
 “ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ” କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ  – ସଂଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଳଲ ଳରାତା    

କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ  ତନୁରୀ ମିର ଙୁ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାନ – ୨୦୨୨ 

 

ଭୁବନେଶ୍ବର ୧୭/୧୧:  ରାଜ୍ୟ ର ଅେୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଚ୍ଛାନେବୀ େଂଗଠେ ପିପଲୁ୍ ସ କଲ୍ଚରାଲ ନେଣ୍ଟର (ପିକକ ୍) ଦ୍ଵାରା ୧୭ 

ତାରିଖ େଂଧ୍ୟା ନର ଏକାମ୍ର ହାଟ ର ମକୁ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନର ଆନ ାଜ୍େ କରଯାଇଥଲିା ଓଡିଶା ର ବିଶଷି୍ଟ େଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅକ୍ଷ  ମହାନି୍ତ 

ଓ ଓଡିଶା ର ଅେୟ ପ୍ରେିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ମାେଙ୍କ େ ମତୃି ଉନେଶୟନର “ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ” କାଯୟ୍କ୍ରମ । ଶଶି ୁକଣ୍ଠଶଳି୍ପୀମାନେ ଗୀତ 

ଗାଇ ପ୍ରେିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ମାେଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପେ କରିଥନିଲ । ନେମାେଙ୍କର କାଳଜ୍ ୀ ଗୀତଗଡିୁକ ପରିନବଷଣ କରି 

ନଶ୍ରାତାମାେଙୁ୍କ ଦୀର୍ ୍େମ  ଧରି ବାନି୍ଧ ରଖଥିନିଲ ।  

ଏହି କାଯୟ୍କ୍ରମ ନର େମ୍ମାେିତ ଅତିଥ ିଭାନବ ବିଶଷି୍ଟ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ତଥା ଅଲ ଇଣି୍ଡଆ ନରଡିଓ ର ପବୂତ୍େ େିନେଶ୍କ ଡ. େଧୁା ମିଶ୍ର, 

ବରିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ବିଭୁ ଦାେ, ବନ୍ଦିତା ଦାେ ଆଦି ନଯାଗନଦଇ େଗତ୍ ଅକ୍ଷ  ମହାନି୍ତଙ୍କ େ ମତିୃ ଚାରଣ କରିଥନିଲ। ଅେୟ 

ମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର  ପିକକ ୍ କାଯୟ୍େିବା୍ହୀ େିନେଶ୍କିା ଅେୁରାଧା ମହାନି୍ତ େିଜ୍ର ବକ୍ତବୟ ରଖ ିଶ୍ରଦ୍ଧାଞଳୀ ଜ୍ଣାଇଥନିଲ । ପିକକ  ର 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା ଏହି େଭାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥନିଲ ।  ପିକକ  ର େମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜେ ମହାନି୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷ  େମ୍ମାେ ର 

ନର୍ାଷଣା କରିଥନିଲ । ଏହ ିେମ୍ମାେ କୁ ପିପଲୁ ୍େ ୍ କଲଚରାଲ ୍ ନେଣ୍ଟର (ପିକକ ) େଗତ୍ଃ ଅକ୍ଷ  ମହାନି୍ତ ଙ୍କ େ ମତୃ ିନର ୨୦୦୩ 

ମେିହା ରୁ ୧୮ ବଷ ୍ରୁ କମ ବ େର ଜ୍ନଣ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ଙୁ୍କ ପ୍ରଦାେ କରି ଆେଅୁଛି ନବାଲି ଶ୍ରୀ ମହାନି୍ତ େଚୁୋ ନଦଇଥନିଲ ।     

କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ତେୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଙୁ୍କ “ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷ  େମ୍ମାେ – ୨୦୨୨” ନର େମ୍ମାେିତ କରଯାଇଥଲିା ।  

       

ପିଲାମାନେ ପ୍ରେିଦ୍ଧ ଓଡିଆ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ମାେଙ୍କର କାଳଜ୍ ୀ ଗୀତଗଡିୁକ ଯଥା  “ ତୁ ଚକା ନଡାଳା କୁ “, େ ମତୃି ତୁନମ”, “ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀ 

ହନେ”, “େଜ୍ା ରାଧକିା”, “ମ   ୁରିକ୍ସାବଲା”, “ ଭୋ ନମର୍ ମନୁେ ଭାେି ଯାଏ ଦୂନର”, “ଅଦିେ ମଲି୍ଲ ମହକ”, “ ଏଇ େୁମା େୁମା 

ନଗାଲାପି ନବଳନର”, “ନେତ ଭକତ ଭାବନର ବନ୍ଧାନର”, “ଏଇ ନଯ ବୋଲତା ପାହାଡ”, “ଆନହ େୀଳ ନଶୈଳ”, “ଜ୍ୀବେ ପାତ୍ର 

ନମା “, ୋଗନର ଅଧୀର େୀଳତରଙ୍ଗ” ଇତୟାଦ ି ଗାଇଥନିଲ। କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ମାନେ ଥନିଲ ଆକାଂକ୍ଷା ୋହୁ, ତେୁଶ୍ରୀ ନଜ୍ୋ, 

ନେହାେିେ ଦାେ, ଦିଷ୍ ନା ଦିବୟଂଶ ିୋହୁ, େିଦେିା ବିନ୍ଧାଣ,ି ମେେୀ ମିଶ୍ର, ଆଦୟାଶା େିଂ ୋମନ୍ତ, େିବାଂଶ ୁମହାପାତ ର , ଇଂଦିରା 

ପି୍ର ଦଶେି୍ ଓ ଆହାୋ ୋଇ   ।  ବାଦୟଜ୍ନ୍ତ୍ରନର େହନଯାଗ କରିଥନିଲ ଶ୍ରୀ ଶରତ ପାଣ,ି ଆନଲାକ, ବବଲୁ ଓ କିନଶାର  । ଏହ ି

ଅବେରନର ଗୀତ ପ୍ରତିନଯାଗିତାର କୃତ ିପ୍ରତିନଯାଗୀ ମାେଙୁ୍କ ପରୁସ୍କତୃ କରଯାଇଥଲିା ।  ପିକକ  ର ରତ୍ନା ଦାଶ, ନଜ୍ୟାତଶିଙ୍କର 

ମହାନି୍ତ, ଅଲପୋ ଦାେ, ହରିହର ବଳବନ୍ତରା , େତୟଶବି ରଥ ପ୍ରମଖୁ କାଯୟ୍କ୍ରମର ପରିଚାଳୋ କରିଥନିଲ।         

             

            


