
ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର  -    ବଲାଙି୍ଗର ପ୍ରର ମା,ନବଜାତଓ ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତତ ଜି୍ ା ସ୍ତରୟ  ଣମମା୍ୟମମ ର୍କିମମଶାଳା 

   ବଲାଙି୍ଗର    -  ୨୭ .୮  – ମାତୃ ଓ ଶଶି ୁମତୁୃୁହାର ରର ଓଡଶିା ର ସ୍ଥିତ ିକୁ ବଦରେଇବାକୁ ରହରଲ  ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଓ ରସବା ପ୍ରଦାନକାରିଙ୍କ ଭୂମିକା 
ଅତୁନ୍ତ ଗୁରୁତବପଣୂଣ ତଥା ସ୍ଵାସ୍ଥୁ ରସବା ର ପରିବତଣନ ଆସିବାକୁ ରହରଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ଭୂମିକା ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରେତନତା ଅତୁନ୍ତ ଆବଶୁକ ରବାଲି ବଲାଙି୍ଗର  

ଜଲି୍ଲ। ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  ବମିଲ ପ୍ରଧାନୀ  ପିକକ ଏବଂ  ୟୁନରିସଫ ପକ୍ଷୁରୁ ଆରୟାଜତି କମଣଶାୋରର ମୁଖ୍ୁ ଅତଥିି  ଭାରବ ର ାଗରଦଇ ମତ ରଖିଥିରଲ । ଏହ ିକମଣଶାୋରର 

ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାର ଜଲି୍ଲାପାେ  ଏମ ॰ମୁଥୁକୁମାର ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ର ାଗରଦଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ଭୂମିକା ର ରକୌଣସି  ଉନ୍ନୟନ କା ଣୁକ୍ରମ ର ସଫେତା ପାଇ ଁଅତୁନ୍ତ 

ପ୍ରରୟାଜନ ।   ଗଣମାଧ୍ୟମ  ରଲାକମାନଙ୍କର ସମସୁା ର  ରକବେ ସାମନା କୁ ଆଣିବ ରସ କଥା ସହ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ  ପାଖ୍ରର ସରେତନତାର ବାତଣ। ପହଁରେଇବାରର ଏକ 

ଗୁରୁତ୍ଵପଣୂଣ  ଭୂମିକା ରନଇ ପାରିବ ରବାଲି   ଜଲି୍ଲାପାେ ମତ ରଖିଥିରଲ । ତଥା ରଗାରେ ସୁସ୍ଥ ଶଶିୁ ପାଇବାକୁ ରହରଲ ଜରଣ ସୁସ୍ଥ ମା ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିରବଶ  ର ଆବଶୁକତା ଅଛ ି
ଏଥିପାଇଁ ସରେତନତାରର ଆବଶୁକ ର ଉଁଥିରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ପ୍ରମଖୁ୍ ଭୂମିକା ରନଇ ପାରିବ । ସରକାରୀ କା ଣୁକ୍ରମ କଭିେ ିରଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ରର ପହ୍ନାେବି ଏଥିପାଇଁ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ,ରସ୍ଵଛାରସବୀ ସଙ୍ଗଠନ , ସରକାରୀ ରସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମରସ୍ତ ଏକାଠି ଉଦୁମ କରିବା ଆବଶୁକ ।  

ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାର  ଡ ି ଆର ଡ ି ଏ ର ସମି୍ମେନୀ ଗହୃରର  ମା, ନବଜାତ ଓ ଶଶି ୁ ସ୍ଵାସ୍ଥୁ ସମ୍ପକତି ଗଣମାଧ୍ୟମ କମଣଶାୋ ରସ୍ଵଚ୍ଛାରସବୀ ସଂସ୍ଥା ପିପଲୁସସ କଲଚରାଲ 

