ନ ଭେ ମ୍ବ ର ୨ ୦ ୨ ୨
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୦୧

ର୍ମି ଶନରଙ୍କ ବାତଲା
ନଭେମ୍ବର, ୧, ୨୦୨୨
ପ୍ରି ୟ ନାଗରି ର୍,

ଆମର ମାସି ର୍ ପତ୍ରିର୍ା SMC ଵଉଭଳେଟି ଂ ର ଏହି ପର୍ଯଲୟାୟର୍ୁ ଉଭନ୍ାମ ଚନ ର୍ରୁଛୁ | ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଭର ବୁ ର୍ାଲ
ସାଇନ୍ ସ ପାର୍ଲଭର ଆମର ଦ୍ଵି ତୀୟ ମି ଶନ ଶକ୍ତି ର୍ାଭେର ଉଦଘାଟନ ଭହାଇଛି | ସ୍ମାଟଲ ସଟି ମି ଶନ୍
ପଦଭେପ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ନଭେମ୍ବରରୁ ଇଜ ଅେ ର୍ି େିଂ ଇଭେକ୍ସ ସଭେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭହଉଛି | ନାଗରି ର୍
ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଭବଲେଣଭର ୋଗ ଭନବାର୍ୁ ଅନୁ ଭରାଧ |
ସାନି ଭଟସନ୍ ଭସର୍୍ ନାଗରି ର୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାଭସଠୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଜଲୟବସ୍ତୁ ପୃଥର୍ତା ଉପଭର ସଭଚତନତା

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରଭର ଭନର୍ସନ ମଭେର୍ାଙ୍କ ଛର୍ଠାରୁ ସମଭର୍ଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ର୍ଯାଏ ଏର୍ ପ୍ଲଗିଂ ରନ୍
ଆଭୟାଜିତ ର୍ରାର୍ଯାଇଥ ିର୍ା। | ଏହି ର୍ାର୍ଯଲୟକ୍ରମଭର ସ୍କ ୁର୍ ଏବଂ ର୍ଭର୍ଜ ଛାତ୍ର, ନାଗରି ର୍ ଏବଂ ନାଗରି ର୍
ସମାଜ ସଂଗଠନ ଭର୍ଯାଗ ଭଦଇଥ ିଭର୍।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ର୍ୁମାର ସାହୁ
ଆୟୁକ୍ତ, ସମ୍ବର୍ପୁର ମହାନଗର ନିଗମ
୦୧
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ସୃଷ୍ଟି ର୍ରୁଅଛି । ଏହାର ସବିଭଶଷ୍ ବିବରଣୀ ପୃଷ୍ାଠ ୩ ଭର ଅଛି। ଅଭ୍ଟାବର ୨ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ

ସମ୍ବର୍ପୁରର ଦ୍ଵିତୀୟ ମି ଶନ୍ ଶକ୍ତି ର୍ାଭେ ବୁ ର୍ାଲ
ସାଇନ୍ ସ ପାର୍ଲଭର ଉଦ୍ଘାଟିତ

୨ ଅଭ୍ଟାବର, ୨୦୨୨ଭର ସାଇନ୍ ସ ପାର୍ଲ ବୁ ର୍ାଲ ଭର ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ର୍ାଭେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନୟ
ଅଧ ିର୍ାରୀଙ୍କ

ଉପସ୍ଥିତିଭର

ଉଦ୍ଘାଟିତ

ଭହାଇଥ ିର୍ା।

ଏହି

ର୍ାଭେ

ପ୍ଲାଭନଭଟାରି ୟମ ନିର୍ଟଭର ଅବସ୍ଥିତ| ସାଇ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଭଗାଷ୍ଠୀ

