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ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁ ମାନ
 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ର୍ଙ୍ଗୋପସୋଗର ଉପଙ୍ର ଙ୍େନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅର୍ପୋତ ଆଜି ଦିନ ୧୧.୩୦ ଙ୍ର୍ଙ୍େ ସ୍ଥିର ଙ୍ ୋଇଯୋଇଛି, ଏ ୋ ୧୪
ଡିଙ୍ସମ୍ବର ୨୦୧୮ ଦିନ ୮.୫ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷୋାଂଶ ଏର୍ାଂ ୮୭.୪ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରୋଘିମ୍ୋ ଙ୍ରକ୍ଷୋ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ର୍ଙ୍ଗୋପସୋଗର
ଉପଙ୍ର, ଙ୍େନ୍ନୋଇଠୋରୁ ପ୍ରୋୟ ୯୩୦ େିଙ୍ ୋମ୍ିଟର ପୂର୍-ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏର୍ାଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଙ୍ଦଶର ମ୍ଛ ିପଟ୍ଟନମ୍ ଠୋରୁ ପ୍ରୋୟ ୧୦୯୦

େିଙ୍ ୋମ୍ିଟର ଦୂ ରଙ୍ର ର ଛ
ି ି । ଆସନ୍ତୋ ୨୪ ଘଣ୍ଟୋ ମ୍ଧ୍ୟଙ୍ର ଏ ୋ ଅଧିେ ଘନୀଭୂତ ଙ୍ ୋଇ ର୍ୋତୟୋଙ୍ର ପରିଣତ ଙ୍ ୋଇପୋଙ୍ର
ଏର୍ାଂ ପରର୍ତ୍ତବୀ ୩୬ ଘଣ୍ଟୋ ମ୍ଧ୍ୟଙ୍ର ଭୟଙ୍କର ର୍ୋତୟୋର ରୂପ ଙ୍ନର୍ୋର ସୂେନୋ ର ଛ
ି ି । ଆସନ୍ତୋ ୧୭ ଡିଙ୍ସମ୍ବର ଅପରୋହ୍ନ ସୁଧୋ
ଏ ୋ ଉପେୂ େ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଙ୍ଦଶ ଆଡେୁ ଗତି େରି ଅଙ୍ଗୋ ଏର୍ାଂ େେିନୋଡୋ ମ୍ଧ୍ୟଙ୍ଦଇ ଅତିକ୍ରମ୍ େରିର୍ୋର ସୂେନୋ ର ଛ
ି ି।
ଓଡିଶୋ ଉପଙ୍ର ଅର୍ପୋତର ପ୍ରଭୋର୍
 ୧୫ ଡିଙ୍ସମ୍ବର ୨୦୧୮- ଆେୋଶ ଙ୍ମ୍ଘୁଆ ର ର୍
ି ।
 ୧୬ ଡିଙ୍ସମ୍ବର ୨୦୧୮- ମ୍ୂଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ, ଉପେୂ େ ଏର୍ାଂ ଙ୍େନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡିଶୋଙ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ର୍ର୍ବୋ ସ ଆେୋଶ ଙ୍ମ୍ଘୁଆ ର ର୍
ି ।
 ୧୭ ଡିଙ୍ସମ୍ବର ୨୦୧୮- ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚି ମ୍, ପଶ୍ଚି ମ୍, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚି ମ୍ ଏର୍ାଂ ଉତ୍ତର ଓଡିଶୋଙ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଧରଣର ର୍ର୍ବୋ ଙ୍ ର୍ୋ
ସ ସ୍ଥୋଙ୍ନ ସ୍ଥୋଙ୍ନ ଭୋରୀ ର୍ର୍ବୋ ଏର୍ାଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପେୂ େର୍ତ୍ତବୀ ଅଳ୍ପ ର୍ର୍ବୋ ସ ଆେୋଶ ଙ୍ମ୍ଘୁଆ ର ର୍
ି ।
 ୧୮ ଡିଙ୍ସମ୍ବର ୨୦୧୮- ଓଡିଶୋର ଅଙ୍ନେୋାଂଶ ସ୍ଥୋନଙ୍ର ଅଳ୍ପ ର୍ର୍ବୋ ସ ଆେୋଶ ଙ୍ମ୍ଘୁଆ ର ର୍
ି ।

ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ର୍ା ପରାମଶବ



ଖ୍ରୋଟିଆ ଧୋନ ଓ ପନିପରିର୍ୋ ନସବରୀରୁ ଅତୟଧିେ ଜେ ନିଷ୍କୋସନ େରନ୍ତୁ ।



ପୋେେ ଫସ େୁ ର୍ର୍ବୋ ଙ୍ ର୍ୋ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍େ େରନ୍ତୁ ଏର୍ାଂ ଅମ୍େ ଫସ େୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥୋନେୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଅମ୍େ ଫସ େୁ ଜମ୍ିଙ୍ର
ରଖ୍ନ୍ତୁ ନୋ ିଁ ।



ର୍ର୍ବୋ ଦୋଉରୁ ପନିପରିର୍ୋ ନସବରୀେୁ ରକ୍ଷୋ େରିର୍ୋ ପୋଇଁ ଧେୋ ପ ିଥିନ୍ ଙ୍ର ଙ୍ଘୋଡୋଇ ରଖ୍ନ୍ତୁ ।



େୋର୍ ଜମ୍ିରୁ ଜେ ନିଷ୍କୋସନ ପୋଇଁ ନୋେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରନ୍ତୁ ।



ଆେୁ ଏର୍ାଂ ପିଆଜ ଙ୍କ୍ଷତରୁ ଜେ ନିଷ୍କୋସନ େରନ୍ତୁ । ଯଦି ଗୋଯୋଇ ନୋ ିଁ ତୋଙ୍ ଙ୍ ର୍ର୍ବୋ ସରିର୍ୋ ପଯବୟନ୍ତ ଅଙ୍ପକ୍ଷୋ େରନ୍ତୁ ।



ର୍ନ୍ଧୋ ଙ୍େୋର୍ି ଏର୍ାଂ ଫୁ

ଙ୍େୋର୍ିେୁ ରଗ ୀନ ଏର୍ାଂ ଫୋଟିର୍ୋ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍େ େରନ୍ତୁ । ସଢିର୍ୋରୁ ରକ୍ଷୋ େରିର୍ୋ ପୋଇଁ ୧.୫ ଗ୍ରୋମ୍

ଙ୍େପଙ୍ଟୋସୋଇେିିନ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ିଟର ପୋଣିଙ୍ର ମ୍ିଶୋଇ ସିଞ୍ଚନ େରନ୍ତୁ ।


ର୍ୋଇଗଣର ଫେସଢୋରୁ ରକ୍ଷୋପୋଇର୍ୋ ପୋଇଁ ୧.୫ ଗ୍ରୋମ୍ ଙ୍େପଙ୍ଟୋସୋଇେିିନ୍ +୩ ଗ୍ରୋମ୍ େପର୍ ଅକ୍ସିଙ୍େିୋରୋଇଡ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ିଟର
ପୋଣିଙ୍ର ମ୍ିଶୋଇ ସିଞ୍ଚନ େରନ୍ତୁ ।



ର୍ର୍ବୋ ଙ୍ଯୋଗଁୁ ଙ୍କୋର ଅଷ୍ଟପଦୀ ଙ୍ପୋେ ଙ୍ଦଖ୍ୋଯୋଇପୋଙ୍ର । ଏ ୋର ଆକ୍ରମ୍ଣରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇର୍ୋ ନିମ୍ଙ୍ନ୍ତ ୦.୩ ଗ୍ରୋମ୍ ଙ୍ମ୍ଟୋସିଡ୍
େିମ୍ବୋ ୨ ମ୍ି ି ଙ୍ଫନିପୋଇରକ୍ସିଙ୍ମ୍ଟ୍ େିମ୍ବୋ ୧ ମ୍ି ି ଆର୍ୋଙ୍ମ୍େିିନ୍ େିମ୍ବୋ ୧ ମ୍ି ି ସ୍ପି ଙ୍ରୋଙ୍ମ୍ସିଙ୍ଫନ୍ ପ୍ରତି ିଟର ପୋଣିଙ୍ର ମ୍ିଶୋଇ
ସିଞ୍ଚନ େରନ୍ତୁ ।



ର୍ର୍ବୋ ଦୋଉରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇର୍ୋ ପୋଇଁ ଫୁ େୁ ଙ୍ତୋେି ନିଅନ୍ତୁ । ଙ୍ତୋେି ସୋରିର୍ୋ ପଙ୍ର ଫୁ

ଗୁଡେ
ି ୁ ଥଣତୋ ଜୋଗୋଙ୍ର ରଖ୍ନ୍ତୁ ।
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