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மே தினம் 2017: பொருருளாுதாுர
மதாசியவுதாதாத்தினதும்
ருதுதுகுப்புவுதாத்தினதும்
வளார்ச்சி
By Nick Beams, 2 May 2017

இது

ஆஸ்திிரதிரேலிய ிரிய சோிலிி ிமத்துவக் கட்சியின் ஸ்்சியின் ஸ்தய சோபக
அங்கத்்சியின் ஸ்தவரும, 1985 இல் இருந்து 2015 வரதிரே அ்சியின் ஸ்தன் ிர்சியின் ஸ்தசிய
சியலதிரேய சோக இருந்்சியின் ஸ்த நிக் பீமஸ் ஏப்திரேல் 30 இல் நடத்்சியின் ஸ்தப்பட்ட 2017
ிர்விர்சியின் ஸ்தி ிரம தின இரணையவழி கூட்டத்தில் வழங்கிய
உரதிரேயய சோகும.
2008 இல் உலகளய சோவிய நிதியியல் சநருக்கடி
இருந்து ஏறத்்சியின் ஸ்தய சோழ ஒரு ்சியின் ஸ்திய சோப்்சியின் ஸ்த கய சோலம ஆகிவிட்டது.

சவடித்்சியின் ஸ்ததில்

இர்சியின் ஸ்த உருவய சோக்கிய மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ உற்பத்தி முரறயின்
முதிரேண்பய சோடுகள் அரனத்தும இக்கய சோலப்பகுதியில் ஆழமரடந்து,
தீவிதிரேமரடந்துள்ளன.
இந்நிகழ்வு ஏிர்சியின் ஸ்தய சோ ்சியின் ஸ்தற்கய சோலிகமய சோனிர்சியின் ஸ்தய சோ அல்லது கடந்து சின்ற
விடக்கூடிய வணிக சுழற்சியில் ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக்கிரமய சோ அல்ல,
மய சோறய சோக மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ அரமப்புமுரறயின் ஒரு முறிவு என்பர்சியின் ஸ்த
அக்கய சோலப்பகுதியில் நய சோன்கய சோம அகிலத்தின் அரனத்துலகக் குழ
(ICFI) அ்சியின் ஸ்தன் பகுப்பய சோய்வில் வழங்கியது.
ஆளும வர்க்கங்கள் அவற்றின் மத்திய வங்கிகரளக் சகய சோண்டு
உலகளய சோவிய நிதியியல் அரமப்புக்ககுள் ட்ரில்லியன் கணைக்கய சோன
டய சோலர்கரளப்
பய சோய்ச்சி
சபருமபிதிரேயத்்சியின் ஸ்தனத்ிர்சியின் ஸ்தய சோடு
்சியின் ஸ்தரலயீடு
சிய்்சியின் ஸ்த்சியின் ஸ்தய சோல், 1930 களின் சபருமந்்சியின் ஸ்தநிரல அளவிலய சோன ஒரு
சபய சோறிரவ ஆளும வர்க்கங்களய சோல் ்சியின் ஸ்தடுக்க முடிந்திருந்்சியின் ஸ்தது.
இருப்பினும இந்்சியின் ஸ்த நிதியியல் உருகு்சியின் ஸ்தலுக்கு இட்டுச் சின்ற இந்்சியின் ஸ்த
இலய சோபகதிரே அரமப்புமுரறயின் முதிரேண்பய சோடுகரள அவர்களய சோல்
முற்றமுழ்சியின் ஸ்தய சோக தீர்க்க முடியவில்ரல. உண்ரமயில், அவர்கள்
முன்சனடுத்்சியின் ஸ்த அந்்சியின் ஸ்த நடவடிக்ரககள், இந்்சியின் ஸ்த முதிரேண்பய சோடுகரள
இன்னும தீவிதிரேப்படுத்்சியின் ஸ்த மட்டுிரம சிய்்சியின் ஸ்தன.
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே
ஆ்சியின் ஸ்தய சோதிரேவளங்கரளக்
குற்றகதிரேமய சோக
மற்றம
ஒட்டுண்ணித்்சியின் ஸ்தனமய சோக
சூரறயய சோடுவ்சியின் ஸ்தற்கு
ஒத்்சியின் ஸ்த
முரறயில்,
நிதியியல் மூல்சியின் ஸ்தனத்தின் வளர்ச்சிக்கு ிரமலய சோன வளர்ச்சியும மற்றம
அ்சியின் ஸ்தன் இலய சோப திதிரேட்சி முரறயுிரம அந்சநருக்கடிக்கு உடனடி
கய சோதிரேணைமய சோக இருந்்சியின் ஸ்தது.
ஆனய சோல் அசமரிக்க மத்திய ரிிர்வ் வங்கியும மற்றம ஏரனய
பிதிரே்சியின் ஸ்தய சோன மத்திய வங்கிகளும நிதியியல் ஊகவணிகர்களின்
கதிரேங்களுக்கு ட்ரில்லியன் கணைக்கய சோன டய சோலர்கரள வய சோரி வழங்கி

