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உன்  சந்ைதக க்கு ெசன்  ேநாிைடயாக விற்பைன ெசய்  வ கிேறன். ேபாக்குவரத்  ெசல  

ேபாக ம் கணசமான லாபம் கிைடக்கிற  என்  கூறினார். 

விவசாய விைள ெபா ள் ெகாள் தல் ேம ம் இவர் கார்ப்பேரஷன் ஒன்றிைன அரசாங்கம் நி வினால், 

விைளெபா ட்க க்கு கட் ப்ப யான விைல கட் ப்ப த்தப்பட்ட விைலவாசி என்கிற இரண்  

க்கியமான லட்சியத்ைத அைடய ம் என்  அ த்தமாகச் ெசான்னார்.ஏக்க க்கு நிகரலாபம் 17,650 

பாய் கிைடக்கும், என்  கூ கிறார் இவர். ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறி மார்க்ெகட் ல் உ மைல பீட் ட் 

நல்ல வரேவற்ைப ெபற் ள்ள .    

 

ெதாடர் க்கு: 

ேவலா தம், 

கணபதி பாைளயம் கிராமம், 

உ மைலப்ேபட்ைட. 

அைலேபசி: 94437-48966 