ଅବଦୁ ର୍

ର୍ର୍ାମ

ଏହି ର୍ାଭେ ପରି ଚାଳିତ

ଭହଉଛି | ଏହା ସାଇନ୍ ସ ପାର୍ଲଭର ସମୟ ବିତାଇବାର୍ୁ ଆସୁଥ ିବା ପର୍ଯଲୟଟର୍ ଏବଂ ପିର୍ାମାନଙ୍କୁ
ଭସବା ପ୍ରଦାନ ର୍ରି ବା |
୦୩
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ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି, ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କ ପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରି ବ ଏହି କାପ୍େ

ସ୍ମାଟଲ ସି ଟି ମି ଶନ୍ ଅଧୀନଭର ଥ ିବା
ଅବଲନ ଆଓ଼ଟର୍ମ ଭେମ୍ବାର୍ଲ ବିଷ୍ୟଭର
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୧୫ ଅଭ୍ଟାବର, ୨୦୨୨ : ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରି ର୍ଙ୍କ ମତାମତ ହାସର୍ ର୍ରି ବା ଉଭେଶୟଭର ଇଜ ଅେ
ର୍ି େିଂ ଇଭେକ୍ସ (EoLI) ମୂର୍ୟାଙ୍କନର ଚତୁ ଥଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଲ ସ୍ତମ୍ଭ ୋବଭର ସି ଟୀଭଜଂ ଭପରଭସପ୍ସନ ସଭେଲ (ସପି ଏସ୍) ଆରମ୍ଭ
ର୍ରି ଅଛି | ସି ପିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମଭର ପ୍ରାପ୍ତ ନାଗରି ର୍ଙ୍କ ମତାମତ ନିଆର୍ଯି ବ | ଅଂଶଗ୍ରହଣର୍ାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁ ସାଭର ସହରୀ

ଶାସନଭର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାଭର ସାହାର୍ଯୟ ଭହବ ଏବଂ ନାଗରି ର୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ର୍ରି ବାଭର ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯୟ ର୍ରି ବ
ସଭେଲଭର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍ରି ବାର୍ୁ ନାଗରି ର୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ର୍ରି ବା ପାଇ ଁ ଏସଏମସି ବିେିନ୍ନ ସ୍ଥାନଭର ଭପାଷ୍ଟର ଏବଂ ବୟାନର

ର୍ାଗି ଛି। ଏହି ସଭେଲ ୧୦ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ଭହବ | ଅନୁ ପାଳନ ମୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପଭର ସହରଗୁଡିର୍ର ପ୍ରଦଶଲନ ଆଧାର ର୍ରି
ଭସ୍କାରଗୁଡିର୍ ଗଣନା ର୍ରାର୍ଯିବ ଏବଂ ଆଗର୍ୁ ସଭବଲାତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଲନ ର୍ରି ଥ ିବା ମହାନଗର ନିଗମ, ଭଶ୍ରଷ୍ଠ ଭସାସି ଆର୍୍ ମିଡିଆ
ଉପସ୍ଥିତି, ଭଶ୍ରଷ୍ଠ ଅେି ର୍ଯାନ, ଭଶ୍ରଷ୍ଠ ଅେି ନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭଶ୍ରଷ୍ ସଭେଲ ପଭଦାନ୍ନତି ପରି ୫ ଟି ଭଶ୍ରଣୀଭର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
ର୍ରାର୍ଯି ବ |

ଅପ୍୍ଟାବର
୨ପ୍ର ପ୍ଲଗିିଂ
ରନ୍
୨ ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨: ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ
ଉପର୍ଭେ

ସମ୍ବର୍ପୁର

ମହାନଗର

ନି ଗମ

ଭନର୍ସନ ମଭେର୍ା ଛର୍ ଠାରୁ ସମଭର୍ଶ୍ୱରୀ

ମନ୍ଦିର ପର୍ଯଲୟନ୍ତ ଏର୍ ପ୍ଲଗିଂ ରନ୍ ଆଭୟାଜିତ
ର୍ରି ଥ ିର୍ା।
ରି ଙ୍ଗ୍

ପ୍ଲଗିଂ ରନ୍ ଦ୍ଵାରା

ଭରାଡ୍

ସ୍ଥଳୀଗୁଡିର୍ୁ

ଏବଂ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ଅନୟାନୟ

ପରି ଷ୍କାର

ରଖିବା

ପର୍ଯଲୟଟନ

ପାଇ ଁ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ର୍ରାଇବା ମହାନଗର
ନିଗମର ଉଭେଶୟ |
ମହାନଦୀ

