
By Kumaran Ira, 17 December 2014 
பிரரெஞ்சு ரு பொருளா பொதா பொரெ மந்திரியும் முன்னாள் ரோத் பொள் ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொத்ஸ்சைல்ட் வங்கனாள் ரோத்ஸ்சைல்ட
வங்கியா பொளாரும பொனாள் ரோத் ரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொனாள் ரோத்ஸ்சைலிஸ்ட கடசியின் இம பொனுரவல்
ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன்,  வணிக-னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்பு கடடுப்ு பொடுகசைல்ட் வங்களா தாளார்த்தும்,
ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன் னாள் ரோத்ஸ்சைடடம் என்றறியாப்ுடும்,  ஒரு னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொசைல்ட் வங்கவ
டினாள் ரோத்ஸ்சைம்ுர் 10  அன்று மந்திரினாள் ரோத்ஸ்சைசைல்ட் வங்குயில் தா பொக்கல் ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்தா பொர்.
“வளார்ச்சி மற்றும் ரு பொருளா பொதா பொரெ நடவடிக்சைல்ட் வங்ககயின்"  ருயாரெ பொல்
ரக பொண்டுவரெப்ுடும் அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ,  நிதியியால் னாள் ரோத்ஸ்சைந்சைல்ட் வங்கதாகளின்
நலன்களுக்க பொக,  ரதா பொழில பொளா வர்க்கத்சைல்ட் வங்கதா மற்றும் குடடி
முதால பொளித்துவத்தின் பிரிவுகசைல்ட் வங்களா வறியாவர்க பொளா பொக்கும்
ரோத்ஸ்சைல்ந பொக்கம் ரக பொண்டுள்ளாது.

அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொவின் ரதா பொகுப்புசைல்ட் வங்கரெ குறிப்பிடுகிறது:
“பிரெ பொன்சைல்ட் வங்க்ஸை மீண்டும் முன்னாள் ரோத்ணிக்குக் ரக பொண்டு வரெ, பிரரெஞ்சு
ரு பொருளா பொதா பொரெத்சைல்ட் வங்கதா நவீனாள் ரோத்ப்ுடுத்துவது அவசியாம். னாள் ரோத்ஸ்சைமூகத்திற்கு
ஆற்றலும் நம்பிக்சைல்ட் வங்ககயும் அளிப்ுதும்,  அதாற்கு
எளிசைல்ட் வங்கமப்ுடுத்தி தாருவதும்,  அதாற்கு திறந்துவிடுவதுரோத்ஸ்சைல்ம,
வளார்ச்சி மற்றும் ரு பொருளா பொதா பொரெ நடவடிக்சைல்ட் வங்ககக்க பொனாள் ரோத் இந்தா
னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொவின் ரோத்ஸ்சைல்ந பொக்கம். ...  அது மூன்று அடித்தாளாத்சைல்ட் வங்கதாச்
சுற்றி கடடப்ுடுகிறது:  விடுவித்தால்,  முதாலீடு ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்வித்தால்
மற்றும் ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கல ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்வித்தால்."