வருகின்றன என்ற உண்ரமயின் கய சோதிரேணைமய சோக, அந்சநருக்கடிரயத்
தூண்டிய அிர்சியின் ஸ்த நரடமுரறகள் ச்சியின் ஸ்தய சோடர்ந்து சகய சோண்டிருக்கின்றன.
இப்ிரபய சோது
அ்சியின் ஸ்தன்
ிமூக
விரளவுகள்
சவளிப்பட்டுக் சகய சோண்டிருக்கின்றன.

பட்டவர்த்்சியின் ஸ்தனமய சோக

முன்ிரனறிய சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரேங்களய சோக இருக்கட்டும அல்லது "எழச்சி
சபற்ற வரும ிந்ர்சியின் ஸ்தகள்" என்றரழக்கப்படுபரவ ஆகட்டும
ஒவ்சவய சோரு நய சோட்டிலும ஒிரதிரேமய சோதிரியய சோக ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோள வர்க்கத்தின்
ிமூக நிரலரம ிரமய சோிமரடந்து வருகிறது.
நிஜமய சோன ிமபளங்கள் ிர்சியின் ஸ்தக்கமரடந்து வரும அிர்சியின் ஸ்திரவரளயில்
உலகளய சோவிய வருவய சோயில் ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோளர் பங்கு வீழ்ச்சி அரடந்து
வருவர்சியின் ஸ்த உத்திிரயய சோகபூர்வ அறிக்ரககள் ச்சியின் ஸ்தளிவுபடுத்துகின்றன.
சுகய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரேம, கல்வி மற்றம ஓய்வூதியங்கள் ிரபய சோன்ற அத்தியய சோவசிய
ிரிரவகளுக்கய சோன சபய சோது சிலவினங்கள், உலகளய சோவிய நிதி
மூல்சியின் ஸ்தனத்தின்
கட்டரளகளுக்கு
இணைங்க,
சவட்டப்பட்டு
வருகின்றன.
மில்லியன்
கணைக்கய சோன
வயதுமுதிர்ந்்சியின் ஸ்த
ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோளர்கள்,
அவர்களின் முந்ர்சியின் ஸ்தய ிரவரலவய சோய்ப்புகளில் இருந்து சவளிிரயற
நிர்பந்திக்கப்பட்டு,
இப்ிரபய சோது
ஒரு
ிரமய சோிமய சோன
கய சோலவரதிரேயரறக்குட்பட்ட ிரவரலகளில் உயிர்வய சோழம நிரலக்கு
்சியின் ஸ்தள்ளப்பட்டிருக்கும அிர்சியின் ஸ்திரவரளயில், கல்வி சபறம முயற்சியில்
அதிகளவில் கடன்பட்டுள்ள இரளஞர்களய சோல் கண்ணியமய சோன
ிமபளத்தில் நிதிரேந்்சியின் ஸ்ததிரே ிரவரலவய சோய்ப்ரபக் கய சோணை முடியவில்ரல.
உலகின் மக்கள்ச்சியின் ஸ்தய சோரகயில் பய சோதி ிரபரின் சமய சோத்்சியின் ஸ்த சில்வ வளம
அளவிற்கு எட்டு பில்லியனர்களிடம குவிந்துள்ளது என்றளவிற்கு,
சில்வ
வள
திதிரேட்சியய சோனது
மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ
ிமூகத்தின்
உயர்மட்டங்களில் குவிந்துள்ளது.
கடந்்சியின் ஸ்த வய சோதிரேயிறதியில் ிர்விர்சியின் ஸ்தி நய சோணைய நிதியம அ்சியின் ஸ்தன் விந்்சியின் ஸ்தகய சோல
கூட்டத்தில் வலியுறத்துரகயில், உலகளய சோவிய சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரேம ஒரு
"சுழற்சி முரறயிலய சோன மீட்சிரய" அனுபவித்து வருவ்சியின் ஸ்தய சோக
குறிப்பிட்டது.
ஆனய சோல் அது நமபிக்ரக வளர்க்கும ஒரு சித்திதிரேத்ர்சியின் ஸ்தச் சித்்சியின் ஸ்தரிக்க
முயன்ற
அிர்சியின் ஸ்திரவரளயில்,
உற்பத்தி
வளர்ச்சியய சோனது
்சியின் ஸ்திய சோப்்சியின் ஸ்தங்களய சோக அ்சியின் ஸ்தன் மிகக் குரறந்்சியின் ஸ்த புள்ளியில் இருப்ப்சியின் ஸ்தய சோகவும,
உலக வர்த்்சியின் ஸ்தக வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்்சியின் ஸ்தக்க வளர்ச்சிக் குரறவு

