ଅଫ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ମି ଶନ୍ ଶକ୍ତି କାଫେ- ପୃଷ୍ାଠ ୫
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲି ଗ ୍ - ପୃଷ୍ାଠ ୮
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ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁ ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁର

ମହାନଗର ନିଗମର
ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ଏହି

ପ୍ରୟାସ ରହିଛି |

Main Story
Title

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ

Lorem ipsum dolor sit amet,

ଆୟୁକ୍ତ, ସମ୍ବେପୁର ମହାନଗର ନିଗମ

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.
consectetur adipiscing elit.

OLM ଏବଂ NULM ର
ମି ଳିତ ପ୍ରୟାସଫର ସ୍ଥାନୀୟ
ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଦିବସଫର
(୩୧.୦୮.୨୦୧୨)
ହିରାକୁଦର ଜବାହର
ଉଦୟାନଫର ଏକ ମି ଶନ
ଶକ୍ତି କାଫେ
ଫ ାଲାର୍ଯାଇଥ ିଲା |
.

ଜବାହର ଉଦୟାନକୁ
ଆସୁଥ ିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯବୟଟକ
ଏହି କାଫେକୁ ଆସି
ଜଳ ିଆ ଓ ମି ଲ ାଇ
ପାରି ଫବ | ଏହାଦ୍ୱାରା
ପାକବଫର ପର୍ଯବୟଟକଙ୍କ
ସଂ ୟା ବୃ ଦ୍ଧି ଫହବ ଏବଂ
ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଳୀଙ୍କର
ଫବପାର ବୃ ଦ୍ଧି ଫହବ |

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା, ଜୀବିକା ନିବାବ ହ
କରି ବା |

କାଫେର ପ୍ରଫବଶ ଦ୍ୱାର

ମି ଶନ୍ ଶକ୍ତି କାଲେ
ହିରାକୁଦ୍ ଜବାହର ଉଦୟାନ

କାଫେର ପରି ଚାଳନା ଏବଂ
ରକ୍ଷଣାଫବକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ
ଫତଜସ୍ୱିନି ମି ଶନ୍ ଶକ୍ତି
ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ
ଏ.ଏଲ.ଏେକୁ
ଦିଆର୍ଯାଇଅଛି | ଏହି
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନୟା ଦାସ
ଏ.ଏଲ.ଏେଫର ଫମାଟ ୧୨
(ଭା.ପ୍ର.ଫସ )ମି ଶନ ଶକ୍ତି
ଟି ମି ଶନ୍ ଶକ୍ତି ଫଗାଷ୍ଠୀ ମି ଶ ି
କାଫେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଥ ିଫଲ | ଏହି କାଫେ ଚଳାଇଫବ |
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ପରି ମଳ

ବୁ ଦ୍ଧାରାଜା ପବବତ ଶୀର୍ବଫର ପରି ଷ୍କାର ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା କାର୍ଯବୟକଳାପ

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମଫହାତ୍ସବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲି ଗ ୍
ପାଇ ଁ ମହାନଗର ନିଗମର ସାନିଫଟସନ୍ ଫସଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର
ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବୁ ଦ୍ଧାରାଜା ହିଲ୍ ଟପ୍ ଭଳି ଜାଗାଫର
ସି ଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ଟଲାଷ୍ଟି କ୍ ବୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧଫର ସଫଚତନତା
ରାଲି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯବୟକ୍ରମର ଆଫୟାଜନ କରି ଥ ିଲା |
କଠିନ ବଜବୟବସ୍ତୁ ପରି ଚାଳନା ଉପଫର ବିସ୍ତୃତ ସଫଚତନତା
ପାଇ ଁ ସମ୍ପଦ ଫକନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଦୟାଳୟର ପି ଲାମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣର
ଆଫୟାଜନ ମଧ୍ୟ ସାନିଫଟସନ ଫସଲ କରି ଥ ିଫଲ |

ସି ଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ ଟଲାଷ୍ଟି କ୍ ବୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧଫର ରାଲି

ବିଦୟାଳୟ ପି ଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପଦ ଫକନ୍ଦ୍ର ପରି ଦଶବନ

DHH ସମ୍ବଲପୁରଫର ପରି ଷ୍କାର ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା କାର୍ଯବୟକଳାପ
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ଏକ ନିଆରା ପଦଫକ୍ଷପର ଅଂଶ
ଭାବଫର SMC ମି ଶନ ଶକ୍ତି
ଫଗାଷ୍ଠୀକୁ ପାକବର ପରି ଚାଳନା
ଏବଂ ରକ୍ଷଣାଫବକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ
କରାଇଛି |
SMC ଅଧୀନଫର ଥବ
ି ା

ପାକବଗଡ
ୁ ିକୁ ଜୀବନଦାନ

ମି ଶନ ଶକ୍ତି ଲଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟ
ପଦ୍ମଲକଶରୀ ପାକତଲର କାମ
କରୁଥିବା ସମୟଲର

ପଦ୍ ମଫକସରୀ ପାକବ, ଟ୍ରାେିକ୍,
ପାକବ, ଶ୍ରୀରାମ ବିହାର ପାକବ
ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାର୍ଯବୟ
ପରି ଚାଳନା ଏବଂ
ରକ୍ଷଣାଫବକ୍ଷଣ ମି ଶନ ଶକ୍ତି
ଫଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାର୍ଯାଇଛି |