அரெசுக்கு ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொந்தாம பொனாள் ரோத் ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொத்துக்கசைல்ட் வங்களா தானியா பொர்மயாம பொக்குவது;
வணிகம் ரதா பொடங்குவதில் உள்ளா தாசைல்ட் வங்கடகசைல்ட் வங்களா நீக்குவது;
ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கலநீக்கங்களுக்கு எதிரெ பொக ரதா பொழில பொளார்கள் ரக பொண்டு
வரும் னாள் ரோத்ஸ்சைச்னாள் ரோத்ஸ்சைரெவுகளின் எண்ணிக்சைல்ட் வங்ககசைல்ட் வங்கயா மடடுப்ுடுத்தா
ரதா பொழில பொளார் நீதிமன்றங்கசைல்ட் வங்களா சீர்திருத்துவது,  அத்தாசைல்ட் வங்ககயா
னாள் ரோத்ஸ்சைச்னாள் ரோத்ஸ்சைரெவுகளுக்கு ரோத்ஸ்சைல்வகம பொக தீர்ப்ுளிப்ுது; ருருநிறுவனாள் ரோத்ங்களின்
ரதா பொழில பொளார் விதிமுசைல்ட் வங்கற மீறல்கசைல்ட் வங்களா ரவறும்
அுரெ பொதாங்கரோத்ஸ்சைல்ளா பொடு தாண்டிக்கும பொறு ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்து,  அவற்சைல்ட் வங்கற
குற்றமற்றதா பொக ஆக்குவது;  ரந பொத்தா பொர்கள் (ரோத்ஸ்சைல்ந பொடடரி)  மற்றும்
வழக்கறிஞர்கள் ரோத்ஸ்சைல்ு பொன்ற ரதா பொழில்னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்ந்ரோத்ஸ்சைல்தா பொரெது ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கல
நிசைல்ட் வங்கலசைல்ட் வங்கமகளில் கடடுப்ு பொடுகசைல்ட் வங்களாத் தாளார்த்துவது;  மற்றும்
ஞ பொயிற்றுக்கிழசைல்ட் வங்கம கசைல்ட் வங்கட திறப்ுது மீதிருக்கும் தாசைல்ட் வங்கடகசைல்ட் வங்களாத்
தாளார்த்துவது ரோத்ஸ்சைல்ு பொன்ற நடவடிக்சைல்ட் வங்கககள் அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொவில்
உள்ளாடங்குகின்றனாள் ரோத்.

வணிகங்களா பொல் வரெரோத்ஸ்சைல்வற்கப்ுடடிருக்கும் இத்தாசைல்ட் வங்ககயா
பிற்ரோத்ஸ்சைல்ு பொக்குத்தானாள் ரோத்ம பொனாள் ரோத் நடவடிக்சைல்ட் வங்கககள்,  ருரிதும்
ரனாள் ரோத்ஸ்சைல்வ பொக்கிழந்தாசைல்ட் வங்கவகளா பொக உள்ளானாள் ரோத்.  அந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ
ரக பொண்டு வரெப்ுடுவதாற்கு முன்னாள் ரோத்தா பொக,  ரந பொத்தா பொர்களும்
மருந்துக்கசைல்ட் வங்கடக்க பொரெர்களும் கடடுப்ு பொடுகசைல்ட் வங்களா தாளார்த்துவதாற்கு
எதிர்ப்பு ரதாரிவித்து வீதிகளில் இறங்கினாள் ரோத்ர்.  அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ

அவர்கள் வழங்கும் ரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சைசைல்ட் வங்கவகளில் 10 இல் இருந்து 20  னாள் ரோத்ஸ்சைதாவீதாம்
வசைல்ட் வங்கரெ கடடணங்கசைல்ட் வங்களா ரவடடுரமனாள் ரோத் அஞ்சுகிற பொர்கள்.

அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடட மரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொவின்ுடி,  ஞ பொயிற்றுக் கிழசைல்ட் வங்கமகளில் ரு பொதுக்
கசைல்ட் வங்கடகசைல்ட் வங்களா திறந்து சைல்ட் வங்கவப்ுசைல்ட் வங்கதா ஓரெ பொண்டுக்கு ஐந்தில் இருந்து 12
ந பொடகளா பொக உள்ளூர் அசைல்ட் வங்கமப்புகள் உயார்த்திக் ரக பொள்ளால பொம்.
ஆனாள் ரோத் பொல் ு பொரீஸ் ரோத்ஸ்சைல்ு பொன்ற "னாள் ரோத்ஸ்சைர்வரோத்ஸ்சைல்தானாள் ரோத்ஸ்சை சுற்றுல பொ சைல்ட் வங்கமயாங்களில்"
உள்ளா கசைல்ட் வங்கடகளுக்கு அந்தா 12 ஞ பொயிற்றுக்கிழசைல்ட் வங்கமகள் என்ற தாசைல்ட் வங்கட
ரு பொருந்தா பொது,  அசைல்ட் வங்கவ இரெவு முழுவதும் கூட திறந்திருக்க
அனுமதிக்கப்ுடும்.