இருப்ப்சியின் ஸ்தய சோகவும,
முந்ர்சியின் ஸ்தய
நிரலரமகள்
திருமபவில்ரல
என்பர்சியின் ஸ்தயும அது ஒப்புக் சகய சோள்ள நிர்பந்திக்கப்பட்டது.
உண்ரமயில் உலகளய சோவிய மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ அரமப்புமுரறயின்
வதிரேலய சோற்ற வீழ்ச்சி, 1930 களின் சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே முதிரேண்பய சோடுகளுக்கும
மற்றம 1939 இல் ிரபய சோர் சவடிப்ப்சியின் ஸ்தற்கும இட்டுச் சின்ற அிர்சியின் ஸ்த
நிரலரமகரள இப்ிரபய சோது உருவய சோக்கி வருகிறது.
பிதிரே்சியின் ஸ்தய சோன மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ ிக்திகளின் ்சியின் ஸ்தரலவர்கள் அரனத்து
வி்சியின் ஸ்தமய சோன
வர்த்்சியின் ஸ்தக
பய சோதுகய சோப்புவய சோ்சியின் ஸ்தமும சபருமந்்சியின் ஸ்தநிரலயில்
ிர்சியின் ஸ்தய சோற்றவித்திருந்்சியின் ஸ்த ிரபதிரேழிவுகதிரேமய சோன விரளவுகரளக் கருத்தில்
சகய சோண்டு, நிதியியல் உருகு்சியின் ஸ்தலுக்குப் பின்னர் உடனடியய சோக,
அதுிரபய சோன்ற நடவடிக்ரககரள ்சியின் ஸ்தவிர்க்க சூளுரதிரேத்்சியின் ஸ்தனர்.
கடந்்சியின் ஸ்த கய சோல படிப்பிரனகரளப் சபற்றவிட்ட்சியின் ஸ்தய சோகவும, வதிரேலய சோற
மீண்டும திருமபய சோது என்றம ்சியின் ஸ்தங்கரள ்சியின் ஸ்தய சோங்கிரள பய சோதிரேய சோட்டிக்
சகய சோண்டனர்.
அ்சியின் ஸ்தற்கடுத்்சியின் ஸ்தடுத்்சியின் ஸ்த பிதிரேகடனங்கள் மற்றம அறிக்ரககளில், அவர்கள்
பய சோதுகய சோப்புவய சோ்சியின் ஸ்தத்ர்சியின் ஸ்த
எதிர்ப்ப்சியின் ஸ்தற்கய சோன
அவர்களின்
கடரமப்பய சோட்ரடக் ரகயிசலடுத்்சியின் ஸ்தனர். இது கரடபிடிக்கப்பட்டர்சியின் ஸ்த
விட சபரிதும அதிகமய சோக மீறப்பட்டது, சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே வளர்ச்சி
குரறந்திருந்்சியின் ஸ்த நிரலயில் பிதிரே்சியின் ஸ்தய சோன மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ ிக்திகள் அதிக
கட்டுப்பய சோடுகரள விதித்துடன், வர்த்்சியின் ஸ்தக வளர்ச்சி சமதுவய சோகி,
ிந்ர்சியின் ஸ்தகள்
மற்றம
இலய சோபங்களுக்கய சோன
ிரபய சோதிரேய சோட்டம
தீவிதிரேமரடந்்சியின் ஸ்தது.
இந்்சியின் ஸ்த ஆண்டு இந்்சியின் ஸ்த நிகழ்வுிரபய சோக்கு
திருப்புமுரனரய எட்டியுள்ளது.

