
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କତି୍ ପୂବ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିସଚୂନା 

ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀ ୄଜନା, ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ 
ଭାୄନ ୮ ତାଯଖି ଠାଯୁ ଭାଛ ଧଯଫିାକୁ ଗବିଯ ସଭୁଦ୍ର ଭଝକୁି ନମିଫା ାଇଁ ଫାଯଣ କଯଫିା ସହ, 
ୄମଉଁ ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ ଭାୄନ ଭାଛ ଧଯଫିାକୁ ସଭୁଦ୍ର ଭଝକୁି ମାଇଛନ୍ତ ି୮ ତାଯଖି ଶୁଦ୍ଧା ୄପଯ ି
ଆସଫିାକୁ ସତକକ କଯିୄ ଦଇଛନ୍ତ ି। 

 ୄକୄତ ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ ସଭୁଦ୍ର ଭଝକୁି ଭାଛ ଧଯଫିାକୁ ମାଇଛନ୍ତ ିଓ ୮ ତାଯଖି ଦନି ସୁଦ୍ଧା 
ୄକୄତଜଣ ୄପଯଛିନ୍ତ ିୄସ ସମ୍ପକକୄଯ ଯିୄ ାର୍କ ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଭତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ 
ଫବିାଗଯ ପ୍ରଭୁଖ ଶାସନ ସଚଫି ଙୁ୍କ ଅଫଗତ କଯାଇଛନ୍ତ ି। 

 ଫାତୟାକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଫବିାଗ ତଯପଯୁ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ୄଖାରିଫା ସହ 
ଜଲି୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଅପିସଯ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମକୟାୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନୱୟ ଯଖିଫାକୁ 

ଭଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ ଭାନଙୁ୍କ ନୟିଭିତ ବାୄଫ ସତକକ ସୂଚନା 
ଜାଯୀ କଯଫିାକୁ ନିୄ ଦକଶ ୄଦଇଛନ୍ତ ି। ୄସହିଯ ିାଯମ୍ପଯକି ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ ଭାୄନ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆଯ 
ସଷିୃ୍ଟଯ ଆଶଙ୍କା ଥିଫାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡକୁି ନଯିାଦ ସ୍ଥାନୄଯ ଯଖିଫା ାଇଁ ସତକକ କଯ ି

ଦଆିମାଇଛ ି। 

ଇଣି୍ଡଆନ ନୟାବି, ୄକାଷ୍ଟ ଗାଡକ କଭାଣ୍ଡଯ ଙୁ୍କ ସଭୁଦ୍ର ଭଝକୁି ଭାଛ ଧଯଫିାକୁ ମାଇଥିଫା 
ଭତ୍ସ୍ୟଜଫିୀ ଭାନଙୁ୍କ ୮ ତାଯଖି ୂଫକଯୁ ନଯିାଦ ବାୄଫ ୄପଯାଇ ଆଣିଫାକୁ ନିୄ ଦକଶ   
ଦଆିମାଇଛ ି। ୮ ତାଯଖି ସୁଦ୍ଧା ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଜାହାଜ ଓ ଭାଛ ଧଯା ୄଫାର୍ ଗୁଡକି ଉୄଯ 
ପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ରଗାଇଫାକୁ କୁହାମାଇଛ ି। ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟାଯ ଭୁକାଫରିା କଯଫିା ାଇଁ ଭାନଫ ସଭୱ 
ଓ ଆଫଶୟକ ମନ୍ତ୍ରାତ ିସହ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହଫିାକୁ ନିୄ ଦକଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

ଜଲି୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଜଲି୍ଲାାଭାୄନ କୃଷକଭାନଙୁ୍କ ନୟିଭିତ ବାୄଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟା ସମ୍ପକତି 
ସତକକ ସୂଚନା ଜାଯ ିଯଖିୄଫ । ମାହାପୄଯ କ ିକୃଷକଭାୄନ, ନିଯଫିା / ଉଦୟାନ କୃଷି, ଧାନ 
ଓ ଅଭ ୄହାଇଥିଫା ପସର ଓ ଭଣି୍ଡୄଯ ଗଛତିଥିଫା ଧାନ ସଫୁକୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଖିାଯିୄ ଫ । 



