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சி> ம?>1 @> வ3வசாய3களாக இ-BதாC1 சD ெப- வ3வசாய3களாக இ-BதாC1 சD
அவFகGH@ ஆபIJ ேநரLகள:* ைக ெகாM2பJ கா*நைட வளF2Nதா6 அதிC1 @ைறBத PதQM
@ைறBத பராமD2ப3* அதிக லாப1 ஈSTH ெகாM2பJ ஆM வளF2Nதா6 த?ேபாJ வ3வசாய நிலLகU
ேமV;ச* நிலLகU எ*லா1 W-LகிH ெகாXேட வ-1 YZநிைலய3* ெகாST* Pைற ஆM வளF2N
வ3வசாய3கள:ைடேய ப3ரபலமாகிH ெகாXT-HகிறJ அBத வைகய3* தைல;ேசD ம?>1 ேபாயF
ஆMகைளH கல2ப3ன1 ெசVJ ெகாST* Pைறய3* வளFIJ வ-கிறாF வ3[2Nர1 மாவSட1
தி-நBதிNர1 கிராமIைத; ேசFBத ெவLகேடச6

ப3ஸிேயாெதரப3ய3லி-BJ ஆM வளF2NH@

எLக2பா பா* பXைண ெவ;W-BதாF அதனால
எனH@ சி6ன வயWல இ-Bேத கா*நைட வளF2Nல
ஈMபாM அதிக1 ஆனா YZநிைலயால ப3சிேயாெதரப3
பT;WSM ேவைலH@; ேசFBேத6 அJல கிைட;ச
வ-மான1 தி-2தியா இ*ைல அதனால ெதாழிைல
மாIதலா1^ ேயாசி2பதா6 ஆM வளHகலா1 ^
ேதா_;W உடேன அJ ச1பBதமான வ3ஷயLகைளI
ேதT அைலய ஆர1ப3;ேச6 அ2ேபாதா6 ெகாST*
Pைற பIதிb1 கல2ப3னLகைள2 பIதிb1
ெதDcWHகிSேட6 உடேன ஆM வளF2Nல
இறLகிSேட6 எ6> உ?சாகமாக ஆர1ப3Iத
ெவLகேடச6 ெதாடFBதாF

அதிக எைடH@ ேபாயF ஆMகU



ேபாயF ரக ஆMதா6 சீHகிரமாேவ அதிக எைடH@ வBJM1^ ெசா6னாLக அதனால மகாராeTரா
மாநிலIJல இ-BJ ஒDஜின* ேபாயF ரகIJல ெபSைடகைளb1 கிடா ஆMகைளb1 வாLகிSM
வBேத6 அேதாட தைல;ேசD சிேராஹி க6ன:யாM ெகாTயாM ரக ெபSைடகைளb1 வாLகிேன6
ஒhெவா- இனIேதாடb1 ேபாயF கிடாHகைளH கல2N ெசcW பாIதJல தைல;ேசD இனIேதாட
கல2N ெசcW ப3றBத @STக மIதJகளவ3ட சாJவாi1 ஆேராHகியமாi1 இ-BJ;W அேதாட ஒேர
ஈIJல j_ @STக வைரH@1 ப3றBJ;W அதனால மIத இனLகைளெய*லா1 ஒJHகிSM
தைல;ேசD ெபSைடகைள மSM1 வாLகிேன6 இ2ேபா ேபாயF கிடா தைல;ேசD ெபSைடகைள
மSM1 கலBJ கல2ப3னH @STகைள ெப-HகிST-Hேக6 தன:யா WIதமான ேபாயF ரகIைதb1
ெப-HகிST-Hேக6

அறிவ3ய* Pைறய3* ஆM வளF2N

எLகிSட இ-H@ற எ*லா ஆMகைளb1 பIதி க12kSடFல பதிi பXண3 ெவ;WMேவ6 ஆSேடாட
வயW எIதைன Pைற @ST ேபாST-H@ எIதைன @STக எ2ேபா கிடாேவாட ேசFIேதா1
எ6ென6ன ைவIதிய1 பாFIதி-Hேகா1^ அIதைனI தகவC1 பSடைணI தSMனiடேன
கிைட;WM1 அதனால ஒ[Lகா @ST ஈனாத அTHகT ேநாV தாH@ற ஆMகைளெய*லா1 கழி;W
நeடIைதH @ைற;Wட PTbJ வ-மானP1 lMJ