ନଦୀ

ର୍ୂଳଭର

ବାସ

ର୍ରୁଥ ିବା

ବାସି ନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର ଏହା ସଭଚତନତା ସୃଷ୍ଟି
ର୍ରି ଛି ଏବଂ ନଦୀଭର ଆବଜଲନା ନ ପର୍ାଇବା
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ର୍ମି ଶନର ଏସଏମସି ଭର୍ଯାଗ
ଭଦଇଥ ିଭର୍।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁ ର୍ାଲ ସମ୍ପଦ ଭର୍ନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରି ଦଶଲନ

ର୍ରି ଥ ିଭର୍

ଶକ୍ତି

ଭଗାଷ୍ଠୀ

ସଦସୟମାନଙ୍କ ସହ ସାୋତ ର୍ରି

ବୁ ର୍ାଲ ର

|

ଭସ

ମି ଶନ

ପରି ମଳ ଅବସ୍ଥା ସମୀୋ ର୍ରି ଥ ିଭର୍ |
୦୫
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ପାଇ ଁ ସଭନ୍ଦଶ ଭଦଇଛି । ପ୍ଲଗିଂ ରନ୍ ଭର

ସମ୍ପଦପ୍କନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଵଚ୍ଛକର୍୍ୀର୍ାନଙ୍କୁ
ରଶିକ୍ଷଣ
୧୦ ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨ : ଅବଲନ ମୟାଭନଜଭମଣ୍ଟ
ଭସଣ୍ଟର ସହଭର୍ଯାଗଭର ସମ୍ବର୍ପୁର ମହାନଗର
ନିଗମ

୧୧

ରୁ ୨୦

ର୍ଠିନ ବଜଲୟବସ୍ତୁ
ର୍ାର୍ଯଲୟକ୍ରମ

ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨ ପର୍ଯଲୟନ୍ତ

ପରି ଚାଳନା ଉପଭର ତାର୍ି ମ

ପରି ଚାଳନା

ର୍ରି ଥ ିଭର୍|

ର୍ାର୍ଯଲୟକ୍ରମଭର ର୍ଠିନ ବଜଲୟବସ୍ତୁ
ଜଡିତ

ସମସ୍ତ

ର୍ରାର୍ଯାଇଥ ିର୍ା

ପରି ଚାଳନାଭର

ହିତାଧିର୍ାରୀଙ୍କୁ

| ତାର୍ି ମ

ଏହି

ଅନ୍ତେଲୁକ୍ତ

ର୍ାର୍ଯଲୟକ୍ରମଭର

ଦୁ ଇ

ପ୍ରର୍ାରର ତାର୍ି ମ ଥ ିର୍ା | ପ୍ରଥମ ପ୍ରର୍ାରଭର ସ୍ୱଚ୍ଛ
ସୁପରୋଇଜର,

ସ୍ୱଚ୍ଛାଭସଠି,

ସ୍ୱଚ୍ଛାସାଥୀ

ଏବଂ

ସ୍ୱଚ୍ଛର୍ମଲୀ (ଡ୍ରାଇେର ଏବଂ ଭର୍ାଡର୍) ଅନ୍ତେଲୁକ୍ତ
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ଭହାଇଥ ିଭର୍ |

