
୩୧ ତମ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳା ଉଦ୍ ଘାଟିତ 

ଭୁବ୍ମେଶ୍ଵର  – ଶଶିମୁାମେ  ଭବି୍ଷ୍ୟତ ମର  ବ୍ଡମହବ୍ା ପାଇ ଁସ୍ଵପ୍ନ ମଦଖବି୍ା ଓ ଏହି ସ୍ଵପ୍ନ କୁ ସାକାର କରିବ୍ା ଲାଗି େିରନ୍ତର େିଜର 

ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖବି୍ା  ଆବ୍ଶୟକ । ପିତାମାତା, ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବ୍କ  ମାମେ ଏଥପିାଇ ଁମପ୍ରରଣା ମ ାଗାଇ ମଦବ୍ାକୁ ‘ପିକକ୍ ’ 

ଶଶିମୁମଳାର ଉଦ୍ ଘାଟେ ସମାମରାହମର  ବି୍ଶଷି୍ଟ ଅତିଥ ି ଓ ବ୍କ୍ତାମାମେ ଆହ୍ ଵାେ ମଦଇଛନି୍ତ। ଶଶି ୁ ମାେଙ୍କର ଅନ୍ତେିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ 

ଗଣୁାବ୍ଳୀ କୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହେ ମଦବ୍ା େିମମନ୍ତ ସବୁ୍ ସ୍ତରମର ଉଦୟମ ମହବ୍ା ଉଚିତ୍  ମବ୍ାଲି ମସମାମେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ  ।     

୩୧ ତମ ପିକ କ୍  ଶଶିମୁମଳା ର ଉଦ୍ ଘାଟେ ଉତ୍ସବ୍ ଶଶି ୁଦିବ୍ସ ଦିେ  ଭୁବ୍ମେଶ୍ଵର ମର ଅେୁଷି୍ତି ମହାଇ ାଇଛି । ମକାଭିଡ ମହାମାରୀ 

ମ ାଗ ଁ ୁପିଲାମାେ ଙ୍କ ର ସରୁକ୍ଷା କୁ ଦୃଷି୍ଟ ମର ରଖ ିଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ମର ଶଶିମୁମଳା ର ଉଦ୍ ଘାଟେ ସମାମରାହ ଆମୟାଜିତ ମହାଇଥଲିା । 

ଶଶି ୁ ମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ କା ୟ୍ରତ ରାଜୟର ଅେୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ମବ େଛାମସବ୍ୀ ଅେୁଷ୍ାିେ ପିପଲ୍ୁ ସ ୍ କଲ୍ ଚରାଲ୍  ମସଣ୍ଟର (ପିକକ୍ ) ପକ୍ଷରୁ 

ଆମୟାଜିତ ଏହି କା ୟ୍କ୍ରମ ମର ମ ାଗମଦଇ  ରାଜୟ ସଂସ୍କତିୃ ବି୍ଭାଗ ର େିମଦଶ୍କ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରଞେ କୁମାର ଦାସ,୍ ପିକକ୍ ର ଶଶି ୁ

ଅଧକିାର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁ ଗଡୁୱଲି ଆମ୍ବାସଡର ଭୂମିକା ଦାଶ, ପିକକ୍ ର ଶଶି ୁ ମାେଙ୍କର ମଖଳ ଅଧକିାର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁ ଗଡୁୱଲି 

ଆମ୍ବାସଡର ଅଂଶକିା ରାଉତରାୟ, ବି୍ଶଷି୍ଟ କି୍ରଡାବି୍ତ୍  ଓ ଅଲମି୍ପଆେ୍  ଅେୁରାଧା ବି୍ଶ୍ଵାଳ ପ୍ରମଖୁ ଙ୍କ ଉପସି୍ଥତି ମର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳେ କରି 

ପିକକ୍ ର ୩୧ ତମ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଶଶିମୁମଳା ର  ଉଦ୍ ଘାଟେ କରିଥମିଲ । ବ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରଞେ କୁମାର ଦାସ ୍ପିଲାମାେଙୁ୍କ 

ସ୍ଵାଧେିତା ମଦବ୍ା ଉଚିତ୍  ଓ ସ୍ଵାଧେିତା ପାଇମଲ ହି ଁମସମାମେ ଅଧକି ଦାଇତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଇପାରିମବ୍ ମବ୍ାଲି  ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥମିଲ।   

ପିକକ୍ ର ଶଶିମୁମଳା କମିଟି ର ସଭାପତି  ତଥା ବ୍ରିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ପ୍ରମଦାଷ୍ ପଟ୍ଟୋୟକ ଏହି ଉଦ୍ ଘାଟେ ସମାମରାହ ମର 

ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥମିଲ ଓ ଶଶି ୁମାେଙ୍କ ମ ଁହୁମର ହସ ଫୁଟାଇବ୍ା ପାଇ ଁପିକକ୍  େିରବ୍ଛିନ୍ନ ଭାବ୍ମର କା ୟ୍ରତ ମବ୍ାଲି କହିଥମିଲ।  ପିକକ୍ 

ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ  ରଞ୍ଜେ କୁମାର ମହାନି୍ତ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇବ୍ା ସହ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପି କା କ୍୍ରମ ସମ୍ପକମ୍ର ସଚୂୋ ମଦଇଥମିଲ । 

ପିଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ସରୁକି୍ଷତ ବ୍ାତାବ୍ରଣ ଓ ଆେନ୍ଦମୟ ମଶୈଶବ୍ ସେିୁଶି୍ଚତ କରିବ୍ା ସମସ୍ତଙ୍କ ର ଦାଇତ୍ୱ ମବ୍ାଲି ମସ କହିଥମିଲ। 

ପିକକ୍  ର ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ଯ  ଉଦ୍ ଘାଟେ ସମାମରାହ ମର ମ ାଗ ମଦଇ ପିଲାମାେଙୁ୍କ ମକାଭିଡ୍  ପରିସି୍ଥତି ମର ଧ ୟ୍ େ ହରାଇ 

େିଜକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖ ିଚଳିବ୍ା ପାଇ ଁପରାମଶ ୍ମଦଇଥମିଲ । ବି୍ଶଷି୍ଟ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିମେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶ ପିଲାମାେଙୁ୍କ େିଜର ଅନ୍ତେିହିତ 

ପ୍ରତିଭା ର ବି୍କାଶ ପାଇ ଁ  ତ୍ନବ୍ାେ ମହବ୍ାକୁ ପରାମଶ ୍ ମଦଇଥମିଲ। ବି୍ଶଷି୍ଟ କି୍ରଡାବି୍ତ୍  ଅଂଶକିା ରାଉତରାୟ ପିଲାମାେ ଙୁ୍କ  େିଜକୁ 

ସରୁକି୍ଷତ ରଖବି୍ା ଓ େିଜର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ୍ା ଉପମର ଗରୁୁମତ୍ୱାରାପ କରିଥମିଲ । ଅେୟମାେ ଙ୍କ ମଧ୍ଯମର ଅଲମି୍ପଆେ୍  ଅେୁରାଧା 

ବି୍ଶ୍ଵାଳ ସବୁ୍ ଶଶିଙୁ୍କ ମହୁମଁର ହସ ଫୁଟାଇବ୍ା ପାଇ ଁଆମମ ସମମସ୍ତ ଉଦୟମ କରିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ମବ୍ାଲି ମସ ମତ ରଖଥିମିଲ। ପିକକ୍ ର 

କା ୟ୍େିବ୍ା୍ହୀ େିମଦଶ୍କିା ଶ୍ରୀମତୀ ଅେୁରାଧା ମହାନି୍ତ ଧେୟବ୍ାଦ ଅପଣ୍ କରିଥମିଲ । 

ପିକକ୍ ର ରତ୍ନା ଦାଶ, ମଜୟାତିଶଙ୍କର ମହାନି୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ପ୍ରମଖୁ  କା ୟ୍କ୍ରମ ପରିଚାଳୋ କରିଥମିଲ । ଏହି କା ୟ୍କ୍ରମ ୨୦ 

ତାରିଖ ପ ୟ୍ନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ୍।   ପିକକ୍  ଶଶିମୁମଳା ମର ଅେୁଷି୍ତି ମହଉଥବି୍ା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମ ାଗୀତା ଓ ସାଂସ୍କତିୃକ କା ୟ୍କ୍ରମ କୁ ପିକ କ୍  ର 

ମଫସବୁ୍୍କ୍  ମପଜ ୍ (@pecucodisha)ମର େମଭମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ବ କରି େମଭମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପ୍ର ୟ୍ନ୍ତ ପ୍ରତୟକ ଦିେ ସଂଧ୍ଯା 

୬:୩୦ ମର ମଫସବୁ୍୍କ୍  ଲାଇଭ କରା ିବ୍ ଓ ବି୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମ ାଗୀତା ର ଫଳାଫଳ କୁ ମଘାଷ୍ଣା କରା ିବ୍ ।  ପ୍ରତିମ ାଗୀତାମର ବି୍ଜୟୀ 

ମହାଇଥବି୍ା ପ୍ରତିମ ାଗୀମାେଙ୍କ ପରୁସ୍କାର ଓ ସାଟିଫିମକଟ୍  କୁ ଡାକ ମ ାମଗ ମସମାେଙ୍କ ଠିକଣା କୁ ପଠାଇ ଦିଆ ିବ୍। େମଭମ୍ବର ୨୦ 

ତାରିଖ ଦିେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କା ୟ୍କ୍ରମମର ପିକକ ର ବ୍ାଷି୍କ ସମ୍ମାେ ପ୍ରଦାେ କରା ିବ୍ ।   

 


