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କେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 
    ତାରଖି: ୧ ଡ଼ସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ 

ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୩.୩୦ ଘଟକିା  
ବଷିୟ: ୩ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ ସେଳକୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର  ଅଞ୍ଚଳସର େୋତ୍ୟୋ େମ୍ଭୋେନୋ : ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିୋ 
ଉପକୂଳ ପୋଇ ଁ ପ୍ରୋକ-େୋମ୍ୁଦି୍ରକ େୋତ୍ୟୋ ପର୍ଯୟ୍ସେକ୍ଷଣ 
ଗତ୍କୋଲିର େକି୍ଷଣ ଥୋଇଲୋଣ୍ଡ ଏେଂ ପୋର୍ଶ୍୍େତ୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଥିେୋ ଲଘଚୁୋପ ଗତ୍କୋଲି େନ୍ଧ୍ୟୋସର ଆଣ୍ଡୋମ୍ୋନ େୋଗର ସର ପ୍ରସେଶ କରେିୋ ପସର ଆଜ ି
ତ୍ୋହୋ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡୋମ୍ୋନ େୋଗର ଏେଂ ତ୍ୋର ପୋର୍ଶ୍୍େତ୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଚଳସର େକ୍ରିୟ ରହଛି ି| ଏହୋ େହ ଜଡତି୍ ଘରୁ୍ଣ୍ଣେିଳୟ େମ୍ଦୁ୍ର ପତ୍ତନ ଠୋରୁ େୋୟୁମ୍ଣ୍ଡଳର 
ମ୍ଧ୍ୟ ଭୋଗ  ର୍ଯୋଏଁ େୟୋପିଛ ି  | ଏହୋ ପଶି୍ଚମ୍-ଉତ୍ତର ପଶି୍ଚମ୍ େଗିକୁ ଗତ୍ ିକରେିୋ େହତି୍ ଆେନ୍ତୋ କୋଲି, ୨ ଡ଼ସିେମ୍ବର ସେଳକୁ ଘନୀଭୂତ୍ ସହୋଇ ଏକ 
ଅେପୋତ୍ ର ରୂପସନେୋ େହ ପରେତ୍ତ୍ୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟୋ ମ୍ଧ୍ୟସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ-େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଏହୋ ଏକ େୋତ୍ୟୋର ରୂପ ସନେୋର େମ୍ଭୋେନୋ 
ରହଛି ି| ଏହୋ ପରେତ୍୍ୀ େମ୍ୟସର ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େଗିକୁ ଗତ୍ ିଗତ୍ ିକରେିୋ େହ ଆହୁର ିତ୍ୀବ୍ର ସହେୋ େହ  ୪ ଡସିେମ୍ବର  େକୋଳ େମ୍ୟସର ଉତ୍ତର 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିୋ ଉପକୂଳସର ପହଞ୍ଚେିୋ େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
 
ଏହୋର ପ୍ରଭୋେସର ୩ ଡସିେମ୍ବର େନ୍ଧ୍ୟୋ / ରୋତ୍ର ିେମ୍ୟରୁ େୃଷି୍ଟପୋତ୍ସର େୃଦ୍ଧ ିେହ ଏେଂ ୩ ଡସିେମ୍ବର ସର କଛି ିଜଲି୍ଲୋସର  ସଗୋଟଏି ରୁ େୁଇଟ ି
ସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋ ଏେଂ  ୪ ରୁ ୫ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ ସର  ଉପକୂଳ ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ଶିୋର କଛି ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳରୁ ଅତ୍ ି
ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋ େହତି୍ ସଗୋଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର  ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଳ େର୍୍ର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
 
ପୂବବାନୁମାନ ଏେଂ ସଚତ୍ୋେନୀର େସୃି୍ତତ୍ େେିରଣୀ: 
ଡସିେମ୍ବର ୩ ସେଳକୁ େକି୍ଷଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିୋର ଅସନକ ସ୍ଥୋନ, ଅେଶଷି୍ଟ ଓଡ଼ଶିୋର କଛି ିକଛି ିସ୍ଥୋନସର ହୋଲୁକୋ ରୁ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଧରଣର  
େର୍ୋ୍ର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି | ସେହପିରି ୪ ଡସିେମ୍ବର ସର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିୋର ଅଧିକୋଂଶ ସ୍ଥୋନ ଏେଂ ଅଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ଶିୋସର ଅସନକ 
ସ୍ଥୋନସର ହୋଲୁକୋ ରୁ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଧରଣର  େର୍ୋ୍ େମ୍ଭୋେନୋ ଥିେୋସେସଳ, ୫ ଡସିେମ୍ବର ସର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିୋର ଅଧିକୋଂଶ ସ୍ଥୋନ ଏେଂ 
ଅେଶଷି୍ଟ ଓଡ଼ଶିୋର ଅସନକ ସ୍ଥୋନସର ହୋଲୁକୋ ରୁ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଧରଣର  େର୍ୋ୍ େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
 