୦୬

ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରର୍ାରର ପ୍ରଶିେଣଭର ସମ୍ପଦ ଭର୍ନ୍ଦ୍ରର
ସ୍ୱଚ୍ଛର୍ମଲୀ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଭର୍ନ୍ଦ୍ରର ଅନୟ ର୍ମଲଚାରୀଙ୍କୁ
ଅନ୍ତେଲୁକ୍ତ ର୍ରାଗର୍ା | UMC ସଂସ୍ଥାରୁ ଭର୍ାପାମଦ୍ରା
ଦାସ, ୍ଲଷ୍ଟର ସଂଭର୍ଯାଜର୍ ଏବଂ ୦୪ଟି ମାଷ୍ଟର
ଭଟ୍ରନରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ
ପରି ଚାଳନା ର୍ରି ଥ ିଭର୍ |

ତାର୍ି ମ ଅଧିଭବଶନ

ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷୟତ
ପାଇ ଁ ସବୁଜ
ସର୍ାଧାନ
ଶୁେର୍କ୍ଷ୍ମୀ ଖମାରି (ଓ ଏମ ପି ଏସ )
ଦ୍ରୁତ ସହରୀର୍ରଣ ଜମି ବୟବହାର
ଏବଂ େୂମି ପୃଷ୍ ଠ ଗୁଣ ଉପଭର ଗୁରୁତର ପ୍ରୋବ
ପର୍ାଇଛି, ର୍ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରି ବତ୍ତଲନ ସହିତ
ଜଡିତ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଧାରାର୍ୁ ବୃ ଦ୍ଧି ର୍ରି ଛି |
ପୃଥ ିବୀ ପୃଷ୍ର
ଠ ଆର୍ଭବଭଡା ବହୁ ସଂଖୟାଭର

ର୍ାର୍ଯଲୟର୍ଳାପ ପାଇ ଁର୍ଯଭଥଷ୍ଟ ସଂର୍ୁଚିତ
ଭହାଇଛି, େଳସ୍ୱରୂପ ଅଧର୍
ି ଆର୍ଭବଭଡା

ଜଳବାୟୁ ପରି ବତ୍ତଲନ ଏର୍ ମହତ୍ୱପୁଣଲ ବିଷ୍ୟ, ର୍ଯାହା ପ୍ରର୍ୃତିଭର
ବହୁ ତ ବିବିଧ ଏବଂ ଏହାର ହ୍ରାସ ପାଇ ଁ ସହଭର୍ଯାଗୀ ପ୍ରୟାସ ଆବଶୟର୍ |
ଏହାର ହ୍ରାସ ପାଇ ଁଭର୍ବଳ ସରର୍ାରଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ but ନୁ ଭହ ଁ ବରଂ

ପ୍ରୋବିତ ଭହଉଛି | ୧୯୮୦ ମସି ହାରୁ ପୃଥ ିବୀ

ପ୍ରଭତୟର୍ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ୱ | ଭତଭବ ସମ୍ବର୍ପୁରର ନାଗରି ର୍ ଭହାଇ

ହାରାହାରି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ୧.୧ º C ବୃ ଦ୍ଧି

ଆଭମ ର୍ାହିର୍ିଁ େର୍ େବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁପଦଭେପ ଭନଇ ପାରି ବୁ ନାହି?ଁ

ପାଇଛି | ମାର୍ଚ୍ଲରୁ ଆରମ୍ଭ ଭହାଇ ଜୁନ୍ / ଜୁର୍ାଇ

ସବୁ ଜ ଶକ୍ତି , ଶକ୍ତି ଦେ ବିଳିଂଡ ପଭଦାନ୍ନତି, ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ

ପର୍ଯଲୟନ୍ତ ର୍ମ୍ବି ଥ ିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭର ଓଡିଶା

ଉତ୍ତାପ ତରଙ୍ଗ ଅନୁ େବ ର୍ଭର | ସହରୀ
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟଭର, ସମ୍ବର୍ପୁର ଏର୍ ସହରୀ

