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ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ଼ିଶ୍ୱବ଼ିଦ୍ୟାଳୟକେ ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ ାଗ ଦ଼୍ିବସ ପାଳନ  

ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟକଯ ଷଷ୍ଠ ଆନ୍ତଜଜାତୀୟ କମାଗ ଦ଼ିଫସ ସନୁାକଫଡା ଠାକଯ ଥଫିା ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟ ଯ କଗଷ୍ଟ 

ହାଉସକଯ 21 ଜନ୍ୁ 2020 କଯ ାନ େଯାମାଇଥରିା। ଉଦଘାଟନୀ ୋମଜୟକ୍ରଭକଯ ଭାନୟଫଯ େୁତ଼ି Prof. I 

Ramabrahmam  ଆନ୍ତଜଜାତୀୟ କମାଗ ଦ଼ିଫସ ାନ େଯ଼ିଫା ାଇ ଁ ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ୁଶକୁବଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତ଼ି। ଏେ 

ସସୁ୍ଥ ଏଫଂ ସଭଦୃ୍ଧ ଜୀଫନ ାଇ ଁକମାଗେ ୁdaily lifeଯ ଏେ ଅଫ଼ିକଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ ବାଫକଯ ଅନ୍ତବଜୁ କ୍ତ େଯ଼ିଫାେ ୁକସ ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟ 

ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ୁନ଼ିକଫଦନ େଯ଼ିଥକିର। ଯାଭେୃଷ୍ଣ ଭ଼ିଶନ କୋଯାଟୁ ଯ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ ଠାତା Dr. Amulya Ranjan Mohapatra, “ଘକଯ 

କମାଗ ଏଫଂ ଯ଼ିଫାଯ ସହ଼ିତ କମାଗ ” ଉକଯ ଏେ ଫ଼ିକଶଷ ଫେ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ େଯ଼ିଥକିର।  ଏହ଼ି ଅଫସଯକଯ ଭାନୟଫଯ 

ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକଯନ୍ଦ୍ର କଭାଦୀଙ୍କ ଧାଯଣାେୁ ପ୍ରଶଂସା େଯ଼ି କସ େହ଼ିଛନ୍ତ଼ି କମ ଫ଼ିକଶଷ େଯ଼ି ଏହ଼ି COVID ସଭୟକଯ କମାଗେୁ 

way of lifeବାଫକଯ ଗ୍ରହଣ େଯାମ଼ିଫା ଉଚ଼ିତ । କମାଗକଯ କସ ଭଖୁ୍ୟ features ଏଫଂ ଫୟାୟାଭ ପ୍ରଦଶଜନ େଯ଼ିଥକିର | 

ଆଟଜ ଅପ୍ ର଼ିବ଼ିଙ୍୍ଗ ଯ Yoga Experts Shri Dushmant Parida and Shri Rajib Kumar Sahu ଫୟକ୍ତ଼ି ବାଫକଯ ଏହ଼ି 

ୋମଜୟକ୍ରଭକଯ କମାଗ କଦଇ ସାଧାଯଣ କମାଗ କପ୍ରାକଟାେରଯ ନ଼ିକଦଜଶାଫୀ ଅନୁମାୟୀ ଫ଼ିବ଼ିନ୍ନ କମାଗ ଆସନା ପ୍ରଦଶଜନ 

େଯ଼ିଥକିର । କସଭାକନ େ଼ିଛ଼ି ସଯ ଭ୍ରାଭାଯୀ ପ୍ରାଣାୟାଭ, ଦ଼ିନା, ସୀତାରୀ ପ୍ରଣୟଭ,୍ ୋରା ବାଟ଼ି, ନାଡ଼ିକସାହନ, ସାଫସାନା, 

ଫନ ଭେୁତସାନ୍, ଅଦଜା ହାରସାନା, ଉତ୍କ ାଦାସାନା, କସଟୁ ଫୃନ୍ଦାସାନା, ସାରାବାସାନା, ବ୍ଯୁଜଙ୍ଗସାନା, ଭାେଯାସାନା, 

ଫକ୍ରାସନା, ଭେଯାସାନା, ଫକ୍ରାସନା, ଭେଯାସାନା, ଫେଯାସାନା, ଭେଯାସାନା, ଭେଯାସାନା, ଭେଯାସାନା, ଭେଯାସାନା, 

ଭେଯାସାନା, ଫକ୍ରଜାନା ଉଷ୍ଟରସାନା, ଅଧଜା ଉଷ୍ଟରସାନା, ଫଜଯସାନା, ବଦ୍ରାସାନା, ଅଧଜା ଚକ୍ରସାନା, ତାଡାସାନା ଏଫଂ ଶଯୀଯଯ 

ଫ଼ିବ଼ିନ୍ନ ଗତ଼ିଫ଼ିଧ ିଯ଼ି ଆଣଠୁ୍ ଗତ଼ି ଏଫଂ ୋନ୍ଧଯ ଗତ଼ି ପ୍ରଦଶଜନ େଯ଼ିଥକିର | କସ ସମୂଜୟ ନଭସ୍କାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶଜନ େଯ଼ିଥକିର । 

ଉସ୍ଥ଼ିତ ସଭସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣୋଯୀ ସମୂଜୟ ନଭସ୍କାଯ ଶ଼ିଖ୍କିର ଏଫଂ ଏହାେ ୁପ୍ରଦଶଜନ େଯ଼ିଥକିର | ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟଯ କପସ ୍ଫୁେ୍ 

କଜ ୍ଭାଧ୍ୟଭକଯ ସଭଗ୍ର ଅଧକିଫଶନ ରାଇବ୍ କହାଇଥରିା ମାହା ଦ୍ାାଯା ଏହ଼ି କମାଗକଯ କମାଗ କଦଇ ନ ଥଫିା ଶ଼ିକ୍ଷେ ଏଫଂ 

ଛାତ୍ରଭାକନ ଭଧ୍ୟ କମାଗ ପ୍ରଦଶଜନ ଦ୍ୱାଯା ଉେୃତ କହାଇଥକିର।  

ଡକ୍ଟଯ ଜୟନ୍ତ େୁଭାଯ ନାୟେ ଧନୟଫାଦ ଅଜଣ େଯ଼ିଥକିର। କରାେସମ୍ପେଜ ଅଧେିାଯୀ ଡକ୍ଟଯ ପଗନୁାଥ କବାଇ ଏହ଼ି ୋମଜୟକ୍ରଭଯ 

ସଂକମାଜନା େଯ଼ିଥକିର। କମାଗ ଅଧକିଫଶନକଯ ଫ଼ିଶ୍ୱଫ଼ିଦୟାୟଯ ସଭସ୍ତ ଶ଼ିକ୍ଷେ ଓ ଅଣଶ଼ିକ୍ଷେ େଭଜଚାଯୀ ଏଫଂ ଛାତ୍ରଭାକନ 

ଫହୁ ସଂଖ୍ୟାକଯ ଉସ୍ଥ଼ିତ ଥକିର | 

 

ଡକ୍ଟଯ ପଗନୁାଥ କବାଇ 

କରାେସମ୍ପେଜ ଅଧେିାଯୀ 