େବଳ ବଷବାର କେତାବନୀ: 

କେତାବନୀ: ପ୍ରଭୋେ ଏେଂ ଆେଶୟକୀୟ ପେସକ୍ଷପ 
ତୃ୍ତ୍ୀୟ େନି (୦୩ ଡସିେମ୍ବର େକୋଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୪  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକୋଳ ୮.୩୦ ପର୍୍ଯନ୍ତ ସେୈଧ) 

 

କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଗଜପତ୍,ି ଗଞ୍ଜୋମ୍, ପୁରୀ ଏେଂ ଜଗତ୍େଂିହପୁର ଜଲି୍ଲୋର ସଗୋଟଏି ରୁ 
େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
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ଚତୁ୍ଥ ୍େନି (୦୪ ଡସିେମ୍ବର େକୋଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୫  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକୋଳ ୮.୩୦ ପର୍୍ଯନ୍ତ ସେୈଧ)  

 
ସରଡ ଓବୋର୍ଣ୍ଣିଂ (ପେସକ୍ଷପ ନଅିନୁ୍ତ) 
ଗଜପତ୍,ି ଗଞ୍ଜୋମ୍, ପୁରୀ, ଏେଂ ଜଗତ୍େଂିହପରୁ, ଜଲି୍ଲୋସର କଛି ିକଛି ି
ସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ିପ୍ରେଳ େର୍ୋ୍ େହ ସଗୋଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଳ େର୍ୋ୍ର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 

୧- ତ୍ଳୁଆ  ଅଞ୍ଚଳସର ସ୍ଥୋନୀୟ େନୟୋ ପରସି୍ଥିତ୍ ିେହ ପୋଣ ିଜମ୍ିେୋ େହ ଜଳମ୍ଗ୍ନ 
ପରସି୍ଥିତ୍ ିଉପୁଜ ିପସର  | 
୨- କଚ୍ଚୋ ରୋସ୍ତୋ ଏେଂ ଅେୁରକି୍ଷୀତ୍ େଂରଚନୋ ପ୍ରଭୋେତି୍ ସହେୋ େହ ଅେୁରକି୍ଷତ୍ 
କଚ୍ଚୋ ଘରର କୋନ୍ଥ ପଡରିି୍ଯେୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
୩-ଅସ୍ଥୋୟୀ ଭୋସେ ମ୍ୁନେିପିୋଲଟ ିସେେୋ େୟୋଘୋତ୍, ଅଣ୍ଡରପୋସ୍ ରୋସ୍ତୋସର  ପୋଣ ି
ଜମ୍ିେୋ େହ, େହର ଅଞ୍ଚଳସର େୋମ୍ୟିକ ଭୋସେ ତ୍ୀବ୍ର େୃଷ୍ଟିପୋତ୍ ପ୍ରଭୋେସର 
େୃଶୟମ୍ୋନ େୂରତ୍ୋ କମ୍ିେୋ େହ ଟ୍ରୋଫିକ ର୍ଯୋତ୍ୋୟୋତ୍ ପ୍ରଭୋେତି୍ ସହେୋର େମ୍ଭୋେନୋ 
ରହଛି ି
୪-  ସକତ୍କ ଅଞ୍ଚଳସର ଜଳମ୍ଗ୍ନ ସର୍ଯୋଗ ୁେଗିଚୋ ଚୋର୍ ତ୍ଥୋ ଛଡିୋ ସହୋଇଥିେୋ 
ଫେଲ ପ୍ରଭୋେତି୍ ସହେୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି 
 
