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 வள��� வ�� இைணய வழி பய�பா��� ஊடாக ெபா� �ைற நி"வனமான ப$எ%எ�எ&- 
� வள�(சிைய அ+ த க�ட தி-. ெகா/+ ெச&ல ப&ேவ" வா123க� வலிய வ�கிற�. ஆனா& 
அதைன அர7 3ற�கண$ � வ�வ�தா� 38யாத 3திராக இ��கிற�. அேத ேநர� ெபா� �ைற 
நி"வன தி� க�டைம2ப$ைன பய�ப+ தி தன9யா� ெதாைல ெதாட�3 நி"வன:க� 
ேகாேலா(7வ��, அதைன அர7 ேவ��ைக பா�2ப�� மி&லிய� டால� ேக�வ$யாக எ<கிற�. 
ெச&ேபா� ேசைவ அள9�.� உ8ைம =தலி& தன9யா� நி"வன:க>�. ம�+ேம வழ:க2ப�ட�.  
இைத2 பய�ப+ தி அ�த தன9யா� நி"வன:க� ெகா�ைளய� தன. ‘இ�கமி: கா&’ 
அைழ23க>�.� Aட க�டண� ெசB த ேவ/�ய$��த�. ப$எ%எ�எ& உ�ள9�ட ெபா� �ைற 
நி"வன:க� ெச&ேபா� ேசைவ அள9�க  �வ:கிய ப$ற.தா� க+� ேபா��ய$� வ$ைளவாக 
க�டண� ஓரளD .ைற�த�. இ�ைறய நவ Eன அறிவ$ய& ெதாழி& F�ப உலகி& இைணய தி� 
வள�(சி அப8மிதமாக இ��� வ�கிற�. 

 .றி2பாக இைணய பய�பா��&உலக அளவ$& இ�தியா G�றாவ� இட தி& இ��கிற�. 
=தலிட தி& சீனாD�, இரா/டா� இட தி& அெம8�காD� இ��� வ�கிற�. இ �ைறய$& 
இ�தியாவ$� வள�(சி வ�� கால:கள9& இ�I� ேவகமாக இ��.� என ப&ேவ" 3�ள9 
வ$பர:க� ெத8வ$�கி�றன. இ�தா/�� இ"தி�.� இ�தியாவ$& இைணய ைத 
பய�ப+ �பவ�கள9� எ/ண$�ைக 40 ேகா�ேய 20 ல�சமாக உய�� என எதி�பா��க2 ப+கிற�. 
.றி2பாக ெமாைப& ேபா� Gல� இைணய ைத பய�ப+ �� நக�23ற ம�கள9� எ/ண$�ைக 65 
சதவ$கித� உய��தி��கிற�. இேதேபா& கிராம23ற தி& இைணய தி� வள�(சிO� அப8மிதமாகி 
வ�கிற� எ�" இ�திய இ�ட�ெந� ம-"� ெமாைப& ச:க� ெவள9ய$�+�ள ஆ1வறி�ைகய$& 
இPவா" ெத8வ$�க2ப����கிற�.  இேத கால தி&, இ�திய ெபா� �ைற நி"வனமான 
ப$எ%எ�எ& நி"வன தி� ெசய&பா�+ லாப� Q. 672 ேகா�யா.�. வ�� மா�( மாத தி-.� 4ஜி 
ேசைவ ெதாட:க2ப+� . த-ேபா� .ர& ேசைவ அள92பதி& ப$�த:கி இ��கிேறா�. 

 த-ேபா�தா� இைணயதள அ�2பைடய$& தகவ& ேசைவகள9& A+த& கவன� ெசB தி 
வ�கிேறா� என ப$எ%எ�எ& நி"வன தி� நி�வாக இய�.ந� ெத8வ$ ��ளா�. இதி& எ�ன 
ேவ��ைக எ�றா&, ப$எ%எ�எ& நி"வன தி� ெதாழி& F�ப க�டைம23 ம-"� ெச&ேபசி 
ேகா3ர:கைள பய�ப+ திேய, தன9யா� ெதாைல ெதாட�3 நி"வன:க� 4ஜி வசதி உ�ள9�ட 
ப&ேவ" வசதிகைள அள9�கி�றன. அத� Gல� வள��� வ�� இைணய பய� பா�டாள�கைள 
தன� வா��ைகயாள�களாக மா-றி வ�கி�றன. ஆனா& எ&லா வசதிO� இ���� ப$எ%எ�எ& 
நி"வன� .ர& ேசைவ, இைணய ேசைவய$& ப$� த:கிேய இ��கிற� எ�றா&, இ�த வள�(சி 
இைண2ைப �/� த� யா� எ�ற ேக�வ$ எ<கிற�. கட�த சில ஆ/+களாகேவ தன9யா� 
ெதாைல  ெதாட�3 நி"வன:கள9� 3திய தி�ட:க� ம-"� ேசைவக>�. ப$எ%எ�எ& நி"வன� 
தன� க�டைம23 ம-"� ெதாழி& F�ப:கைள வழ:.வதி& =�I8ைம அள9�கிற�. அத� 
Gல� ப$எ%எ�எ&ேசைவ ெசய-ைகயாக =ட�கி ைவ�க2ப+கிற�. தன9யா� நி"வன:கள9� 
இல�. T� தியான ப$�னேர ப$எ%எ�எ& அ�த ேசைவைய தன� வா��ைகயாள�க>�. அள9 � 
வ�கிற�. இத� Gல� இ�திய ம�கைள தன9யா� கா�2பேர� நி"வன:கள9� 7ர/டB�. 
க�டாய2ப+ தி த�>� ேவைலைய ம திய அர7 மைற=கமாக( ெச1� வ�கிற�. மாறி வ�� 
தகவ& ெதாழி& F�ப உலகி& ெபா� �ைறைய வB2ப+ தாவ$�டா&, அரேச தன9யா� �ைறைய 
ந�ப$ கா தி��க ேவ/�ய அவல� ஏ-ப+� எ�பைத ஆ�சியாள�க� கவன தி& ெகா�ள 
ேவ/+�.- ந�றி. தE�கதி�. (தைலய:க�-19.11.2015) 

 


