
 
 

செய்தி செளியீடு எண்: 87/2022      நாள்: 21.09.2022 

அனைத்து ெயதிைரும் ெத்தாை ஊட்டெத்து உணனெயும்  
சுகாதாரத்னதயும் தெறாது கனடபிடிக்க வெண்டும்  
சென்னை செட்வரா இரயில் நிறுெை இயக்குநர்  

திரு. ராவேஷ் ெதுர்வெதி ெலியுறுத்தல்  

சென்னை, திருமங்கலம் சமட்ர ோ இ யில் நினலய வளோகத்தில் சென்னை 
மோவட்ட ெமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரினமத்துனை மற்றும் சென்னை சமட்ர ோ 
இ யில் நிர்வோகம் ெோர்போக ஊட்டச்ெத்து குைித்த விழிப்புணர்வு கண்கோட்ெி 
நனடசபற்ைது. கண்கோட்ெினய சென்னை சமட்ர ோ இ யில் நிறுவை இயக்குநர் 
 ோரேஷ் ெதுர்ரவதி (அனமப்புகள் மற்றும் இயக்கம்) குத்துவிளக்கு ஏற்ைினவத்து 
சதோடங்கி னவத்தோர். 

அப்ரபோது, இன்னைய கோலகட்டத்தில் 2 வயது குழந்னத முதல் 
சபரியவர்கள் வன  எளிதில் கினடக்கக்கூடிய ெத்தோை ஊட்டச்ெத்து உணவு 
பழக்கத்னதயும், கோய்கைிகனளயும் உண்ணுவரதோடு, சுகோதோ த்னதயும் தவைோது 
கனடபிடிக்க ரவண்டும். அப்ரபோதுதோன் ஆரயோக்கியமோை மக்களோக இருக்க 
முடியும் என்று சென்னை சமட்ர ோ இ யில் நிறுவை இயக்குநர்  ோரேஷ் 
ெதுர்ரவதி சதரிவித்தோர். 

இதுகுைித்து அவர் ரமலும் சதரிவித்ததோவது:- 

ஆண்டுரதோறும் மத்திய மோநில அ சு செப்டம்பர் மோதம் முழுவதும் 
ஊட்டச்ெத்து இயக்கம் குைித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்ைைர். கர்ப்பிணி 
சபண்கள், போலூட்டும் தோய்மோர்கள், வளரிளம் சபண்கள் மற்றும் குழந்னதகள் 
ஆகிரயோரின் ஆர ோக்கியம் மற்றும் தைிநபர் ஊட்டச்ெத்து மற்றும் சுகோதோ த்தினை 
ரமம்படுத்தும் வனகயில் இந்த கண்கோட்ெி விழிப்புணர்வு முகோம் நடத்தப்படுகிைது. 

0 முதல் 6 வயது குழந்னதகளினடரய கோணப்படும் குள்ளத்தன்னமனய 

ஆண்டுக்கு 2% குனைத்தல், 0 முதல் 6 வயது குழந்னதகளினடரய கோணப்படும் 

ஊட்டச்ெத்து குனைப்போட்னட ஆண்டுக்கு 2% குனைத்தல், எனடகுனைவோை 
குழந்னதகள் பிைப்பனத குனைத்தல், குழந்னதகளினடரய கோணப்படும் 

இ த்தரெோனகனய குனைத்தல், 15 முதல் 49 வயதிற்குட்படட சபண்கள் மற்றும் 
வளரிளம் சபண்களினடரய கோணப்படும் இ த்தரெோனகனய குனைத்தல் ஆகியனவ 
ரபோஷோன் அபியோன் திட்டத்தின் ரநோக்கம். இதனை அனடயும் சபோருட்டு 
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மோதம் முழுவதும் ஊட்டச்ெத்து மோதமோக 
சகோண்டோடப்பட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 



 
ஒருங்கினணந்த குழந்னத வளர்ெெி திட்டம் ெோர்பில் ஊட்டச்ெத்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. கருவுற்ை கோலத்தில் இருந்து 1000 

நோட்கள் வன  ெத்தோை உணவு, ெத்தோை தி வ உணவுகனள உண்ண ரவண்டும். 
சபோதுவோக அனைத்து வயதிைரும் இன்னைய கோலத்திற்கு மட்டுமல்லோது 
எக்கோலத்திலும் எளிதில் கினடக்கக்கூடிய ெத்தோை உணவு பழக்கவழக்கங்கனள 
ெத்தோை தி வ உணவு வனககனளயும் உட்சகோண்டோல் ஆர ோக்கியமோை மக்களோக 
மட்டுமல்லோமல் வலினமயோைவர்களோகவும் இருக்கலோம். இவ்வோறு சென்னை 
சமட்ர ோ இ யில் நிறுவை இயக்குநர்  ோரேஷ் ெதுர்ரவதி சதரிவித்தோர். 

இந்நிகழ்ச்ெியில், மோவட்ட ெமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரினமத்துனை 
மோவட்ட திட்ட அலுவலர் ஆர்.சேயஸ்ரீ, குழந்னத வளர்ெெி திட்ட அலுவலர்கள் 
ம.பவித் ோ, எம்.வணிதோரதவி, உஷோ மற்றும் சென்னை சமட்ர ோ இ யில் 

நிறுவைத்தின் ரமலோளர் ரக.எஸ்.அருண் (இயக்கம்), துனண ரமலோளர் 
ஏ.அருள் ோதோ (இயக்கம்), மற்றும் பணியோளர்கள் உள்ளிட்ரடோர் கலந்து சகோண்டைர்.   

ரமலும், இந்த விழிப்புணர்வு கண்கோட்ெி அைிஞர் அண்ணோ ஆலந்தூர் 
சமட்ர ோ, பு ட்ெித்தனலவர் டோக்டர் எம்.ேி. ோமச்ெந்தி ன் சென்ட் ல் சமட்ர ோ, 
திருமங்கலம், விம்ரகோ நகர் மற்றும் வடபழைி சமட்ர ோ இ யில் நினலயங்களில் 
நனடசபைவுள்ளது. 

 

வெளியீடு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


