୩୧ ତମ ପିକକ୍ ଶିଶମୁ ମଳା ଉଦଯାପି ତ
ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ସାତଦିନ ଧେି ଚାଲି ଥ ିବା ୩୧ ତମ ପି କକ୍ ଶିଶରୁ ମଳା େ ଆଜିଥ ିଲା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ । ଶିଶ ୁ ମାନଙ୍କେ
ଅନ୍ତନିନିତ ପ୍ରତିଭାେ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ପି କକ୍ ଶିଶରୁ ମଳା େ ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ େୂରପ କାର୍ଯ୍ୟ କେି ଥ ିଲା । ସାତଦିନ
ବୟାପୀ ଚାଲି ଥ ିବା ଶିଶରୁ ମଳାରେ ଓଡିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାେେ ବିଭିନ୍ନ ୋଜୟେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପି ଲାମାରନ ନିଜେ
ପ୍ରତିଭାେ ପେି ଚୟ ରଦଇଥ ିରଲ ।
ଆଜି ୋଜୟ େ ଅନୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରବେଛାରସବୀ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ ପି ପଲ
ୁ ସ କଲ୍ଚୋଲ ରସଣ୍ଟେ (ପି କକ୍) ଶିଶରୁ ମଳା ଉଦର୍ଯାପନୀ
ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥ ି େୂରପ ଓଡିଶା ହାଇରକାଟ୍ େ ପୂବତ
୍ ନ ମାନୟବେ ବିଚାେ ପତି ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ବିେକିରଶାେ ମିଶ୍ର କହିରଲ
ରର୍ଯ ପି ଲା ମାରନ ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖ୍ବ
ି ା ସହିତ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୁ ସାକାେ କେି ବା ନିମରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେି ବା ଉଚିତ୍ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥ ିଭାରବ
ରର୍ଯାଗରଦଇ ସମ୍ବାଦ େ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ପୂବତ
୍ ନ ସାାଂସଦ ତଥା ବତ୍ତ୍ମାନେ ବିଧାୟକ ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ
ବକ୍ତବୟରେ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପି ତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ େହିବାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥ ିରଲ ଏବାଂ ପି ତାମାତା ମାରନ ମଧ୍ୟ
ପି ଲାମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ଓ େୁଚି କୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉଚିତ ରବାଲି ରସ କହିଥ ିରଲ। ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ସାହସୀ ଓ ସତୟ ନିଷ୍ ଠ ରହବାକୁ
ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥ ିରଲ । ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭି ରନତ୍ରୀ ଅନୁ ରଚୌଧୁେୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରେ ପି ଲାମାନଙ୍କ
ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ରପାଷଣ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଇଥ ିରଲ ।ୋଜୟ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ଆରୟାଗ େ କମିଶନେ ଶ୍ରୀମତୀ
ସୁରଲାଚନା ଦାଶ କହିରଲ ରର୍ଯ ପି ଲା ମାନଙ୍କୁ ଏହି କରୋନା ପେି ପେି ସ୍ଥିତିରେ ସୁେକ୍ଷି ତ େଖ୍ ି ତାଙ୍କେ ଅନ୍ତନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ େ
ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପି ତାମାତା ଓ ଅଭି ଭାବକ ମାରନ ର୍ଯତ୍ନବାନ ରହବା ଉଚିତ୍ । ୋଜୟ ସେକାେ ଙ୍କେ ପୂବତ
୍ ନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ
ସଚିବ ସହରଦବ ସାହୁ ରକାଭି ଡ ମହାମାେୀ ପେି ପେି ସ୍ଥିତି ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତକ୍ ଓ ସୁେକ୍ଷି ତ େହିବାକୁ ପୋମଶ୍
ରଦଇଥ ିରଲ। ଶିଶରୁ ମଳା କମିଟି େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଦାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁ ଷ୍ିତ
ଠ ଏହି ଉଦର୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ରେ
ପି କକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ େଞ୍ଜନ କୁମାେ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥ ିରଲ। ପି କକ୍ େ ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମିନାକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା
ରକାଭି ଡ ପେବତ୍ତି ସମୟରେ ଶିଶ ୁ ମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା କୁ ରନଇ ବିସ୍ତେି ତ ରର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି େ ଆବଶୟକତା ଅଛି ରବାଲି
କହିଥ ିରଲ ଓ ପି କକ୍ େ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ନିରଦ୍ଶକ
ି ା ଅନୁ ୋଧା ମହାନ୍ତି ଧନୟବାଦ ଅପ୍ଣ କେି ଥ ିରଲ ।
