ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ୍ ପୂବ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ି ସଚ
ୂ ନା
ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀ ୄଜନା, ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ
ଭାୄନ ୮ ତାଯିଖ ଠାଯୁ ଭାଛ ଧଯିଫାକୁ ଗବିଯ ସଭୁଦ୍ର ଭଝିକୁ ନମିଫା ାଇଁ ଫାଯଣ କଯିଫା ସହ,
ୄମଉଁ ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ ଭାୄନ ଭାଛ ଧଯିଫାକୁ ସଭୁଦ୍ର ଭଝିକୁ ମାଇଛନ୍ତି ୮ ତାଯିଖ ଶୁଦ୍ଧା ୄପଯି
ଆସିଫାକୁ ସତକକ କଯିୄଦଇଛନ୍ତି ।
ୄକୄତ ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ ସଭୁଦ୍ର ଭଝିକୁ ଭାଛ ଧଯିଫାକୁ ମାଇଛନ୍ତି ଓ ୮ ତାଯିଖ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା
ୄକୄତଜଣ ୄପଯିଛନ୍ତି ୄସ ସମ୍ପକକୄଯ ଯିୄାର୍କ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଭତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ
ଫିବାଗଯ ପ୍ରଭୁଖ ଶାସନ ସଚିଫ ଙ୍କୁ ଅଫଗତ କଯାଇଛନ୍ତି ।
ଫାତୟାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଫିବାଗ ତଯପଯୁ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କୄଣ୍ଟରାର ଯୁମ୍ ୄଖାରିଫା ସହ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଅପି ସଯ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ ଙ୍କ କାମକୟାୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନୱୟ ଯଖିଫାକୁ
ଭଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ ଭାନଙ୍କୁ ନିୟଭିତ ବାୄଫ ସତକକ ସୂଚନା
ଜାଯୀ କଯିଫାକୁ ନିୄଦକଶ ୄଦଇଛନ୍ତି । ୄସହିଯି ାଯମ୍ପଯିକ ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ ଭାୄନ ଉଚ୍ଚ ଜୁ ଆଯ
ସୃଷ୍ଟିଯ ଆଶଙ୍କା ଥିଫାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡକ
ି ୁ ନିଯାଦ ସ୍ଥାନୄଯ ଯଖିଫା ାଇଁ ସତକକ କଯି
ଦିଆମାଇଛି ।
ଇଣ୍ଡିଆନ ନୟାବି, ୄକାଷ୍ଟ ଗାଡକ କଭାଣ୍ଡଯ ଙ୍କୁ ସଭୁଦ୍ର ଭଝିକୁ ଭାଛ ଧଯିଫାକୁ ମାଇଥିଫା
ଭତ୍ସ୍ୟଜିଫୀ ଭାନଙ୍କୁ ୮ ତାଯିଖ ୂଫକଯୁ ନିଯାଦ ବାୄଫ ୄପଯାଇ ଆଣିଫାକୁ ନିୄଦକଶ
ଦିଆମାଇଛି । ୮ ତାଯିଖ ସୁଦ୍ଧା ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଜାହାଜ ଓ ଭାଛ ଧଯା ୄଫାର୍ ଗୁଡକ
ି ଉୄଯ
ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ରଗାଇଫାକୁ କୁ ହାମାଇଛି । ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟାଯ ଭୁକାଫିରା କଯିଫା ାଇଁ ଭାନଫ ସଭୱ
ଓ ଆଫଶୟକ ମନ୍ତ୍ରାତି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଯହିଫାକୁ ନିୄଦକଶ ଦିଆମାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୄଯ ଜିଲ୍ଲାାଭାୄନ କୃ ଷକଭାନଙ୍କୁ ନିୟଭିତ ବାୄଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଫାତୟା ସମ୍ପକିତ
ସତକକ ସୂଚନା ଜାଯି ଯଖିୄଫ । ମାହାପୄଯ କି କୃ ଷକଭାୄନ, ନିଯିଫା / ଉଦୟାନ କୃ ଷି, ଧାନ
ଓ ଅଭ ୄହାଇଥିଫା ପସର ଓ ଭଣ୍ଡିୄଯ ଗଛିତଥିଫା ଧାନ ସଫୁ କୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଖିାଯିୄଫ ।

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତଯୄଯ କୃ ଷି ବିତ୍ତକ
ି ନିୄଦକଶାଫୀ ଓ ଏହାଯ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଗୄଯ ନିୟଭିତ ବାୄଫ କୃ ଷି
ଫିବାଗଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ କଭକଚାଯୀଭାୄନ କୃ ଷକଭାନଙ୍କୁ ସୄଚତନ କଯିଫା ଦିଗୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ
ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଯିୄଫ ।
ବିନ୍ନକ୍ଷଭ, ଫାା ଓ ଫୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରଭୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ଏକ ତାରିକା ଫିବାଗ କ୍ଷଯୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯାମିଫ ମଦି ୄସବି ୄକୌଣସି ସଭସୟା ଉୁୄମ ଆଫଶୟକ ସ୍ଥୄ ୄସଭାନଙ୍କୁ
ନିଯାଦ ବାୄଫ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ କଯାମିଫା ସହ ୄସଭାନଙ୍କ ାଇଁ ସୁଯକ୍ଷିତ ବାୄଫ ଫାତୟା ଆଶ୍ରୟ
ସ୍ଥିୄଯ ଯଖାମିଫା ସହ ଖାଦୟୄୟ ଓ ାନୀୟ ଜ ସୁଫୄଦାଫସ୍ତ କଯାମିଫ ।
ଫାତୟା ପ୍ରବାଫିତ ଆଶଙ୍କା ଥିଫା ୧୮ ର୍ି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାଭ, ଗଜତି, ୁଯୀ, ୄଖାଦ୍ଧକା,
ଜଗତସିିଂହୁଯ, ୄକନ୍ଦ୍ରାଡା, ମାଜୁଯ, ବଦ୍ରକ, ଫାୄରଶ୍ୱଯ, ନୟାଗଡ, କର୍କ, ଭୟୂ ଯବଞ୍ଜ,
ୄକଦୁ ଝଯ, ୄଢଙ୍କାନା, ଭାରକାନାଗିଯ,ି ୄକାଯାୁର୍, ଯାୟଗଡା ଓ କନ୍ଧଭା ଯ ଜିଲ୍ଲାା
ଭାନଙ୍କୁ ନିୄଦକଶ ୄଦଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିରିପ କଭିଶନଯ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘଯ ଗୁଡକ
ି ୁ ଜିଓ ର୍ୟାଗ୍ କଯିଫା ସହ
ଚାଷଯ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପକିତ ସଭସ୍ତ ପୄର୍ା ଓ ତଥୟା ୄକସ୍ ୄଯକଡକ ଗୁଡକ
ି ୁ ନଥି ବୁକ୍ତ କଯିଫା
ଉଚିତ୍, ସହାୟତା ାଇଫାକୁ ଥିଫା ହିତାଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କଯ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘଯ ଗୁଡକ
ି ଯ ପୄର୍ା
ଗ୍ରାପି କ ପ୍ରଭାଣ ଫାଧ୍ୟତାଭୂଯକ ୄଫାରି ଦଶକାଇଛନ୍ତି ।
ସଯକାଯଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ତଥା ସହଯାଞ୍ଚୄଯ କିଛ ି ଗୃହ
ୄମାଗାଇ ଦିଆମାଇଅଛି । ଏହାଯ ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାଯୀ ତାରିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଯଖିଫା ାଇଁ ଜିଲ୍ଲାା
ଭାନଙ୍କୁ ନିୄଦକଶ ଦିଆମାଇଅଛି । ମଦି ୄକୌଣସି ଗୃହ ଫାତୟା ଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁ ଏ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନର୍
କଯିଫାୄଯ ଏହି ତାରିକା ସହାୟତା କଯିଫ ।
ୄସହିଯି ୄମାଗୟ ଫିୄଫଚିତ ହିତାଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କୁ

SDRF/ NDRF ନିୟଭ

ଆଧାଯୄଯ DBT ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗୃହନିଭକାଣ ାଇଁ ଅଗ୍ରି ଭ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ । ହିତାଧିକାଯୀ
ଭାନଙ୍କ ତାରିକା ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଜିଲ୍ଲାଯ ୄୱଫସାଇର୍ୄଯ ସ୍ଥାନିତ ୄହଫ ।