ஞ பொயிற்றுக்கிழசைல்ட் வங்கமகளில் ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கல ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்யும் ரதா பொழில பொளார்களுக்கு
எந்தா கூடுதால் னாள் ரோத்ஸ்சைம்ுளாமும் கிசைல்ட் வங்கடயா பொது.  ஞ பொயிற்றுக்கிழசைல்ட் வங்கமகளில்
ரதா பொழில பொளார்கசைல்ட் வங்களா ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கல வ பொங்குவதாற்கு எதிரெ பொகவும், அத்துடன்
ஒடடுரம பொத்தாம பொக நல்லரதா பொரு னாள் ரோத்ஸ்சைம்ுளாத்சைல்ட் வங்கதாக் ரோத்ஸ்சைல்க பொரியும் ு பொரீசில்
ரோத்ஸ்சைல்நற்று வர்த்தாகத்துசைல்ட் வங்கற ரதா பொழில பொளார்கள் ரோத்ஸ்சைல்ு பொரெ பொடினாள் ரோத்ர்.

அரெனாள் ரோத்ஸ்சை பொங்கம் நீஸ் மற்றும் லிரோத்ஸ்சைல்யா பொனில் உள்ளா விம பொனாள் ரோத்
நிசைல்ட் வங்கலயாங்களின் மீதிருக்கும் அதான் ுங்கில் (தாற்ரோத்ஸ்சைல்ு பொது இதில் 60
னாள் ரோத்ஸ்சைதாவீதாம் அரெசுக்கு ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொந்தாம பொக உள்ளாது)  ருரும் ுகுதிசைல்ட் வங்கயா
விற்ுதான் மூலம பொக,  பிரெதா பொனாள் ரோத் அரெசு ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொத்துக்கசைல்ட் வங்களா
தானியா பொர்மயாப்ுடுத்தா திடடமிடுகிறது.  அது ஏற்கனாள் ரோத்ரோத்ஸ்சைல்வ Toulouse-
Blagnac விம பொனாள் ரோத்நிசைல்ட் வங்கலயாத்தின் மீதிருந்தா அதான் ுங்கில் ுகுதிசைல்ட் வங்கயா
விற்றுள்ளாது. ரம பொத்தாத்தில் ுல்ரோத்ஸ்சைல்வறு துசைல்ட் வங்கறகளின் மீதிருக்கும் 100
பில்லியான் யூரோத்ஸ்சைல்ரெ பொ மதிப்பில பொனாள் ரோத் அரெசு ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொத்துக்களில் 5 இல்
இருந்து 10  பில்லியான் யூரோத்ஸ்சைல்ரெ பொ ரனாள் ரோத்ஸ்சை பொத்துக்கசைல்ட் வங்களா அடுத்தா 18
ம பொதாங்களில் விற்கவும்,  அதில் 4  பில்லியான் யூரோத்ஸ்சைல்ரெ பொசைல்ட் வங்கவ கடன்
குசைல்ட் வங்கறப்பு நசைல்ட் வங்கடமுசைல்ட் வங்கறகளுக்கு ஒதுக்கவும் அரெனாள் ரோத்ஸ்சை பொங்கம்
திடடமிடுகிறது.

இத்தாசைல்ட் வங்ககயா பிற்ரோத்ஸ்சைல்ு பொக்குத்தானாள் ரோத்ம பொனாள் ரோத் நடவடிக்சைல்ட் வங்கககள், அடுத்தா மூன்று
ஆண்டுகளில் வணிகங்களுக்கு 40  பில்லியான் யூரோத்ஸ்சைல்ரெ பொ சைல்ட் வங்ககயாளிக்க
இருப்ுதாற்கு கூடுதால பொக வருகின்றனாள் ரோத்,  ரோத்ஸ்சைல்மலும் ரதா பொழில பொளார்
ரனாள் ரோத்ஸ்சைலவுகசைல்ட் வங்களாக் குசைல்ட் வங்கறக்க ரதா பொழில பொளார் னாள் ரோத்ஸ்சைந்சைல்ட் வங்கதா சீர்திருத்தாங்களும்
வடிவசைல்ட் வங்கமக்கப்ுடடுள்ளானாள் ரோத்.