ସାତଦିନ ବୟାପି ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ଚାଲି ଥ ିବା ଶିଶ ୁ ରମଳା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ରେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ
ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦାନ୍ତ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ ସ୍ୱେୂପ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିଶ ୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ େ ପୋମଶ୍ଦାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା
ଦାସ ପ୍ରମୁଖ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖ୍ଥ
ି ିରଲ ।
ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପାେଦଶିତା ପାଇ ଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ୁ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥ ିଲା । ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା େ ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ଗି େି ଙ୍କୁ
ସାହସି କତା ପାଇ ଁ “ବାଜିୋଉତ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଫୁ ଲନଖ୍ୋ େ ମୁଗଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ େ ରଲାେି ସ୍ମିତା ଦଲାଇ ଙ୍କୁ ସମାଜ
ରସବା ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦, ଭୁବରନଶ୍ୱେ େ ଆଦଶ୍ ଦାସ ଙ୍କୁ “ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶିଶ ୁ ପ୍ରତିଭା
ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ରଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା େ ଶିଶ ୁ ଅଭି ରନତ୍ରୀ ଆୟୁଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କୁ “ଡାାଃ ଶେତ ପୂଜାେୀ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ବଳିଷ୍ଟ
ରନତୃ ତ୍ୱ ତଥା ସମାଜ ପେି ବତ୍ତ୍ନକାେୀ ରକାୋପୁଟ େ ଚଞ୍ଚଳା ପୁଜାେୀ ଙ୍କୁ “ଆଦେମଣୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” ରେ
ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥ ିଲା ।
ରସହିପେି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ଠ ବୟକ୍ତି ବିରଶଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସେରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥ ିଲା । ଶିକ୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ
ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ କାଳିଚେଣ ଜୟସି ାଂହ ଙ୍କୁ “ଅବନୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦ ”, ସମ୍ବାଦିକତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ
ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ବେି ଷ୍ ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପପୁ ମହାନ୍ତି ଙ୍କୁ “ସ୍ୱେୂପ ରଜନା ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଡାଃ େଜନୀ
େଞ୍ଜନ ଦାଶ ଙ୍କୁ “ଶିଶ ୁ ସାଥ ି ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”, ଶ୍ରୀମତୀ ରେହ ମିଶ୍ର ଙ୍କୁ ସମାଜରସବା ପାଇ ଁ “ଡାାଃ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶିଶ ୁ
ଅଧ ିକାେ ସୁେକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” ତଥା ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧ ି ଓ ଭି ଙ୍ଗାେପୁେ େ ସେପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଙ୍କୁ
“ଆୋଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” , ସୁଶ୍ରୀ ରଶୈଲାନୀ ସୁମନ ଙ୍କୁ ରକାଭି ଡ ସମୟରେ ରଟର୍ନାରଲାଜି ସହାୟତା ପାଇ ଁ
ସରବ୍ାକୃଷ୍ ଠ ରସ୍ୱଛାରସବୀ ସମ୍ମାନ ରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥ ିଲା ।
ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମ୍, ଓଡିଶା ଓ ମଣିପେ
ୁ ପି ଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଚିତ୍ତାକଷ୍କ ସାସ୍କ ୃତିକ କାୟ୍ ୟକ୍ରମ େ ପେି ରବଷଣ
କୋର୍ଯାଇଥ ିଲା ।
ପି କକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ପାଣୁ ରବରହୋ, ଡାଃ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ରମାନାଲି ସା ପାତ୍ର, ରଜୟାତିଶଙ୍କେ ମହାନ୍ତି, ଉପମା ମହାନ୍ତି,
ଧମ୍ାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦେୋୟ, ଡାଃ ମିତାଲି ମହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ, ସତୟସୁନ୍ଦେ, ରଦବାଶିଷ, ଅତିଷନ
୍ ୁ , ପ୍ରି ତମ୍, ଶାସ୍ୱତୀ ପ୍ରମୁଖ୍ ପେି ଚାଳନା
କେି ଥ ିରଲ ।

