
ପିକକ ୍୍ଶଶିମୁେଳା୍:୍ଚଳିତ୍ବର୍ଷ୍ରାଜ୍ଯ୍ସ୍ତରୀୟ୍ପ୍ରତମି ାଗୀତା୍ଡିଜି୍ଟାଲ୍େଂଚମର 

ବାରି୍କ୍ସମ୍ମାନ୍ଓ୍ପରୁସ୍କାର୍ପାଇ୍ଁନାୋଙ୍କନ୍ଆହ୍ୱାନ 

 

ପ୍ରତ୍ଯକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୦ ତ୍ାରିଖ ପ୍ରର୍ଯଷଯନ୍ତ ୧୯୯୦ ମସିହା ରୁ ରାଜ୍ଯ ର ଅଗ୍ରଣୀ ଭେଛାଭସବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିପଲୁସ   

କଲଚରାଲ   ଭସଣ୍ଟର (ପିକକ  ) ଦ୍ୱାରା ଶଶି ୁଅଧକିାର ସପ୍ତାହ ଭର ପିଲାମାନ ଙ୍କ ପାଇ ଁେତ୍ନ୍ତ୍ର କାର୍ଯଷଯକ୍ରମ “ଶଶିଭୁମଳା” ଅନୁଷି୍ ଠତ୍ 

ଭହାଇ ଆସଛିୁ I ଚଳିତ୍ ବର୍ଷ  ଭକାେିଡ ୧୯ ମହାମାରୀ ପରିଭପ୍ରକ୍ଷୀ ଭର ୩୧ ତ୍ମ ଶଶି ୁଭମଳା ର ର ବିେିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀତ୍ା 

ଡିଜ୍ିଟାଲ ମଂଚଭର ଅନୁଷି୍ ଠତ୍ ଭହବI ଶଶିଭୁମଳା ର ଆଭ ାଜ୍ନ ସମ୍ବଧଭର ଅଧକି ତ୍ଥ୍ଯ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥ୍ମ ସପ୍ତାହ ଭର 

ପ୍ରକାଶତି୍ ଭହବ I ଶଶି ୁଭମଳାଭର  ଆଭ ାଜ୍ିତ୍ ଭହଉଥ୍ବିା ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀତ୍ା  ର୍ଯଥ୍ା ସଙ୍ଗୀତ୍ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗିତ୍ା (୨  ରୁ ୧୦ମ 

ଭେଣୀ)-୩ ମିନିଟ   ମଧ୍ଯଭର, ରାଇମସ /ଆବୃତ୍ି ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗିତ୍ା (ନସଷରୀ ରୁ ପ୍ରଥ୍ମ)- ୨ ମିନିଟ   େିଡିଓ, ଆଧନିୁକ ନୃତ୍ଯ (ନସଷରୀ ରୁ 

୪ ଥ୍ଷ ଭେଣୀ)- ୩ ମିନିଟ   େିଡିଓ, ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ଯ (୨  ରୁ ୧୦ ମ ଭେଣୀ)- ୪ ମିନିଟ   େିଡିଓ, ଭକୌତୁ୍କ ଭପାର୍ାକ (ନସଷରୀ ରୁ ୭ମ 

ଭେଣୀ)- ୩ ମିନିଟ   େିଡିଓ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ (୨  ରୁ ୪ଥ୍ଷ ଭେଣୀ ବରି୍  ବସୁ୍ତ – “ଭମା େପ୍ନ ର ବିଦ୍ଯାଳ  ଭଖଳ ପଡିଆ”, ୫ମ ରୁ ୭ମ 

ଭେଣୀ- “େଛ ଓ ନିରାପଦ୍ ପରିଭବଶ”, ୮ମ ରୁ ୧୦ମ ଭେଣୀ-“ଜ୍ଳ ହି ଁଜ୍ିବନ”) ଓ ଉେ  ଓଡିଆ ଓ ଇଂରାଜ୍ୀ ଭର ବକ ତୃ୍ତ୍ା 

ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗିତ୍ା (୫ମ ରୁ ୭ମ ଭେଣୀ ବିର୍  ବସୁ୍ତ- “ଭକାେିଡ ୧୯ : ବନ୍ଦ ସମ  ଭର ଭମାର ଅନୁେୁତ୍ି”, ୮ମ ରୁ ୧୦ମ ଭେଣୀ- 

“ଭକାେିଡ ୧୯  ସମ  ଭର ଅନଲାଇନଭର  ଶକି୍ଷା”)- ୩ ମିନିଟ   େିଡିଓ ପଠାଇବାକୁ ଭହବ I ୋଗ ଭନବାକୁ ଇଛୁକ ପ୍ରତ୍ଭିର୍ଯାଗୀ 

ମାଭନ ଭସମାଙ୍କର େିଡିଓ ନଭେମ୍ବର ୭ ତ୍ାରିଖ ମଧ୍ଯଭର ପଠାନ୍ତୁ I ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସ୍କାନ   କରି ବା ଫଭଟା ଉଠାଇ ପଠାଇ ପାରିଭବ I 

ଏ ବିର୍  ଭର ସବିଭଶର୍ ବିବରଣୀ ପିକକ  ର ଭେବସାଇଟ   www.pecuc.org ଓ ପିକକ   ର ଭଫସ ବୁକ   ଭପଜ୍   

@pecucodisha ଭର ମିଳି ପାରିବ I ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ଭେଣୀ ଅନୁସାଭର ଶଶି,ୁ ସବଜ୍ୁନି ର, ଜ୍ୁନି ର ଏବଂ ସିନି ର 

ଗ ରୁପଭର ବିେକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ ମାଭନ ଭସମାନଙ୍କର େିଡିଓ କୁ pecucsisumela2020@gmail.com କିମ୍ବା 

ହ୍ ୱାଟ୍ ସ ଆପ   ନମ୍ବର ୭୮୪୮୦୪୪୮୯୯୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁଭରାଧ ।         

 

ଜ୍ଭଣ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀତ୍ା ଭର ୋଗ ଭନଇ ପାରିବ । ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ ମାଭନ ଭସମାନଙ୍କର ନାମ , ଠକିଣା, 

ଭଟଲିଭଫାନ ନମ୍ବର, ସ୍କଲୁର ନାମ , ଭେଣୀ ଓ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀତ୍ା ର ନାମ େିଡିଓ ର ଆରମ୍ବ ଭର କହିଭବ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ   ଭର 

ମଧ୍ଯ ଭଲଖଭିବ । ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀତ୍ା ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଣାଇ ଦ୍ିଆରି୍ଯବ। ପ୍ରାଇଜ୍   ଓ ସାଟିଫିଭକଟ    ପ୍ରତ୍ିଭର୍ଯାଗୀ 

ଙ୍କର  ଠିକଣାଭର ପଠାଇ ଦ୍ିଆରି୍ଯବ। ଭକୌଣସି ଅସମ୍ପଣୂଷ ତ୍ଥ୍ଯ ଥ୍ବିା େିଡିଓ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ନାହ ଁ । ଆଗରୁ ଭରକଡଷ 

କରାର୍ଯାଇଥ୍ବିା େିଡିଓ କିମ୍ବା ଇ ୁ ଟୁଯବ ଭର ପକାର୍ଯାଇଥ୍ବିା େିଡିଓ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ନାହି ଁ । ଟ୍ରାକ ଭର ଗୀତ୍ ଭବାଲିବା ଓ 

ତ୍ାନପରୁା କିମ୍ବା ଅନଯ ବାଦ୍ଯର୍ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯ ବଯବହାର କରାର୍ଯାଇ  ପାରିବ । ଭମାବାଇଲର ଭକବଳ ଲଯାଣ୍ଡଭସ୍କପ   ଭମାଭଡ  ର େିଡିଓ 

