
୩୩ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳା ଉଦ୍ ଘାଟିତ 

ଶଶି ୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତନିହତି ପ୍ରତଭିାର ବକିାଶ ପାଇ ଁଆହ୍ୱାନ     
ଭୁବନେଶ୍ଵର ତା ୧୮.୧୧.୨୦୨୨ – ଶଶି ୁ ମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ରହିଥବିା ଅନ୍ତେିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ େିମନନ୍ତ  ସବୁ ସ୍ତରନର ଉଦ୍ୟମ ନହବା 

ଆବଶୟକ । ଅଧ୍ୟୟେ ସହିତ ନସମାନେ ସମାଜର ହିତସାଧେ େିମନନ୍ତ ମଳୂରୁ େିଜକୁ ଗଢି ନତାଳିବା ଉଚିତ ନବାଲି ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳାର 

ଉଦ୍ଘାଟେ ଉତ୍ସବନର ବିଷିଶ୍ଟ ବକ୍ତାମାନେ ମତ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ । 

ଶକୁ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାନର ଏକାମ୍ର ହାଟ ମକୁ୍ତ ମଞ୍ଚନର ରାଜୟର ଅଗ୍ରଣୀ ନବେଚ୍ଛାନସବୀ ସଂଗଠେ ପିପଲୁସ ୍ କଲ୍ଚରାଲ ନସଣ୍ଟର (ପିକକ୍) ଦ୍ଵାରା 

ଆରମ୍ଭ ନହାଇଛି ୩୩ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳା। ଏହି ନମଳାକୁ ଆେୁଷ୍ଠାେକି ଭାବନର ପ୍ରଦ୍ୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳେ କରି ଉଦ୍ଘାଟେ  କରି ପିଲାମାେଙୁ୍କ 

ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଶଶିମୁାନେ େିଜର ଭବିଷୟତକୁ ସଦୃୁ୍ଢ କରିବା େିମନନ୍ତ ମଳୁରୁ ଯତ୍ନବାେ ନହବାକୁ ନସମାନେ ପରାମଶଶ ନଦ୍ଇଛନି୍ତ ।  

ଏହି ଉତ୍ସବ ନର ନଯାଗନଦ୍ଇ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅେନ୍ତ ୋରାୟଣ ନଜୋ କହିଥନିଲ ନଯ ପିଲାମାନେ େିଜ ଭିତନର ଥବିା ମଣଷି କୁ 

ଚିହି୍ନବା ସହିତ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ େିମନନ୍ତ ସନୁଯାଗ ପାଇବା ଆବଶୟକ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାେଗରେଗିମର ନମୟର ସନୁଲାଚୋ ଦ୍ାସ ଶଶି ୁ

ଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା େିମନନ୍ତ ପିକକ ଅେୁଷ୍ଠାେର େିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥନିଲ । ଓଡିଶା ଶଶି ୁଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା ଆନୟାଗର 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନ୍ଦାକିେୀ କର ପିଲାମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ଶମାେକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିବା ପାଇ ଁଆହ୍ୱେ ନବଇଥନିଲ ଓ େଜି ପିଲାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହି୍ନବାପାଇ ଁପରାମଶଶ 

ନଦ୍ଇଥନିଲ ।    

ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବରିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦି୍କ ପ୍ରନଦ୍ାଷ ପଟ୍ଟୋୟକ ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ନର ଅେୁଷି୍ ଠତ ଏହି ଉତ୍ସବନର ସମ୍ପାଦ୍କ 

ରଞ୍ଜେ କୁମାର ମହାନି୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ୩୩ ବଷଶର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଥନିଲ । ଅେୟମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ୟୁେିନସଫର ରାଧକିା 

ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ପିକକ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା  ମୀୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା, ପିକକ ୍ର ଶଶି ୁମାେଙ୍କର ନେଳ ଅଧକିାର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ଗଡୁୱଲି ଆମ୍ବାସଡର ଅଂଶକିା 

ରାଉତରାୟ ପ୍ରମେୁ ଉତ୍ସବନର ବକ୍ତବୟ ରେଥିନିଲ। ପିକକ୍ ର କାଯଶୟେିବଶାହୀ େନିଦ୍ଦଶଶକିା ଶ୍ରୀମତୀ ଅେୁରାଧା ମହାନି୍ତ ଧେୟବାଦ୍ ଅପଶଣ 

କରିବା ଅବସରନର ଶଶିନୁମଳା ର ବିଭିନ୍ନ କାଯଶୟକ୍ରମ ସମ୍ପକଶନର ସଚୂୋ ନଦ୍ଇଥନିଲ । ଏହି ଅବସରନର ୟୁେିନସଫର ସହନଯାଗନର ଶଶି ୁ

ସାମ୍ବାଦି୍କ ମାେଙ୍କଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ “ନମା କଥା ଶଣୁ” ପସୁ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଶଶି ୁସାମ୍ବାଦି୍କ ଶନୁଭନୁ୍ଦ ନଶେର ଦ୍ାସ ଓ ଇପି୍ସତା ମହାନି୍ତ ତଥା 

ଅତିଥ ିମାେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ ମାଚିତ ନହାଇଥଲିା । ଆଜି ପ୍ରଥମ ସଂଧ୍ୟାନର ଆକଷଶଣୀୟ ଓଡିଶୀ ନପାଷାକନର ସସୁଜି୍ଜତ ପିଲାମାେଙ୍କ ର େୃତୟ 

ଦ୍ଶଶକଙୁ୍କ େବୁ ଆକଷୃ୍ଟ କରିଥଲିା । ଆବୃରି୍ତ୍ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କେ ପ୍ରତିନଯାଗିତାର କତିୃ ପ୍ରତିନଯାଗୀ ମାେଙୁ୍କ ଉତ୍ସବନର ପରୁସ୍କତୃ କରଯାଇଥଲିା । ଏହି 

ଅବସରନର ଦ୍ଶାବତାର ୋଟୟ  ଶାଳା ଓ ଦି୍ବୟ ନଜୟାତି ସମ୍ତିୃ ପୀଠ ର ଶଶି ୁକଳାକାର ମାେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆକଷଶଣୀୟ ସଂସ୍କତିୃକ କାଯଶୟକ୍ରମ ର 

ପରିଚାଳୋ କରଯାଇଥଲିା । ପିକକ୍ ର ରତ୍ନା ଦ୍ାଶ, ନଜୟାତିଶଙ୍କର ମହାନି୍ତ, ସମର କମୁାର ପଟ୍ଟୋୟକ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କାେୁେନଗା ପ୍ରମେୁ 

କାଯଶୟକ୍ରମ ର ପରିଚାଳୋ କରିଥନିଲ । ଏହି କାଯଶୟକ୍ରମ ପ୍ରନତୟକ ସନ୍ଧ୍ୟାନର ୨୦ ତାରିେ ପଯଶୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ।  

 