ரோத்ஸ்சைல்ேர்மனியும் பிரெ பொன்சும் கடந்தா ம பொதாம் "ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொட ரோத்ஸ்சைல்மப்"  என்று
கூறப்ுடட ஒரு கூடடு ரு பொருளா பொதா பொரெ சீர்திருத்தா திடடத்சைல்ட் வங்கதா
ரவளியிடடதாற்கு னாள் ரோத்ஸ்சைற்று பின்னாள் ரோத்ர் இந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ தா பொக்கல்
ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்யாப்ுடடுள்ளாது.  அந்தா அறிக்சைல்ட் வங்கக,  ரதா பொழில பொளார்களாது
வசைல்ட் வங்களாந்துரக பொடுக்கும் தான்சைல்ட் வங்கமசைல்ட் வங்கயா அதிகரிக்கவும் மற்றும்
வரெவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அந்ந பொடடின் ரம பொத்தா உள்ந பொடடு
உற்ுத்தியில் (GDP)  ரு பொதுச் ரனாள் ரோத்ஸ்சைலவினாள் ரோத்ங்கசைல்ட் வங்களா 57
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பிரரான்சின் சோசனரானலிஸ்ட் கட்சி
மராக்சோசரரான் னட்டத்தைத்தைக் கொணகராண்ட
சுத்தைந்திர-னந்தைத்தை கட்டப்பாடுராடகதைப

த்தைபர்த்த்தை அழுத்த்தைமளிக்கிறத



னாள் ரோத்ஸ்சைதாவீதாத்திலிருந்து 50  னாள் ரோத்ஸ்சைதாவீதாத்திற்கு கரோத்ஸ்சைல்ழ குசைல்ட் வங்கறப்ுதாற்கு
ஆழ்ந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைமூக ரவடடுக்கசைல்ட் வங்களா முன்ரனாள் ரோத்டுக்கும பொறும்
பிரெ பொன்சுக்கு அசைல்ட் வங்கழப்புவிடுத்துள்ளாது.

அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொவில் ரு பொதிந்துள்ளா கடடுப்ு பொடுகசைல்ட் வங்களாத்
தாளார்த்தும் திடடங்கள்,  ஐரோத்ஸ்சைல்ரெ பொப்பியா ஒன்றியாத்திடமிருந்து
வணிகம்-னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்ந்தா கடடசைல்ட் வங்கமப்பு சீர்திருத்தாங்கசைல்ட் வங்களா
துரிதாப்ுடுத்தாம பொறு வந்திருந்தா நீண்டக பொல ரோத்ஸ்சைல்க பொரிக்சைல்ட் வங்கககளுக்கு
ரு பொருந்தியா விதாத்தில் உள்ளானாள் ரோத்.  பிரெ பொன்சும் இத்தா பொலியும்
அவற்றின் வரெவு-ரனாள் ரோத்ஸ்சைலவு திடடத்சைல்ட் வங்கதா னாள் ரோத்ஸ்சைமநிசைல்ட் வங்கலப்ுடுத்தா வணிக-
னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்பு நடவடிக்சைல்ட் வங்கககசைல்ட் வங்களா துரிதாப்ுடுத்தா தீர்ம பொனாள் ரோத்கரெம பொக
இருப்ுசைல்ட் வங்கதா நிரூபிக்க ஐரோத்ஸ்சைல்ரெ பொப்பியா ஒன்றியாம் ம பொர்ச் ம பொதாத்சைல்ட் வங்கதா
இறுதிக்ரகடுவ பொக அளித்தா பின்னாள் ரோத்ர் இசைல்ட் வங்கவ ரக பொண்டு
வரெப்ுடடுள்ளானாள் ரோத்.