ଉଭତାଳନ କରିଭବ।         

 

ଏହି ଅବସରଭର ପିକକ  ର ବିେିନ୍ନ ବାରି୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଁନାମାଙ୍କନ ଆହ୍ ୱାନ କରାର୍ଯାଉଛି ।  ନାମାଙ୍କନ ବା ମଭନାନ ନ ପତ୍ର 

ନଭେମ୍ବର ୧ ତ୍ାରିଖ ମଧ୍ଯଭର pecucsisumela2020@gmail.com ଭର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶଯକ। ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ  

ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସମାଜ୍ ଭସବା ପାଇ ଁ‘ପ୍ରାଣନାଥ୍ ପଟ୍ଟନା କ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ’, ସବୁ ଭକ୍ଷତ୍ର ଭର ଉଭେଖନି  ସଫଳତ୍ା ପାଇ ଁ“ଡଃ 

ପି॰ ସି॰ ଦ୍ାସ ସ୍ମାରକୀ ଶଶି ୁପ୍ରତ୍ିୋ ସମ୍ମାନ”,  ସାହସିକତ୍ା ପାଇ ଁ‘ବାଜ୍ିରାଉତ୍ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ’, ଅେିନ  ପାଇ ଁ‘ଶରତ୍ ପଜୂ୍ାରୀ 

ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ’, ୫ମ ଭେଣୀ ବୃତି ପରୀକ୍ଷାଭର ସଭବଷାଚ ନମ୍ବର ରଖଥି୍ବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙୁ୍କ ‘ଭକତ୍କୀ ପଟ୍ଟନା କ ସ୍ମାରକୀ 

ସମ୍ମାନ’ ଦ୍ିଆରି୍ଯବ । ଏହ ି ଅବସରଭର ପ୍ରତ୍ଯକ ବର୍ଷପରି ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଭଲଖଥୁ୍ବିା କିମ୍ବା କାର୍ଯଷଯକରୁ ଥ୍ବିା ବଯକି୍ତତ୍ଵଙୁ୍କ 

‘ଶଶିସୁାଥ୍ ି ସମ୍ମାନ’ ସାମ୍ବାଦ୍ିକତ୍ା ପାଇ ଁ “େରୂପ ଭଜ୍ନା ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ”, ଶକି୍ଷାଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଉଭେଖନୀ  ଅବଦ୍ାନ ନିମଭନ୍ତ  

ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ “ଅବନୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ”, ଶଶିମୁାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ବା ବିକାଶ ପାଇ ଁକାର୍ଯଷଯରତ୍ ବଯକି୍ତତ୍ଵଙୁ୍କ “ଡଃ ପି॰ ସି॰ ଦ୍ାସ 

ସ୍ମାରକୀ ଶଶି ୁଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ମାନ”, ପଞ୍ଚା ତ୍ର ନିବଷାଚିତ୍ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ିନିଧ ିଙୁ୍କ ତ୍ାଙ୍କର ଉଭେଖନୀ  ଅବଦ୍ାନ ନିମଭନ୍ତ  

“ଆରାଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ” ପ୍ରଦ୍ାନ କରାରି୍ଯବI 

ଚଳିତ୍ ବର୍ଷ ପିକକ   ର ପବୁଷତ୍ନ ଅଧ୍ଯକ୍ଷା େୀମତ୍ୀ ଆଦ୍ରମଣୀ ବରାଳ ଙ୍କ ସ ମତୃ୍ି ଉଭେଶଯଭର ସମ୍ମାନ ବଳିଷ୍ଟ ଭନତୃ୍ତ୍ଵ ତ୍ଥ୍ା 

ସମାଜ୍ ପରିବତଷନକାରୀ ୧୮ ବର୍ଷ ରୁ କମ ଜ୍ଭଣ ଝିଅ ଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାରି୍ଯବ I    

 


