
ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସସବୀ ଓ ପ୍ରାଧ୍ଯାପିକା ପ୍ରସେସର ଆଦରମଣୀ ବରାଳ ଥସିେ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରତଭିାର ଅଧକିାରିଣୀ - 

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାସର ବହୁ ବଶିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି  

ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସସବୀ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରସେସର ଆଦରମଣୀ ବରାଳଙ୍କ ସମ୍ତୃି ସର ଏକ ସଭା ଭଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟେମମ ସର 

ଗତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଘଟିକା ସର ଅନୁଷି୍ ଠତ ସ ାଇଯାଇଛି I ପ୍ରସେସର ବରାଳ ଥସିଲ ଏକାଧାରସର ଜସଣ  

ସମାଜସସବୀ, ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ, ସସୁଲଖକିା, ବାଗ୍ମୀ, ଆକାଶବାଣୀ ର କଳାକାର, ଅଭିସନତ୍ରୀ ଓ ଏଥ ିସ ିତ ସସମଧ୍ୟ ଥସିଲ 

ଜସଣ ସଗୁ ୃିଣୀ, ସପୁତ୍ନୀ ଓ ସମୁାତା I ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପଶମ ସର ଆସିଥବିା ପ୍ରସତୟକ ବୟକି୍ତ ବିସଶଷ ଙ୍କ ଉପସର ତାଙ୍କ ର 

ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ର ିଥଲିା ସବାଲି ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁଷି୍ ଠତ ସ ାଇଥବିା ସମ୍ତୃି ସଭାସର ବ ୁ ବିଶଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ ମାସନ ମତ 

ବୟକ୍ତ କରିଥସିଲ I ସସ ଥସିଲ ଅନନୟା, ସେ  ଓ ଆଦର ର ମଣ ି I ତାଙ୍କ କମମ ଦ୍ୱାରା ସସ ତାଙ୍କର ନାମ କୁ ସାଥମକ 

କରିଯାଇଛନି୍ତ I ତାଙ୍କର ଜନ୍ ମ ୧୯୩୮ ମସି ାସର ସ ାଇଥଲିା I ଗତ ସସସପ୍େମ୍ବର ମାସ ୨୪ ତାରିଖ ରାତି ୧୧:୪୦ ସର 

୮୨ ବଷମ ବୟସସର ତାଙ୍କର ସଦ ବସାନ ସ ାଇଥଲିା I  ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁଷି୍ ଠତ ସ ାଇଥବିା ସମ୍ତୃି ସଭା ସର ପ୍ରାୟ 

୧୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ମ ବୟକି୍ତ ବିସଶଷ ଓଡିଶା ତଥା ରାଜୟ ବା ାରୁ ସଯାଗଦାନ କରିଥସିଲ I  ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁଷି୍ ଠତ ସ ାଇଥବିା 

ଏ ି ସମ୍ତୃି ସଭା ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥସିଲ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ପ୍ରସଦାଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏ ାର 

ସଂସଯାଜନା କରିଥସିଲ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁରାଧା ମ ାନି୍ତ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଆ ୁତି ବରାଳ I  ପ୍ରଥସମ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ମିନିଟ ର 

ନିରବ ପ୍ରାଥମନା କରାଯାଇ ଥଲିା   

ଏ ି ସଭାସର ଆଦରମଣୀ ବରାଳ ଙ୍କ ପତୁ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଭାସ କୁମାର ବରାଳ ସଭାସର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ 

ସଦଇଥସିଲ I  ପିକକ୍  ର ସମ୍ପାଦକ ରଞନ କୁମାର ମ ାନି୍ତ ସମ୍ତୃି ଚାରଣ କରି କ ିଥସିଲ ସଯ ସସ ଥସିଲ ଆମ ସମସ୍ତ 

ଙ୍କ ପାଇ ଁସପ୍ରରଣା ର ଉତ୍ସ  ଓ ତାଙ୍କ ପରି ଜସଣ ଅସାଧାରଣ ବୟକି୍ତତ୍ଵ ବିରଳ I      

ତାଙ୍କର ସମରୁ୍ତି ଚାରଣ କରି ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ନିରଂଜନ ସା ୁ, ଆରଡିସି, ବରିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପବୁମତନ ସଖାର୍ଦ୍ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳ୍, 

