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କେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 
    ତାରଖି: ୨ ଡ଼ସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ 

ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୩. ୦୦ ଘଟକିା  
ବଷିୟ: ୩ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ ସେଳକୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର  ଅଞ୍ଚଳସର ୋତ୍ୟା େମ୍ଭାେନା : ଉତ୍ତର 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିା ଉପକୂଳ ପାଇ ଁ ପ୍ରାକ-ୋମ୍ୁଦି୍ରକ ୋତ୍ୟା ପର୍ଯୟ୍ସେକ୍ଷଣ 
 
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମ୍ାନ ୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଗତ୍କାଲିର ଲଘୁଚାପ ସକ୍ଷତ୍ର ପଶି୍ଚମ୍-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚମ୍ େଗିସର ଗତ୍ ିକରି ଆଜ ିେକାଳ ୫.୩୦ 
େମ୍ୟସର େକି୍ଷଣ-ପୂେ୍ େସଗାପୋଗର ପାର୍ଶ୍୍େତ୍୍ତୀ  ଆଣ୍ଡାମ୍ାନ ୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ସଗାଟଏି ସ୍ପଷ୍ଟ-ଚହି୍ନତି୍ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ଷତ୍ର ପରିଣତ୍ 
ସହାଇଛ ି, ର୍ଯାହା ପରେତ୍୍ୀ େମ୍ୟସର େମ୍ାନ ଅଞ୍ଚଳସର ମ୍୍ୟ  େ୍ିୟ ରହଛି ି   ଏହାଲଘୁଚାପ ସକ୍ଷତ୍ର େହ ଜଡତି୍ ଘୁ ଣ୍୍ଣିବେଳୟ େମ୍ଦୁ୍ର 
ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୋୟୁମ୍ଣ୍ଡଳର ମ୍୍ୟ  ଭାଗ  ର୍ଯାଏଁ େୟାପିଛ ି    ଏହା ପଶି୍ଚମ୍-ଉତ୍ତର ପଶି୍ଚମ୍ େଗିକୁ ଗତ୍ ିକରିୋ େହତି୍ ଆଗାମ୍ୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା 
ମ୍୍ୟ ସର ଘନୀଭୂତ୍ ସହାଇ ଏକ ଅେପାତ୍ ର ରୂପସନୋ େହ ପରେତ୍୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମ୍୍ୟ ସର ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େଗିସର ଗତ୍କିରି  ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ-
େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଏକ ୋତ୍ୟାର ରୂପ ସନୋର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି  ଏହା ପରେତ୍୍ୀ େମ୍ୟସର ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େଗିକୁ ଗତ୍ ିଗତ୍ ି
କରିୋ େହ  ୪ ଡସିେମ୍ବର  େକାଳ େମ୍ୟସର ପଶି୍ଚମ୍-ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର ତ୍ଥା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିା ଉପକୂଳସର 
ପହଞ୍ଚେିା େମ୍ଭାେନା ରହଛି ିଏେଂ ପରେତ୍୍ୀ େମ୍ୟସର ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂେ୍ େଗିସର ଗତ୍କିରିୋର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି  
  
ଏହାର ପ୍ରଭାେସର ୩ ଡସିେମ୍ବର େନ୍ଧ୍ୟା / ରାତ୍ର ିେମ୍ୟରୁ େୃଷି୍ଟପାତ୍ସର େୃଦ୍ଧ ିେହ ଏେଂ ୩ ଡସିେମ୍ବର ସର କଛି ିଜଲି୍ଲାସର  ସଗାଟଏି ରୁ 
େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ା ଏେଂ  ୪ ରୁ ୫ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧ ସର  ଉପକୂଳ ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ଶିାର କଛି ି
ସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳରୁ ଅତ୍ ିପ୍ରେଳ େର୍୍ା େହତି୍ ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର  ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଳ େର୍୍ର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି  
 
