
ଓଡଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଦ୍ଵାଦ୍ଶତମ  ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ ପାଳନ   

  ତା ୨୯/ଅଗଷ୍ଟ/୨୦୨୦ରିଖକର ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟ।ଳୟ କୋରାପୁଟ ତାର ଦ୍ଵାଦ୍ଶତମ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ 
ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମକର ପାଳନ େରିଛ ି । ଏହ ିପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ ନମିକେ ଭାରତର ମହାମହମି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିତଥା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଭିଜଟିର୍ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାଥ କୋବନି୍ଦ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତ ି ୋମନା େରିବା ସହତି ଶୁକଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ାନ 
େରିଥିଲ  । ମୂଲୟକବାଧଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାେୁ ଗୁରୁତ୍ଵ କଦ୍ବା ସହତି କସ ଯୁବଶକି୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠା କନଇ ନୂତନ ଆଶା ସଂଚାର େରିଥିକଲ । 
କସଇଭଳ ିଓଡ଼ଶିାର ମହାମହମି ରାଜୟପାଳ ପ୍ରକେସର ଗକେଶୀ ଲାଲ୍, ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାକବ ତାଙ୍କର 

ଭିଡଓି ମାଧ୍ୟମକର ଶୁକଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜୋଇଥିକଲ । ମହାମହମି ରାଜୟପାଳ ପ୍ରକେସର ଗକେଶୀ ଲାଲ୍ ଶକି୍ଷାର ମୂଳ ଭିର୍ତ୍ ି ଓ 
ଆଦ୍ଶତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ େରିବା ସହତି ଅତୀତ ଓ ସାଂପ୍ରତେି ଭାରତର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ତ କଯାଗଦ୍ାନେୁ ଉକେଖ େରିଥିକଲ । 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଏହ ିଦ୍ଵାଦ୍ଶତମ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସେୁ େୁଳପତ ିପ୍ରକେସର ଆଇ. ରାମବ୍ରହ୍ମମ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ପତାୋ ଉକର୍ତ୍ାଳନ 
େରି ଶୁଭାରମ୍ଭ େରିଥିକଲ ।  ମାନୟବର ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ରକମଶ କପାଖରୀୟାଲ ‘ନଶିଙ୍କ’, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କପକରାଲିୟମ, 
ପ୍ରାେୃତେି ଗୟାସ୍ ଓ ଇସ୍ପାତ୍, ଶ୍ରୀ ଧକମତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହ ିଅନ୍-ଲାଇନ୍ ପାଳନ କହଉଥିବା ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସକର ନଜିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ାନ 

େରବା ସହତି  ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର, କଶୈକି୍ଷେ-ଗହୃ, ଷ୍ଟାେ-କ୍ଵାଟତର, ଅେିସ/ପ୍ରଶାସନେି ଗହୃ ଆଦ୍ରି  ଶୁଭ ଭିର୍ତ୍ପି୍ରସ୍ତର 

