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ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କତି୍ ପୂବ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିସଚୂନା 

ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଗତ୍କାରି ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିଫ୍ କଭିଶନଯ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀ ୄଜନା 
ବିଡଓି କନପୄଯନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୧୮ ଟ ି ଜଲି୍ଲା ଗଞ୍ଜାଭ, ଗଜତ୍,ି ୁଯୀ, ୄଖାର୍ଦ୍ଧା, 
ଜଗତ୍ସିିଂହୁଯ, ୄକନ୍ଦ୍ରାଡା, ମାଜୁଯ, ବଦ୍ରକ, ଫାୄରଶ୍ୱଯ, ନୟାଗଡ, କଟକ, ଭୟୂଯବଞ୍ଜ, 
ୄକନୁ୍ଦଝଯ, ୄେଙ୍କାନା, ଭାରକାନାଗିଯ,ିୄକାଯାୁଟ, ଯାୟଗଡା ଓ କନ୍ଧଭା ଯ ଜଲି୍ଲାା ଓ 
ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମୁଯ ଭୁନସିାର କଭିଶନଯ ଏଫିଂ ଏନଡଆିଯଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ 
ଅଗି୍ନଶଭ ୄସଫା ସିଂସ୍ଥାଯ ଫଯଷି୍ଠ ଅଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କ ସହ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିସମ୍ପକଧୄଯ 
ଆୄରାଚନା କଯଥିିୄର । 

ଏହ ିଅଫସଯୄଯ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ କହିୄ ର ୄମ ବାଯତ୍ୀୟ ାଣିାଗ ଫବିାଗଯ 
ୂଫଧାନୁଭାନ ଓ ଆକନ ଅନୁମାୟୀ ୬ ତ୍ାଯଖିୄଯ ଫୄଗା ସାଗଯୄଯ ରଘଚୁା ୄେତ୍ର ସଷିୃ୍ଟ 
ୄହାଇଛ ି। ୄତ୍ୄଫ ଆସନ୍ତାକାରି ଅର୍ଧାତ୍ ୭ ତ୍ାଯଖି ସକା ସୁର୍ଦ୍ା ଏ ସମ୍ପକଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ର 
ଜଣାଡଫି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହା ଅଫାତ୍ (Depression) ଯ ଯୂ ୄନଇାୄଯ । 

ଦଯଦାଭଯ ଭୂରୟ ଫୃର୍ଦ୍କୁି ୄଯାକଫିା ସହ ଭହମୁଦକାଯୀ, କାଫଜାଯୀ ଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି
ସଜାଗ ଯହଫିା ଉଚତି୍ । ଆଫଶୟକ ସ୍ଥୄ ୄଦାଷି ପ୍ରତ୍ ିକୄ ାଯ କାମଧୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଯଫିାକୁ 
ଡଫି । ଏ ସମ୍ପକଧୄଯ ଯଫର୍ତ୍ତ ିଆୄଦଶ ମଧୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ଦିନି ଜଲି୍ଲାା ଓ ଭୁନସିାର 
କଭିଶନଯଭାୄନ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯଙୁ୍କ ଏନୄପାସଧୄଭଣ୍ଟ ଟମି୍ ଗ୍ରହଣ କଯଥିିଫା ଦୄେ 
ସମ୍ପକଧୄଯ ଅଫଗତ୍ କଯାଇୄଫ । 

ପ୍ରୄତ୍ୟକ ଜଲି୍ଲାୄଯ କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ଭାନ ୄଖାରାମିଫ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି ୄସଫା 
ୄମାଗାଇଫ । 

ପ୍ରୄତ୍ୟକ ଜଲି୍ଲାା ଭାନଙୁ୍କ ୄମାଗାଇ ଦଆିମାଇଥିଫା ସାୄଟରାଇଟ ୄପାନକୁ ୄସଭାୄନ 
ମାଞ୍ଚ କଯ ିୂଫଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିଅନୁମାୟି ୄଟଷି୍ଟିଂ କଯାଇୄଫ । ଏହା ସହତି୍ ୬ ଟ ିଉକୂଫର୍ତ୍ତ ିଜଲି୍ଲାକୁ 
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ୄମଉଁ ଡଜିଟିାର ୄଭାଫାଇର ୄଯଡଓି ୄମାଗାଇ ଦଆିମାଇଛ ି ୄସଭାୄନ ତ୍ାହାକୁ ଫୟଫହାଯ 
କଯିୄ ଫ ଏଥି ସହ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମୁଯ ଭୁନସିାର କଭିଶନଯ ଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟି 
ବାୄଫ ସାୄଟରାଇଟ ୄପାନ ୄମାଗାଇ ଦଆିମାଇଛ ି। 