ପୂବବାନୁମାନ ଏେଂ ସଚତ୍ାେନୀର େସୃି୍ତତ୍ େେିରଣୀ: 
ଡସିେମ୍ବର ୩ ସେଳକୁ େକି୍ଷଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାର ଅସନକ ସ୍ଥାନ, ଅେଶଷି୍ଟ ଓଡ଼ଶିାର କଛି ିକଛି ିସ୍ଥାନସର ହାଲୁକା ରୁ ମ୍୍ୟ ମ୍ ଧରଣର  
େର୍ା୍ର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି   ସେହପିରି ୪ ଡସିେମ୍ବର ସର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଏେଂ ଅଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ଶିାସର ଅସନକ 
ସ୍ଥାନସର ହାଲୁକା ରୁ ମ୍୍ୟ ମ୍ ଧରଣର  େର୍ା୍ େମ୍ଭାେନା ଥିୋସେସଳ, ୫ ଡସିେମ୍ବର ସର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଏେଂ 
ଅେଶଷି୍ଟ ଓଡ଼ଶିାର ଅସନକ ସ୍ଥାନସର ହାଲୁକା ରୁ ମ୍୍ୟ ମ୍ ଧରଣର  େର୍ା୍ େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 
 
େବଳ ବଷବାର କେତାବନୀ: 

କେତାବନୀ: ପ୍ରଭାେ ଏେଂ ଆେଶୟକୀୟ ପେସକ୍ଷପ 
ଦ୍ୱତି୍ୀୟ େନି (୦୩ ଡସିେମ୍ବର େକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୪  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକାଳ ୮.୩୦ ପର୍୍ଯନ୍ତ ସେୈଧ) 

 

କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଗଜପତ୍,ି ଗଞ୍ଜାମ୍, ଜଲି୍ଲାସର ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ ରୁ 
ଅତ୍ ିପ୍ରେଳ େର୍ା୍ର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| ସକାରାପୁଟ , ରାୟଗଡା, ପୁରୀ, 
ଜଗତ୍େଂିହପରୁ ଏେଂ ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ଲାର ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର 
ପ୍ରେଳ େର୍୍ାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 
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ତୃ୍ତ୍ୀୟ େନି (୦୪ ଡସିେମ୍ବର େକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୫  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକାଳ ୮.୩୦ ପର୍୍ଯନ୍ତ ସେୈଧ)  
ସରଡ ଓବା୍ଣ୍ଣିବଂ (ପେସକ୍ଷପ ନଅିନୁ୍ତ) 
ଗଜପତ୍,ି ଗଞ୍ଜାମ୍, ପୁରୀ, ଏେଂ ଜଗତ୍େଂିହପରୁ, ଜଲି୍ଲାସର କଛି ିକଛି ି
ସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ିପ୍ରେଳ େର୍ା୍ େହ ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଳ େର୍ା୍ର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 

୧- ତ୍ଳୁଆ  ଅଞ୍ଚଳସର ସ୍ଥାନୀୟ େନୟା ପରସି୍ଥିତ୍ ିେହ ପାଣ ିଜମ୍ିୋ େହ ଜଳମ୍ଗ୍ନ 
ପରସି୍ଥିତ୍ ିଉପୁଜ ିପସର  | 
୨- କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଏେଂ ଅେୁରକି୍ଷୀତ୍ େଂରଚନା ପ୍ରଭାେତି୍ ସହୋ େହ ଅେୁରକି୍ଷତ୍ 
କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ପଡରିି୍ଯୋର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 
୩-ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାସେ ମ୍ୁନେିପିାଲଟ ିସେୋ େୟାଘାତ୍, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରାସ୍ତାସର  ପାଣ ି
ଜମ୍ିୋ େହ, େହର ଅଞ୍ଚଳସର ୋମ୍ୟିକ ଭାସେ ତ୍ୀବ୍ର େୃଷ୍ଟିପାତ୍ ପ୍ରଭାେସର 
େୃଶୟମ୍ାନ େୂରତ୍ା କମ୍ିୋ େହ ଟ୍ରାଫିକ ର୍ଯାତ୍ାୟାତ୍ ପ୍ରଭାେତି୍ ସହୋର େମ୍ଭାେନା 
ରହଛି ି
୪-  ସକତ୍କ ଅଞ୍ଚଳସର ଜଳମ୍ଗ୍ନ ସର୍ଯାଗ ୁେଗିଚା ଚାର୍ ତ୍ଥା ଛଡିା ସହାଇଥିୋ 
ଫେଲ ପ୍ରଭାେତି୍ ସହୋର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି 
 