பராமD2N எள:J

இ2ேபா எ6கிSட ேபாயF இனIJல கிடா ெபSைட தைல;ேசD இனIJல ெபSைட
கல2ப3னIJல ஆMகU^ ெமாIத1 ஆM இ-H@ இJேபாக ெமாIதமா @STகG1 இ-H@
இBத ஆMகGHகாக ஏHகF நிலIJல ேகா ேகா ேகா எn எஃ2 சiXட* YபாN*
க*யாணP-Lைக கிளDசீTயா^ பWBதpவனLகைளb1 வளFIJHகிST-Hேக6 ெகாST*
PைறLகறதால ெபDசா பராமD2N ேவைலகU கிைடயாJ ெரXM ேபFதா6 ெமாIத2 பXைணையb1
பராமD;WST-HகாLக எ6ற ெவLகேடச6 வளF2N Pைறகைள2 ப?றி பாடேம நடIத
ஆர1ப3IJவ3SடாF இ2பT

தpவன1தா6 Pதலி*

ஆM வளF2ப3* இறLகலா1 எ6> தpFமான:Iத உடேனேய Pதலி* பWBதpவனLகைள வளFHக
ஆர1ப3IJவ3ட ேவXM1 ஓரளiH@ தpவனLகU தயாரான ப3ற@ நா1 வளFHக2 ேபா@1 ஆMகள:6
எXண3Hைக ந1மிடPUள இட வசதி ெபா-ளாதார வசதி ஆகியவ?>Hேக?ப ஆMகGHகான
ெகாSTைல அைமIJH ெகாUளலா1 ஒ- ஆSMH@ சராசDயாக சJர அT இட1 இ-Hக ேவXM1
ெபாJவாகH ெகாSTலி6 அகல1 அT அளவ3* ைவIJH ெகாUவJ ந*லJ நpளIைதI ேதைவயான
அளiH@ அைமIJH ெகாUளலா1 தைரய3* இ-BJ நா6@ அT உயரIதி* கிழH@ ேம?காக
நpளவாHகி* ெகாSTைல அைமHக ேவXM1 ஆMகள:6 கா*கU சிHகிH ெகாUளாத அளiH@
இைடெவள: ெகாMIJ மர r2பFகU jல1 ெகாSTலி6 அT2ப@திைய அைமIJH ெகாUள ேவXM1

ேவ> ேவ> இடLகள:* வாLக ேவXM1

தாV ம?>1 நாSகU @ST நாSகU Pத* மாத வயJ மாத1 Pத* மாத வயJ மாத
வயJH@ ேம* உUள ஆMகU இள1 சிைனயாMகU P?றிய சிைனயாMகU கிடாHகU என ஆMகைள
ஏ[ வைக2பMIதி தன:Iதன:யாக2 ப3DIJ அைட2பJ PHகிய1 அதனா* இBத ஏ[ வைகH@1
ேதைவ2பM1 வசதிகைள சDவர ெசVJ ெகாUள ேவXM1 ப3ற@ ஆMகைள வாLகி வBJ வளFHக
ஆர1ப3Hகலா1

ேபாயF கிடாHகைள ஒ- பXைணய3C1 தைல;ேசD ெபSைடகைள ேவ> பXைணய3C1 வாLக
ேவXM1 PTBதளiH@ ெவhேவ> பXைணகள:* ஆMகைள வாLகி வ-வJ ந*லJ
அ2ேபாJதா6 மரப_ @ைறபாMகU இ*லாத @STகைள உ-வாHக PTb1

