
୩୩ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳା ଉଦ୍ ଯାପିତ  

ସସୁ୍ଥ ସମାଜ ପାଇ ଁପିଲାମାନଙୁ୍କ ସନୁାଗରିକ ରୂମପ ଗଢିମତାଳବିାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି 

- ବଭିିନ୍ନ ମେତ୍ରମର ଉମେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁବହୁ ଦିଶଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ ସମ୍ମାନତି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦/୧୧- ପିଲାମାନେ ଭଲନେନଲ ଏକ ସସୁ୍ଥ ସମାଜ ଗଠେ  ସମ୍ଭବପର ନେବ । ନେଣ ୁନସମାେଙୁ୍କ  ସେୁାଗରିକ ରୂନପ 

ଗଢିନୋଳିବା ପାଇ ଁଉଭୟ ପରିବାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରନର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରେିବା ସେିେ ଏକ ଅେୁକୂଳ ପରିନବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିେ 

ନବାଲି ବିଶଷି୍ଟ ବୟକି୍ତମାନେ ମେବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ।  

ଏକାମ୍ରୋଟ ମକୁ୍ତ ମଞ୍ଚନର ଆନୟାଜିେ ୩୩ େମ ପିକକ୍ ଶଶିନୁମଳାର ଉଦ୍୍ ଯାପେୀ ସନ୍ଧ୍ୟାନର ମଖୁ୍ୟ ଅେିଥରୁିନପ ନଯାଗନଦ୍ଇ ଓଡିଶା 

ୋଇନକାଟଟର ପବୂଟେେ ବିଚାରପେି ଶ୍ରୀମେି ସଞ୍ଜ ୁପଣ୍ଡା କେିଥନିଲ ନଯ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣବିାକୁ ନେନଲ ପିଲା ମାେଙୁ୍କ ମଳୂରୁ 

ନେୈେିକ ଶକି୍ଷା ଦି୍ଆଯିବା ସେିେ ଭଲ ମଣଷିଙ୍କ ଜୀବୋଦ୍ଶଟ ସମ୍ପକଟନର ଅବଗେ କରାଯିବାର ଆବଶୟକୋ ରେିଛି । ଏେି ଅବସରନର 

ସ୍ୱାମୀ ବିନବକାେନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ େୟାଗପେୂ ଜୀବେକୁ ଅେୁସରଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମେି ପଣ୍ଡା ପିଲାମାେଙୁ୍କ ଉପନଦ୍ଶ ନଦ୍ଇଥନିଲ।  

ଶଶିନୁମଳା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରନଦ୍ାଷ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍କ ସଭାପେିତ୍ଵନର ଅେୁଷି୍େି ଏେି ଉତ୍ସବନର ପିକକ୍ ର ସମ୍ପାଦ୍କ ରଞ୍ଜେ କୁମାର ମୋନି୍ତ 

ସ୍ୱାଗେ ଭାଷଣ ନଦ୍ଇଥନିଲ। ଅେୟମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ପିକକ୍ ର ଅଧକ୍ଷା ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା, ଆଡପସେନସଣ୍ଟ୍ରମର ରୁବି ରାଉେ, ଅଲମ୍ପିଆେ 

ଅେୁରଧା ବିଶ୍ୱାଳ, ମେିଳା ଓ ଶଶି ୁବିକାଶ ବିଭାଗର ପରାମଶଟଦ୍ତ୍ରୀ ମଧମିୁୋ ଦ୍ାସ, ବିଶଷି୍ଟ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ବନ୍ଦିୋ ଦ୍ାସ ପ୍ରମଖୁ୍ ଅେିଥ ିଭାନବ 

ନଯାଗନଦ୍ଇ ପିଲାମାେଙ୍କ ଭବିଷୟେକୁ ସେୁିଶି୍ଚେ କରିବାସେ ନସମାେଙ୍କ ଇଛା ଓ ଅଭିଳାସ କୁ ଗରୁୁତ୍ତ୍ୱ ଦି୍ଆଯିବା ଉଚିେ ନବାଲି କେିଥନିଲ 

। ନଶଷନର ପିକକ୍  ର କାଯଟୟକାରୀ େିନଦଟଶକିା ଅେୁରାଧା ମୋନି୍ତ ଧେୟବାଦ୍ ଅପଟଣ କରିଥନିଲ ।    

ପରିନଶଷନର ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରନର ପାରଦ୍ଶେିା ଲାଭକରିଥବିା ବେୁ ପ୍ରେିଭାବାେ ଶଶିଙୁୁ୍କ ସମ୍ମାେିେ କରଯାଇଥଲିା । ନକନ୍ଦ୍ରପଡାର ଆରଜି 

