ରାଜ୍ୟ ଖବର

ଡିେସmର ୯ରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗାnୀ ମେହାtବ
ଭୁବେନଶ୍ଵର, ୫/୧୧: ସାଂsତିକ ତଥା ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରେର
ସାମାଜିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ‘ନnିେଘାଷ’ର pଭାତେଫରୀ, ସମହୂ ସେଫଇ,ଛାtଛାtୀଙ୍କ
ଏକ ସ୍ଵତnt େବ ୖଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟେର ବkତ
ୃ ା pତିେଯାଗିତା, ନିଶା
ସଭାପତି େସୗମ୍ୟରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିବାରଣ ଶପଥ ପାଠ ଓ ନିଶା ବିେରାଧୀ
ଅଧ୍ୟkତାେର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ େହାଇଯାଇଛି। ମହିଳା ସmିଳନୀ ଭଳି ବିଭିn କାଯର୍୍ୟkମ
sାନୀୟ ଖାରେବଳ ନଗରsିତ ଚିଲିକା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ େହବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାnୀ
େବାଲଗଡ଼ର
ବିଧାୟକ ତଥା କାଯର୍୍ୟକାରୀ
ସକଟ୍େର
େବାଲଗଡ଼େର
ନାମ ନ ବାରୁ େବ ୖଠକେର
ସଭାପତି pଶାn କୁ ମାର
ଜଗେଦ୍ଦବଙ୍କ ସରକାରୀ ‘ନnିେଘାଷ’ ପkରୁ ଉଦ୍େବଗ pକାଶ କରାଯିବା
ସହିତ ତୁରn େବାଲଗଡ଼କୁ
ବାସଭବନେର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ମହାtା ଗାnୀଙ୍କ ଗାnୀ ସକଟ୍େର ସାମିଲ
ଏହି େବ ୖଠକେର ଜାତିର
ପିତା ମହାtା ଗାnୀଙ୍କ
୧୫୦ତମ ଜୟnୀ କରିବା ସହ ଏହି ଏୗତିହାସିକ
କାଯର୍୍ୟkମକୁ ଜିlା pଶାସନ
୧୫୦ତମ ଜୟnୀ ପାଳନ
ଅବସରେର ଗାnୀଙ୍କ େବାଲଗଡ଼ sତିୃ କୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମs ସହେଯାଗ
ବିଭିn କାଯର୍୍ୟkମ ମାଧ୍ୟମେର ପାଳନ pଦାନ ପାଇଁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ପkରୁ ଅନୁ େରାଧ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପtି gହଣ କରାଯାଇ ଲା। କରାଯାଇ ଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଉtବକୁ
ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ୍ୟ େଯ ମହାtା ଗାnୀ ୧୯୨୭ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମs ଗାnୀବାଦୀ,
ମସିହାେର ଓଡ଼ିଶା ଗs ଅବସରେର ଖଦୀ େପ ୍ରମୀ ତଥା େବାଲଗଡ଼ର sାନୀୟ
ଡିେସmର ୯,୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖ ତିନି ଜନସାଧାରଣ ଆnରିକ ସହେଯାଗ
ଦିନ ଧରି େବାଲଗଡ଼େର ଅବsାନ କାମନା କରାଯାଇ ଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
କରି େଲ। େସହି ଏୗତିହାସିକ sତିୃ କୁ ମଧ୍ୟେର ଏହି େବ ୖଠକେର ରବୀnd
ମେନପକାଇ ‘ନnିେଘାଷ’ ପkରୁ sାନୀୟ କୁ ମାର ପରିଡ଼ା, ହରିବnୁ ସାହୁ, ଗୁଣନି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହେଯାଗେର ଆସnା େହାତା, pାଣକୃଷ୍ଣ େବେହରା, ସନାତନ
ଡ଼ିେସmର ୯,୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖ ତିନିଦିନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଓ ବାସୁେଦବ ପଟ୍ଟନାୟକ pମୁଖ
ଧରି େବାଲଗଡ଼ଠାେର ଗାnୀ ମେହାtବ ଅାେଲାଚନାେର ଅଂଶgହଣ କରି େଲ।

ପବୂ ର୍ତନ ବିଧାୟକ ଦିlୀପ
ଶ୍ରୀଚnନଙ୍କ ମାତୃ ବିେୟାଗ

ଭୁବେନଶ୍ବର/େଖାdର୍ା, ୫/୧୧
(ଇମିସ): ଓଡ଼ିଶାର ସବର୍ବୃହତ୍
୧୨୩ ଜଣିଆ ଗୟାବn
gାମର ଏକାnବtର୍ୀ ଶ୍ରୀଚnନ
ପରିବାରର
ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠା
ସଦସ୍ୟା ତଥା େଖାdର୍ାର ପବ
ୂ ର୍ତନ
ବିଧାୟକ ତଥା େpରଣା gୀନ୍
ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଡର ଦିlୀପ
ଶ୍ରୀଚnନଙ୍କ ମାତା କନକ
ମଂଜରୀ ଶ୍ରୀଚnନଙ୍କର ଆଜି ପରେଲାକ େହାଇଯାଇଛି।
ମୃତୁ୍ୟେବଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୩ ବଷର୍ େହାଇ ଲା।
ସ୍ବଗର୍ତା କନକ ମଂଜରୀ ଶ୍ରୀଚnନ ଛାt ଜୀବନରୁ
ସମାଜେସବା କାଯର୍୍ୟ ଆରm କରି େଲ। ପରବtର୍ୀ
ସମୟେର ଗୟାବn gାମର ସମାଜେସବୀ ସ୍ବଗର୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର
ଶ୍ରୀଚnନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି େଲ। ଶ୍ରୀଚnନ ପରିବାରର େବାହୂ
ଭାେବ ପାଠ ପଢ଼ିନ ବା ନିକଟs gାମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ
ଘେରାଇ sୁଲ କରି ବିନାମଲ
ୂ ୍ୟେର ଶିkାଦାନ କରୁ େଲ।
ବୃ k େରାପଣ pତି ରୁଚି ବାରୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମେର ଏକ
ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରି େଲ।
ମୃତୁ୍ୟଶଯ୍ୟା ନିକଟେର ତାଙ୍କର ୪ ପୁଅ ରାସବିହାରୀ
ଶ୍ରୀଚnନ, ଡର pକାଶ ଶ୍ରୀଚnନ, ଡର ଦିlୀପ
ଶ୍ରୀଚnନ, େକୖ ଳାସ ଶ୍ରୀଚnନଙ୍କ ସେମତ ଏକାnବtର୍ୀ
ପରିବାରର ସମs ସଦସ୍ୟ, ସଦସ୍ୟା ତଥା ଆtୀୟ
ସ୍ବଜନମାେନ ଉପsିତ େଲ। ପେର ପୁରୀ ସ୍ବଗର୍ଦ୍ବାରେର
ତାଙ୍କର େଶଷକୃତ୍ୟ ସmn େହାଇ ଲା।

ଭୁବେନଶ୍ବର
୬ ନେଭmର ୨୦୧୯

୭