பண்புரீதியில்

ஒரு

முன்னர்
வழரமயய சோக
கரு்சியின் ஸ்தப்பட்ட
“பய சோதுகய சோப்புவய சோ்சியின் ஸ்தத்ர்சியின் ஸ்த
எதிர்ப்ப்சியின் ஸ்தற்கய சோன"
எந்்சியின் ஸ்தசவய சோரு
கடரமப்பய சோடும,
முன்னணி
உலகளய சோவிய
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே
அரமப்புகள்
அவற்றின்
அறிக்ரககளில் இருந்து முற்றிலுமய சோக நீக்கப்பட்டு, இப்ிரபய சோது
மிகவும முதிரேண்பய சோடய சோக மய சோறியுள்ளன. இது, ிர்விர்சியின் ஸ்தி நய சோணைய நிதிய
்சியின் ஸ்தரலவர் கிறிஸ்டின் லகய சோர்ட் வய சோர்த்ர்சியின் ஸ்தகளில் கூறவ்சியின் ஸ்தய சோனய சோல்,
“பய சோதுகய சோப்புவய சோ்சியின் ஸ்தசமனும
ிரபய சோர்வய சோள்"
ச்சியின் ஸ்தளிவய சோக
நிகழ்கய சோல
அபய சோயத்ர்சியின் ஸ்தப் பிதிரேதிநிதித்துவம சிய்து, உலக சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரேத்தின்
்சியின் ஸ்தரலக்கு ிரமல் ச்சியின் ஸ்தய சோங்கி சகய சோண்டிருக்கிறது என்ற உண்ரமக்கு
இரடிரய நடக்கின்றது. 1930 கரளப் ிரபய சோலிரவ, மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவம
இப்ிரபய சோதும ிரபதிரேழிரவ ிரநய சோக்கி விரதிரேந்து சகய சோண்டிருக்கிறது.
அசமரிக்கய சோவில் ட்திரேமப்
நிர்வய சோகத்தின் பிற்ிரபய சோக்குத்்சியின் ஸ்தனமய சோன
ிர்சியின் ஸ்தசியவய சோ்சியின் ஸ்த "அசமரிக்கய சோ மு்சியின் ஸ்தலில்" திட்டநிதிரேிரல, ிர்விர்சியின் ஸ்தி
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே உறவுகளின் சநருக்கடிக்கு உடனடி கய சோதிரேணைமய சோகும.
இந்்சியின் ஸ்த ஆட்சியின் நடவடிக்ரககள் —அ்சியின் ஸ்தய சோவது சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே
மற்றம இதிரேய சோணுவ ிரபய சோர்முரறரய ிரநய சோக்கிய அ்சியின் ஸ்தன் உந்து்சியின் ஸ்தல்—
ஏிர்சியின் ஸ்தய சோசவய சோருவி்சியின் ஸ்த
சித்்சியின் ஸ்தபிதிரேரமயின்
விரளவு
என்ிரறய சோ,
புத்திிய சோலித்்சியின் ஸ்தனமய சோன ்சியின் ஸ்தரலவர்களும சகய சோள்ரககளும முன்னுக்கு
வந்்சியின் ஸ்தய சோல் இந்்சியின் ஸ்த ிரகட்ரட ஒழித்துவிடலய சோம என்ிரறய சோ தீர்மய சோனிப்பது
மிகப் சபரிய பிரழயய சோகவும, குறகிய பய சோர்ரவயய சோகவும ஆகிவிடும.
மிக ிரநதிரேடியய சோன மற்றம உடனடி அர்த்்சியின் ஸ்தத்தில், ட்திரேமப் நிர்வய சோகத்தின்
வன்முரறயய சோனது
ஒட்டுசமய சோத்்சியின் ஸ்தமய சோக
இந்்சியின் ஸ்த
மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவ
அரமப்புமுரறயின் தீர்க்கவியலய சோ்சியின் ஸ்த முதிரேண்பய சோடுகளது மிகவும
பட்டவர்த்்சியின் ஸ்தனமய சோன சவளிப்பய சோடு மட்டுிரம ஆகும.
ஒரு நூற ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், உலகம மு்சியின் ஸ்தலய சோம உலகப்
ிரபய சோரில் மூழ்கியது. அது "எல்லய சோ ிரபய சோர்கரளயும முடிவுக்கு
சகய சோண்டு வரும ிரபய சோதிரேய சோக" இருக்கவில்ரல மய சோறய சோக யய சோர்
உலகளய சோவிய
ிரமலய சோதிக்கத்ர்சியின் ஸ்த
ஏற்பது
என்பர்சியின் ஸ்தத்
தீர்மய சோனிப்ப்சியின் ஸ்தற்கய சோக பிதிரே்சியின் ஸ்தய சோன ஏகய சோதிபத்திய ிக்திகளுக்கு இரடிரய