୫- ପୋହୋଡଆି ଅଞ୍ଚଳସର ପ୍ରେଳ େର୍ୋ୍ ପ୍ରଭୋେସର ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ େମ୍ଭୋେନୋ  
୬- େୋେ ଅନୁପସର୍ଯୋଗୀ ଘର ସର ନରହେିୋ େହ ଏେଂ ପ୍ରଭୋେତି୍ ଅଞ୍ଚଳ ସର 
ର୍ଯୋତ୍ୋୟୋତ୍ ରୁ ନେୃିତ୍ ରୁହନୁ୍ତ  
୭- ପୋଚରି୍ଯୋଇଥିେୋ ଧୋନ ଫେଲର ଅମ୍ଳ େହ ଅମ୍ଳ ସହୋଇଥିେୋ ଧୋନ 
ଫେଲକୁ  େୁରକି୍ଷତ୍ ସ୍ଥୋନସର ରଖନୁ୍ତ | େୟେହୋର ଉପସର୍ଯୋଗୀ ଫୁଲସକୋେ ିଏେଂ 
େନ୍ଧ୍ୋ ସକୋେ ିଭଳ ିରେ ିଫେଲକୁ ଅମ୍ଳ କରନିଅିନୁ୍ତ | 
୮- ଆଗକୁ  େୋର, କୀଟନୋଶକ ପ୍ରସୟୋଗ ଓ ଜଳସେଚନ ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୯- ଫେଲ ଓ ପନପିରେିୋ ଜମ୍ିରୁ ଜଳ ନଷି୍କୋେନ େୟେସ୍ତୋ ପୋଇ ଁଆେଶୟକ ନୋଳ ି
ର େୟେସ୍ତୋ କରନୁ୍ତ | 
୧୦- କେଳୀ, ଅମ୍ୃତ୍ଭଣ୍ଡୋ ଓ ଅନୟୋନୟ ଲତ୍ୋ ଜୋତ୍ୀୟ ଫଳ ଓ ପନପିରେିୋ କୁ 
ଭରୋ ସେଇ ରଖନୁ୍ତ. 
୧୧- ଆଗକୁ ଭୋର ିେର୍ୋ୍ ସହତୁ୍ ରେ ିଫେଲ ର୍ଯଥୋ ମ୍ଗୁ, େରି,ି ସେୋରରି୍,େୋେୋମ୍ 
ଓ  ପନପିରେିୋ ର୍ଯଥୋ ସକୋେ,ି ପିଆଜ, ଧନଆି, ଆଳୁ ର େୁଣୋେୁନ ିେୋମ୍ୟିକ 
ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୨-  ଗୃହପୋଳତି୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ପୋଇ ଁଆେଶୟକ ଖୋେୟ ଓ ପୋନୀୟ ଜଳ କୁ ୪-
୫ େନି ପୋଇ ଁମ୍ହଜୁେ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୩- ଗୃହପୋଳତି୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙୁ୍କ େର୍ୋ୍ ଓ ପେନ ସର େୋହୋରକୁ ଛୋଡ଼ନୁ୍ତ ନୋହିଁ | 
୧୪- ଗୁହୋଳ ଘର ଓ ଫୋମ୍ ୍ଛୋତ୍ କୁ ମ୍ଜେୁତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୫- ପରେିୋ ଚୋର୍ ସହୋଇଥିେୋ ସଖତ୍ ତ୍ଥୋ ଛଡିୋ ସହୋଇଥିେୋ ଫେଲ ସକ୍ଷତ୍ରୁ 
ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନଷି୍କୋେନ ପୋଇ ଁଆେଶୟକୀୟ େୟେସ୍ଥୋ କରନୁ୍ତ | 
୧୬- ପ୍ରେଳ େର୍ୋ୍ ପ୍ରଭୋେସର ସକସତ୍କ ନେୀ-ଅେେୋହକିୋସର େନୟୋ ପରସି୍ଥିତ୍ ି
ମ୍ଧ୍ୟ େୃଷ୍ଟ ିସହୋଇପୋସର  (ନୋଗୋେଳ,ି ଋର୍କୂିଲୟୋ, େଂଶଧୋରୋ ) (ନେୀର ଜଳସ୍ତର 
ପୋଇ ଁେୟୋକର ିCWC ର ସେବ୍ ପଷୃ୍ଠୋ ପରେିଶନ୍ କରନୁ୍ତ) 

ଅସରଞ୍ଜ ଓବୋର୍ଣ୍ଣିଂ (ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ସଖୋଦ୍ଧୋ୍, ନୟୋଗଡ, ସକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ, କଟକ, କନ୍ଧ୍ମ୍ୋଳ, ରୋୟଗଡୋ ଏେଂ 
ସକୋରୋପୁଟ  ଜଲି୍ଲୋସର ସଗୋଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ି
ପ୍ରେଳ େର୍ୋ୍ର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 

କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଭଦ୍ରକ, େୋସଲର୍ଶ୍ର,  ର୍ଯୋଜପୁର ଏେଂ ମ୍ୋଲକୋନଗିର ିଜଲି୍ଲୋର ସଗୋଟଏି 
ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
 