ରସଣ୍ଟର,(ପିକକ),ରନସନଲ ରସଣ୍ଟର ଫର ୋଇଲଡ ରାଇେସ ଓ ୟୁନରିସଫ ପକ୍ଷରୁ ମିେତି ଭାରବ ଆରୟାଜତି  ଏହ ିକମଣଶାୋରର ପିକକ ର ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ିସ୍ଵାଗତ 

ଭାଷଣ ରଦଇ   ସ୍ଵାସ୍ଥୁ ସରେତନତା ସୃଷ୍ଟ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଉପରର ଆରଲାକପାତ କରିବା  ସହ , ଏହ ିକମଣଶାୋର ଉରଦଶୁ ସମ୍ପକଣରର ଆରଲାକପାତ  

କରିଥିରଲ  ତଥା    ସରକାରଙ୍କ ର ାଜନା  ରଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ରର କଭିେ ି  ସହଜରର ପହଞ୍ଚପିାରିବ ରସଥିପ୍ରତ ିସମରସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଦବା ଆବଶୁକ  ରବାଲି ମତ ରଖିଥିରଲ । 
ୟୁନରିସଫ ର ସ୍ଵାସ୍ଥୁ ବରିଶଷଙ୍ଗୁ ଡ ॰ଆଶିଷ ରସନ   ରାଜୁର ତଥା ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାର  ଶଶି ୁଓ ମାତୃ ସ୍ଵାସ୍ଥୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରର ସବରିଶଷ ତଥୁ  ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିରଲ  ।  ସ୍ଵ।ସ୍ଥୁ 
ସରବଣକ୍ଷଣ ୨୦୧୨ – ୨୦୧୩ ତଥୁ ଅନୁ ାୟୀ  ରାଜୁ ରର  ଶଶି ୁମତୁୃୁ ହାର ପ୍ରତ ିହଜାରରର  ୫୬ ଥିଲାରବରେ ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ୯୭  ଓ  ରାଜୁରର ମାତୃ ମତୁୃୁ ହାର 

ପ୍ରତ ିଲକ୍ଷୁରର  ୨୩୦ ଥିବାରବରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚେ [ ବରଗଡ,ଝାରସୁଗୁଡା,ସମବଲପରୁ,ରଦଓଗଡ ,ସୁନ୍ଦରଗଡ ,ରକଉଁଝର ,ବଲାଙି୍ଗର , ଅନୁଗୁେ ,ରେଙ୍କାନାେ ] ରର ୨୩୪ ଏହ ି

ହାର ରହଛି ି। ନବଜାତ ଶଶି ୁମତୁୃୁ ହାର ରାଜୁରର ୩୭ ଥିବାରବରେ ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାରର ସବଣାଧିକ  ପ୍ରତ ିହଜାରରର ୭୧ ଜଣ ଶଶି ୁମତୁୃୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତ ି।  

  ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାର ମୁଖ୍ୁ େକିସିଛା ଅଧିକାରୀ ଡକଟର ରବନିାରାୟଣ ତ୍ରପିାଠୀ  ଜଲି୍ଲାର ସ୍ଵାସ୍ଥୁରସବା ଉପରର ଆରଲାକପାତ କରିବ। ସହ   ଓ  କିଭେ ିସମ।ଜରର  ମାନସିକତା 

ର ପରିବତଣନ ରହବ ଏଥିପାଇ ଁଆରମ ରେଷ୍ଟା କରିବା ତଥା ଶକି୍ଷା ହିଁ ଏ ପରିବତଣନ ଆଣି ପାରିବ ଏଥିପାଇ ଁଆରମ ସମରସ୍ତ ସହର ାଗ ର ହାତ ବୋଇବା।  ଜଲି୍ଲାର ଡ ିପି ଏମ  

