
୩୨ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳା ଉଦଯାପିତ   

ଶକି୍ଷା ସମସ୍ତ ଶଶିଙୁ୍କର ଅଧକିାର ଓ ଏଥ ିପାଇ ଁସମମସ୍ତ ମେଷି୍ଟତ ମେବା ଉେତ୍ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦/୧୧- ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ନର ସାତଦିେ ଧରି ଚାଲିଥବିା ୩୨ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳା ର ଆଜିଥଲିା ଅନି୍ତମ ଦିବସ । ଶଶି ୁ

ମାେଙ୍କର ଅନ୍ତେିେିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ େିମନନ୍ତ ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳା ର  ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ରୂନପ କାର୍ଯୟ୍ କରିଥଲିା । 

ଶଶିନୁମଳାନର  ଓଡିଶା ତଥା ଓଡଶିା ବାହାରର  ବିଭିନ୍ନ ରାଜୟର ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାେ ପିଲାମାନେ େଜିର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ନଦଇଥନିଲ । 

ଏହି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ଆନୟାଜେ ଓଡିଶୀ ରିସଚ ୍ନସଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ନକାଭିଡ ସରୁକ୍ଷା େିୟମ କୁ ପାଳେ କରି ଅେୁଷି୍ତି ନହାଇଥଲିା ଓ ନେସବୁକ 

ର ପିକକ୍  ନପଜ୍  ଓ ୟୁଟୁୟବ ଚାନେଲ ମାଧ୍ୟମନର ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାର୍ଯାଇଥଲିା ।        

ଆଜ ିରାଜୟ ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଛାନସବୀ ଅେୁଷ୍ାିେ ପିପଲୁସ ୍ କଲଚରାଲ୍  ନସଣ୍ଟର (ପିକକ)୍ ଶଶିନୁମଳା ଉଦର୍ଯାପେୀ ଦିବସନର ମଖୁ୍ୟ ଅତିଥ ି

ରୂନପ ଓଡଶିା ହାଇନକାଟ ୍ର ପବୂତ୍େ ମାେୟବର ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ବି. ପି. ଦାସ କହିନଲ ଶକି୍ଷା ସମସ୍ତ ଶଶିଙୁ୍କର ଅଧକିାର ଓ ଏଥ ିପାଇ ଁ

ସମନସ୍ତ ନଚଷି୍ଟତ ନହବା ଉଚିତ୍ । ସମ୍ମାେିତ ଅତିଥଭିାନବ ନର୍ଯାଗନଦଇ ସମ୍ବାଦ ର ମଖୁ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ପବୂତ୍େ ସାାଂସଦ ତଥା ବତ୍ତମ୍ାେର 

ବିଧାୟକ ନସୌମୟ  ରଞ୍ଜେ ପଟ୍ଟୋୟକ େିଜର ବକ୍ତବୟନର ପିଲାମାେଙୁ୍କ େିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କତୃଜ୍ଞ ରହିବାକୁ ପରାମଶ ୍ନଦଇଥନିଲ 

ଏବାଂ ପିତାମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାେଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ରୁଚି କୁ ସମ୍ମାେ ନଦବା ଉଚିତ ନବାଲି ନସ କହିଥନିଲ। ମାତୃଭାଷା ଉପନର ଗରୁୁତ୍ୱ 

ନଦବାକୁ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ପଟ୍ଟୋୟକ ପରାମଶ ୍ ନଦଇଥନିଲ । ଓଡିଶା ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷା ଆନୟାଗ ର ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାେ ଶଶି ୁ

ସରୁକ୍ଷାପାଇ ଁସମସ୍ତ ଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାେ ନଦଇଥନିଲ । ଅେୟମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ପବୂତ୍େ ମଖୁ୍ୟ ଶାସେ ସଚିବ ଡଃ ସହନଦବ ସାହୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର 

ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପିକକ୍  ର ଶଶି ୁଅଧକିାର ପ୍ରସାର େିମନନ୍ତ ଗଡୁୱଲି ଅମ୍ବାସଡର ଭୁମିକା ଦାଶ, ପିକକ୍  ର ନଖ୍ଳ ଅଧକିାର ପ୍ରସାର େିମନନ୍ତ 

ଗଡୁୱଲି ଅମ୍ବାସଡର ତଥା ନଖ୍ଳାଳି ଅାଂଶକିା ରାଉତରାୟ, ଅଲମ୍ପଆିେ୍ ଅେୁରଧା ବିଶ୍ୱାଳ,  ମଧ୍ୟ େିଜର ବକ୍ତବୟ ରଖ୍ଥିନିଲ । ଶଶିନୁମଳା 

କମିଟି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରନଦାଷ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱନର ଅେୁଷି୍ତି ଏହି ଉଦର୍ଯାପେୀ ଉତ୍ସବ ନର ପିକକ୍ ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ରଞ୍ଜେ 

କୁମାର ମହାନି୍ତ ୋଗତ ଭାଷଣ ନଦଇଥନିଲ। ପିକକ୍ ର ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା ନକାଭିଡ ପରବତି୍ତ ସମୟନର ଶଶି ୁମାେଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା 

