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                               ଅନ୍ତରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳୋ ଦବିସ 
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      ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଇନ୍ଷି ଟିଚ୍ୟ ୁର୍୍ ଅଫ୍ ପର୍ପ ନ୍ୋପ ୋଜି, ଭୟ ବପନଶ୍ୱର 

 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦ୍ୟାଗିକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବଦନଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖଦର ଅନ୍ତର୍ଚାତୀୟ ମହଳିା ୍ିବସ 
ପାଳନ କରାୟାଇ ମହଳିାଙ୍କ ସାମାରି୍କ, ଅର୍ଚଦନୈତିକ ଓ ସାାଂସ୍କତିୃକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦ୍ବା ସହ ମହଳିାଙ୍କ 
ଅଧକିାର ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସମ୍ପକଚଦର ସଦେତନତା ସଷିୃ୍ଟ କରାୟାଇର୍ଲିା। େଳିତ ବର୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଚାତୀୟ ମହଳିା 
୍ିବସ ପାଇ ଁର୍ାତିସଙ୍ଘର ର୍ମି ୍ରହଛିି ' “ଡିର୍ି ଆଲ୍….: ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇ ଁନଦବାଦମ େର୍ ଏବାଂ 
ପ୍ରୟୁକି୍ତବି୍ୟା।“ 

ଏହ ିକାୟଚୟକ୍ରମଦର ୟୁଏମିପିିର ଓଡ଼ିଶା ମଖୁୟ ଅଧକିାରୀ ସଶୁ୍ରୀ ଆଭା ମିଶ୍ର ମଖୁୟ ଅତିର୍ ିଭାଦବ ଦ ାଗ ଦ୍ଇର୍ବିା 
ଦବଦଳ  ସମ୍ମାନୀତ ଅତିର୍ ିଭାଦବ ଓଡିଶା ରାର୍ୟ ମହଳିା ଆଦୟାଗର ପବୂଚତନ ସ୍ସୟା ତର୍ା ସମାର୍ଦସବୀ ନମ୍ରତା 
େଢା ଦ ାଗ ଦ୍ଇର୍ଦିଲ। ଏହ ିକାୟଚୟକ୍ରମଦର ଆଇଆଇଟି ଭୁବଦନଶ୍ୱରର ନିଦଦଚଶକ ପ୍ରଦଫସର ଶ୍ରୀପ୍ 
କରମଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିର୍ଦିଲ। ମହଳିା ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡ. ସସି୍ମତା ବାରିକ ଅତିର୍ମିାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା 
ସହ ଉପସି୍ଥତ ଅତିର୍ମିାନଙୁ୍କ ପରିେୟ ପ୍ର୍ାନ କରିର୍ଦିଲ। 

 

ଏହ ିଅବସରଦର ଆଇଆଇଟି ଭୁବଦନଶ୍ୱରର ନଦି୍୍୍ଚଶକ ପ୍ରଦଫସର କରମଳକର ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାର୍ଣଦର 
ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦସ କିପରି ଗସ୍ତ କରିର୍ଦିଲ ଏବାଂ ରାର୍ୟଦର ପ୍ରେଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରର୍ାକୁ ଅତୟନ୍ତ 
ମହଳିା ଦକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦବାଲି କହରି୍ଦିଲ। ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ ଁା ଗଡ଼ୁିକ କିଭଳ ିଦପୌରାଣକି କର୍ାରୁ ମହଳିାଙ୍କ 
ନାମଦର ନାମିତ ଦହାଇଛି ଦସ ବିର୍ୟଦର ଦସ ଆଦଲାେନା କରିର୍ଦିଲ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସନ୍ତୁଳନର ଆବଶୟକତା 
ସମ୍ପକଚଦର ଦସ କହରି୍ଦିଲ ଦ  ସମାର୍ଦର କିଛି ସ୍ଥାନ ଦକବଳ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରହଛିି। ଦଶର୍ଦର ଦସ 
କହରି୍ଦିଲ ଦ  ସମାର୍ଦର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ଚନ ଆଣବିା ପାଇ ଁମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଦସମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବାଂ 
ଦସମାନଙ୍କ ପାଖଦର ର୍ବିା ଶକି୍ତକୁ େିହ୍ନବିା ଆବଶୟକ। 

ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଖୁୟ ଅତିର୍ ିସଶୁ୍ରୀ ଆଭା ମିଶ୍ର ନିର୍ ବକ୍ତବୟଦର ର୍ଦଣ ମହଳିା ଭାବଦର ନିର୍ର  ାତ୍ରା, ଦସ କିପରି 
ମହଳିା ଦହାଇ ଉଭା ଦହାଇଛନି୍ତ, ତା'ର କାହାଣୀ, ବାପାଙ୍କ ସଦମତ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନରିବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମର୍ଚନଦର 
କହରି୍ଦିଲ। ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ କରି କହରି୍ଦିଲ ଦ  ତାଙ୍କ ପିତା, ବନୁ୍ଧ୍ ଓ ସହକମଚୀମାଦନ ନିଦର୍ ପରୁୁର୍ 
ଦହାଇର୍ଦିଲ ମଧ୍ୟ ଦସମାଦନ ସବୁଦବଦଳ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ଦହାଇ ତାଙୁ୍କ ଆଗକ ୁବଢ଼ିବା ପାଇ ଁଉତ୍ସାହତି କରୁର୍ଦିଲ। 
ଦତଣ ୁନିବିଦଶର୍ଦର ସାର୍ୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଚନ ମିଳଦିଲ ହି ଁମହଳିାମାଦନ ପ୍ରକୃତଦର ସଶକ୍ତ ଦହାଇପାରିଦବ। 

ସମ୍ମାନିତ ଅତିର୍ ିଭାଦବ 2023 ଅନ୍ତର୍ଚାତୀୟ ମହଳିା ୍ିବସଦର ସାମିଲ ଦହାଇର୍ବିାରୁ ନମ୍ରତା ନିର୍ ଖସିୁ ର୍ାହରି 
କରିଛନି୍ତ। ଦସ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିର୍ଦିଲ ଦ  ଦ୍ୈନନ୍ଦନି ର୍ୀବନର ଉ୍ାହରଣ ଦ୍ଇ ଦସମାନଙ୍କ ର୍ୀବନ 



 ାତ୍ରାଦର ନାରୀତ୍ୱର ଅସଙ୍ଖ୍ୟ ଅବ୍ାନ ରହଛିି। ଶ୍ରୀମତୀ େଢା ଘଦରାଇ ହାିଂସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ ୌତୁକ, 
ପରୁୁର୍ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାର୍ର ଅବଦହଳା ପୟଚୟନ୍ତ ମହଳିାମାଦନ ସମମ୍ଖୁୀନ ଦହଉର୍ବିା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ 
ସମସୟା ବିର୍ୟଦର କହରି୍ଦିଲ। ଏହ ିସମାର୍ଗଡ଼ୁିକ କପିରି ଦମୌଳିକ ଭାଦବ ପିତୃତାନି୍ତ୍ରକ ଆଧପିତୟରୁ ର୍ମେ ଦନଉଛନି୍ତ 
ଦସ ବିର୍ୟଦର ଦସ ଆଦଲାେନା କରିର୍ଦିଲ। ସମାର୍ର ମାନସିକତାଦର ପରିବର୍ତ୍ଚନ ଆଣବିା ଉପଦର ଦସ 
ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ କରିର୍ଦିଲ। 

ଏହ ିକାୟଚୟକ୍ରମଦର ଆଇଆଇଟି ଭୁବଦନଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟାପକ, କମଚୋରୀ ଏବାଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ଶଚନ 
କରାୟାଇର୍ବିା କିଛି ସାାଂସ୍କତିୃକ କାୟଚୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ର୍ଲିା। କାୟଚୟକ୍ରମ ଦଶର୍ଦର ଆଇଆଇଟି ଭୁବଦନଶ୍ୱରର 
ମହଳିା କଲୟାଣ ସମିତିର ସାଂଦୟାର୍କ ସଶୁ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଝା ଧନୟବା୍ ଅପଚଣ କରିର୍ଦିଲ। ଏହ ିକାୟଚୟକ୍ରମଦର ଶ୍ରୀ 
ମହାନି୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ର୍ଦିଲ। ଦ୍ବରାର୍ ରର୍, ଦରରି୍ଷ୍ଟରାର ତର୍ା ଆଇଆଇଟି ଭୁବଦନଶ୍ୱରର ଅଦନକ ଅଧ୍ୟାପକ, 
କମଚୋରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସି୍ଥତ ର୍ଦିଲ। 

ମଖୁୟ ଉତ୍ସବ ସହତି ମହଳିା ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଓ ଛାତ୍ର ସମାର୍ର ମିଳିତ ସହଦୟାଗଦର ବିଭିନ୍ନ କାୟଚୟକ୍ରମ ଅନୁଷି୍ ଠତ 
ଦହାଇର୍ଲିା। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖଦର ଏକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କାୟଚୟକ୍ରମ, ଏକ ମକୁ୍ତ ମିକ କାୟଚୟକ୍ରମ ଆଦୟାର୍ନ 
କରାୟାଇର୍ଲିା। ଏହା ପଦର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ଓ 5 ତାରିଖଦର କଳା, ବିତକଚ ଓ କବିତା ପ୍ରତିଦୟାଗିତା ଅନୁଷି୍ ଠତ 
ଦହାଇର୍ଲିା। 


