ପ ୋଷଣ ଆତ୍ମ ନିର୍ର
ଭ ଶୀଳତୋ ଉ ପର ରୋଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ ଆପ ୋଚନୋଚକ୍ର
ଷ୍ଟ
ୁ ି ହି ିଁସଞ୍ଜୀବନୀ ପବୋ ି ମତ ପେପ

ବକ୍ତୋ.....

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୩/୩ : ପୁଷ୍ଟି ହି ିଁ ସଞ୍ଜୀବେୀ କାରଣ ଏହା ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କୁ ବଢାଇ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରି ବ ଓ ଏଥ ିନର
ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗୀଦାରି ତା ର ଆବଶଯକତା ରହିଛି ନବାଲି ନପାଷଣ ଆତ୍ମ େିଭର
ଭ ଶୀଳତା ଉପନର ରାଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ

ଆନଲାଚୋଚକ୍ର ନର ନ ାଗ ନଦଇ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବକ୍ତା ମାନେ ମତ ନଦଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ଯର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଛାନସବୀ ସଂଗଠେ
ପିପଲ
ୁ ସ କଲଚରାଲ ନସଣ୍ଟର (ପିକକ) ଦ୍ୱାରା ନପାଷଣ ଆତ୍ମେିଭର
ଭ ଶୀଳତା ଉପନର ଏକ ରାଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ ଆନଲାଚୋଚକ୍ର
ଟିଡିଏଚ (ଜ୍ି), ବିଏମନଜ୍ଡ, ଦିଶା ଓ କଜ୍ ର ସହନ ାଗ ନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପାନ୍ଥେିବାସ ଠାନର ଆନୟାଜ୍ିତ ନହାଇଥ ିଲା ।
ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ରନର ନ ାଗନଦଇ ରାଜ୍ଯ ଶିଶ ୁ ଅଧ ିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆନୟାଗ ର ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ଯାବତୀ ପ୍ରଧାେ
କହିନଲ ନ

େିରନ୍ତର ବିକାଶ ର ନକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ୋହି ିଁ ଓ ଏହାରି ମାଧ୍ଯମନର ହି ନପାଷଣ ଆତ୍ମ େିଭର
ଭ ଶୀଳତା ସମ୍ଭବ

ନହାଇପାରି ବ । ନସ ଆହୁ ରି ମଧ୍ଯ କହିନଲ ନ

ପୁଷ୍ଟି ବନଜ୍ଟ କରି ବାନର ଓଡିଶା ହି ିଁ ନହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ଯ ଓ ରାଜ୍ଯ

ସରକାର ଏଥ ିପାଇ ିଁ େିରନ୍ତର ନଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ରାଜ୍ଯ ଖାଦଯ ଆନୟାଗ ର ସଦସଯା ଡଃ ସି ପ୍ରା ମଲ୍ଲି କ କହିଥ ିନଲ
ନଜ୍ ପୁଷ୍ଟି ସଞ୍ଜୀବେୀ ସଦୃ ଶ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୀବେ ପାଇ ିଁ ଏହା ବହୁ ତ ଜ୍ରୁରୀ । ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଙ୍କ ର ନପାଷଣ
ସମ୍ବଧ ିୟ ବିଭିନ୍ନ ନ ାଜ୍ୋ କୁ ନଲାକଙ୍କ ପାଖନର ପହଂଚାଇବା ନହଉଛି ଆମର ଦାୟି ତ୍ୱ । ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ର ମହିଳା ଓ
ଶିଶ ୁ ବିଭାଗ ର ଉପନଦଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ନଦଓ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଙ୍କ ର ବିଭିନ୍ନ ନ ାଜ୍ୋ ବିନଶଷ କରି ନସାପାେ
ନ ାଜ୍ୋ ସମ୍ପକଭନର ସୁଚୋ ନଦଇଥ ିନଲ । ପ୍ରାରମ୍ଭନର ପିକକ ର କା ଯଭ େିବାଭ ହୀ େିନଦଭଶକ
ି ା ଶ୍ରୀମତୀ ଅେୁ ରାଧା ମହାନ୍ତି
ୋଗତ ଭାଷଣ ନଦଇଥ ିନଲ ଓ ପିକକ ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ରଞ୍ଜେ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହି ଆନଲାଚୋ ଚକ୍ରର ଉନଦଶଯ
ସମ୍ପକଭ ନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାସହ ଉଦଘାଟେୀ ଅଧ ିନବଶେ କୁ ପରି ଚାଳୋ କରି ଥ ିନଲ ।
ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ର ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ ିନବଶେ ନର ମହିଳା ଓ ଶିଶ ୁ ବିଭାଗ ର ପରାମଶଭଦାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଦାସ, ରାଜ୍ଯ
ୋସ୍ଥ୍ଯ ଓ ପରି ବାର କଲଯାଣ ବିଭାଗ, ନପାଷଣ ର ପୁବତ
ଭ େ

ଗ୍
ୁ ମ େିନଦଭଶକ ଡଃ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜେ ପଣ୍ଡା ଓ ନବୈତରଣୀ

ଇେିସିଏଟିଭ ର ରାଜ୍ଯ ସଂନ ାଜ୍କ ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିନଶଷଜ୍ଞ ମାନେ ସ୍ଥ୍ାେୀୟ ପରି ନବଷ ର ଖାଦଯ ଓ
ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାନଦୟ, ନପାଷଣ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ନରାଗପ୍ରତିନରାଧକ ଶକ୍ତି ର ବୃ ଦ୍ଧି, ସରକାର ଙ୍କ ର ବିଭିନ୍ନ
ନ ାଜ୍ୋ ସମ୍ପକଭ ନର ବିଷଦ ଭାବନର ଆନଲାଚୋ କରି ଥ ିନଲ । ଏହି ଅଧ ିନବଶେ ର ପରି ଚାଳୋ ସମାଜ୍ନସବୀ ଶ୍ରୀ କ୍ତ
ୁ
ବିୋୟକ ୋଇ ିଁ କରି ଥ ିନଲ । ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ରନର କୁନପାଷଣ କୁ ଦୂର କରି ବା େିମନନ୍ତ ପ୍ରତିେିଧ ି ମାନେ ତାଙ୍କର
ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଥ ିନଲ। । ଏଥ ିନର ଓଡିଶା ର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜ୍ଣ ପ୍ରତିେିଧ ି ଭାଗ ନେଇଥ ିନଲ ।
ନସମାେଙ୍କ ମଧ୍ଯନର ଥ ିନଲ କୃଷକ, ମହିଳା ଗୃପର ସଦସଯା, ସାମାଜ୍ିକ ସଂସ୍ଥ୍ାର ସଦସଯ, ସରକାରୀ କମଭଚାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ
ପ୍ରମୁଖ। ପିକକର ହରି ହର ବଳବନ୍ତରାୟ, ସମରକୁମାର ଦାସ ଓ ନମାୋଲି ସା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କା ଯଭ କ୍ରମର ପରି ଚାଳୋ
କରି ଥ ିନଲ ।

