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பருவநிகை மாற்றம் மற்றும் கைாவிட்–19 ச ாற்று க ாய் ைாைத்தில் உணவு 

மற்றும் ஊட்டச்ெத்து பாதுைாப்பு பற்றிய உயர்நிகைக் ைைந்துகையாடல் 

 

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவன ஆண்டு விழா மற்றும் சர்வததச மாநாட்டை 

தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு திரு. மு.க. ஸ்ைாலின் அவர்கள் ததாைங்கி டவக்கிறார். 

 

உலகளாவிய நிபுணர்கள், தகாள்டகயாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் மூன்று நாள் 

நிகழ்வில் பங்தகற்கிறார்கள்.  

 

தகாவிட்–19 ததாற்று தநாய் மற்றும் பருவநிடல மாற்றத்தால் ஏற்படும் சவால்கடள 

எதிர்தகாள்ளவும் உணவு மற்றும் ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்பின்டமக்கு தீர்வு காணவும் 

நிபுணர்கள் கருத்துக்கடள பகிர்கின்றனர்.  

 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர். திரு. மு.க.ஸ்ைாலின் அவர்கள் ம.சா. சுவாமிநாதன் 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆண்டு விழா மற்றும் சர்வததச மாநாட்டை 

தவள்ளிக்கிழடம ஆகஸ்ட் 6, 2021 அன்று தசன்டன தரமணியில் உள்ள அந்த ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் தடலடம அலுவலகத்தில் ததாைங்கி டவக்கிறார்.  

 

ததசிய தகாள்டகயாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பருவநிடல மாற்றம், விவசாயம், 

உணவு மற்றும் ஊட்ைச்சத்து துடறகளில் உள்ள உலகளாவிய நிபுணர்கள் இந்த மூன்று 

நாள் மாநாட்டில் கலந்து தகாள்கிறார்கள்.  

 

தகாவிட்–19 ததாற்று தநாயால் அதிகம் கவனிக்கப்பைாத பிரச்சிடனகளான 

பருவநிடல மாற்றம் மற்றும் உணவு, ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்பு சவால்கடள விரிவாக 

விவாதிக்கவும் இந்த மாநாட்டில் அப்பிரச்சடனகளுக்கு உகந்த தீர்வு காணவும் 

நிபுணர்கள் ஆதலாசடனகடள தர உள்ளனர்.  

 

தகாவிட்–19 தீநுண்மி பல தகாடி மக்களின் உணவு மற்றும் வாழ்வாதாரத்டத 

சிடதத்துள்ளது. தீநுண்மி பரவுவடத தடுக்க அரசு விதித்த ஊரைங்கு அன்றாை 



வாழ்டவ சீர்குடலத்துள்ளது. தபாருளாதாரம் சரிந்துள்ளது. பசியில்லா மனித குலத்டத 

உருவாக்கும் வாய்ப்புகடள இதன் தாக்கம் தடுக்கின்றது.  

 

அதத சமயம், பருவநிடல மாற்றம் குறிப்பாக புவிதவப்பமடைதல் ஆகியவற்றால் 

வறட்சியும், தவள்ளமும் அச்சுறுத்துகிறது. இதனால் உணவு உற்பத்தி மற்றும் 

ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்பு பாதிக்கிறது.  

 

தகாவிட்–19 தீநுண்மியால் உைல்நலம் மற்றும் வாழ்வாதாரம் கடுடமயாக 

பாதிக்கப்படுகின்றது.  

 

பருவகால மாற்றத்தினால் நிடலத்த உணவு உற்பத்திக்கு அச்சுறுத்தல் ததான்றியுள்ளது. 

உைல்நலன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்டப தமம்படுத்த உைனடி தீர்வுகள் ததடவ.  

 

இந்தசூழலில், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பருவநிடல மாற்றம் 

தகாவிட்–19 ததாற்று தநாய் தாக்கத்டதப் புரிந்து தகாள்ளவும், உணவு மற்றும் 

ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்டப ஏற்படுத்தவும் மூன்று நாள் மாநாட்டை ஏற்பாடு 

தசய்துள்ளது.  

 

இந்த மூன்று நாள் மாநாட்டில் மிக சிலர் மட்டுதம தநரிடையாக கலந்து 

தகாள்வார்கள். தபரும்பான்டமயினர் காதணாலி மூலம் பங்தகற்பர். உணவு மற்றும் 

ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்டப பற்றி விவாதிக்க பல்தவறு அடுக்கு அமர்வுகள் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 2021-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக உணவு பரிசு தபற்ற முடனவர் 

சகுந்தலா ஹராக்சிங் தில்ஸ்தைட் உடரயாற்றுவது இந்த மாநாட்டின் சிறப்பம்சம்.  

 

பருவநிடல மாற்றம், மீன்வளம், பாரம்பரியம் மற்றும் ஊட்ைச்சத்து பாதுகாப்பில் 

தபண்களின் பங்கு மற்றும் ததற்காசியா மற்றும் இந்தியாவில் ஏற்பை தவண்டிய 

தகாள்டக மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகின்றது.  

 

 

 ாள் மற்றும் க ைம்:  

 

தவள்ளிக்கிழடம ஆகஸ்ட் 6, 2021 (மாநாடு ததாைக்க விழா, காடல – 11.00 மணி) 

திங்கள் ஆகஸ்ட் 9, 2021 (அமர்வுகள் 2, 3, 4, 5) 

தசவ்வாய் ஆகஸ்ட் 10, 2021 (அமர்வுகள் 6, 7, 8) 

 

 

 



 

இடம்:  

 

சாம்பசிவன் அரங்கம், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ததடவக்தகற்ப தநரடல ஒளிபரப்பு 

 

MSSRF 2021 மாநாடு ஒளிபரப்பு தளம் 

https://bit.ly/3ypMI51 
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