କୁ ନେଇ ବିସ୍ତରିତ ନର୍ଯାଜୋ ପ୍ରସୁ୍ତତି ର ଆବଶୟକତା ଅଛି ନବାଲି କହିଥନିଲ ଓ ପିକକ୍  ର କାର୍ଯୟ୍କାରୀ େିନଦଶ୍କିା ଅେୁରାଧା ମହାନି୍ତ 

ଧେୟବାଦ ଅପଣ୍ କରିଥନିଲ ।    

 

ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରନର ପାରଦଶତିା ପାଇ ଁବହୁ ପ୍ରତିଭାବାେ ଶଶିଙୁୁ୍କ ସମ୍ମାେିତ କରର୍ଯାଇଥଲିା । ଜଗତସିାଂହପରୁ ସଲାଣି୍ଟ ଗ୍ରାମର କାହ୍େୁ ଚରଣ 

ମଲି୍ଲକ ଙୁ୍କ ସାହସିକତା ପାଇ ଁ“ବାଜିରାଉତ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧”, ନଭାଗରାଇ ର ଗଜୁଡିହା ଗ୍ରାମ ର ଶନୁଭନୁ୍ଦ ନଶଖ୍ର ଦାସ ଙୁ୍କ ସମାଜ 

ନସବା ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣୋଥ ପଟ୍ଟୋୟକ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧, ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ନଶାଭୋ ୋୟକ ଙୁ୍କ  “ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶଶି ୁ ପ୍ରତିଭା 

ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧”,  ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ଶଶି ୁଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯୟ୍ା ମିଶ୍ର ଙୁ୍କ “ଡାଃ ଶରତ ପଜୂାରୀ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧”, ବଳିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା 

ସମାଜ ପରିବତ୍ତେ୍କାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ମିସି କି୍ୱେି ପଣ୍ଡା ଙୁ୍କ “ଆଦରମଣୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧”, କ୍ରୀଡା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ 

ଅବଦାେ େିମନନ୍ତ କୁମାରୀ ସବିତା ନଟାନପା ଙୁ୍କ “ ସଷୁମା ମହପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ କ୍ରୀଡାବିତ୍  ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧” ଏବାଂ ତନ୍ ମୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ 

ଓ ପ୍ରତୟାଶା ବିଶ୍ୱାଳ ଙୁ୍କ ୫ ମ ନଶ୍ରଣୀ  ବୃତି୍ତ ପରୀକ୍ଷାନର କୃତିତ୍ୱ ପାଇ ଁ “ନକତକୀ ପଟ୍ଟୋୟକ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧” ନର ସମ୍ମାେତି 

କରର୍ଯାଇଥଲିା ।    

ନସହିପରି ବହୁ ପ୍ରତିଷି୍ତି ବୟକି୍ତ ବିନଶଷଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରନର ସମ୍ମାେିତ କରର୍ଯାଇଥଲିା । ଶକି୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ ଅବଦାେ 

ପାଇ ଁଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ରାଧା ଚରଣ ପଷିୃ୍ଟ ଙୁ୍କ “ଅବେୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧ ”, ସମ୍ବାଦିକତା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ ଅବଦାେ ପାଇ ଁ

ବରିଷ୍ ିସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଙୁ୍କ “େରୂପ ନଜୋ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧”, ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଜ ଙୁ୍କ  “ଶଶି ୁସାଥ ିସମ୍ମାେ 

୨୦୨୧”, ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ହୃଷିନକଶ ପଣ୍ଡା ଙୁ୍କ ସମାଜନସବା ପାଇ ଁ “ଡାଃ ପ୍ରେୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶଶି ୁଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧” ତଥା ମହିଳା 

ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିେିଧ ି ଓ ପନୁରାହିତପରୁ ର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମାଝି  ଙୁ୍କ “ଆରାଧୋ େନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ  ସମ୍ମାେ ୨୦୨୧” ସମ୍ମାେତି 

କରର୍ଯାଇଥଲିା । ନକାଭିଡ ସମୟନର ନଟନ୍ନାନଲାଜି ସହାୟତା ପାଇ ଁ  ସଶୁ୍ରୀ ନଶୈଲାେୀ ସମୁେ ଓ ସଶୁ୍ରୀ ସଞ୍ଜୋ ମହାନି୍ତ ଙୁ୍କ ବିନଶଷ 

ଭାବନର ସମ୍ମାେିତ କରର୍ଯାଇଥଲିା ।  

 

ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାନର ଓଡଶିା ତଥା ରାଜୟ ବାହାରର ପିଲାମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକଷକ୍ ସାସ୍କତିୃକ କାୟ୍ୟକ୍ରମ ର ପରିନବଷଣ କରାର୍ଯାଇଥଲିା  

।ପିକକ୍ ର ରତ୍ନା ଦାଶ, ନଜୟାତିଶଙ୍କର ମହାନି୍ତ, ଉପମା ମହାନି୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାେୁେନଗା, ବିଶ୍ୱଜିତ, ସତୟସନୁ୍ଦର, ଅତିଷେୁ୍ ପ୍ରମଖୁ୍ ପରିଚାଳୋ 

କରିଥନିଲ ଓ ଶୀେିବାସ ଘଟୁଆରୀ (ମିଲେ) ଏହି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ର ସାଂନର୍ଯାଜୋ କରିଥନିଲ ।  