ଉପର୍ରଣର ସୀମିତ ବୟବହାର ଏବଂ ଅେୟ ଶକ୍ତି ର ବୟବହାରର୍ୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ର୍ରି ଟିର୍ିଏ ପ୍ା ପରି ବତ୍ତଲନ ର୍ରି ପାରି ବ | ଆଜିର୍ାର୍ି ସହରାଞ୍ଚଳ
ଅଟ୍ଟାଳିର୍ାଭର ଗ୍ରୀନ ବିର୍ଡିଂ ପରି ଧାରଣା ବହୁ ତ ଭର୍ାର୍ପ୍ରି ୟ |
ୋରତଭର ଅଭନର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବିର୍ଡିଂ ସାଟିେିଭର୍ଟ୍ ଉପର୍ବ୍ଧ ଭର୍ଯପରି ର୍ି

ଉତ୍ତାପ ଦ୍ଵୀପ (Urban Heat Island -

GRIHA ( TERI ) LEED / IGBC (ଇେିଆନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବିର୍ଡିଂ

UHI)ଭର ପରି ଣତ ଭହଉଛି | ଭମ ମାସଭର

ର୍ାଉନସି ର୍୍), IEP (ଇଣ୍ଟି ଭଗ୍ରଭଟଡ୍ ଏନଜି ପର୍ି ସି), ବିଇ ଷ୍ଟାର୍ ଭରଟିଂ

ସମ୍ବର୍ପୁରଭର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୫.୭ º C

ଏବଂ ଜିଏମ୍ (ଗ୍ରୀନ୍ ଆେ ଇଭର୍ା-ଭେେର୍ି ମୁେଭମଣ୍ଟ) | ସବୁ ଜ ବିର୍ଡିଂ

ଛୁଇଥାଏ,
ଁ
ଏହି ଅତୟଧର୍
ି ଉତ୍ତାପ ଅସହୟ

ଉେୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ବୃ ଦ୍ଧି ର୍ରି ଥାଏ |

ଅନୁ େବ ର୍ଭର | ଗ୍ରୀନ ବିଳିଂଡ ଜଳବାୟୁ

ସ୍ଥିରତାର୍ୁ ଭଦଇଥାଏ |

ଭର୍ଖର୍ ଭହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶା ମୁନିସିପାର୍ ପ୍ଲାନିଂ ସେି ଭସସ୍
(ଓଏମପି ଏସ୍) ଅଧର୍
ି ାରୀ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ପୁର ମହାନଗର ନିଗମଭର
ସହରୀ ଭର୍ଯାଜନାର୍ାରୀ ୋବଭର ନିର୍ଯକ୍ତ
ୁ

୦୭
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ନାଥୁଭରାଭଜନିର୍୍ ଏବଂ ଆଭ୍ରାଭପାଭଜନିର୍୍

JAGA ର୍ିଶନ୍
(ଆଜାଦି କା ଅର୍ୃତ
ର୍ପ୍ହାତ୍ସବ ପାଳନ)
୨ ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨: ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସି ନ୍ଦା ସାଙ୍ଗ
ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ୨ ଅଭ୍ଟାବର

ସମଭର୍ଇପଦର

2022ଭର ଆଜାଦି ର୍ା ଅମୃତ ମଭହାତ୍ସବ ପାଳନ
ର୍ରି ଥ ିର୍ା | ନୃ ତୟ ପ୍ରତିଭର୍ଯାଗୀତା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
ଏବଂ ଚିତ୍ରର୍ଳା ପ୍ରତିଭର୍ଯାଗି ତା ଆଭୟାଜନ ର୍ରି
ବସ୍ତି

ବାସି ନ୍ଦାମାଭନ

ଏହି

ଉତ୍ସବ

ପାଳନ

ର୍ରି ଥ ିଭର୍ | ପି ର୍ାମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ର୍ରାର୍ଯାଇଥ ିର୍ା | ଏହି ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ବସ୍ତି
ବାସି ନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏର୍ ପରି ବାର ୋବଭର ଏର୍ତ୍ରିତ

ଭଗାବିନ୍ଦଭତାର୍ା
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ର୍ରି ଥ ିର୍ା |

