
୩୧ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳା ଉଦଯାପିତ   

ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ସାତଦିନ ଧେି ଚାଲିଥବିା ୩୧ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିରୁମଳା େ ଆଜିଥଲିା ଅନି୍ତମ ଦିବସ । ଶଶି ୁ ମାନଙ୍କେ 

ଅନ୍ତନିନିତ ପ୍ରତିଭାେ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ପିକକ୍ ଶଶିରୁମଳା େ  ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ େୂରପ କାର୍ଯୟ୍ କେିଥଲିା । ସାତଦିନ 

ବୟାପୀ ଚାଲିଥବିା ଶଶିରୁମଳାରେ  ଓଡିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାେେ  ବିଭିନ୍ନ ୋଜୟେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାରନ ନିଜେ 

ପ୍ରତିଭାେ ପେିଚୟ ରଦଇଥରିଲ ।  

ଆଜି ୋଜୟ େ ଅନୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରବ େଛାରସବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିପଲୁସ କଲ୍ଚୋଲ ରସଣ୍ଟେ (ପିକକ୍) ଶଶିରୁମଳା ଉଦର୍ଯାପନୀ 

ଦିବସରେ ମଖୁ୍ୟ ଅତିଥ ି େୂରପ ଓଡିଶା ହାଇରକାଟ ୍େ ପବୂତ୍ନ ମାନୟବେ ବିଚାେ ପତ ିଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ବେିକିରଶାେ ମିଶ୍ର କହିରଲ 

ରର୍ଯ ପିଲା ମାରନ ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖ୍ବିା ସହିତ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ କୁ ସାକାେ କେିବା ନିମରନ୍ତ କାର୍ଯୟ୍ କେିବା ଉଚିତ୍ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥଭିାରବ 

ରର୍ଯାଗରଦଇ ସମ୍ବାଦ େ ମଖୁ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ପବୂତ୍ନ ସାାଂସଦ ତଥା ବତ୍ତମ୍ାନେ ବିଧାୟକ ରସୌମୟ  େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ 

ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନିଜେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି କୃତଜ୍ଞ େହିବାକୁ ପୋମଶ ୍ ରଦଇଥରିଲ ଏବାଂ ପିତାମାତା ମାରନ ମଧ୍ୟ 

ପିଲାମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ଓ େୁଚି କୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉଚିତ ରବାଲି ରସ କହିଥରିଲ। ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସାହସୀ ଓ ସତୟ ନିଷ୍ ଠ ରହବାକୁ 

ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋମଶ ୍ ରଦଇଥରିଲ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିରନତ୍ରୀ ଅନୁ ରଚୌଧେୁୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ 

ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ରପାଷଣ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଇଥରିଲ ।ୋଜୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆରୟାଗ େ କମିଶନେ ଶ୍ରୀମତୀ 

ସରୁଲାଚନା ଦାଶ କହିରଲ ରର୍ଯ ପିଲା ମାନଙୁ୍କ ଏହି କରୋନା ପେି ପେିସି୍ଥତିରେ ସେୁକି୍ଷତ େଖ୍ ିତାଙ୍କେ ଅନ୍ତନିହିତ ଗଣୁାବଳୀ େ 

ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ ମାରନ ର୍ଯତ୍ନବାନ ରହବା ଉଚିତ୍   । ୋଜୟ ସେକାେ ଙ୍କେ ପବୂତ୍ନ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 

ସଚିବ ସହରଦବ ସାହୁ ରକାଭିଡ ମହାମାେୀ ପେି ପେିସି୍ଥତି ରେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ  ସତକ ୍ ଓ ସେୁକି୍ଷତ େହିବାକୁ ପୋମଶ ୍

ରଦଇଥରିଲ। ଶଶିରୁମଳା କମିଟି େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଦାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଏହି ଉଦର୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ରେ 

ପିକକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ େଞ୍ଜନ କୁମାେ ମହାନି୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥରିଲ। ପିକକ୍ େ ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମିନାକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା 

ରକାଭିଡ ପେବତି୍ତ ସମୟରେ ଶଶି ୁ ମାନଙ୍କ ସେୁକ୍ଷା କୁ ରନଇ ବିସ୍ତେିତ ରର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତି େ ଆବଶୟକତା ଅଛି ରବାଲି 

କହିଥରିଲ ଓ ପିକକ୍  େ କାର୍ଯୟ୍କାେୀ ନିରଦଶ୍କିା ଅନୁୋଧା ମହାନି୍ତ ଧନୟବାଦ ଅପଣ୍ କେିଥରିଲ ।    

 

