କଯିଫା ସହ, ୄଜୄନୄଯଟଯ
ଟାୱାଯ ରାଇଟ, ୄଭକାନିକାର କଟଯ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଫଧ
ି ା କଯାଇୄଫ ।
ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ସପାସୁତ୍ୁଯା ଯଖିଫା ଦିଗୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦିଆମିଫା ସହ,
ୄଫସଯକାଯୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟ ଏହି ସଭୟୄଯ ନିୄୟାଜିତ୍ କଯାମିଫ, ସଭସ୍ତ ସ୍ଥାନଯ ିରା,
ଗବଧଫତ୍ୀ ଭହିା, ସ୍ତନୟାନ କଯାଉଥିଫା ଭହିା ଭାନଙ୍କୁ ଫିସ୍କଟ୍
ୁ , ଛତ୍ୁ ଆ ଓ ଅନୟ ଖାଦୟ
ସାଭଗ୍ରି ୄମାଗାଇ ଦିଆମିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନି ଶଭ ଅଧିକାଯୀ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକ
ି ୄଯ ଆଫଶୟକ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ୁ
ତ୍ଦାଯଖ କଯିଫା ସହ ୄଜୄନୄଯଟଯ ସୁଫଧ
ି ା କଯିୄଫ ।
ଏନଡିଆଯଏଫ୍ ଯ ୧୭ ଟି ୟୁ ନଟ
ି ଫାଦ ଆଉ 10 ଟି ୟୁ ନଟ
ି କୁ ସଜାଗ ଯହିଫାକୁ
ଏନଡିଆଯଏଫ୍ ଡିଜଙ୍କ
ି ୁ କୁ ହାମାଇଛି ।
ଆଗାଭି ୧୫ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସଫ ାଇଁ ଦିନ ଧାମଧୟ ୄହାଇଥିଫା ଗବଧଫତ୍ୀ ଭହିାଭାନଙ୍କ
ତ୍ାରିକା ଓ ସଯକାଯୀ ହସ୍ପିଟାର ଯ

ତ୍ାରିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ସହ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ମତ୍ନ

ନିଆମିଫ ।
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ସଭସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯ ସିଡଏ
ି ମ୍ଓ ଭାନଙ୍କୁ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଭାନଙ୍କୄଯ ଆଶୁ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଫୟଫସ୍ଥା
ଓ ଅତ୍ୟାଫଶୟକ ଔଷଧ ୄମାଗାଇ ଦିଆମିଫା ାଇଁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ସଭୁଦ୍ର କୂ , ତ୍ିଆ ଅଞ୍ଚୄଯ ଓ କଚ୍ଚାଘୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ୄରାକଭାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ କଯିଫା
ାଇଁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ନଫ ନିଫଧାଚି

ତ୍ ଞ୍ଚାୟତ୍ ପ୍ରତ୍ିନଧି
ି ଓ କୄଧାୄଯଟଯ ଭାନଙ୍କୁ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ଓ

ୄସଭାନଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ସମ୍ପକଧୄଯ ଅଫଗତ୍

ୄହଫା ାଇଁ ଜିଲ୍ଲାା ଓ ଭୁନସ
ି ାର କଭିଶନଯ

ଭାନଙ୍କୁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ଜନସାଧାଯଣ ଫାତ୍ୟା ସଭୟୄଯ ଆଭବ, ନଡିଆ, ଣସ ଇତ୍ୟାଦି ୄଗାଟାଇଫାକୁ
ନମିଫାାଇଁ ଯାଭଶଧ ଦିଆମିଫା ସହ ନିୄଜ ସୁଯେିତ୍ ଯହିଫା ଓ ଅନୟଭାନଙ୍କୁ ସୁଯେିତ୍ ଯଖିଫା
ଦିଗୄଯ ଜନସୄଚତ୍ନତ୍ା ସୃଷ୍ଟି କଯିଫା ାଇଁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ଯାସ୍ତାକଡୄଯ ଓ ଛାତ୍ ଉୄଯ ଥିଫା ୄହାଡି ସଫୁ କୁ ହଟାଇଫାକୁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି

।

ତ୍ହସିର ସ୍ତଯୄଯ ରିଥିନ ଭହଜୁ ଦ୍ ଯ ଆକନ କଯିଫା ାଇଁ ଜିଲ୍ଲାା ଭାନଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ
ଦିଆମାଇଛି।
ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧଯୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ସ୍ୱଯୂ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମଧୟାୟୄଯ ଏକ
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ କାମଧୟ କଯୁଛି ଏ ାୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ଜଯୁଯୀକାିନ ସୂଚନା ଓ
ସହାୟତ୍ା ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଇଛି ।
ୄସହି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ୄଖାରାମାଇ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିପ
କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମଧୟାୟ ସହ ନିଯନ୍ତଯ ସିଂୄମାଗ ୄଯ ଯହିଫା ାଇଁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
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ଓଡି

ଶା ପୄଯଷ୍ଟ ୄଡୄବରୄଭଣ୍ଟ କୄଧାୄଯସନଯ ୧୦୦ ଗଛ କଟାି ଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି

ଯଖିଫା ାଇଁ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫା ସହ ଫାତ୍ୟା ପ୍ରବାଫିତ୍ ଅଞ୍ଚୄଯ ଯାସ୍ତାଘାଟ ସପା କଯିଫା ାଇଁ
ୄସଭାନଙ୍କୁ ନିୄୟାଜିତ୍ କଯାମିଫ ।
ୄସହିଯି ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ଫିବାଗକୁ ୄଜସିଫ,ି ଟ୍ରାକଟଯ ଓ କୁ ଶୀ ଶ୍ରଭିକ ଭାନଙ୍କ ସହ
ସଜାଗ ଯହିଫାକୁ ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ନଗଯ ଉନ୍ନୟନ ଫିବାଗକୁ ସହଯାଞ୍ଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଦି ଫାତ୍ୟାବି ସଭସୟା ଉୁୄଜ ୄତ୍ୄଫ
ଯାସ୍ତା ଘାଟ, ସପା କଯିଫା ସହ ଗଭନା ଗଭନ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ସୁଫଧ
ି ା କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ଯହିଫାକୁ
କୁ ହାମାଇଛି ।
ଞ୍ଚାୟତ୍ିଯାଜ ଫିବାଗ େଯୁ ନିଯନ୍ତଯ ବାୄଫ ାନୀୟ ଜ ୄମାଗାଣ ଓ ଶକ୍ତି ଫିବାଗ
େଯୁ ନିଯଫଛିନ୍ନ ବାୄଫ ଫିଦୁୟତ୍ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ଦିଗୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଫାକୁ
ନିୄଦଧଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ୄସହିଯି ଆଜି ଅଯାହ୍ନୄଯ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ ଆଇଟି ସଚିଫ ଓ ୄଟରିକଭ
ୄସଫା ୄମାଗାଣକାଯୀ ସିଂସ୍ଥା ଭାନଙ୍କ ସହ ଆୄରାଚନା କଯିଥିୄର । ମଦି ଫାତ୍ୟା ବି ଯିସ୍ଥିତ୍ ି
ଉୁୄମ ୄସ ସଭୟୄଯ ସ୍ୱବାଫିକ ବାୄଫ ୄଟରି ୄମାଗାୄମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଫା ଓ ୄଟରି
ୄମାଗାୄମାଗ ୄେତ୍ରୄଯ ୄମଯି ଫୟାହାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ନହୁ ଏ ୄସ ଦିଗୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଦଫାକୁ ନିୄଦଧଶ
ୄଦଇଥିୄର ।

***
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