
ପ ୋଷଣ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳତୋ ଉ ପର ରୋଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ ଆପ ୋଚନୋଚକ୍ର 

 ଷିୁ୍ଟହି ିଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପବୋ ି ମତ ପେପ  ବକ୍ତୋ.....  

 

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୩/୩ : ପଷିୁ୍ଟ ହି ିଁ ସଞ୍ଜୀବେୀ କାରଣ ଏହା ଆମର ପ୍ରାଣଶକି୍ତକୁ ବଢାଇ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଓ ଏଥନିର 

ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗୀଦାରିତା ର ଆବଶଯକତା ରହିଛି ନବାଲି ନପାଷଣ ଆତ୍ମ େିଭଭରଶୀଳତା ଉପନର ରାଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ 

ଆନଲାଚୋଚକ୍ର ନର ନ ାଗ ନଦଇ ବିଶଷି୍ଟ ବକ୍ତା ମାନେ ମତ ନଦଇଛନି୍ତ । ରାଜ୍ଯର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଛାନସବୀ ସଂଗଠେ 

ପିପଲୁସ   କଲଚରାଲ ନସଣ୍ଟର (ପିକକ  ) ଦ୍ୱାରା ନପାଷଣ ଆତ୍ମେିଭଭରଶୀଳତା ଉପନର ଏକ ରାଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ ଆନଲାଚୋଚକ୍ର 

ଟିଡିଏଚ   (ଜ୍ି), ବିଏମନଜ୍ଡ  , ଦିଶା ଓ କଜ୍   ର ସହନ ାଗ ନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପାନ୍ଥେିବାସ ଠାନର  ଆନୟାଜି୍ତ ନହାଇଥଲିା । 

ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ରନର ନ ାଗନଦଇ ରାଜ୍ଯ ଶଶି ୁ ଅଧକିାର ସରୁକ୍ଷା ଆନୟାଗ ର ଅଧକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ଯାବତୀ ପ୍ରଧାେ 

କହିନଲ ନ  େିରନ୍ତର ବିକାଶ ର ନକୌଣସି ବିକଳ୍ପ  ୋହି ିଁ ଓ ଏହାରି ମାଧ୍ଯମନର ହି ନପାଷଣ ଆତ୍ମ େିଭଭରଶୀଳତା ସମ୍ଭବ 

ନହାଇପାରିବ । ନସ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ କହିନଲ ନ  ପଷିୁ୍ଟ ବନଜ୍ଟ   କରିବାନର ଓଡିଶା ହି ିଁ ନହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ଯ ଓ ରାଜ୍ଯ 

ସରକାର ଏଥପିାଇ ିଁ େିରନ୍ତର ନଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ ।  ଓଡିଶା ରାଜ୍ଯ ଖାଦଯ ଆନୟାଗ ର ସଦସଯା ଡଃ ସିପ୍ରା ମଲି୍ଲକ କହିଥନିଲ 

ନଜ୍  ପଷିୁ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବେୀ ସଦୃଶ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୀବେ ପାଇ ିଁ ଏହା ବହୁତ ଜ୍ରୁରୀ । ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଙ୍କ ର ନପାଷଣ 

ସମ୍ବଧୟି ବିଭିନ୍ନ ନ ାଜ୍ୋ କୁ ନଲାକଙ୍କ ପାଖନର ପହଂଚାଇବା ନହଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ର ମହିଳା ଓ 

ଶଶି ୁ ବିଭାଗ ର ଉପନଦଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମତୀ ସଲୁତା ନଦଓ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଙ୍କ ର ବିଭିନ୍ନ ନ ାଜ୍ୋ ବିନଶଷ କରି ନସାପାେ 

ନ ାଜ୍ୋ ସମ୍ପକଭନର ସଚୁୋ ନଦଇଥନିଲ । ପ୍ରାରମ୍ଭନର ପିକକ   ର କା ଭଯେିବଭାହୀ େିନଦଭଶକିା ଶ୍ରୀମତୀ ଅେୁରାଧା ମହାନି୍ତ 

ୋଗତ ଭାଷଣ ନଦଇଥନିଲ ଓ ପିକକ   ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ରଞ୍ଜେ କୁମାର ମହାନି୍ତ ଏହି ଆନଲାଚୋ ଚକ୍ରର ଉନଦଶଯ 

ସମ୍ପକଭ ନର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବାସହ ଉଦ  ଘାଟେୀ ଅଧନିବଶେ କୁ ପରିଚାଳୋ କରିଥନିଲ ।   

ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ର ର ଦି୍ୱତୀୟ ଅଧନିବଶେ ନର ମହିଳା ଓ ଶଶି ୁବିଭାଗ ର ପରାମଶଭଦାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧମିୁତା ଦାସ, ରାଜ୍ଯ  

ୋସ୍ଥ୍ଯ ଓ ପରିବାର କଲଯାଣ ବିଭାଗ, ନପାଷଣ ର ପବୁଭତେ  ଗୁ୍ ମ େିନଦଭଶକ ଡଃ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜେ ପଣ୍ଡା ଓ ନବୈତରଣୀ 

ଇେିସିଏଟିଭ ର ରାଜ୍ଯ ସଂନ ାଜ୍କ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମଖୁ ବିନଶଷଜ୍ଞ ମାନେ ସ୍ଥ୍ାେୀୟ ପରିନବଷ ର ଖାଦଯ ଓ 

ଏହାର ପଷିୁ୍ଟକର ଉପାନଦୟ, ନପାଷଣ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ନରାଗପ୍ରତିନରାଧକ ଶକି୍ତ ର ବୃଦି୍ଧ, ସରକାର ଙ୍କ ର ବିଭିନ୍ନ 

ନ ାଜ୍ୋ ସମ୍ପକଭ ନର ବିଷଦ ଭାବନର ଆନଲାଚୋ କରିଥନିଲ । ଏହି ଅଧନିବଶେ ର ପରିଚାଳୋ ସମାଜ୍ନସବୀ ଶ୍ରୀ କୁ୍ତ 

ବିୋୟକ ୋଇ ିଁ କରିଥନିଲ ।  ଏହି ଆନଲାଚୋଚକ୍ରନର କୁନପାଷଣ କୁ ଦୂର କରିବା େିମନନ୍ତ ପ୍ରତିେିଧ ି ମାନେ ତାଙ୍କର 

ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥନିଲ। ।  ଏଥନିର ଓଡିଶା ର ବିଭିନ୍ନ ଜି୍ଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜ୍ଣ ପ୍ରତିେିଧ ି ଭାଗ ନେଇଥନିଲ । 

ନସମାେଙ୍କ ମଧ୍ଯନର ଥନିଲ କୃଷକ , ମହିଳା ଗପୃର ସଦସଯା, ସାମାଜି୍କ ସଂସ୍ଥ୍ାର ସଦସଯ , ସରକାରୀ କମଭଚାରୀ ଓ ଶକି୍ଷାବିତ   

ପ୍ରମଖୁ। ପିକକ  ର ହରିହର ବଳବନ୍ତରାୟ , ସମରକୁମାର ଦାସ ଓ ନମାୋଲିସା ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଏହି କା ଭଯକ୍ରମର ପରିଚାଳୋ 

କରିଥନିଲ ।  

 

 