08

ନରଡିହି

ତଅଳାପଡା
ଁ

ସରଳାର୍ାନି

ତାର୍େତାପଡା

୧୦ ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨: ପଶ୍ଚି ମ ଓଡିଶା ସହରୀ ପରି ବହନ ଭସବା
ର୍ି ମିଭଟଡ୍ ନିଭେଲଶର୍ ଭବାଡଲ ସମ୍ବର୍ପୁର ପାଇ ଁ ୧୨ଟି ନୂ ତନ ବସ୍
ଅନୁ ଭମାଦନ ର୍ରି ଛି | ଏହି ବସ୍ ଗୁଡିର୍ ଭବର୍ପାହର, ର୍ୁଚିୋ,
ବାରପାର୍ି , ର୍ାଇଡା ଏବଂ ଝାରସୁଗଡ
ୁ ା ର୍ଯି ବାପାଇ ଁ ର୍ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ଯାଗାଇ
ଦିଆର୍ଯି ବ | ଏହି ବସ୍ ଗୁଡିର୍ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟଭର ର୍ାର୍ଯଲୟେମ ଭହବ |
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WOUTSL
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ର୍ୁକ୍ତା
୩୧ ଅଭ୍ଟାବର ୨୦୨୨: ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ମଲ ତତ୍ପର ଅେି ଆନ୍ (ମୁକ୍ତା) ଟିମ ୍ ଅଧୀନଭର
ସମସ୍ତ ୧୨୯୩ଟି ବଷ୍ଲା ଜଳ ଅମଳ ବୟବସ୍ଥା ନିମାଲ ଣର ର୍େ ଭଶଷ୍ ର୍ରି ଛି | ଏହି ଟିମ ୍
ଅଞ୍ଚଳର ଭନାଡାର୍୍ ଅଧ ିର୍ାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରର୍ଳ୍ପ ର୍ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାଭର ଅଛି।

| ଏହି

ଭର୍ଯାଜନା ମି ଶନ ଶକ୍ତି ଭଗାଷ୍ଠୀର୍ୁ ଆଥିର୍ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବୃ ଦ୍ଧି ର୍ରି ବା ସହିତ େୂତଳ

ଜଳେୋରର୍ୁ ଚାଜଲ ର୍ରି ଛି।

ଗୁଭେରଭର ୱାର୍ ଭପୈଣ୍ଟିଂ

ଗୁେରପୁରଭର ନିମାଲ ଣ ଭହାଇଥିବା ର୍ୁ
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ହୀରାର୍ୁଦର RWHS

୧୦

ହୀରାର୍ୁଦର RWHS

ବୁ ର୍ାଲ ର RWHS

ଅପ୍୍ଟାବରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଉତ୍ସ ପୃଥକକରଣ ଉପପ୍ର
ସପ୍େତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରର୍
ବଜଲୟବସ୍ତୁ ପୃଥର୍ୀର୍ରଣ ଉପଭର ଏର୍ ସଭଚତନତା
ର୍ାର୍ଯଲୟକ୍ରମ ୱାଡଲ ନଂ ୩୧ଭର ସ୍ୱଚ୍ଛାସାଥୀ ଏବଂ

ସ୍ୱଚ୍ଛର୍ମଲୀଙ୍କ ଅନ୍ତେଲୁକ୍ତ ଭହାଇଛି | ସବୁ ଜ, ନୀଳ ଏବଂ
ର୍ଳା ବଜଲୟପାତ୍ର ବୟବହାର ର୍ରି ଉତ୍ସ ପୃଥର୍ର୍ରଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦଶଲନ ର୍ରି ଥ ିଭର୍ |