ெபாலி கிடாiH@ வயJ இ-Hக ேவXM1

ஆ> மாத வயJH@ ேம* ெபSைடகU ப-வIJH@ வ-1 இைடவ3டாம* கIதிH ெகாXM1 வாைல
ஆSTெகாXேட இ-2பைத ைவIJ1 ப-வIJH@ வBதைதI ெதDBJ ெகாUளலா1 அBத ேநரIதி*



இன2ெப-Hக உ>2ப3* வழவழ2பான திரவP1 ெவள:2பM1 ப-வ அறி@றி ெதDBத மண3
ேநரIதி* கிடாைவ; ேசFIJவ3ட ேவXM1 ெபாலி கிடாiH@ இரXM வயJ இ-H@மா> பாFIJH
ெகாUள ேவXM1 இரXM வ-டIJH@ ஒ- Pைற கிடாHகைள மா?றிவ3ட ேவXM1 ப-வIJH@
வரI தாமதமா@1 பSசIதி* கிடாHகைள அ-கி* கST ைவIதா* ெபSைட ஆMகU வ3ைரவ3*
ப-வIJH@ வBJவ3M1

@ST ஈ6ற ஆMகைளb1 இJேபால அMIத j6> மாதLகள:ேலேய ப-வIJH@ வர ைவIJ
வ3டலா1 ஆMகள:6 சிைனH கால1 மாதLகU ஓF ஆM இரXM ஆXMகள:* j6> Pைற @ST
ஈ^1 ேபாயF கிடாiH@1 தைல;ேசD ெபSைடH@1 ப3றH@1 கல2ப3னH @STகU ஆர1பIதி*
இரXடைர கிேலா Pத* j6றைர கிேலா வைர எைட இ-H@1 மாதLகள:* கிேலா Pத* 
கிேலா வைர வBJவ3M1 மாதLகள:* கிேலா வைரb1 ஒ- வ-டIதி* கிேலா வைரb1 எைட
வBJ வ3M1

நாSகU வைர மSM1தா6 தாbட6

@STகU ப3றBJ நாSகU வைர தாbடேன இ-Hக வ3டலா1 அத?@
ேம* @STகைளI தன:யாக2 ப3DIJ தpவனLகைள; சா2ப3ட2 பழHக
ேவXM1 பா* @TH@1 ேநரIJH@ மSM1 தாbட6 ேசFHக ேவXM1
j6> மாத வயJ வBதiட6 ெபSைடகைளb1 கிடாHகைளb1
தன:Iதன:யாக2 ப3DIJ வளFHக ேவXM1 அேதேபால வயJ
வாDயாகi1 இள1 சிைனயாMகU P?றிய சிைனயாMகU @ST ஈ6ற
ஆMகU எனi1 தன:Iதன:யாக2 ப3DIJ ைவHக ேவXM1

வயJHேக?ப தpவன1

ேவலிமசா* Pய*மசா* கிளDசீTயா சiXட* ேபா6ற இைல
வைகI தpவனLகள:* சதவ3கிதP1 ேகா ேகா ேகாஎஃ2 எn
ேபா6ற N* வைக தpவனLகள:* சதவ3கிதP1 இ-H@மா> கலBJ
ந>Hகி ஆMகGH@ பWBதpவனமாகH ெகாMHக ேவXM1 நாU
வயதான @STH@ ஒ- நாைளH@ அைர கிேலா அளவ3* பWBதpவன1
ெகாMHக ேவXM1 மாத வயJைடய @STகGH@ ஒ- நாைளH@ 
கிேலா வைர பWBதpவனP1 கிரா1 அடF தpவனP1 ெகாMHக
ேவXM1

மாதIJH@ ேம* வயJUள @STகGH@ ஒ- நாைளH@ கிேலா
பWBதpவனP1 அைர கிேலா அடF தpவனP1 ெகாMHக ேவXM1 ந6@