மூன்ற ்சியின் ஸ்திய சோப்்சியின் ஸ்தங்களுக்கும அதிகமய சோன கய சோலம விரிவரடந்து,
ிரபய சோர்களின் ஒரு ச்சியின் ஸ்தய சோடக்க கய சோலமய சோக இருந்்சியின் ஸ்தது. ஜப்பய சோன் மீது
அசமரிக்கய சோ இதிரேண்டு அணுகுண்டுகரள வீசியதுடன் இதிரேண்டய சோம
உலக ிரபய சோர் முடிவுக்கு வந்்சியின் ஸ்த நிரலயில், அசமரிக்கய சோ ஒப்புயர்வற்ற
உலகளய சோவிய ிக்தியய சோக எழச்சி சபற்றர்சியின் ஸ்த அக்கய சோலக்கட்டம
கண்டது.
அணுிக்தி விரளவுகள் மற்றம மக்கள் நய சோகரீக அழிவின்
அச்சுறத்்சியின் ஸ்தல் இப்ிரபய சோது எடுத்்சியின் ஸ்த எடுப்பிிரலிரய முன் நிற்பதுடன்
ிரிர்ந்து, உலக எஜமய சோனதிரேய சோக ஆவ்சியின் ஸ்தற்கய சோன ஒரு புதிய ிண்ரட
எழந்துள்ளது.
இந்்சியின் ஸ்த புதிய ிரபய சோர் கய சோலகட்டமும, மு்சியின் ஸ்தல் இதிரேண்டு ஏகய சோதிபத்திய
ிரமய சோ்சியின் ஸ்தல்களுக்கு இட்டுச் சின்ற உலக மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவத்தின் அிர்சியின் ஸ்த
தீர்க்கவியலய சோ்சியின் ஸ்த முதிரேண்பய சோடுகளய சோல் உந்்சியின் ஸ்தப்பட்டு வருகிறது.
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே வீழ்ச்சி நிரலரமகளின் கீழ், ிரமலய சோதிக்க ிக்தியய சோக
விளங்கும
அசமரிக்க
ஏகய சோதிபத்தியம
அ்சியின் ஸ்தன்
இடத்ர்சியின் ஸ்தப்
ிரபணுவ்சியின் ஸ்தற்கும விரிவய சோக்குவ்சியின் ஸ்தற்கும இதிரேய சோணுவ வழிவரககரளப்
ிரபணை முயன்ற வருகிறது.
ஆனய சோல் இவ்வய சோற சிய்ரகயில் அது உலக எஜமய சோனதிரேய சோவ்சியின் ஸ்தற்கய சோன
ஒரு புதிய ிண்ரடரய ச்சியின் ஸ்தய சோடங்கி இருப்பதுடன், அதில் ஏரனய
ிகல ஏகய சோதிபத்திய ிக்திகளும கட்டய சோயம —இறதி பகுப்பய சோய்வில்,
இதிரேய சோணுவ வழிவரககரளக் சகய சோண்டு— அவற்றின் இடத்ர்சியின் ஸ்த
ிரபணுவ்சியின் ஸ்தற்கய சோக உள்நுரழயும.
மு்சியின் ஸ்தலய சோம உலக ிரபய சோர் சவடித்்சியின் ஸ்த ிரபய சோது, லிிரயய சோன் ட்சதிரேய சோட்ஸ்கி
அ்சியின் ஸ்தன் புறநிரல ிர்சியின் ஸ்தய சோற்றவய சோய்கரள விளங்கப்படுத்தி, ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோள
வர்க்கம ஏற்க ிரவண்டிய மூிரலய சோபய சோயத்ர்சியின் ஸ்த ச்சியின் ஸ்தய சோகுத்்சியின் ஸ்தளித்்சியின் ஸ்தய சோர்.
அவர் குறிப்பிடுரகயில், “மு்சியின் ஸ்தலய சோளித்துவம அ்சியின் ஸ்தன் அபிவிருத்தியின்
உச்ிக்கட்டத்தில்,
அ்சியின் ஸ்தன்
தீர்க்கவியலய சோ்சியின் ஸ்த முதிரேண்பய சோடுகரளத்