୫- ପାହାଡଆି ଅଞ୍ଚଳସର ପ୍ରେଳ େର୍ା୍ ପ୍ରଭାେସର ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ େମ୍ଭାେନା  
୬- ୋେ ଅନୁପସର୍ଯାଗୀ ଘର ସର ନରହେିା େହ ଏେଂ ପ୍ରଭାେତି୍ ଅଞ୍ଚଳ ସର 
ର୍ଯାତ୍ାୟାତ୍ ରୁ ନେୃିତ୍ ରୁହନୁ୍ତ  
୭- ପାଚରି୍ଯାଇଥିୋ ଧାନ ଫେଲର ଅମ୍ଳ େହ ଅମ୍ଳ ସହାଇଥିୋ ଧାନ 
ଫେଲକୁ  େୁରକି୍ଷତ୍ ସ୍ଥାନସର ରଖନୁ୍ତ | େୟେହାର ଉପସର୍ଯାଗୀ ଫୁଲସକାେ ିଏେଂ 
େନ୍ଧ୍ା ସକାେ ିଭଳ ିରେ ିଫେଲକୁ ଅମ୍ଳ କରନିଅିନୁ୍ତ | 
୮- ଆଗକୁ  ୋର, କୀଟନାଶକ ପ୍ରସୟାଗ ଓ ଜଳସେଚନ ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୯- ଫେଲ ଓ ପନପିରେିା ଜମ୍ିରୁ ଜଳ ନଷି୍କାେନ େୟେସ୍ତା ପାଇ ଁଆେଶୟକ ନାଳ ି
ର େୟେସ୍ତା କରନୁ୍ତ | 
୧୦- କେଳୀ, ଅମ୍ୃତ୍ଭଣ୍ଡା ଓ ଅନୟାନୟ ଲତ୍ା ଜାତ୍ୀୟ ଫଳ ଓ ପନପିରେିା କୁ 
ଭରା ସେଇ ରଖନୁ୍ତ. 
୧୧- ଆଗକୁ ଭାର ିେର୍ା୍ ସହତୁ୍ ରେ ିଫେଲ ର୍ଯଥା ମ୍ଗୁ, େରି,ି ସୋରରି୍,ୋୋମ୍ 
ଓ  ପନପିରେିା ର୍ଯଥା ସକାେ,ି ପିଆଜ, ଧନଆି, ଆଳୁ ର େୁଣାେୁନ ି ୋମ୍ୟିକ 
ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୨-  ଗୃହପାଳତି୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ପାଇ ଁଆେଶୟକ ଖାେୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ କୁ ୪-
୫ େନି ପାଇ ଁମ୍ହଜୁେ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୩- ଗୃହପାଳତି୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙୁ୍କ େର୍ା୍ ଓ ପେନ ସର ୋହାରକୁ ଛାଡ଼ନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
୧୪- ଗୁହାଳ ଘର ଓ ଫାମ୍ ୍ଛାତ୍ କୁ ମ୍ଜେୁତ୍ ରଖନୁ୍ତ | 
୧୫- ପରେିା ଚାର୍ ସହାଇଥିୋ ସଖତ୍ ତ୍ଥା ଛଡିା ସହାଇଥିୋ ଫେଲ ସକ୍ଷତ୍ରୁ 
ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନଷି୍କାେନ ପାଇ ଁଆେଶୟକୀୟ େୟେସ୍ଥା କରନୁ୍ତ | 

ଅସରଞ୍ଜ ଓବା୍ଣ୍ଣିବଂ (ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ସଖାଦ୍ଧା୍, ନୟାଗଡ, ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, କନ୍ଧ୍ମ୍ାଳ, ରାୟଗଡା ଏେଂ 
ସକାରାପୁଟ  ଜଲି୍ଲାସର ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ି
ପ୍ରେଳ େର୍ା୍ର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 

କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଭଦ୍ରକ, ୋସଲର୍ଶ୍ର,  ର୍ଯାଜପୁର ଏେଂ ମ୍ାଲକାନଗିର ିଜଲି୍ଲାର ସଗାଟଏି 
ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 
 

ଚତୁ୍ଥ ୍େନି (୦୫ ଡସିେମ୍ବର େକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ୦୬  ଡସିେମ୍ବର, 
୨୦୨୧ େକାଳ ୮.୩୦ ପର୍୍ଯନ୍ତ ସେୈଧ) 
 