ସାତଦିନ ବୟାପି ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ଚାଲିଥବିା ଶଶି ୁ ରମଳା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ରେ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ 

ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦାନ୍ତ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ ସ୍ୱେୂପ ମହାନି୍ତ ଓ ଶଶି ୁଓ ମହିଳା ବିକାଶ େ ପୋମଶଦ୍ାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧମିୁତା 

ଦାସ ପ୍ରମଖୁ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖ୍ଥିରିଲ ।         

          

ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପାେଦଶତିା ପାଇ ଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶଶିଙୁୁ୍କ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥଲିା । ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା େ ପରିୁ୍ଣ୍ଣମା ଗିେି ଙୁ୍କ 

ସାହସିକତା ପାଇ ଁ“ବାଜିୋଉତ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଫୁଲନଖ୍ୋ େ ମଗୁଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ େ ରଲାେିସି୍ମତା ଦଲାଇ ଙୁ୍କ ସମାଜ 

ରସବା ପାଇ ଁପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦, ଭୁବରନଶ୍ୱେ େ ଆଦଶ ୍ଦାସ ଙୁ୍କ  “ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶଶି ୁପ୍ରତିଭା 

ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”,  ରଖ୍ାଦ୍ଧା୍  େ ଶଶି ୁଅଭିରନତ୍ରୀ ଆୟୁଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଙୁ୍କ “ଡାାଃ ଶେତ ପଜୂାେୀ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ବଳିଷ୍ଟ 

ରନତୃତ୍ୱ ତଥା ସମାଜ ପେିବତ୍ତନ୍କାେୀ ରକାୋପଟୁ େ ଚଞ୍ଚଳା ପଜୁାେୀ ଙୁ୍କ “ଆଦେମଣୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” ରେ 

ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥଲିା ।   

ରସହିପେି ବହୁ ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ବୟକି୍ତ ବିରଶଷଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସେରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥଲିା । ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ 

ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ କାଳିଚେଣ ଜୟସିାଂହ ଙୁ୍କ “ଅବନୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦ ”, ସମ୍ବାଦିକତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ 

ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁବେିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀର୍ଯକୁ୍ତ ପପ ୁମହାନି୍ତ ଙୁ୍କ “ସ୍ୱେୂପ ରଜନା ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଡାଃ େଜନୀ 

େଞ୍ଜନ ଦାଶ ଙୁ୍କ  “ଶଶି ୁସାଥ ି ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଶ୍ରୀମତୀ ରେହ ମିଶ୍ର  ଙୁ୍କ ସମାଜରସବା ପାଇ ଁ “ଡାାଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶଶି ୁ

ଅଧକିାେ ସେୁକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” ତଥା ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧ ିଓ ଭିଙ୍ଗାେପେୁ େ ସେପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ  ଙୁ୍କ 

“ଆୋଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାେକୀ  ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” , ସଶୁ୍ରୀ ରଶୈଲାନୀ ସମୁନ ଙୁ୍କ ରକାଭିଡ ସମୟରେ ରଟର ନ୍ାରଲାଜି ସହାୟତା ପାଇ ଁ 

ସରବା୍କୃଷ୍ ଠ ରସ୍ୱଛାରସବୀ ସମ୍ମାନ ରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥଲିା ।  

ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମ,୍ ଓଡିଶା ଓ ମଣପିେୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଚିତ୍ତାକଷକ୍ ସାସ୍କତୃିକ କାୟ୍ୟକ୍ରମ େ ପେିରବଷଣ 

କୋର୍ଯାଇଥଲିା  । 

ପିକକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ପାଣ ୁ ରବରହୋ, ଡାଃ ସମିୁତ୍ରା ମହାନି୍ତ, ରମାନାଲିସା ପାତ୍ର, ରଜୟାତିଶଙ୍କେ ମହାନି୍ତ, ଉପମା ମହାନି୍ତ,  

ଧମା୍ନନ୍ଦ ସନୁ୍ଦେୋୟ, ଡାଃ ମିତାଲି ମହନି୍ତ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ସତୟସନୁ୍ଦେ, ରଦବାଶଷି, ଅତିଷନୁ୍, ପି୍ରତମ,୍ ଶାସ୍ୱତୀ ପ୍ରମଖୁ୍ ପେିଚାଳନା 

କେିଥରିଲ ।  