ଦଲି୍ଲୀପ କୁମାର ଦୁରବ ର ାଗରଦଇ  ଜଲି୍ଲାର ଏନ ଏେ ଏମ ର  ବଭିିନ୍ନ  ର ାଜନା ଉପରର ଜଣାଇବା ସହ  ତାର ସଫେତା ଉପରର ଆରଲାକପାତ କରିଥିରଲ ଓ ଆଗାମୀ 
ଦନିରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ସହର ାଗ କାମନା କରିଥିରଲ  ।   ଜଲି୍ଲାର ଏ ଡ ିଏମ ଓ [ଏଫ ଡବିିୟୁ ] ଡାାଃ  ସୁଜରନନ ମିଶ୍ର  ଆର ଏମ ଏନ ସି ଏେ ର ଲକ୍ଷ ଉରଦଶୁ ତଥା 

ବଲାଙି୍ଗର ଜଲି୍ଲାର ମା ଓ ଶଶି ୁସ୍ଵାସ୍ଥୁ ରନଇ ବଭିିନ୍ନ ତଥୁ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ  , ସରକାରୀ ର ାଜନା ଓ  ବଭିିନ୍ନ ସଫେ ଘେଣ।  କୁ  କଭିେ ିଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇ ପାରିବ ରସ 

ଦଗିରର ରସମାରନ ରେଷ୍ଟା କରିରବ ରବାଲି ମତରଦଇଥିରଲ ।  ବରଷି୍ଠ ସାମବାଦକି ଶ୍ରୀ  ତୀନ୍ଦ୍ର ଦାଶ  କହଥିିରଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଭିିନ୍ନ ସମସୁାକୁ ରଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ରୁ ଆଣିବା ଓ 

ଏହାକୁ ଜଣାଇବା , ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ଘେୁଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସଫେତା ର ଘେଣା କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାରର ଏକ ପ୍ରମଖୁ୍ ଭୂମିକା ରନବା ଆବଶୁକ  ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ର 

ପ୍ରତନିଧିି ମାରନ ନରିଜ ମଧ୍ୟ ଅରନକ ସୂେନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶୁକ  ାହାକ ିଏକ ତଥୁ ଭିତକି ସଂବାଦ ପରିରବଷଣ କରିବାରର ସହାୟକ ରହବ ।  ଜଲି୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ 

ସାମବାଦକି ସତୁ ନାରାୟଣ ରବରହରା ର ାଗରଦଇ ଏହ ିକା ଣୁକ୍ରମ କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ସହ ଏହ। କୁ ତାେସ୍ତରକୁ କଭିେ ିରନବା ରସଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର । 

 ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିୀମାରନ ବରିଶଷ ଭାବରର ବଭିିନ୍ନ ବଷିୟ ଉପରର  ପ୍ରଶନ ଉରଠଇଥିରଲ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁ ନୟିମିତ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରରାପ 

କରିଥିରଲ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ପ୍ରତନିଧିି ମାରନ  ଜଲି୍ଲାର ଏସ ଏନ ସ ିୟୁ  ଓ ରପାଷଣ ଥଇଥାନ ରକନ୍ଦ୍ର   ପରିଦଶଣନ କରି ରସଠିକାର କମଣୋରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆରଲାେନା କରିବା 

ସହ ଏହାର ସଫେତ।  ବଷିୟ ରର ଜାଣିଥିରଲ  ଓ  ରସମାନଙ୍କ ମତାମତ ରଖିଥିରଲ । ରଶଷରର ରାରଜନ୍ଦ୍ର  ୁବକ ସଂଘ ର ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ପାଣିଗ୍ରାହୀ  ଧନୁବାଦ ରଦଇଥିରଲ । 
ଏହ ି  କମଣଶାୋକୁ ପିକକ ର ଡାାଃ ଏମ ବେଆିରସିଙ୍ଘ , ସୁନନ୍ଦା ବସି୍ଵ।େ ଓ ରଜୁାତ ିମହାପାତ୍ର  ପରିୋେନା କରିଥିରଲ ।  ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଭିିନ୍ନ ସମସୁା କୁ ରଲାକରଲାେନ କୁ 

ଆଣିବା ସହ  ଗଠନମୂେକ ସମବାଦ ପରିରବଷଣ ପାଇ ଁକହଥିିରଲ 

 

    