ସ୍ଥାପନ େରିଥିକଲ । ମାନୟବର ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ରକମଶ କପାଖରୀୟାଲ ‘ନଶିଙ୍କ’ ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟ।ଳୟର ମହାମାରୀ 
କୋଭିଡ-୧୯ ସମୟକର ‘ଭକରାସା’ ଭଳ ିୋଯତୟକ୍ରମଦ୍ଵାରା କୋରନା ବକିରାଧକର େରିଥିବା ସକଚତନତା ମୂଳେ ୋଯତୟେୁ କବଶ୍ 
ପ୍ରଶଂସା େରିଥିକଲ । ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ପାଠପଢା ଏବଂ ସେଳତାର ସହତି କଶଷ େରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାେୁ ଏେ 
ଉଦ୍ାହରେ ଭାକବ ପ୍ରଶଂସା େରଥିିକଲ । କସହଭିଳ ି  ‘ନୂତନ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି -୨୦୨୦’ ଆଧାରକର ଶକି୍ଷା ଓ ତାହାର ବବିଧି ଦ୍ଗି 
ସମ୍ପେତକର ଆକଲାଚନା େରିବା ସହତି  ତାହାର ସେରାତ୍ମେ ଦ୍ଗିଗୁଡ଼େୁି ଉକେଖ େରିଥିକଲ ।  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କପକରାଲିୟମ, 
ପ୍ରାେୃତେି ଗୟାସ୍ ଓ ଇସ୍ପାତ୍, ଶ୍ରୀ ଧକମତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ ପାଇଁ ଶୁକଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା କଦ୍ବା ସହତି କୋରାପୁଟ ତଥା ଓଡ଼ଶିାର 
କଶୈକି୍ଷେ ବେିାଶ ସହତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବେିାଶ ଏବଂ କେକତେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦ୍ଗିକର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଳୟ ୋଯତୟ େରିବାକନଇ  ଆଶା ସଂଚାର 
େରିଥିକଲ ।  ବଭିିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ /ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଯଥା:  ‘ନାଲକୋ’ ଏବଂ ‘ହାଲ୍’ ଭଳ ିଶଳି୍ପସଂସ୍ଥା ସହତି ଅନୁବନ୍ଧତି କହାଇ ଆଞ୍ଚଳେି 
ବେିାଶ କକ୍ଷତ୍ରକର ୋଯତୟ େରିବା ଉଚତି କବାଲି ମତ ରଖିଥିକଲ । ‘ନୂତନ ଶକି୍ଷା ନୀତ’ି ଆଧାରକର କଶୈକି୍ଷେ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଏବଂ 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥାେୁ କଯାଡକିହାଇ  ଜନଜାତୀୟ ଓ ନୃତାତି୍ତ୍ଵେ ବଷିୟ ସମ୍ପେତି ଗକବଷୋଦ୍ଵାରା ସାମୂହେି ବେିାଶ ସାଧିତ କହାଇପାରିବ 
କବାଲି ମତ ରଖିଥିକଲ  । ଓଡଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର େୁଳପତ ିପ୍ରକେସର ଆଇ. ରାମବ୍ରହ୍ମମ୍ ଏହ ିଉତ୍ସବକର ସଭାପତତି୍ଵ 
େରିଥିକଲ । େୁଳପତ ିଉତ୍ସବକର  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଵାଗତ େରବିା ସହତି ତାଙ୍କର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କନଇ  ନୂତନ ଲକ୍ଷୟ ଓ ଆଭିମୁଖୟ 
ସମ୍ପେତକର ଥିବା ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀର ପରିକପାଷେ େରିଥିକଲ ।  ମୁଖୟ ଅଥତ ପରାମଶତଦ୍ାତା ତଥା ସୁକଲଖେ ଡ. ସଂଜୀବ ସାନୟାଲ୍ ଏହ ି
ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସର ବକ୍ତା ଭାକବ ନଜିର ବୟାପେ ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀେୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ପ୍ରଦ୍କି୍ଷେ  େରିଥିକଲ। ସମ୍ପ୍ରତ ି ଯୁବ 
ସମାଜେୁ ନଜିର ସୋରାତ୍ମେ ଦୃ୍ଷି୍ଟ ଓ େମତଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାେିତ କହବା ସହତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନକର ମୂଲୟକବାଧ ଭିର୍ତ୍େି ଶକି୍ଷାର 
ଆବଶୟେତାର କମୌଳେି ଆସ୍ଥା ଉପକର ଆକଲାେପାତ େରିଥିକଲ ।    



 ଓଡ଼ଶିାର ମାନୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟେ, ଓଡ଼ଶିାର ମାନୟବର ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରୁେ େୁମାର ସାହୁ, 
ଓଡ଼ଶିାର ପୂବତତନ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ୟୁଜସିିର  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକେସର ଡ.ିପି. ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଏହ ିଉତ୍ସବ ନମିକେ 