କ ିଥସିଲ ସଯ ମା ଆଦରମଣ ିଥସିଲ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସର ଭରପରୁ ଓ ସସ ସଖାର୍ଦ୍ମା ର ଜସଣ ମରୁବି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟକି୍ତ 

ଥସିଲ I ଓଡିଶା ରିଭୁୟ ର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଆଡ଼ସଭାସକଟ ଡଃ ସଲଲିନି ମ ାନି୍ତ, କ ିଥସିଲ ସସ ଜସଣ ବିରଳ ବୟକି୍ତତ୍ଵ 

ଥସିଲ ଓ ତାଙ୍କର କଥା କ ିବାର ସଶୈଳୀ ଅତୟନ୍ତ ନିଆରା ଥଲିା  ଓ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମସର ସସ ଅନୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ 

କରିପାରୁଥସିଲ I ଆଦିକାନ୍ତ ସସଠି, ପବୂମତନ ବିଧାୟକ, କ ିଥସିଲ ଅନୟକୁ ସପ୍ରରଣା ଓ ଉତ୍ସା  ସଦବାକୁ ସସ ସଦା 

ତତ୍ପର ଥସିଲ I ଅନୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଡ଼ଃ ଅମୀୟ କୁମାର ମ ାନି୍ତ, ରୁବି ରାଉତ, ଡ଼ଃ ସସବା ମ ାପାତ୍ର, କସୁ୍ତରୀ 

ମ ାପାତ୍ର, ଡ଼ଃ ମିନାକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା, ପିକକ ର ନିସଦମଶକିା, ସେ ାପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ, ଓଡିଶୀ ନୃତୟ ଶଳି୍ପୀ ଓ ପିକକ ର 

ନିସଦମଶକିା, ସଦବୁ ମଜୁମଦାର, ଅରବିନ୍ଦ ମିତ୍ର, ସସୁବାଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାଟୟ ନିସଦମଶକ, ଡଃ ସଙ୍ଗାମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଜୟକୃଷ୍ଣ 

ସ ାତା, ଡଃ ସଶାଙ୍କ ସଶଖର ରଥ, ଡ଼ଃ ବିଶ୍ ବସମା ିନୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ମସ ନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମ ାନି୍ତ, ଅଧ୍ୟାପକ, 

ପ୍ରସେସର ଡ଼ଃ ଇଶ୍ୱରୀପ୍ରସାଦ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ପ୍ରସେସର ଶସୁଭନୁ୍ଦ ମ ାନି୍ତ, ସବିତା ନାୟକ, ପାଣ ୁ ସବସ ରା ପ୍ରମଖୁ 

ଉପସି୍ଥତ ର ି ତାଙ୍କର ସମରୁ୍ତି ଚାରଣ କରିଥସିଲ I  ଏ ି ସଭାସର ତାଙ୍କ ସଜାଇ ଁପ୍ରତାପ କୁମାର ସା ୁ, ନାତୁଣୀ 

ସଜାଇ ଁ ରା ୁଲ  ଓ ନାତୁଣୀ ପବୂମାଷା ଉପସି୍ଥତ ର ି ଆଦରମଣୀ ବରାଳଙ୍କ ବୟକି୍ତତ୍ଵ ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପସର 

ଅସଲାଚନା କରି ଗଭୀର ଶ୍ରର୍ଦ୍ାଞଳୀ ଅପମଣ କରିଥସିଲ  I  ଏ ି ଶ୍ରର୍ଦ୍ାଞଳୀ ସଭାସର ତାଙ୍କ ଉସଦଶୟସର ଏକ  

ସ୍ମରଣୀକା ପ୍ରକାଶ ତଥା ସଖାର୍ଦ୍ମା ସର ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମତୁି  ସ୍ଥାପନା ପାଇ ଁନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଥଲିା I   