ପଞ୍ଚମ୍ େନି (୦୫ ଡସିେମ୍ବର େକୋଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୬  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକୋଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯନ୍୍ତ ସେୈଧ) 
 
ଅସରଞ୍ଜ ଓବୋର୍ଣ୍ଣିଂ (ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଜଗତ୍େଂିହପରୁ, ସକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, େୋସଲର୍ଶ୍ର,  ର୍ଯୋଜପୁର, 
ମ୍ୟୁରଭଞ୍ଜ, ଏେଂ ପୁରୀ, ଜଲି୍ଲୋସର କଛି ିକଛି ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ି
ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋ ଲୋଗିରହେିୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 
କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ସକନୁ୍ଦଝର, ସେଙ୍କୋନୋଳ , ଅନୁଗୁଳ, ସଖୋଦ୍ଧୋ୍, ନୟୋଗଡ, ଗଞ୍ଜୋମ୍ ଏେଂ 
ଗଜପତ୍ ିଜଲି୍ଲୋର ସଗୋଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥୋନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ୋର େମ୍ଭୋେନୋ 
ରହଛି ି| 

ପବନଜନତି ଚେତାବନୀ: 
 ୧- ଏହୋ ପ୍ରଭୋେସର ୨ ଡ଼ସିେମ୍ବର ସେଳକୁ େକି୍ଷଣ-ପୂେ ୍ଏେଂ  ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ  ପୂେ-୍ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର  ଝଡ ପେନ 
ଘଣ୍ଟୋ ପ୍ରତ୍ ି୫୦ ରୁ ୬୦ େେ୍ୋଧିକ ୭୦ କମିି୍ େହେିୋର  େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି|   ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ସଭୋର ପରଠୋରୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର 
ଅଞ୍ଚଳସର ଘୁନ-ିପେନ େୃଦ୍ଧ ିସହୋଇ ଘଣ୍ଟୋ ପ୍ରତ୍ ି୬୫ ରୁ ୭୫ କମିି୍ ତ୍ଥୋ ଝଟକୋ ପେନ ୮୫ କମିି୍ େହେିୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| ର୍ଯୋହୋ 
ପରେତ୍୍ୀ େମ୍ୟସର ଆହୁରି େୃଦ୍ଧ ିପୋଇ ୪ ଡ଼ସିେମ୍ବର େକୋଳ ଠୋରୁ  ପରେତ୍୍ୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟୋ ର୍ଯୋଏଁ ଉତ୍ତରପଶି୍ଚମ୍ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ  ପଶି୍ଚମ୍-
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ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଘଣ୍ଟୋ ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୯୦ କମିି୍  ରୁ ୧୦୦କମିି୍ ତ୍ଥୋ ଝଟକୋ ପେନ ୧୧୦ କମିି୍ ପର୍ଯ୍ନ୍ତ େହେିୋର 
େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି  | 

୨- ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ- ତ୍ଥୋ ଓଡଶିୋ ଉପକୂଳସର ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ମ୍ଧ୍ୟ ରୋତ୍ର ିରୁ ଝଡ ପେନ ଘଣ୍ଟୋ ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୪୫ ରୁ ୫୫ କମିି୍ େେ୍ୋଧିକ 
୬୫ କମିି୍ େହେିୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| ଏହୋ ଧୀସର ଧୀସର େୃଦ୍ଧ ିସହୋଇ ୪ ତ୍ୋରିଖ ଅପରୋହ୍ନ ଠୋରୁ ପରେତ୍୍ୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟୋ ର୍ଯୋଏଁ ଝଡ 
ପେନ ଘଣ୍ଟୋ ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୭୦  ରୁ ୮୦ କମିି୍ େେ୍ୋଧିକ ୯୦ କମିି୍ ରହେିୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 

 
େୋମ୍ୁଦି୍ରକ ସି୍ତତ୍:ି  ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ୨ ଡ଼ସିେମ୍ବର ସେଳକୁ େମ୍ୁଦ୍ର ଅଶୋନ୍ତ ରହେିୋ େହ, ପଶି୍ଚମ୍-ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏେଂ ତ୍ତ୍ 
େଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ୪ ତ୍ୋରିଖ ସଭୋର ପରଠୋରୁ ପରେତ୍୍ୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟୋ ର୍ଯୋଏଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୋନ୍ତ  ରହେିୋର 
େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 