ଜାର୍ପାଲୀ ୱାର୍୍ ନିଂ ୦୧ପ୍ର
ପ୍ଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ଶୌୋଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ
ଜାମପାର୍ୀଭର ଥ ିବା ଭଗାଷ୍ଠୀ ଭଶୌଚାଳୟ ପ୍ରଗତି
ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭଗାଷ୍ଠୀର୍ୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ର୍ରାର୍ଯାଇଥ ିର୍ା |
ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଅବଧ ି 1 ବଷ୍ଲ | ଭଗାଷ୍ଠୀର୍ୁ ପ୍ରତି ମାସଭର
ଏର୍ ନିେିଷ୍ଟ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ର୍ରାର୍ଯି ବ |

ଅଭ୍ଟାବର ମାସଭର ସମ୍ବର୍ପୁର ମହାନଗର ନିଗମର
ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଭର୍ନ୍ଦ୍ରର ଭମା ଖତର ଭମାଟ ଉତ୍ପାଦନ
ଭହଉଛି ୭.୫ ଟନ୍ | ୫.୫ ଟନ୍ ଭମା ଖତ ସମୁଦାୟ
ପରି ମାଣ ଉଦୟାନ ର୍ୃଷ୍ି ବିୋଗର୍ୁ ବିକ୍ରି ଭହର୍ା |
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ପ୍ର୍ା ଖତର ଉତ୍ପାଦନ ଏବିଂ ବିକ୍ରୟ

୧୧

ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ
MBPY ଭର୍ଯାଜନା ଅଧୀନଭର ସମୁଦାୟ ୧୬୧୦୩
ହିତାଧ ିର୍ାରୀଙ୍କୁ ଭପନସନ୍ ଭର୍ଯାଗାଇ ଦିଆର୍ଯାଇଛି।
NSAP ଅଧୀନଭର ସମୁଦାୟ ୮୨୫୧ ହିତାଧର୍
ି ାରୀଙ୍କୁ

ଭପନସନ୍ ଭର୍ଯାଗାଇ ଦିଆର୍ଯାଇଥ ିର୍ା |

ହିରାକୁଦ୍ ଜବାହର ଉଦୟାନପ୍ର
ପ୍ରାପପ୍ୱ
ହିରାର୍ୁଦ୍ର୍ୁ

ଆସୁଥ ିବା

ପର୍ଯଲୟଟର୍ଙ୍କ

ମଧ୍ୟଭର

ହିରାର୍ୁଦ୍ ଜବାହର ଉଦୟନ୍ ଭରାପଭୱ ବହୁ ତ
ଭର୍ାର୍ପ୍ରି ୟ

ଭହାଇଛି

|

ଅଭ୍ଟାବରର

ଭଶଷ୍

ରବିବାରଭର ୬୩୬ ଜଣ ପର୍ଯଲୟଟର୍ ଭରାପଭୱଭର
ବସି ଛନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମ ଆଶା ର୍ରୁଅଛି ଭର୍ଯ

ଶୀତ ଋତୁ ଏବଂ ପି ର୍ନିର୍୍ ସମୟଭର ଅଧର୍
ି
ମାତ୍ରାଭର ଭ୍ରମଣର୍ାରୀଙ୍କ ଆସି ଭବ |
.
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ଆଗାର୍ୀ ର୍ାସପ୍ର

୧୨

•

୧୦ ନଭେମ୍ବରଭର ଜାଗା ମିଶନର ଭଡ୍ରାନ୍ ସଭେଲ

•

୧୦ ନଭେମ୍ବରଭର ର୍ି େିଙ୍ଗ୍ ଇଭେକ୍ସ ସଭେଲ ଆରମ୍ଭ

ଠିକଣା
ମ୍ବଲପୁର ର୍ହାନଗର ନିଗର୍, ଦୁ ଗା୍ ପାଲି ,
ସମ୍ବଲପୁର

ଟ୍ିଟ
ି ର
ଲ :@SMC_Sambalpur
ଭେସବୁ ର୍: SambalpurMC
ଇନ୍ ସଟାଗ୍ରାମ : smc_samablpur

ୱାଟ୍ସଏପ : 7655852455
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ଭୱବ୍ସାଇଟ : smcsambalpur.nic.in