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଉର୍ତ୍କରାର୍ତ୍ର ଉନ୍ନତ ି ୋମନାପୂବତେ ନଜିର ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ୍ାପନ େରିଥିକଲ । ଓଡ଼ଶିାର ମାନୟବର 
ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟେ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ବବିଧି ପଦ୍କକ୍ଷପ ଓ ଆଭିମୁଖୟେୁ ପ୍ରସଂଶା େରିଥିକଲ । ଓଡ଼ଶିାର ପୂବତତନ 
ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବଗିତ ସ୍ମୃତେୁି କରାମନ୍ଥନ େରିବା ସହତି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଆଗାମୀ ଦ୍ନିକର ଅକନେ 
ନୂତନ ସୋରାତ୍ମେ ୋଯତୟ େରିବାକନଇ ଆଶାକପାଷେ େରିଥିକଲ । ୟୁଜସିିର  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକେସର ଡ.ିପି. ସିଂହ ନୂତନ ଶକି୍ଷା 
ନୀତରି ପ୍ରକୟାଗ ଓ ଆୟାମ ସହତି ତାହାର ରୂପାେରେ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ଵ ଆକରାପ େରିଥିକଲ । ଅନୁରୂପ ଭାବକର ଓଡଶିା 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର େୁଳାଧିପତ ିପ୍ରକେସର ପି.ଭି.କି୍ରଷ୍ଣାଭଟ୍ଟ  ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ସମଦୃ୍ଧ ିଓ ବେିାଶ ପାଇଁ ନଷି୍ଠାପରତା ଓ ଶ୍ରମ 

ହିଁ ଭବଷିୟତର ସମ୍ପଦ୍ କହବ କବାଲି େହବିା ସହତି ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟ।ଳୟ କୋରାପୁଟର  ଦ୍ଵାଦ୍ଶତମ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ 
ନମିକେ ଶୁକଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ାନ େରିଥିକଲ ।  

 ଚଳତି ବଷତ ଓଡ଼ଶିା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଦ୍ଵାଦ୍ଶତମ  ଦ୍ଵାଦ୍ଶ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ କହାଇଥିବାରୁ ଏହ ି  ଅବସରକର 
୧୨ କଗାଟ ିବୃକ୍ଷ େୁଳପତଙି୍କଦ୍ଵାରା କରାପେ େରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହତି  ଦ୍ଵାଦ୍ଶ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସ ଅବସରକର ଏେ ସ୍ମୃତମିୟ 
ଏୋଦ୍ଶ ବଷତର ଅନୁଭୂତେୁି ଭିର୍ତ୍ ିେରି ପ୍ରସୁ୍ତତ କହାଇଥିବା ‘ସ୍ମରେିୋ’େୁ ମାନୟବର ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ରକମଶ କପାଖରୀୟାଲ ‘ନଶିଙ୍କ’ 
ଏବଂ ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କପକରାଲିୟମ, ପ୍ରାେୃତେି ଗୟାସ୍ ଓ ଇସ୍ପାତ୍, ଶ୍ରୀ ଧକମତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ମିଳତି ଭାକବ ଉକନମାଚତି  
କହାଇଥିଲା । ଏହ ି ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦ୍ବିସେୁ ସ୍ଵାଗତ ଅଭିଭାଷେ କଦ୍ଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରକେସର ଶରତ େୁମାର ପଳତିା ପ୍ରାରମ୍ଭ  
େରିଥିବା ସ୍ଥକଳ କଶଷକର ଧନୟବାଦ୍ ଅପତେ େରିଥିକଲ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର େୁଳସଚବି ଡ. ଅସିତ େମାର  ଦ୍ାସ । ୋଯତୟକ୍ରମର 
ସଂଚାଳନ େରିଥିକଲ ସମବାଦ୍େିତା ଓ ଜନସଞ୍ଚାର ବଭିାଗର  ଅଧ୍ୟାପେ ଡ. କସୌରଭ ଗୁପ୍ତା । ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମକର ଆକୟାଜତି 

କହାଇଥିବା ଏହ ିୋଯତୟକ୍ରମେୁ କୋଭିଡ-୧୯ର ସମସ୍ତ ନୟିମେୁ ଆଖି ଆଗକର ରଖି ପାଳନ ୋରାଯାଇଥିଲା ।  

 

 

 