ଜନସାଧାଯଣଙୁ୍କ ନଯିାଦ ସ୍ଥାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ କଯଫିା ୂଫଧଯୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକିଯ 
ନଯିାର୍ତ୍ତା ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ପକଧୄଯ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଯାମିଫ । ଭହିା ଓ ୁଯୁଷ ଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଅରଗା 
ୄଶୌଚାୟ, ାନୀୟ ଜ, ୄଯାୄଷଇ ଫୟଫସ୍ଥା ସହ ଯଭି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତ୍ା ପ୍ରତ୍ ିଧ୍ୟାନ ଦଆିମିଫ ।  

ସଭସ୍ତ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକୁି ତୁ୍ଯନ୍ତ ଫଡିଓି ଓ ତ୍ହସରିଦାଯଭାୄନ ଫୁରି ୄଦଖିଫା 
ସହ, ାନୀୟଜ ୄମାଗାଣ, ୄଶୌଚାୟଯ ଫୟଫସ୍ଥା ସୁନଶିି୍ଚତ୍ କଯଫିା ସହ, ୄଜୄନୄଯଟଯ 
ଟାୱାଯ ରାଇଟ, ୄଭକାନକିାର କଟଯ ଇତ୍ୟାଦ ିସୁଫଧିା କଯାଇୄଫ । 

ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକୁି ସପାସୁତୁ୍ଯା ଯଖିଫା ଦଗିୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦଆିମିଫା ସହ, 
ୄଫସଯକାଯୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକି ଭଧ୍ୟ ଏହ ିସଭୟୄଯ ନିୄ ୟାଜତି୍ କଯାମିଫ, ସଭସ୍ତ ସ୍ଥାନଯ ିରା, 
ଗବଧଫତ୍ୀ ଭହିା, ସ୍ତନୟାନ କଯାଉଥିଫା ଭହିା ଭାନଙୁ୍କ ଫସି୍କଟୁ୍, ଛତୁ୍ଆ ଓ ଅନୟ ଖାଦୟ 
ସାଭଗି୍ର ୄମାଗାଇ ଦଆିମିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫ । 

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗି୍ନଶଭ ଅଧିକାଯୀ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଗୁଡକିୄଯ ଆଫଶୟକ ଜନିଷି ଗୁଡକୁି 
ତ୍ଦାଯଖ କଯଫିା ସହ ୄଜୄନୄଯଟଯ ସୁଫଧିା କଯିୄ ଫ । 

ଏନଡଆିଯଏଫ୍ ଯ ୧୭ ଟ ିୟୁନଟି ଫାଦ ଆଉ 10 ଟ ିୟୁନଟିକୁ ସଜାଗ ଯହଫିାକୁ 
ଏନଡଆିଯଏଫ୍ ଡଜିଙୁି୍କ କୁହାମାଇଛ ି।  

ଆଗାଭି ୧୫ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସଫ ାଇଁ ଦନି ଧାମଧୟ ୄହାଇଥିଫା ଗବଧଫତ୍ୀ ଭହିାଭାନଙ୍କ 
ତ୍ାରିକା ଓ ସଯକାଯୀ ହସି୍ପଟାର ଯ  ତ୍ାରିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ସହ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ମତ୍ନ 
ନଆିମିଫ । 
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 ସଭସ୍ତ ଜଲି୍ଲାଯ ସଡିଏିମ୍ଓ ଭାନଙୁ୍କ ଫାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥୀ ଭାନଙ୍କୄଯ ଆଶୁ ଚକିତି୍ସା ଫୟଫସ୍ଥା 
ଓ ଅତ୍ୟାଫଶୟକ ଔଷଧ ୄମାଗାଇ ଦଆିମିଫା ାଇଁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

 ସଭୁଦ୍ର କୂ, ତ୍ଆି ଅଞ୍ଚୄଯ ଓ କଚ୍ଚାଘୄଯ ଯହୁଥିଫା ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ କଯଫିା 
ାଇଁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

 ନଫ ନଫିଧାଚି ତ୍ ଞ୍ଚାୟତ୍ ପ୍ରତ୍ନିଧିି ଓ କୄଧାୄଯଟଯ ଭାନଙୁ୍କ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିଓ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ଦାଇତ୍ୱ ସମ୍ପକଧୄଯ ଅଫଗତ୍ ୄହଫା ାଇଁ ଜଲି୍ଲାା ଓ ଭୁନସିାର କଭିଶନଯ 
ଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