ପାକତ ରକ୍ଷଣାଲବକ୍ଷଣ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା

୧୦ଟି ପାକବ ମି ଶନ ଶକ୍ତି
ଫଗାଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର

ରକ୍ଷଣାଫବକ୍ଷଣ ସହିତ ୱାଚ୍
ଡୁ ୟଟି କାର୍ଯବୟ ଦିଆର୍ଯାଉଛି
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ମୁକ୍ତା
RWHS and Urban Infra

ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଫଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଫର ମୁକ୍ତା ତ୍ତି ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି
କରାର୍ଯାଉଛି | ପା ାପା ି ୩୦୦ ବର୍ବା ଜଳ ଅମଳ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ
୨ଟି ମିନି ପାକବ କାର୍ଯବୟ ସମାପ୍ତ ଫହାଇଛି |
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ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ- କାର୍ଯତୟନିବାତ ହୀଙ୍କ ଲବୈଠକ
ମହାନଗର ନିଗମଫର ଇଂଜିନିୟର୍
-କାର୍ଯବୟନିବାବ ହୀଙ୍କ ଫବୈଠକ
ଆଫୟାଜିତ କରାଫହାଇଛି | ଏକ
ମାସ ମଧ୍ୟଫର ପର୍ଯବୟାୟକ୍ରଫମ
ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରଫତୟକ
ଫପ୍ରାଫଜ୍ଟର କାର୍ଯବୟନିବାବ ହୀମାନଙ୍କ
ସହିତ ଫବୈଠକ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ
ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥ ିଲା |

ସମସ୍ତ ୱାଡବର କାର୍ଯବୟନିବାବ ହୀ
ଏଫଜନ୍ି ିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫବୈଠକକୁ
ଡକାର୍ଯାଇଥ ିଲା ଫର୍ଯଉଥଁ ିଫର
ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ,
କାର୍ଯବୟନିବାବ ହୀ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ଉପକାର୍ଯବୟନିବାବ ହୀ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ବିର୍ୟଫର ଆବଶୟକୀୟ ସୂଚନା
ଫଦଇଥ ିଫଲ ଏବଂ ମହାନଗର
ନିଗମର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ିତ
କରି ବାକୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଫଲ |
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ମହାନଗର ସମ୍ବାଦ
ଫସଫଟଟମ୍ବର ୨୦୧୨

ହିଣ୍ଡାଫକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟି ିଜ୍ ଲି ମିଫଟଡ୍
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର
ନିଗମକୁ ୫ଟି ବୟାଟଫଟରୀ
ଚଳିତ ର୍ଯାନ ଫର୍ଯାଫଗଇ ଫଦଲା
ର୍ଯାହାକି ଆବଜବନା ସଂଗ୍ରହଫର
ବୟବହାର ଫହବ |

ଜାଗା ମି ଶନ ଅଧୀନଫର
ଥ ିବା କାର୍ଯବୟଗୁଡିକର
ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁ
କମି ଶନରଙ୍କ ପରି ଦଶବନ |
ସହକାରୀ କମି ଶନର, ଜାଗା
ମି ଶନ ଏବଂ ପି .ଏମ.ୟୁ
ସଦସୟ କମି ଶନରଙ୍କ ସହ
ପରି ଦଶବନଫର ସାମି ଲ
ଫହଫଲ।

ଫସଫଟଟମ୍ବର ମାସଫର
ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଫହବାକୁ ଥ ିବା
ବସ୍ତି ଗଡ
ୁ ିକ ପର୍ଯବୟାୟକ୍ରଫମ
ପରି ଦଶବନ କରାର୍ଯାଇଥ ିଲା |

ବସ୍ତି ପରି ଦଶବନ
ସମୟଫର

ଆଗାମୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିଲର ରଖି ବିଭିନ୍ନ
ଷ୍ଟି ିଟ୍ େୁ ଡ୍ ଷ୍ଟେର FSO
ଦ୍ୱାରା ଖାଦୟ
ନିରାପର୍ତ୍ାର ର୍ଯାଞ୍ଚ |
ଆଗାମୀ ମାସର
କାର୍ଯତୟକଳାପ

୨ୟ ଅଲ୍ଟାବର ୨୦୧୨:
ପ୍ଲଗିିଂ, ପତାକା ଉଲର୍ତ୍ାଳନ

ଫଗାଷ୍ଠୀ ଫଶୌଚାଳୟର
ଉଦ୍ଘାଟନ
ମି ରଗାମୁଣ୍ଡା ର|ସନପୁରଫର
କମୁୟନିଟି ଟଏଫଲଟ୍
ଉଦଘାଟନ କରାଗଲା
ର୍ଯାହାକି ମି ଶନ ଶକ୍ତି ଫଗାଷ୍ଠୀ
ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ଫହବ |
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ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ଚାହି,ଁ କର କିଛି କାର୍ଯବୟ ଫଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ |
ପଛଘୁଞ୍ଚା ଫଦଫଲ କାର୍ଯବୟ ସାଧଫନ, କିବା ପ୍ରଫୟାଜନ ଫସହି ଜୀବନ |

େକୀରଫମାହନ ଫସନାପତି

ସମ୍ବେପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଷୟଲର
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ vide ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂ ୟା. 23574 /
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