வளFBத ஆMகGH@

கிேலா பWBதpவன1 ம?>1 அைர கிேலா அடF தpவனIேதாM தினP1 ஒ- கிேலா அளiH@
கடைலHெகாT ேசாளIதSைட ேபா6ற உலF தpவனIைதb1 ேசFIJH ெகாMHக ேவXM1
@STகGH@2 பா* ெகாMH@1 ஆMகU ம?>1 ெபாலி கிடாHகGH@ அடF தpவன அளைவH
lSTHெகாUள ேவXM1

j6> மாதLகGH@ ஒ- Pைற @ட?N[ நpHக1

ெவHைக ம?>1 JUGமாD ஆகிய ேநாVகU வராம* தMHக ஆXMH@ ஒ- Pைறb1 ேகாமாD
ம?>1 ஜ6ன: ஆகிய ேநாVகU வராம* தMHக ஆXMH@ இரXM Pைறb1 தM2sசி ேபாட
ேவXM1 j6> மாத வயJ வைர @STகGH@ நாSகGH@ ஒ- Pைற @ட?N[ நpHக ம-BJ
ெகாMHக ேவXM1 அத6 ப3ற@ j6> மாதLகGH@ ஒ- Pைற @ட?N[ நpHக1 ெசVய ேவXM1

வளF2N Pைறகைள2 ப?றி; ெசா6ன ெவLகேடச6 நிைறவாக வ-மான1 ப?றி; ெசா*ல
ஆர1ப3IதாF

இJவைரH@1 ெகாST* தாV ஆMகU^ ெமாIத1 லSச tபாV Pத* ேபாST-Hேக6 ந*ல
Pைறய3ல பXைணைய2 பராமD;சா இBத2 பணIைத ெரXM வ-ஷIJல எMIJட PTb1 ஒ-
ஈIJH@ ெரXMல இ-BJ j_ @STLக வைரH@1 கிைடH@1 எ2பTb1 ெரXM @STH@H
@ைறயாJ எLகிSட இ-H@ற தைல;ேசD கல2ப3ன1 ேபாயF எ*லா1 ேசFIJ தாV ஆMகU
jலமா ெரXM வ-ஷIJH@ ஒ- தடைவ சராசDயா @STLக கிைடH@J வ-ஷIJH@
சராசDயா @STLக^ ெவ;WHகலா1

@STகள ஆ> மாச1 வைரH@1 வளFIJ உய3F எைடH@ கிேலா tபாV^ வ3Hகிேற6 ஆ>
மாசIJல ஒ- ஆM கிேலா வைர எைட வBJM1 ேபாயF கல2ைப2 ெபா-IJ lMத* வ3ைலH@
வ3IJMேவ6 சராசDயா ஒ- ஆSMH@ tபாV^ ெவ;சிHகிSடாேல வ-ஷIJH@ லSசIJ 
ஆய3ர1 tபாV வ-மான1 கிைட;WMJ



பராமD2N அடF தpவன1 ச1பள1^ எ*லா ெசலi1 ேபாக வ-ஷIJH@ லSச tபாVH@ ேமல
லாப1 கிைடH@J ெரXM வ-ஷIJல PதQM ைகH@ வFறேதாட லாபP1 வர ஆர1ப3;WM1

WIதமான ேபாயF ஆMகGH@ அதிக வ3ைல கிைடH@1 அைதH கணH@ல ேசFHகல ஆM வளF2Nல
இறLகினா PதQSMHேகIத அளiH@H கXT2பா வ-மானIைத2 பாIJட PTb1 எ6றாF
உ?சாகமாக

அட) த *வன! 

கடைல2 ப3XணாH@ கிேலா தவ3M கிேலா க1N அ*லJ ேசாள1 ேபா6ற மாi;சIJ மிHக
தான:யLகU எJவாக இ-BதாC1 கிேலா தாJ உ2N கிேலா க* உ2N கிேலா இவ?ைற
ஒ6றாக அைரIதா* கிேலா அடF தpவன1 கிைடIJ வ3M1

நாU Pத* மாத வயJ வைரய3லான @STகGH@ கிேலா கடைல2 ப3XணாH@ கிேலா
தான:யLகைள மSM1 அைரIJ ேதைவH@ ஏ?ப தpவனமாக ெகாMIதா* ேபாJமானJ

படLகU எn ேதவராஜ6
ெதாடFNH@

ெவLகேடச6 அைலேபசி


