
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କତି୍ ପୂବ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିସଚୂନା 
ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଆଜ ିସ୍ଵତ୍ନ୍ତ ଯରିିପ କଭିଶନଯ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀ ୄଜନା 

ଗଞ୍ଜାଭ, ୁଯୀ , ଜଗତ୍ସିିଂହୁଯ ୄକନ୍ଦ୍ରାଡ଼ା ଜଲି୍ଲାଯ ଜରିାଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ଦେଶ ୄଦଇ 
କହଛିନ୍ତିୄ ମ ଗଞ୍ଜାଭ ଜଲି୍ଲାଯ ଯୄେଇରୁଣ୍ଡା , ଚକିଟି ିଗଞ୍ଜାଭ ଓ ଛତ୍ରୁଯୁ ଫଲକ ୁଯୀ ଜଲି୍ଲାଯ 
କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, aâjàଗିଯ,ି ୁଯୀ ସଦଯ, ୄଗା , କାକଟୁଯ ଓ ଆସ୍ତଯେ ଜଗତ୍ସିିଂହୁଯ 
ଅଞ୍ଚଯ ଫାରିକୁଦା , ଏଯସଭା , କୁଞ୍ଜେ , ୄକନ୍ଦ୍ରାଡ଼ା ଜଲି୍ଲାଯ ଭହାକାଡା ଓ ଯାଜନଗଯ 
ଫଲକଯ  ତ୍ଆି ଅଞ୍ଚ ଭାଟଘିଯ ଓ କୁଡଆିଘୄଯ ଫାସକଯୁଥିଫା ଜନସାଧାଯଣଙୁ୍କ ୧୦ ତ୍ାଯଖି 

ଦନି ଅଯହ୍ନ ସଧୁା ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି୍ କଯାମିଫ ।  
ୄସହିଯ ିଆଗାଭି ୧୫ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସଫ କଯଫିାକୁ ଥିଫା ଗବେଫତ୍ୀ ଭହିାଙୁ୍କ 

ନକିଟସ୍ଥ ସଯକାଯୀ ହସି୍ପଟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି୍ କଯଫିାସହ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ମତ୍ନ 

ନଆିମିଫ ।  

 ଓଡ୍ରାପଟଭିକୁ ଆସନ୍ତା ୯ ତ୍ାଯଖି ଦନି ସକା ସଦୁ୍ଧ । ୬ ଟ ିଓଡ୍ରାପ ଟଭି ୁଯୀ ଜଲି୍ଲା ଓ 
ୁଯୀ ଜଲି୍ଲାଯ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଫଲକ ଗଞ୍ଜାଭ , ବଦ୍ରକ , ଜଗତ୍ସିିଂହୁଯ, ଓ ୄକନ୍ଦ୍ରାଯା ଜଲି୍ଲାୄଯ 

ଭତୁ୍ୟନ କଯାମିଫ । 
 ୧୮ ଟ ିଜଲି୍ଲାଯ ଜଲି୍ଲାା , ବୁୄଫୄନଶ୍ଵଯ, କଟକ ଓ , aâjàୁଯ ଭନୁସିାର କଭିଶନଯ 
ଭାୄନ ଫାତ୍ୟା ସଭୟୄଯ ୄହଫାକୁ ଥିଫା ଫର୍ୋ ଦ୍ଵାଯା ତ୍ଆି ଅଞ୍ଚ ଜଭଗ୍ନ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ୄଫୄ ମଦ ି ଏବ ିଯସିି୍ଥତ୍ ିଉୁୄମ ଏହ ିସଫୁ ସ୍ଥାନଯୁ ଜ ନଷି୍କାସନଯ 

ଫୟଫସ୍ତା କଯିୄ ଫ । 
 ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ , ଜସମ୍ପଦ , ନଗଯଉନ୍ନୟନ , ଶକି୍ତ , ଞ୍ଚାୟତ୍ଯିାଜ ଓ ାନୀମ ଜ 
ଫବିାଗ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ଭାନଫ ସଭବ ଓ ୄଭସନି ସଜାଗ ଯଖିଫା ାଇ ନିୄ ଦେଶ ଦଆି 
ଜାଇଛ ି। ଅଫଶୟକ ସ୍ଥୄ ଏସ ଆଯସ ିଙ୍କ  ନିୄ ଦେଶ ଭୄତ୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ୟାଜନ କଯାମିଫ । 

  



ଭତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଫବିାଗ ତ୍ଯପଯୁ ସଭସ୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ ତ୍ତ୍ସରଗ୍ନ ଅପିସ ଗୁଡକୁି 
ଫିମେୟୟ ଯଚିାନା ସମ୍ପକତି୍ ଭାଗେଦଶକିା ଫରି୍ୟୄଯ ଅଫଗତ୍ କଯଫିା ସହ ଫାତ୍ୟା ଜନତି୍ 

ୂଫେ ଓ ଯଫର୍ତ୍େୀ ଅଫସ୍ଥାଯ ଭକୁାଫରିା ାଇଁ ସଜାଗ ଯହିୄ ଫ । ଫବିାଗ କ୍ଷଯୁ ଜୄଣ ଫଯଷି୍ଠ 

ଅଧିକାଯୀ ୄନାଡାର ଅପିସଯ ଏସଆଯସ ିଙ୍କ ଅପିସ ସହ ନଯିନ୍ତଯ ସିଂୄମାଗୄଯ ଯହିୄ ଫ । 
ଫବିାଗ କ୍ଷଯୁ ଆଫଶୟକୀୟ ଶୁ ଔର୍ଧ ଫବିିନ୍ନ ଶୁ ଚକିତି୍ସ୍ାୟୄଯ ଭହଜୁଦ ଯଖିୄଫ । 
ଫବିାଗ କ୍ଷଯୁ ଶୁ ଆହାଯ ୄମାଗାଇ ୄଦଉଥିଫା ୄମାଗାଣକାଯୀ ଭାନଙ୍କଯ ଏକ ତ୍ାରିକା 

ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କଯିୄ ଫ ମାହାକ ିଆଫଶୟକ ସଭୟୄଯ କାମେୟୄଯ ଆସଫି।  
 ଭତ୍ସ୍ୟଜଫି ିଭାନଙୁ୍କ ସଭଦୁ୍ର ଭଧ୍ୟକୁ ମିଫାକୁ ଫାଯଣ କଯାମାଇଥିଫା ୄଫୄ ୂଫେଯୁ 

ସଭଦୁ୍ରକୁ ମାଇଥିଫା ସଭସ୍ତ ଡୋ ସଯୁକି୍ଷତ୍ ବାୄଫ ୄପଯଆିସଛି ି।  
 


