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காசி ர மாவடதி உண பாகா  ைற சாபி
”சாியான உணைவ உெகா இய!க ” Eat Right விழி ணா் விழாவிைன
விழாவிைன
மாவட ஆசி தைலவா் தி%மதி.மேக'வாி ரவி!(மா, இ.ஆ.ப., அவா்க வ!கி ைவதா.
(

)

காசிர மாவ ட ஆ சிய அவலக மக நற ைமய  டரகி உண
பா கா!" ைற சாபி இ$% (23.12.2020) "சாியான உணைவ உ ெகா' இயக" (Eat
Right)
வக விழாவி மாவ ட ஆ சி" தைலவ தி*மதி.மேக,வாி ரவி-மா, இ.ஆ.ப.,
அவக Eat Right காசிர Logo, விழி!ண -%பாட, -%படக, ச.க வைலதள
பககைள வகி ைவ"தா. ேம Eat Right விழி!ணா் உ%திெமாழியிைன மாவ ட ஆ சி"
தைலவா் அவா்க தைலைமயி அைனவ* ஏ3றனா். "சாியான உணைவ உ ெகா' இயக"
(Eat Right)
வக விழா ஒ*கிைண!பாளக'- பாரா 5 சா$றித6கைள வழகினா.
இ7நிக68சி- 9$னதாக ஒ*கிைண7த -ழ7ைத வளா்8சி" தி ட"தி$ சாபி
அைமக!ப :*7த பாரபாிய உண க;கா சிைய மாவ ட ஆ சி" தைலவா் அவா்க
ெதாடகி ைவ" பாைவயி டா. ெதாடா்7 உண பா கா! விழி!ணா் வாகன,
நடமா5 உண ஆ<வக, No Food Waste வாகன ஆகியவ3ைற மாவ ட ஆ சி" தைலவ
தி*மதி.மேக,வாி ரவி-மா, இ.ஆ.ப., அவக ெகா:யைச" " வகி ைவ"தா.

இ7நிக68சியி மாவ ட ஆ சி" தைலவா் அவா்க ேபசியதாவ :
ஆேராகியமான சாிவிகித பாரபாியமான உணேவ எ$றா அ மிைகயாகா . நல
தரமான பாரபாிய உணவி3- 9$>ாிைம அளிக தமிழக அர? ெதாட7
நடவ:ைக எ5"
வ*கிற . அத$ ெதாடா்8சியாக இ$% (23.12.2020) காசிர மாவ ட"தி உண பா கா!"
ைற .ல ஏ3பா5 ெச<ய!ப ட Eat Right விழாவி$ .ல காசிர மாவ ட மக'ெபா மகளிைடேய பாரபாிய உண 9ைற -றி"த விழி!ண ஏ3ப5"  வைகயி,
பாரபாிய உணகைள மறகாம அத$ நலைன ெபா மகளிட ெகா;5 ெசல இ7த
உண" தி*விழா நட"த!ப5கிற .
சாிவிகித, பா
கா!பான ம3% ஆேராகியமான உணைவ சா!பி 5 நல9ட$ வாழ
ேவ;5. -றி!பாக ந ஊாி, ந ப-தியி விைளய:ய பழக, கா<கறிக, கீைர
வைககைள உ ெகா;5 ஆேராகியமாக வா6வத3கான வா6ைக 9ைறைய பி$ப3ற ேவ;5.
ஆேராகியமான உணைவ உ ெகாவத$ .ல 3%ேநா< உளி ட ெதா3றாேநா<கைள
வ*9$ த5க இய. பா கா!பான உணைவ உ;பத$ .ல உண சா7த ேநா<கைள
த5க இய. ேம, ெசறிA ட!ப ட உணகைள உ;பதா B;ணிய ச" களி$
-ைறபாைட தவிக இய. ெநா%- தீனி உளி ட உணகைள தவிக ேவ;5. நா
உண உ ெகா' 9ைறையேய நம -ழ7ைதக' பி$ப3றி வ*கிறாக. எனேவ நா
ச"தான உண 9ைறகைள கைடபி:- ேபா வ*கால ச7ததியினரான ந -ழ7ைதக'
ச"தான உண 9ைறைய உ ெகா' பழக ஏ3ப5.
ேம, பாரபாிய உண பழக"ைத மீ ெட5க இ7த இயக"திைன மக
இயகமாகேவ மா3ற!பட ேவ;5 (Eat Right Movement). இத$.ல அர? ெபா மக'
ம*" வ8 ெசலகைள ெப*மளவி -ைறக இய. ஆேராகியமான ச9தாய அைமய
வழிவ-- எ$% மாவ ட ஆ சி" தைலவா் தி*மதி.மேக,வாி ரவி-மா, இ.ஆ.ப., அவா்க
ெதாிவி"தா.
இ7நிக68சியி மாவ ட 5த காவ க;காணி!பாள தி*.வி.ெபா$ரா9,
ஒ*கிைண7த -ழ7ைத வள8சி தி ட அவல தி*மதி.ச-ண, திைர!பட இய-ந ம3%
ந:ைக தி*மதி.ேராகிணி, நா 5ற பாட கைலஞக தி*.ெச7தி ம3% தி*மதி.ராஜல ?மி,
சவேதச சைமய கைல நிண தி*மதி.Fபாலா, ஊ ட8ச" நிண தி*மதி.பிரபா, நியமன
அவல ம*.அ>ராதா ம3% அர? அவலா்க பல கல7 ெகா;டனா்.
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