ଜଲି୍ଲାସ୍ତଯୄଯ କୃଷି ବିତ୍ତକି ନିୄ ଦକଶାଫୀ ଓ ଏହାଯ ସୁଯକ୍ଷା ଦଗିୄଯ ନୟିଭିତ ବାୄଫ କୃଷି 
ଫବିାଗଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ କଭକଚାଯୀଭାୄନ କୃଷକଭାନଙୁ୍କ ସୄଚତନ କଯଫିା ଦଗିୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ 
ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଯିୄ ଫ । 

 ବିନ୍ନକ୍ଷଭ, ଫାା ଓ ଫୃଦ୍ଧାଶ୍ରଭୄଯ ଯହୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କଯ ଏକ ତାରିକା ଫବିାଗ କ୍ଷଯୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯାମିଫ ମଦ ିୄସବ ିୄକୌଣସ ିସଭସୟା ଉୁୄମ ଆଫଶୟକ ସ୍ଥୄ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ନଯିାଦ ବାୄଫ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି କଯାମିଫା ସହ ୄସଭାନଙ୍କ ାଇଁ ସୁଯକି୍ଷତ ବାୄଫ ଫାତୟା ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥିୄ ଯ ଯଖାମିଫା ସହ ଖାଦୟୄୟ ଓ ାନୀୟ ଜ ସୁଫୄଦାଫସ୍ତ କଯାମିଫ ।  

 ଫାତୟା ପ୍ରବାଫତି ଆଶଙ୍କା ଥିଫା ୧୮ ର୍ ିଜଲି୍ଲା ଗଞ୍ଜାଭ, ଗଜତ,ି ୁଯୀ, ୄଖାଦ୍ଧକା, 
ଜଗତସିିଂହୁଯ, ୄକନ୍ଦ୍ରାଡା, ମାଜୁଯ, ବଦ୍ରକ, ଫାୄରଶ୍ୱଯ, ନୟାଗଡ, କର୍କ, ଭୟୂଯବଞ୍ଜ, 
ୄକଦୁଝଯ, ୄଢଙ୍କାନା, ଭାରକାନାଗିଯ,ି ୄକାଯାୁର୍, ଯାୟଗଡା ଓ କନ୍ଧଭା ଯ ଜଲି୍ଲାା 
ଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ଦକଶ ୄଦଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଘଯ ଗୁଡକୁି ଜଓି ର୍ୟାଗ୍ କଯଫିା ସହ 
ଚାଷଯ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିସମ୍ପକତି ସଭସ୍ତ ପୄର୍ା ଓ ତଥୟା ୄକସ୍ ୄଯକଡକ ଗୁଡକୁି ନଥି ବୁକ୍ତ କଯଫିା 
ଉଚତି୍, ସହାୟତା ାଇଫାକୁ ଥିଫା ହତିାଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କଯ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଘଯ ଗୁଡକିଯ ପୄର୍ା 
ଗ୍ରାପିକ ପ୍ରଭାଣ ଫାଧ୍ୟତାଭୂଯକ ୄଫାରି ଦଶକାଇଛନ୍ତ ି। 

 ସଯକାଯଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ତଥା ସହଯାଞ୍ଚୄଯ କଛି ିଗହୃ 
ୄମାଗାଇ ଦଆିମାଇଅଛ ି। ଏହାଯ ଏକ ଜଲି୍ଲାୱାଯୀ ତାରିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯ ିଯଖିଫା ାଇଁ ଜଲି୍ଲାା 
ଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ଦକଶ ଦଆିମାଇଅଛ ି। ମଦ ିୄକୌଣସ ିଗହୃ ଫାତୟା ଦ୍ୱାଯା  କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏହାକୁ ଚହି୍ନର୍ 
କଯଫିାୄଯ ଏହ ିତାରିକା ସହାୟତା କଯଫି ।  

 ୄସହିଯ ିୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ହତିାଧିକାଯୀ ଭାନଙୁ୍କ SDRF/ NDRF ନୟିଭ 
ଆଧାଯୄଯ DBT ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗହୃନଭିକାଣ ାଇଁ ଅଗି୍ରଭ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ । ହତିାଧିକାଯୀ 
ଭାନଙ୍କ ତାରିକା ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଜଲି୍ଲାଯ ୄୱଫସାଇର୍ୄଯ ସ୍ଥାନତି ୄହଫ । 