 
 ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ମ୍ଧ୍ୟ ରୋତ୍ର ିପରଠୋରୁ ଉତ୍ତର-ଆନ୍ଧ୍ର ଏେଂ ଓଡଶିୋ ଉପକୂଳ େମ୍ୁଦ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୋନ୍ତ  ରହେିୋର େମ୍ଭୋେନୋ େହ ୪ ତ୍ୋରିଖ 
ଅପରୋହ୍ନରୁ ସି୍ତତ୍ ି ଆହୁରି ଖରୋପ ସହେୋର େମ୍ଭୋେନୋ ରହଛି ି| 

 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରିକହାଇଥିବା କେତାବନୀ 
  େକି୍ଷଣ-ପୂେ ୍େସଗୋପେୋଗର ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ପୂେ-୍ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗୋପେୋଗର ଅଂଚଳକୁ ୨ ଏେଂ ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର , ସେହପିର ି  ପଶି୍ଚମ୍-ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େସଗୋପେୋଗର ଅଞ୍ଚଳ ତ୍ଥୋ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିୋ-ପଶି୍ଚମ୍େଗ ଉପକୂଳକୁ ୩ ରୁ ୫ ତ୍ୋରଖି ର୍ଯୋଏ ଁ  
ମ୍ତ୍ସ୍ୟଜୀେୀମ୍ୋନଙୁ୍କ େମ୍ଦୁ୍ର ମ୍ଧ୍ୟକୁ ନରି୍ଯେୋ ପୋଇ ଁେୂଚନୋ ଜୋର ିକରୋର୍ଯୋଇଛ ି | 

 
 ୨ ଡ଼ସିେମ୍ବର େକୋଳ େୁଦ୍ଧୋ େମ୍ୁଦ୍ର ମ୍ଧ୍ୟକୁ ମ୍ୋଛ ମ୍ୋରେିୋ ପୋଇ ଁର୍ଯୋଇଥିେୋ ମ୍ତ୍ସ୍ୟଜୀେୀମ୍ୋନଙୁ୍କ ଉପକୂଳକୁ ସଫରେିୋକୁ  େୂଚନୋ ଜୋର ିକରୋର୍ଯୋଇଛ ି |  
 
ଉପକୂଳେତ୍ତୀ୍-େଂସ୍ଥୋପନ େହ ଜଡତି୍ କୋର୍ଯୟ୍କଳୋପ ପୋଇ ଁଉପସେଶ  
 ଓଡ଼ଶିୋ ଉପକୂଳସର ଥିେୋ ଉପକୂଳ ଏେଂ ଉପକୂଳେତ୍୍ତୀ େଂସ୍ଥୋ ଗୁଡକି ଦ୍ୱୋରୋ (  ଓଡ଼ଶିୋର େମ୍ସ୍ତ େନ୍ଦର, ଆଇ.ଟ.ିଆର ଚୋନ୍ଦପିୁର, ଆମି୍ 
ଡସିଫନସ କସଲଜ ସଗୋପୋଳପୁର, ଆ.ଏନ.ଏେ ଚଲିିକୋ, ଚଲିିକୋ ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ,  ଇଣ୍ଟସିେସଟଡ୍ ସକୋଷ୍ଟୋଲ୍ ସଜୋନ୍ ମ୍ୟୋସନଜସମ୍ଣ୍ଟ 
ସପ୍ରୋସଜକଟ-ଓଡଶିୋ େରକୋର, ଭିତ୍ରକନକିୋ େନୟଜନୁ୍ତ ଅଭୟୋରଣୟ-ସକନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ,  ସତ୍ୈଳ ଏେଂ ପ୍ରୋକୃତ୍କି ଗୟୋେ ନଗିମ୍, ଭୁେସନର୍ଶ୍ର, 
ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ରଭୃତ୍)ି କୋର୍ଯ୍ୟଗୁଡକିସର ୩ ଡସିେମ୍ବର ର୍ଯୋଏଁ ନୟୋୟପୂର୍୍ଣ୍ଣ ଭୋେସର ନୟିନ୍ତ୍ରତି୍ ସହେୋ େହ, ଜୀେନ ଏେଂ େମ୍ପତ୍ତରି ନରିୋପତ୍ତୋ 
ନଶିି୍ଚତ୍ କରିେୋକୁ,  ୪  ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧  ସର େମ୍ସ୍ତ କୋର୍ଯ୍ୟକଳୋପ  ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖିେୋକୁ ପରୋମ୍ଶ ୍େଆିର୍ଯୋଇଛ ି|      
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େବଳ ବୃଷି୍ଟପାତ ସକାକଶ ଜାରିକହାଇଥିବା କେତାବନୀର ମାନେତି୍ର (ତୃ୍ତ୍ୀୟ  ରୁ ପଞ୍ଚମ ଦନି) 
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