ଗ୍ରାମର ଓମପ୍ରକାଶ ସାେୁଙୁ୍କ ସାେସିକୋ ପାଇ ଁ“ବାଜିରାଉେ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨” ପ୍ରଦ୍ାେ କରାଯାଇଥବିା ନବନଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିେଟୀ 

ନବନେରା ଙୁ୍କ ସମାଜ ନସବା ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣୋଥ ପଟ୍ଟୋୟକ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶାଶ୍ୱେୀ ୋରାୟଣୀ ଆଚାଯଟୟଙୁ୍କ  

“ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାସ ଶଶି ୁପ୍ରେିଭା ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨”,  ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶଶି ୁଅଭିନେତ୍ରୀ ତି୍ରଶା ପାନତ୍ରାଙୁ୍କ “ଡାାଃ ଶରେ ପଜୂାରୀ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ 

୨୦୨୨”, ବଳିଷ୍ଟ ନେେୃତ୍ଵ େଥା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ଟେକାରୀ କନ୍ଧ୍ମାଳର ଳିଶା ଦି୍ଗଲଙୁ୍କ “ଆଦ୍ରମଣୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨” ଏବଂ 

କ୍ରୀଡା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ ଅବଦ୍ାେ େିମନନ୍ତ ଜି. ଏମ. ଅଳକେନ୍ଦାଙୁ୍କ “ସଷୁମା ମେପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ କ୍ରୀଡାବିେ୍  ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨” ଓ  

ଆଦ୍ୟାଶା ଆନରାେିଙୁ୍କ “ନବବୀ ଓଫ ଦି୍ ଇୟର ୨୦୨୨”  ନର ସମ୍ମାେିେ କରଯାଇଥଲିା ।  

ନସେିପରି ବେୁ ପ୍ରେିଷି୍େି ବୟକି୍ତ ବିନଶଷଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏେି ଅବସରନର ସମ୍ମାେିେ କରଯାଇଥଲିା । ଶକି୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ ଅବଦ୍ାେ 

ପାଇ ଁଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ମାଧବ ବିଶ୍ୱାଳଙୁ୍କ “ଅବେୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨”, ସମ୍ବାଦି୍କୋ ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନଲ୍ଲଖ୍େୀୟ ଅବଦ୍ାେ ପାଇ ଁବରିଷ୍ ି

ସାମ୍ବାଦି୍କ ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ଧୀନରନ୍ଦ୍ର ୋରାୟଣ ମିଶ୍ରଙୁ୍କ “ସ୍ୱରୂପ ନଜୋ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨”, ଶ୍ରୀମେୀ ସସି୍ମୋ ସ୍ୱାଇଙୁଁ୍କ  “ଶଶି ୁସାଥ ିସମ୍ମାେ 

୨୦୨୨”, ଡାାଃ ୋରାୟଣ ପେିଙୁ୍କ ସମାଜନସବା ପାଇ ଁ“ଡାାଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାସ ଶଶି ୁଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨” େଥା ମେିଳା ପଞ୍ଚାୟେ 

ପ୍ରେିେିଧ ିଓ ବଇଚୁଁଆର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମେୀ ରଶ୍ିେିା ସାେୁଙୁ୍କ “ଆରାଧୋ େନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ  ସମ୍ମାେ ୨୦୨୨” ସମ୍ମାେିେ କରଯାଇଥଲିା । ଆଧେୁିକ 

େୃେୟ ପ୍ରେିନଯାଗୀୋର କୃେି ପ୍ରେିନଯାଗୀ ମାେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପରୁସ୍କେୃ କରାଯାଇଥଲିା ।   

ସନ୍ଧ୍ୟାନର ନକଟିଟ,ି ଦ୍ଶାବୋର ୋଟୟଶାଳା, ଭିକିଡୟାନ୍ ସ ଗପୃ ଓ ଦି୍ବୟନଜୟାେି ସମ୍େିୃପୀଠର ଶଶି ୁକଳାକାର ମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିର୍ତ୍ାକଷଟକ 

ସାସ୍କେିୃକ କାୟଟୟକ୍ରମର ପରିନବଷଣ କରାଯାଇଥଲିା । ପିକକ୍ ର ରତ୍ନା ଦ୍ାଶ, ନଜୟାେିଶଙ୍କର ମୋନି୍ତ, ଉପମା ମୋନି୍ତ ପ୍ରମଖୁ୍ ଏେି ଉତ୍ସବ 

ର ପରିଚାଳୋ କରିଥନିଲ।  