ଅସରଞ୍ଜ ଓବା୍ଣ୍ଣିବଂ (ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ଜଗତ୍େଂିହପରୁ, ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ୋସଲର୍ଶ୍ର,  ର୍ଯାଜପୁର, 
ମ୍ୟୁରଭଞ୍ଜ, ଏେଂ ପୁରୀ, ଜଲି୍ଲାସର କଛି ିକଛି ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ ରୁ ଅତ୍ ି
ପ୍ରେଳ େର୍୍ା ଲାଗିରହେିାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 
କୟକ ା ଓୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଆଗାମୀ ସୂେନା ସମ୍ପକବକର ଅବଗତ ରୁହନୁ୍ତ ) 
ସକନୁ୍ଦଝର, ସେଙ୍କାନାଳ , ଅନୁଗୁଳ, ସଖାଦ୍ଧା୍, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ୍ ଏେଂ 
ଗଜପତ୍ ିଜଲି୍ଲାର ସଗାଟଏି ରୁ େୁଇଟ ିସ୍ଥାନସର ପ୍ରେଳ େର୍୍ାର େମ୍ଭାେନା 
ରହଛି ି| 
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୧୬- ପ୍ରେଳ େର୍ା୍ ପ୍ରଭାେସର ସକସତ୍କ ନେୀ-ଅେୋହକିାସର େନୟା ପରସି୍ଥିତ୍ ି
ମ୍୍ୟ  େୃଷ୍ଟ ିସହାଇପାସର  (ନାଗାେଳ,ି ଋର୍କୂିଲୟା, େଂଶଧାରା ) (ନେୀର ଜଳସ୍ତର 
ପାଇ ଁେୟାକର ିCWC ର ସେବ୍ ପଷୃ୍ଠା ପରେିଶନ୍ କରନୁ୍ତ) 

ପବନଜନତି ଚେତାବନୀ: 
 ୧- ଏହା ପ୍ରଭାେସର ଆଜଠିାରୁ େକି୍ଷଣ-ପୂେ୍ ଏେଂ  ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ  ପୂେ-୍ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର  ଝଡ ପେନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ ି
୫୦ ରୁ ୬୦ େେ୍ାଧିକ ୭୦ କମିି୍ େହେିାର  େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି|   ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ସଭାର ପରଠାରୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର 
ଘୁନଣ୍ଣିବ-ପେନ େୃଦ୍ଧ ିସହାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ ି୬୫ ରୁ ୭୫ କମିି୍ ତ୍ଥା ଝଟକା ପେନ ୮୫ କମିି୍ େହେିାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| ର୍ଯାହା ପରେତ୍୍ୀ 
େମ୍ୟସର ଆହୁର ିେୃଦ୍ଧ ିପାଇ ୪ ଡ଼ସିେମ୍ବର େକାଳ ଠାରୁ  ପରେତ୍୍ୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ର୍ଯାଏଁ ଉତ୍ତରପଶି୍ଚମ୍ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ  ପଶି୍ଚମ୍-ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୯୦ କମିି୍  ରୁ ୧୦୦କମିି୍ ତ୍ଥା ଝଟକା ପେନ ୧୧୦ କମିି୍ ପର୍ଯ୍ନ୍ତ େହେିାର େମ୍ଭାେନା 
ରହଛି ି  | 

୨- ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ- ତ୍ଥା ଓଡଶିା ଉପକୂଳସର ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ମ୍୍ୟ  ରାତ୍ର ିରୁ ଝଡ ପେନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୪୫ ରୁ ୫୫ କମିି୍ େେ୍ାଧିକ 
୬୫ କମିି୍ େହେିାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| ଏହା ଧୀସର ଧୀସର େୃଦ୍ଧ ିସହାଇ ୪ ତ୍ାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଠାରୁ ପରେତ୍୍ୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ର୍ଯାଏଁ ଝଡ 
ପେନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ ିସେଗ ୭୦  ରୁ ୮୦ କମିି୍ େେ୍ାଧିକ ୯୦ କମିି୍ ରହେିାର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 

 
ୋମ୍ୁଦି୍ରକ ସି୍ତତ୍:ି  ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ଆଜଠିାରୁ େମ୍ୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହେିା େହ, ପଶି୍ଚମ୍-ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-
ପଶି୍ଚମ୍ େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳସର ୪ ତ୍ାରିଖ ସଭାର ପରଠାରୁ ପରେତ୍୍ୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ର୍ଯାଏଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତ  ରହେିାର େମ୍ଭାେନା 
ରହଛି ି| 

