ପିକକ୍୍ପକ୍ଷରୁ୍ବେଣୁପର
ୁ ୍ବର୍ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ୍ମହିଳା୍ଦିେସ୍ପାଳନ
ବାଲି ଅନ୍ତା ୮/୩: ନାରୀ ସକଳ ଶକ୍ତି ର ଆଧାର । ନାରୀ ଭି ତରର ରହିଛି ଅସି ମ ଶକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର ବହୁ ମହିଳା
ପାରଦଶିତା ପ୍ରଦଶଶନ କରି ବାସହ ଦେତା ର ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପାରି ଛନ୍ତି। ସମାଜ ର ବିକାଶ ରର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ର
ସକ୍ରିୟ ଭାଗି ଦାରୀତା ଓ ରନତୃ ତ୍ୱ ଅତଯନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଶ ରବାଲି ବାଲି ଅନ୍ତା ଠାରର ଆନ୍ତଜଶାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ
ଉପଲରେ ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥ ିବା ସଭାରର ର ାଗରଦଇ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବକ୍ତା ମାରନ ମତ ରଦଇଥ ିରଲ । ଏହି କା ଯଶ କ୍ରମର

ଆରୟାଜନ ରାଜଯର ଅନଯତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରେଛାରସବୀ ସଂଗଠନ ପି ପଲ
ୁ ସ କଲଚରାଲ ରସଣ୍ଟର (ପି କକ) ଦ୍ୱାରା
ରରାଟାରି କ୍ଳବ ୟୁନିକ, ବାଲି ଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଡିଜିଏଚ ର ସହାୟତା ରର ବାଲି ଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ରବଣୁପର
ୁ ଗ୍ରାମ
ପଂଚାୟତର କଲଯାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରର ଆରୟାଜନ କରା ାଇଥ ିଲା । ପିକକ ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହି
ସଭାରର ୋଗତ ଭାଷଣ ରଦଇ ସମସ୍ତ ଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସ ର ଶୁରଭଛା ଜଣାଇଥ ିରଲ । ପିକକ ର ଅଧ୍ଯୋ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନାେୀ ପଣ୍ଡା
ମଧ୍ଯ ଏହି ସଭାକୁ ସରବାଧ ିତ କରି ଥ ିରଲ । ବାଲି ଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧ ିକାରୀ ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ଆଦିକନ୍ଦ ରବରହରା ଏହି କା ଯଶ କ୍ରମ ର
ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିରଲ । ଏହି ସଭାରର ଅନଯ ଅତିଥ ି ମାରନ ଥ ିରଲ ଭୁବରନଶ୍ୱର ଦୁ ରଦଶଶନ ର ପୁବତ
ଶ ନ ନିରଦଶଶକ
ି ା ଶ୍ରୀମତୀ
ଜୟନ୍ତୀ ମଞ୍ଜରୀ ରଥ, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମିଶ୍ର, ବିଇଓ, ବାଲି ଅନ୍ତା, ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ପ୍ରଦିପ୍ତ କୁମାର ସାହୁ , ଆଇଆଇସି , ବାଲି ଅନ୍ତା ଥାନା,
ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସାହୁ , ଜିଲ୍ଲା ପରି ଷଦ ସଦସଯା, ଶ୍ରୀମତୀ ଲି ଲିମା ରସଠୀ, ବିଏଲସି , ଓଏଲଏମ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମୀତା ପାତ୍ର
ସରପଞ୍ଚ, ରବଣୁପର
ୁ ୁ । ପିକକ ର କା ଯଶ ନିବାଶ ହୀ ନିରଦଶଶକ
ି ା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ରାଧା ମହାନ୍ତି ଏହି କା ଯଶ କ୍ରମ ର ସଂର ାଜନା
କରି ଥ ିରଲ ।
ଏହି ଅବସରରର ବିଭିନ୍ନ ରେତ୍ରରର ନିଜର ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ବାଲି ଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ର ବହୁ ମହିଳା ଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇ ସମ୍ମାନିତ କରା ାଇ ଥ ିଲା । ରସମାରନ ରହରଲ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ିତ
ମ ା ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ରବଣୁପର
ୁ ; ଶ୍ରୀମତୀ ମାମିନା ଓଝା,
ସହକାରୀ ଶିେକ, ନୂ ଆପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦଯାଳୟ, ପ୍ରତାପଶାସନ; ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା କରଣ, ଆଶା କମଶୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣଷଢଙ୍ଗି,
ରବଣ୍ଟପୁର, ବାଲି ଅନ୍ତା; ଶ୍ରୀମତୀ ବିରନାଦିନୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁପରଭାଇଜର, ଆଇସି ଡ଼ିଏସ, ବାଲି ଅନ୍ତା; ଭି ଙ୍ଗାରପୁର ପଂଚାୟତ ମହିଳା
ମହାସଂଘ, ର ସଭାରନତ୍ରୀ ଝିନାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟ, ସମ୍ପାଦିକା ବିଦୁଲତା ବାରି କ ଓ ଏମବିରକ ରରାଜାଲି ନ ସାହୁ । ଏହି କା ଯଶ କ୍ରମ
ରର ବାଲି ଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ୨୦୦ ରୁ ଅଧ ିକ ମହିଳା ର ାଗ ରଦଇଥ ିରଲ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରର ଥ ିରଲ ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧ ି,
ମହିଳା ଏସଏଚଜି ଗୃପ ର ସଦସଯା, ମହିଳା ସାମୁଖଯ ର ସଦସଯା ପ୍ରମୁଖ । ସବଶରଶଷରର ପିକକ ର ବ୍ଲକ ସଂର ାଜିକା ଉପମା
ମହାନ୍ତି ଧନଯବାଦ ଅପଶଣ କରି ଥ ିରଲ। ପିକକ ର ରଦବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ବିଷନୁ ପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କା ଯଶ କ୍ରମ ର
ପରି ଚାଳନା କରି ଥ ିରଲ ।

