୩୦ ତମ ପିକକ୍ ଶିଶୁମମଳା ଉଦଯାପିତ
ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ସାତଦିନ ଧେି ଚାଲିଥିବା ୩୦ ତମ ପିକକ୍ ଶିଶୁରମଳା େ ଆଜିଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କେ ଅନ୍ତନିନତ
ି
ପ୍ରତିଭାେ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ପିକକ୍ ଶିଶୁରମଳା େ ର ାଲାମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ େୂରପ କାର୍ଯ୍ୟ କେିଥିଲା । ସାତଦିନ ବୟାପୀ
ଚାଲିଥିବା ଏହି ରମଳାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାରନ ନିଜେ ପ୍ରତିଭାେ ପେିଚୟ ରଦଇଥିରଲ ।

ଆଜି ପିକକ୍ ଶିଶୁରମଳା ଉଦର୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁ ୟ ଅତିଥି େୂରପ ଓଡିଶା ହାଇରକାଟ୍ େ ମାନୟବେ ବିଚାେ ପତି ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ
ବିଶ୍ଵନାଥ େଥ କହିରଲ ରର୍ଯ ଆରମ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେିବା ଉଚିତ୍। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଭାରବ
ରର୍ଯାଗରଦଇ ସମବାଦ େ ମୁ ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଧାୟକ ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ
ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃ ତଜ୍ଞ େହିବାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ ଏବଂ ପିତାମାତା ମାରନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ଓ େୁଚି କୁ ସମ୍ମାନ
ରଦବା ଉଚିତ । ର ାର୍ଦ୍୍ା ଜିଲ୍ଲା େ କରଲକଟେ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ଶୀତାଂଶୁ କୁ ମାେ ୋଉତ ପିଲାମାନକୁ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ଚେିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ
ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। ପୂବ୍ତ୍ତନ ବେିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାଶକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ଅରଶାକ କୁ ମାେ ତ୍ରିପାଠୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କେି ନିଜ ଜୀବନକୁ
ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗଢି ରତାଳିବାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଭାରବ ଏଇଆଇଏନ େ ଜୁ ଲିଏନ, ରଜଫ୍
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁ ଅଧିକାେ ରଘାଷଣାନାମା େ ୩୦ ତମ ପୂତ୍ତି ଅବସେରେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିରଲ । ଶିଶୁରମଳା
କମିଟି େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଦାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ଵରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଏହି ଉଦର୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ରେ ପିକକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ
େଞ୍ଜନ କୁ ମାେ ମହାନ୍ତି ସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ଅନୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଦେମଣି ବୋଳ ପିକକ୍ ଅଧକ୍ଷା ଓ
ଆଆଡପସନ ରସଣ୍ଟ୍ରମ େ େୁବି ୋଉତ ନିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖିଥିରଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ନିରଦ୍ଶକ
ି ା ଅନୁ ୋଧା ମହାନ୍ତି ଧନୟବାଦ ଅପ୍ଣ
କେିଥିରଲ ।

ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପାେଦଶିତା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । କୁ ମାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦ୍ରା ଙ୍କୁ ସାହସିକତା
ପାଇଁ “ବାଜିରାଉତ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦଶିନୀ ଙ୍କୁ ସମାଜ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାରକୀ
ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯, ଆୟୁ ଶା ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କୁ “ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ”, ଆମୟଶା ସାମଲ୍ ଙ୍କୁ “ଡାାଃ ଶରତ ପୂଜାରୀ
ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ସ୍ମୃ ତ ି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଙ୍କୁ ଓ ରାମଜଶ୍ଵରୀ ସ୍ଵାଇଁ ଙ୍କୁ ୫ ମ ରଶ୍ରଣୀ ବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷାରେ କୃ ତତ୍ଵ
ି ପାଇଁ
“ମକତକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ମ ୌତମ ରଥ ଙ୍କୁ .”ମବବି ଅଫ ଦି ଇୟର ୨୦୧୯” ରେ ସମ୍ମାନିତ
କେର୍ଯାଇଥିଲା ।
ରସହିପେି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୟକ୍ତି ବିରଶଷଙ୍କୁ ଏହି ଅବସେରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲ ନୀୟ ଅବଦାନ
ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିମଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ୁରୁଙ୍କୁ “ଅବନୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯ ”, ସମବାଦିକତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲ ନୀୟ
ଅବଦାନ ପାଇଁ ବେିଷ୍ଠ ସାମବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ମବଉରିଆ ଙ୍କୁ “ସ୍ଵରୂପ ମଜନା ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
ନୃ ସିଁହ ନାଥ ସିିଂ ଙ୍କୁ “ଶିଶୁ ସାଥି ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁ ମାର ରଥ ଙ୍କୁ ସମାଜରସବା ପାଇଁ “ଡାାଃ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯” ତଥା ମହିଳା ପ୍ରତିନଧି
ି ଶ୍ରୀମତୀ ରଶିିତା ପାତ୍ର ଙ୍କୁ “ଆରାଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ
୨୦୧୯” ରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା ।
ପିକକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ରଜୟାତିଶଙ୍କେ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ମଲ୍ଲିକ, ଗରଣଶ୍ଵେ ସିଂ, ପାଣୁ ରବରହୋ, ଉପମା ମହାନ୍ତି, ବିରନାଦ
କୁ ମାେ ଦାସ, ଡ॰ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ରମାନାଲିସା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁ ପେିଚାଳନା କେିଥିରଲ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କେ ସଂସ୍କୃତ ି ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ରୋଟାେୀ କଲବ (ଆେସିବ ି ୟୁ ନକ୍
ି ), ଆର ାପସନ
ରସଣ୍ଟ୍ରମ, ଟି ଏ
ି ଚ,ଏଇଆଇଏନ, ଓଆଇରକ, ଆ
ି ଇରକ, ଇମ୍ଫା, କାନୋ ବୟାଙ୍କ, ଏସବିଆଇ ପ୍ରମୁ ସଂସ୍ଥା ସହରର୍ଯାଗ
କେିଥିରଲ।
ଫ୍ଲାୱାେ ଗୁପ, ବିରଜଇଏମ ଡୟାନସ ଗୁପ, ଲିଟଲଷ୍ଟାେ, ଦିବୟରଜୟାତି ସ୍ମୃତ ି ପୀଠ, ସାେଳା, ସନୋଇଜ୍ ପବିଲକ ସ୍କୁଲ, ଓଏଲଏସ େ
ଗୁପ, ନରବାଦୟ ବିଦୟାଳୟ ର ାର୍ଦ୍୍ା େ ଶିଶୁ କଳାକାେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଚିତ୍ତାକଷ୍କ ସାଂସ୍କୃତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପେିରବଷଣ
କେର୍ଯାଇଥିଲା

