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2017 எக்ரபார் நாதம் 04 ஆந் திகதி 

 
 

அமத்து அமநச்சுக்கின் கசனார்களுக்கும், 

நாகாண சமகின் ிபதந கசனார்களுக்கும், 

திமணக்கத் தமயர்களுக்கும். 

 

ரதசின  உணவு  உற்த்தி  புபட்சி 
 

இங்மக  யியசானத்துமனில் தன்ிமவு கற்று யிங்குகின் எரு ாடு 

ன்தில் வ்யித னபநில்ம. ினும் யட்சி, ஞ்சம், கயள்ம் ஆகின 

இனற்மக அர்த்தங்கள், உள்க ரநாதல்கள், கயிாட்டு  ஆக்கிபநிப்புக்கள்  

ஆகின ியின சி காப்குதிகில் யியசானத்துமனில் ின்மைவு 

ற்ட்ைது ாம். கைந்த  ராகங்கில் (2016-2017) இமைனிமைரன 

ியின யட்சி, கயள்ம் ஆகின அர்த்தங்களுக்கு  ாம் பகங்ககாடுத்து 

யருகின்ராம். இதன் யிமயாக, ாாின அந்ினச் கசாயணிமன கசயிட்டு 

கயிாடுகில் இருந்து அாிசி நற்றும் மன அத்தினாயசின  உணவு 

யமககம  அபசாங்கத்திால் தருயிக்க ரயண்டி ராிட்ைது. 

 

02. இவ்யாா ின்ணினில் ச்சுத்தன்மநனற் ரதசின உணவு உற்த்திமன   

துாிதகதினில் ரநம்டுத்தும் ராக்கில், ‘ யிமச்சல் கருகிை எருநித்து  ழுரயாம்’ 

னும் கதாிப்காரும அடிப்மைனாக ககாண்டு அதிரநதகு சாதிதி 

அயர்கிால் அமத்து தபப்ிபதும் ங்கிப்பு நற்றும் அயதாத்மதப் 

கக்கூடின யமகனில் ரதசின உணவு உற்த்திப் புபட்சிமன  ஆபம்ிக்குபகநாக 

2017 எக்ரபார்  06 ஆந் திகதினில் இருந்து எக்ரபார் 12 யமபனா யாபம்  

ிபகைப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 

03. இச் சந்தர்ப்த்தில் யியசானத் தும நற்றும் அதனுைன் இமணந்த 

அமத்து அபச நற்றும் அபச சார்ற் ிறுயங்கள்,  யியாசானிகள், தினார் 

துமனிர் ஆகிரனாாின் ங்கிப்புைன் துாித ரயமத்திட்ைகநான்று 

அிபகப்டுத்தப்ட்டு உள்துைன், அபசாங்க  அலுயர்கா  ாம் 

அமயரும் நது ங்கிப்ிமயும் இது கதாைர்ாக யமங்க ரயண்டினது நது 

காறுப்பும்  தமனான கைமநயுநாகும். 
 



04.  அபசாங்க அலுயர்கா ாம் ல்ரயறு கசனற்ாடுகின் பம் இந் 

ிகழ்ச்சித் திட்ைத்திற்கு எத்துமமப்பு யமங்குரயாம் ன்மத டுத்துக் 

காட்டுரயாம். 

 

அபசாங்க அலுயர்கின்  ணிப்காறுப்புக்கள் 

   

I. அபசாங்க அலுயர்கள் யசிக்கும் தநது திப்ட்ை வீட்டிற்கருரக உள்  

ரதாட்ைம்/ அபசாங்க உத்திரனாகபூர்ய யிடுதிகள் அமநந்துள் 

ரதாட்ைங்கில் நபக்கி யமககள், ம யமககள் ரான்  வீட்டுத் ரதாட்ை 

னிர்கள் நாத்திபநின்ி ீண்டு கா யிமச்சமக் ககாடுக்கும்  

னிர்கசய்மககமயும் உருயாக்குதல். 

II.  உனர் தபினநங்கமக் ககாண்ை, அதிக யிமச்சமக் ககாடுக்கும் னிர் 

யமககள், யிமத யமககம உசிதநா ாற்றுரநமைகில் இருந்து 

கற்று தநது அமநச்சின், ரசமய ிமனத்தின் அலுயர்களுக்கு 

யிிரனாகிப்தற்கு ையடிக்மக டுத்தல். 

III. தாம் ணினாற்றும் அலுயக யாகத்தில் நபக்கி யமககம, ம 

யமககம நற்றும் ீண்ை கா யிமச்சமத் தபயல் தாயபங்கம 

டுயதற்கு ையடிக்மக டுத்தல். 

IV.  தநது அனயர்கள் நற்றும் காது நக்கமயும் இப் ணினில் ஈடுடுநாறு 

யிமிப்பூட்டி அயர்களுக்கு ஊக்கநித்தல். 

