
୩୦ ତମ ପିକକ୍ ଶଶୁିମମଳା ଉଦଯାପିତ   

ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ସାତଦନି ଧେ ିଚାଲିଥିବା ୩୦ ତମ ପିକକ୍ ଶଶୁିରମଳା େ ଆଜଥିିଲା ଅନ୍ତମି ଦବିସ । ଶଶୁି ମାନଙ୍କେ ଅନ୍ତନନିତି 
ପ୍ରତଭିାେ ବକିାଶ ନମିରନ୍ତ ପିକକ୍ ଶଶୁିରମଳା େ ର ାଲାମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ େୂରପ କାର୍ଯ୍ୟ କେଥିିଲା । ସାତଦନି ବୟାପୀ 
ଚାଲିଥିବା ଏହ ିରମଳାରେ  ବହୁ ପ୍ରତଭିାବାନ ପିଲାମାରନ ନଜିେ ପ୍ରତଭିାେ ପେଚିୟ ରଦଇଥିରଲ ।  

ଆଜ ି ପିକକ୍ ଶଶୁିରମଳା ଉଦର୍ଯାପନୀ ଦବିସରେ ମୁ ୟ ଅତଥିି େୂରପ ଓଡଶିା ହାଇରକାଟ୍ େ ମାନୟବେ ବଚିାେ ପତ ିଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ 
ବଶି୍ଵନାଥ େଥ କହରିଲ ରର୍ଯ ଆରମ ସମସ୍ତ ଶଶୁି ମାନଙ୍କେ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେବିା ଉଚତି୍। ସମ୍ମାନତି ଅତଥିିଭାରବ 
ରର୍ଯାଗରଦଇ ସମବାଦ େ ମୁ ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବଧିାୟକ ରସୌମୟ  େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଜିେ ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନଜିେ 
ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃତଜ୍ଞ େହବିାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ ଏବଂ ପିତାମାତା ମାରନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ଓ େୁଚ ିକୁ ସମ୍ମାନ 
ରଦବା ଉଚତି । ର ାର୍ଦ୍୍ା ଜଲି୍ଲା େ କରଲକଟେ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ଶୀତାଂଶୁ କୁମାେ ୋଉତ ପିଲାମାନକୁ ନଜିେ ଉତ୍ତମ ଚେତି୍ର ଗଠନ ପାଇଁ 
ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। ପୂବ୍ତ୍ତନ ବେଷି୍ଟ  ପ୍ରଶାଶକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ଅରଶାକ କୁମାେ ତ୍ରପିାଠୀ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କେ ିନଜି ଜୀବନକୁ 
ନଜି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗଢ ି ରତାଳବିାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ । ସମ୍ମାନତି ଅତଥିିଭାରବ ଏଇଆଇଏନ େ ଜୁଲିଏନ, ରଜଫ୍ 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଜାତସିଂଘ ଶଶୁି ଅଧିକାେ ରଘାଷଣାନାମା େ ୩୦ ତମ ପୂତ୍ତ ି ଅବସେରେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିରଲ । ଶଶୁିରମଳା 
କମିଟ ିେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଦାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତତି୍ଵରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହ ିଉଦର୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ରେ ପିକକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ 
େଞ୍ଜନ କୁମାେ ମହାନ୍ତ ିସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ।  ଅନୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ  ଆଦେମଣି ବୋଳ ପିକକ୍ ଅଧକ୍ଷା ଓ 
ଆଆଡପସନ ରସଣ୍ଟ୍ରମ େ େୁବ ିୋଉତ ନଜିେ ବକ୍ତବୟ େଖିଥିରଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ନରିଦ୍ଶକିା ଅନୁୋଧା ମହାନ୍ତ ିଧନୟବାଦ ଅପ୍ଣ 
କେଥିିରଲ ।   
             
ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପାେଦଶତିା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତଭିାବାନ ଶଶୁିଙୁ୍କ ସମ୍ମାନତି କେର୍ଯାଇଥିଲା । କୁମାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦ୍ରା ଙୁ୍କ ସାହସକିତା 
ପାଇଁ “ବାଜରିାଉତ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, କଲ୍ୟାଣୀ ପି୍ରୟଦଶନିୀ ଙୁ୍କ ସମାଜ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାରକୀ 
ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯, ଆୟୁଶା ପଟ୍ଟନାୟକ ଙୁ୍କ  “ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶଶୁି ପ୍ରତଭିା ସମ୍ମାନ”, ଆମୟଶା ସାମଲ୍ ଙୁ୍କ “ଡାାଃ ଶରତ ପୂଜାରୀ 
ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ସୃ୍ମତ ିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ି ଙୁ୍କ ଓ ରାମଜଶ୍ଵରୀ ସ୍ଵାଇଁ ଙୁ୍କ ୫ ମ ରଶ୍ରଣୀ  ବୃତ୍ତ ିପେୀକ୍ଷାରେ କୃତତି୍ଵ ପାଇଁ 
“ମକତକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ମ ୌତମ ରଥ ଙୁ୍କ .”ମବବ ି ଅଫ ଦ ି ଇୟର ୨୦୧୯” ରେ ସମ୍ମାନତି 
କେର୍ଯାଇଥିଲା ।   
ରସହପିେ ିବହୁ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ବୟକି୍ତ ବରିଶଷଙୁ୍କ ଏହ ିଅବସେରେ ସମ୍ମାନତି କେର୍ଯାଇଥିଲା । ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲ ନୀୟ ଅବଦାନ 
ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ୁରୁଙୁ୍କ “ଅବନୀ ବରାଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯ ”, ସମବାଦକିତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲ ନୀୟ 
ଅବଦାନ ପାଇଁ ବେଷି୍ଠ ସାମବାଦକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ମବଉରିଆ ଙୁ୍କ “ସ୍ଵରୂପ ମଜନା ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 
ନୃସିଁହ ନାଥ ସିିଂ ଙୁ୍କ  “ଶଶୁି ସାଥି ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯”, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ ଙୁ୍କ ସମାଜରସବା ପାଇଁ “ଡାାଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ଶଶୁି ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ୨୦୧୯” ତଥା ମହଳିା ପ୍ରତନିଧିି ଶ୍ରୀମତୀ ରଶିିତା ପାତ୍ର  ଙୁ୍କ “ଆରାଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ  ସମ୍ମାନ 
୨୦୧୯” ରେ ସମ୍ମାନତି କେର୍ଯାଇଥିଲା ।  
ପିକକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ରଜୟାତଶିଙ୍କେ ମହାନ୍ତ,ି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାେ ମଲ୍ଲିକ, ଗରଣଶ୍ଵେ ସଂି, ପାଣ ୁରବରହୋ, ଉପମା ମହାନ୍ତ,ି ବରିନାଦ 
କୁମାେ ଦାସ, ଡ॰ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତ,ି ରମାନାଲିସା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁ  ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ ।  
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କେ ସଂସ୍କତୃ ି ବଭିାଗ, ଶ୍ରମ ବଭିାଗ, ରୋଟାେୀ କଲବ (ଆେସବି ି ୟୁନକି୍), ଆର ାପସନ 
ରସଣ୍ଟ୍ରମ, ଟ ିଏିଚ,ଏଇଆଇଏନ, ଓଆଇରକ,  ଆିଇରକ, ଇମ୍ଫା, କାନୋ ବୟାଙ୍କ, ଏସବଆିଇ ପ୍ରମୁ  ସଂସ୍ଥା ସହରର୍ଯାଗ 
କେଥିିରଲ।  
ଫ୍ଲାୱାେ ଗୁପ, ବରିଜଇଏମ ଡୟାନସ ଗୁପ, ଲିଟଲଷ୍ଟାେ, ଦବିୟରଜୟାତ ିସ୍ମୃତ ିପୀଠ, ସାେଳା, ସନୋଇଜ୍ ପବିଲକ ସ୍କଲୁ,  ଓଏଲଏସ େ 
ଗୁପ, ନରବାଦୟ ବଦିୟାଳୟ ର ାର୍ଦ୍୍ା େ ଶଶୁି କଳାକାେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଚତି୍ତାକଷ୍କ ସାଂସ୍କତୃକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପେରିବଷଣ 
କେର୍ଯାଇଥିଲା                  
       
 