 
 ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ମ୍୍ୟ  ରାତ୍ର ିପରଠାରୁ ଉତ୍ତର-ଆନ୍ଧ୍ର ଏେଂ ଓଡଶିା ଉପକୂଳ େମ୍ୁଦ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତ  ରହେିାର େମ୍ଭାେନା େହ ୪ ତ୍ାରିଖ 
ଅପରାହ୍ନରୁ ସି୍ତତ୍ ି ଆହୁରି ଖରାପ ସହୋର େମ୍ଭାେନା ରହଛି ି| 

 
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରିକହାଇଥିବା କେତାବନୀ 
  େକି୍ଷଣ-ପୂେ ୍େସଗାପୋଗର ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ପୂେ-୍ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସଗାପୋଗର ଅଂଚଳକୁ ୩ ଡ଼ସିେମ୍ବର ର୍ଯାଏ,ଁ ସେହପିର ି  ପଶି୍ଚମ୍-
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏେଂ ତ୍ତ୍ େଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶି୍ଚମ୍ େସଗାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳ ତ୍ଥା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସେଶ-ଓଡଶିା-ପଶି୍ଚମ୍େଗ ଉପକୂଳକୁ ୩ ରୁ ୫ 
ତ୍ାରିଖ ର୍ଯାଏ ଁ  ମ୍ତ୍ସ୍ୟଜୀେୀମ୍ାନଙୁ୍କ େମ୍ୁଦ୍ର ମ୍୍ୟ କୁ ନରି୍ଯୋ ପାଇ ଁେୂଚନା ଜାରି କରାର୍ଯାଇଛ ି | 

 
ଆଜ ିେୁଦ୍ଧା େମ୍ୁଦ୍ର ମ୍୍ୟ କୁ ମ୍ାଛ ମ୍ାରିୋ ପାଇ ଁର୍ଯାଇଥିୋ ମ୍ତ୍ସ୍ୟଜୀେୀମ୍ାନଙୁ୍କ ଉପକୂଳକୁ ସଫରିୋକୁ  େୂଚନା ଜାର ିକରାର୍ଯାଇଛ ି |  
 
ଉପକୂଳେତ୍ତୀ୍-େଂସ୍ଥାପନ େହ ଜଡତି୍ କାର୍ଯୟ୍କଳାପ ପାଇ ଁଉପସେଶ  
 ଓଡ଼ଶିା ଉପକୂଳସର ଥିୋ ଉପକୂଳ ଏେଂ ଉପକୂଳେତ୍୍ତୀ େଂସ୍ଥା ଗୁଡକି ଦ୍ୱାରା (  ଓଡ଼ଶିାର େମ୍ସ୍ତ େନ୍ଦର, ଆଇ.ଟ.ିଆର ଚାନ୍ଦପିୁର, ଆମ୍ଣ୍ଣିବ 
ଡସିଫନସ କସଲଜ ସଗାପାଳପୁର, ଆ.ଏନ.ଏେ ଚଲିିକା, ଚଲିିକା ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷ,  ଇଣ୍ଟସିେସଟଡ୍ ସକାଷ୍ଟାଲ୍ ସଜାନ୍ ମ୍ୟାସନଜସମ୍ଣ୍ଟ 
ସପ୍ରାସଜକଟ-ଓଡଶିା େରକାର, ଭିତ୍ରକନକିା େନୟଜନୁ୍ତ ଅଭୟାରଣୟ-ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା,  ସତ୍ୈଳ ଏେଂ ପ୍ରାକୃତ୍କି ଗୟାେ ନଗିମ୍, ଭୁେସନର୍ଶ୍ର, 
ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଭୃତ୍)ି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକିସର ୩ ଡସିେମ୍ବର ର୍ଯାଏଁ ନୟାୟପୂ୍୍ ଭାେସର ନୟିନ୍ତ୍ରତି୍ ସହୋ େହ, ଜୀେନ ଏେଂ େମ୍ପତ୍ତରି ନରିାପତ୍ତା 
ନଶିି୍ଚତ୍ କରିୋକୁ,  ୪  ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୧  ସର େମ୍ସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ  ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖିୋକୁ ପରାମ୍ଶ ୍େଆିର୍ଯାଇଛ ି|      
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େବଳ ବୃଷି୍ଟପାତ ସକାକଶ ଜାରିକହାଇଥିବା କେତାବନୀର ମାନେତି୍ର (ଦ୍ୱତି୍ୀୟ   ରୁ ଚତୁ୍ଥ ୍େନି) 
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