V. காது நக்களுக்கு இது கதாைர்ாக ரதமயப்டும் யிமதகள், னிர் 

யமககள்,  ி உதயிச் ரசமயகள் நற்றும் கதாமிநுட் அிவு 

ன்மயற்மப் கற்றுக் ககாடுப்தற்குத் ரதமயனா எத்துமமப்ிம 

யமங்குதல். 

VI. ாைசாம யாகத்தில் ிள்மகின் ங்கிப்புைன் ரதாட்ை 

னிர்கசய்மககம உருயாக்குயதற்கு ரதமயனா ையடிக்மக டுத்தல். 
 

VII. க அலுயர்கின் ங்கிப்ிம உச்சயில் கற்றுக் ககாள்ல். 

வீட்டுத் ரதாட்ை னிர்கசய்மகமன கண்காணிப்தற்கும், ரதமயனா 

ங்கிப்ிம  யமங்குயமத எருங்கிமணப்தற்கும் ( னிர் 

யமககள், யிமத யமககள், கதாமிநுட்  ஆராசமகள்), தபவுகம 

ரசகாிப்தற்கும், ரநம்ாட்டு அிக்மககமப் கற்றுக் 

ககாள்யதற்கும், கிபாந அலுயர், அியிருத்தி அலுயர், சபர்த்தி 

அலுயர், யியசான ஆபாய்ச்சி அியிருத்தி உதயி அலுயர் ஆகின 

க அலுயர்கம  ஈடுடுத்துயதற்கும் ரதமயனா 

ையடிக்மகம டுத்தல் நற்றும் க அலுயர்கின்  ஆளுமக 



ல்மக்குள் கிபாநின  வீட்டுத்ரதாட்ை னிர்ச்கசய்மகமன 

ஊக்குயிக்கும் ிகழ்ச்சித் திட்ைங்கம  மைபமப்டுத்தல். 
 

VIII. சிந்த உணவுப் னன்ாட்டு பமகள் கதாைர்ா யிமிப்பூட்ைல். 

தகுந்த யயார் எருயமப  ஈடுடுத்தி, அபசாங்க ிறுய நட்ைத்தில் 

நற்றும் ாைசாம நட்ைத்தில்  ரதசின உணவு னன்ாடு, உணவு 

வீண்யிபனத்மத குமத்தல், ச்சுத்தன்மநனற் உணவு னன்ாடு, 

ராசாக்குணவு ரயமகனான்மத் தனாாிப்து  ன் கதாைர்ாக 

யிமிப்பூட்டும் ிகழ்ச்சித்திட்ைங்கம ைாத்துயதற்குத் ரதமயனா 

ையடிக்மககம டுத்தல். 
 

IX.  ராட்டிகம ைாத்துதல் 

இந் ிகழ்ச்சித் திட்ைத்தில் அமயரும் கந்து ககாள்யதற்கும், 

அமயபது ங்கிப்ிமயும்  அதிகாித்துக் ககாள்யதற்கும், 

ராட்டி ிகழ்ச்சித்திட்ைங்கம  அபசாங்க  அலுயர்களுக்கா  

வீட்டுத் ரதாட்ை நட்ைத்திலும், அபசாங்க ிறுய நட்ைத்திலும் 

ாைசாம நட்ைத்திலும் ைாத்துயதற்கு  ையடிக்மக டுத்தல். 
 

X. ிகழ்ச்சித்திட்ைத்திற்குப்  காறுப்ா கசனற்ாடு நற்றும் கண்காணிப்பு 

இது கதாைர்ாக அமநச்சு நற்றும் திமணக்க நட்ைத்தில் சிரபஷ்ை 

அலுயர் எருயமப ினநிப்தற்கு உாின ையடிக்மக டுத்தல். 

 

05. இவ் அாின ிகழ்ச்சித்திட்ைத்மத சிப்ாக பன்கடுத்து, ாட்டின் உணவு 

உற்த்திமன அதிகாிப்தற்கும், யியசானத்தில் தன்ிமவு கற் ாைாக இந் 

ாட்மை திகமச்கசய்யதற்கும்  அபசாங்க அலுயர்கா உங்கள் 

அமயாிதும் அர்ப்ணிப்புைா ரசமயமனயும், ங்கிப்ிமயும் 

யமங்கும்டி தனவுைன் அினத் தருகின்ரன். 

 

 
 

ரே.ரே. பத்சிி 

கசனார் 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சு 

 

ிபதிகள்   

1.  சாதிதினின் கசனார்,  - தனவுைன் அிந்துககாள்ளும் காருட்டு  

சாதிதி கசனகம் 

2. ிபதநாின் கசனார்,  - தனவுைன் அிந்துககாள்ளும் காருட்டு  

ிபதநர் அலுயகம் 