 ଜନସାଧାଯଣ ଫାତ୍ୟା ସଭୟୄଯ ଆଭବ, ନଡଆି, ଣସ ଇତ୍ୟାଦ ିୄଗାଟାଇଫାକୁ 
ନମିଫାାଇଁ ଯାଭଶଧ ଦଆିମିଫା ସହ ନିୄ ଜ ସୁଯେିତ୍ ଯହଫିା ଓ ଅନୟଭାନଙୁ୍କ ସୁଯେିତ୍ ଯଖିଫା 

ଦଗିୄଯ ଜନସୄଚତ୍ନତ୍ା ସଷିୃ୍ଟ କଯଫିା ାଇଁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି । 

 ଯାସ୍ତାକଡୄଯ ଓ ଛାତ୍ ଉୄଯ ଥିଫା ୄହାଡ ିସଫୁକୁ ହଟାଇଫାକୁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛି  । 

 ତ୍ହସରି ସ୍ତଯୄଯ ରିଥିନ ଭହଜୁଦ୍ ଯ ଆକନ କଯଫିା ାଇଁ ଜଲି୍ଲାା ଭାନଙୁ୍କ ଦାଇତ୍ୱ 

ଦଆିମାଇଛ।ି 

 ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତ୍ୟା ୂଫଧଯୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିସ୍ୱଯୂ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମଧୟାୟୄଯ ଏକ 
୨୪ ଘଣ୍ଟଆି କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ କାମଧୟ କଯୁଛ ିଏ ାୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ଜଯୁଯୀକାନି ସୂଚନା ଓ 
ସହାୟତ୍ା ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ାଇଁ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଇଛ ି। 

 ୄସହ ିଜଲି୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ୄଖାରାମାଇ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିପ 

କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମଧୟାୟ ସହ ନଯିନ୍ତଯ ସିଂୄମାଗ ୄଯ ଯହଫିା ାଇଁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 
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 ଓଡି ଶା ପୄଯଷ୍ଟ ୄଡୄବରୄଭଣ୍ଟ କୄଧାୄଯସନଯ ୧୦୦ ଗଛ କଟା ିଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ି
ଯଖିଫା ାଇଁ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫା ସହ ଫାତ୍ୟା ପ୍ରବାଫତି୍ ଅଞ୍ଚୄଯ ଯାସ୍ତାଘାଟ ସପା କଯଫିା ାଇଁ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ନିୄ ୟାଜତି୍ କଯାମିଫ ।  

ୄସହିଯ ିଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗକୁ ୄଜସଫି,ି ଟ୍ରାକଟଯ ଓ କୁଶୀ ଶ୍ରଭିକ ଭାନଙ୍କ ସହ 
ସଜାଗ ଯହଫିାକୁ ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

 ନଗଯ ଉନ୍ନୟନ ଫବିାଗକୁ ସହଯାଞ୍ଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଦ ିଫାତ୍ୟାବ ିସଭସୟା ଉୁୄଜ ୄତ୍ୄଫ 
ଯାସ୍ତା ଘାଟ, ସପା କଯଫିା ସହ ଗଭନା ଗଭନ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ସୁଫଧିା କଯଫିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ଯହଫିାକୁ 
କୁହାମାଇଛ ି। 

ଞ୍ଚାୟତ୍ଯିାଜ ଫବିାଗ େଯୁ ନଯିନ୍ତଯ ବାୄଫ ାନୀୟ ଜ ୄମାଗାଣ ଓ ଶକି୍ତ ଫବିାଗ 
େଯୁ ନଯିଫଛନି୍ନ ବାୄଫ ଫଦୁିୟତ୍ ୄମାଗାଇ ୄଦଫା ଦଗିୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯଫିାକୁ 
ନିୄ ଦଧଶ ଦଆିମାଇଛ ି। 

ୄସହିଯ ିଆଜ ିଅଯାହ୍ନୄଯ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଯରିିପ କଭିଶନଯ ଆଇଟ ିସଚଫି ଓ ୄଟରିକଭ 
ୄସଫା ୄମାଗାଣକାଯୀ ସିଂସ୍ଥା ଭାନଙ୍କ ସହ ଆୄରାଚନା କଯଥିିୄର । ମଦ ିଫାତ୍ୟା ବ ିଯସି୍ଥିତ୍ ି
ଉୁୄମ ୄସ ସଭୟୄଯ ସ୍ୱବାଫକି ବାୄଫ ୄଟରି ୄମାଗାୄମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା କଯଫିା ଓ ୄଟରି 
ୄମାଗାୄମାଗ ୄେତ୍ରୄଯ ୄମଯ ିଫୟାହାତ୍ ସଷିୃ୍ଟ ନହୁଏ ୄସ ଦଗିୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ୄଦଫାକୁ ନିୄ ଦଧଶ 
ୄଦଇଥିୄର ।  

 

*** 