தீர்ப்ப்சியின் ஸ்தற்கய சோக ிரமற்சகய சோள்ளும முரறிரய ிரபய சோர்,” என்ற எழதினய சோர்.
அவர் ச்சியின் ஸ்தய சோடர்ந்து குறிப்பிடுரகயில், இ்சியின் ஸ்தற்கு எதிதிரேய சோக ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோள
வர்க்கம "உலக ிரிய சோிலிி சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே அரமப்புமுரறக்கய சோன
அன்ரறய
தினத்திற்கு
உகந்்சியின் ஸ்த
ஒரு
நரடமுரற
ிரவரலத்திட்டத்ர்சியின் ஸ்த"
முன்சனடுத்து,
அ்சியின் ஸ்தன்
சிய சோந்்சியின் ஸ்த
சியல்முரறயய சோன ிரிய சோிலிிப் புதிரேட்சிரய சகய சோண்டு அர்சியின் ஸ்த எதிர்க்க
ிரவண்டும,” என்றய சோர்.
இது இன்ரறக்கும நிஜமய சோக சபய சோருந்துகிறது. இந்்சியின் ஸ்த இலய சோபகதிரே
அரமப்புமுரறயின்
கட்டரமப்பிற்குள்
ஒிரதிரேசயய சோரு
ிமூக,
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே, சுற்றச்சூழல் பிதிரேச்சிரனரயிரயய சோ அல்லது ிரவற
எந்்சியின் ஸ்தசவய சோரு முக்கிய பிதிரேச்சிரனரயிரயய சோ தீர்க்க முடியய சோது.
ஆனய சோல், மய சோர்க்ஸ் வலியுறத்தியர்சியின் ஸ்தப் ிரபய சோல, எந்்சியின் ஸ்தசவய சோரு
மிகப்சபரிய பிதிரேச்சிரனயும, அிர்சியின் ஸ்த ிரநதிரேத்தில், அ்சியின் ஸ்தன் தீர்வுக்குரிய
ிடரீதியிலய சோன நிரலரமகரளயும உண்டய சோக்குகின்றன.
நய சோடுகடந்்சியின் ஸ்த கூட்டு நிறவனங்கள் மற்றம நிதியியல் மூல்சியின் ஸ்தனத்்சியின் ஸ்தய சோல்
ிர்சியின் ஸ்தய சோற்றவிக்கப்பட்ட பூிரகய சோளமயப்பட்ட உற்பத்தியும, ிர்விர்சியின் ஸ்தி
ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோள வர்க்கத்தின் ிமூக உரழப்பின் ஒருங்கிரணைவு, பதிரேந்்சியின் ஸ்த
உலகந்்சியின் ஸ்தழவிய சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரே ்சியின் ஸ்தகவல் மற்றம ச்சியின் ஸ்தய சோரலச்சியின் ஸ்தய சோடர்பு
அரமப்புமுரறகள் என இரவ ஒரு திட்டமிட்ட உலக ிரிய சோிலிி
சபய சோருளய சோ்சியின் ஸ்தய சோதிரேத்ர்சியின் ஸ்த அபிவிருத்தி சிய்வ்சியின் ஸ்தற்கும, ிரபய சோர், சுதிரேண்டல்
மற்றம ஒடுக்குமுரறயிலிருந்து விடு்சியின் ஸ்தரல சபறவ்சியின் ஸ்தற்குமய சோன
அடித்்சியின் ஸ்தளங்கரள உருவய சோக்கி உள்ளது. உலக ச்சியின் ஸ்தய சோழிலய சோள வர்க்கம
இந்்சியின் ஸ்த ிரவரலத்திட்டத்திற்கய சோன ிரபய சோதிரேய சோட்டத்ர்சியின் ஸ்த அச்ிய சோக சகய சோண்டு,
அதிகரித்து வரும ிரபய சோர் அபய சோயத்திற்கு எதிதிரேய சோன அ்சியின் ஸ்தன்
ிரபய சோதிரேய சோட்டத்ர்சியின் ஸ்த அபிவிருத்தி சிய்யிரவண்டும.