கடந்தா வ பொரெம், Welt am Sonntag ுத்திரிசைல்ட் வங்ககயில் பிரெசுரெம பொனாள் ரோத்
ஒரு ரோத்ஸ்சைல்நர்க பொணலில் ரோத்ஸ்சைல்ேர்மன் னாள் ரோத்ஸ்சை பொன்சிலர் அங்ரோத்ஸ்சைல்கல பொ ரோத்ஸ்சைல்மர்க்ரகல்
ரதாரிவிக்சைல்ட் வங்ககயில்,  “முன்சைல்ட் வங்கவக்கப்ுடுவது ரோத்ஸ்சைல்ு பொதும பொனாள் ரோத்தா பொக
இல்சைல்ட் வங்கல என்ுசைல்ட் வங்கதா ஐரோத்ஸ்சைல்ரெ பொப்பியா கமிஷன் ரதாளிவுுடுத்தி
உள்ளாது,"  என்று கூறியாதுடன் ரதா பொடர்ந்து கூறுசைல்ட் வங்ககயில்,
“ந பொனும் அரோத்ஸ்சைல்தா கண்ரோத்ஸ்சைல்ண பொடடத்சைல்ட் வங்கதாத் தா பொன் ருறுகிரோத்ஸ்சைல்றன்,"
என்ற பொர்.

ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன் னாள் ரோத்ஸ்சைடடத்சைல்ட் வங்கதா ஐரோத்ஸ்சைல்ரெ பொப்பியா ஒன்றியாமும்,  ருரு
வணிகங்களும் புகழ்ந்துசைல்ட் வங்கரெத்தானாள் ரோத்.  அந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ
மந்திரினாள் ரோத்ஸ்சைசைல்ட் வங்குயிடம் தா பொக்கல் ரனாள் ரோத்ஸ்சைய்யாப்ுடுவதாற்கு முன்னாள் ரோத்தா பொக,
யூரோத்ஸ்சைல்ரெ பொ மண்டல நிதி மந்திரிகள் ஒரு கூடடு அறிக்சைல்ட் வங்ககயில்
டினாள் ரோத்ஸ்சைம்ுர் 8  அன்று அசைல்ட் வங்கதா வரெரோத்ஸ்சைல்வற்றிருந்தானாள் ரோத்ர்:  “அதான்
ரு பொருளா பொதா பொரெத்தினாள் ரோத்து கடடசைல்ட் வங்கமப்பு ுலவீனாள் ரோத்ங்கசைல்ட் வங்களாச்
னாள் ரோத்ஸ்சைரிரனாள் ரோத்ஸ்சைய்யாவும்,  ருரியாளாவில் எதிர்ு பொர்ப்புக்குரியா அந்தா
சீர்திருத்தா நிகழ்ச்சிநிரெசைல்ட் வங்கல நசைல்ட் வங்கடமுசைல்ட் வங்கறப்ுடுத்தாவும் பிரெ பொன்ஸின்
ரு பொறுப்புறுதிசைல்ட் வங்கயா ந பொங்கள் வரெரோத்ஸ்சைல்வற்கிரோத்ஸ்சைல்ற பொம்."

பிரரெஞ்சு ரதா பொழில்வழங்குனாள் ரோத்ர்களின் கூடடசைல்ட் வங்கமப்பு ரமரடஃப்
அசைல்ட் வங்கதா "னாள் ரோத்ஸ்சைரியா பொனாள் ரோத் திசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்ஸ்சையில் நிேம பொனாள் ரோத் ுடி"  என்று ு பொரெ பொடடி,
அச்னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொசைல்ட் வங்கவ வரெரோத்ஸ்சைல்வற்றது.

"இதுரவ பொரு புரெடசியா பொக இருக்க பொது ஆனாள் ரோத் பொல் இது னாள் ரோத்ஸ்சைரியா பொனாள் ரோத்
திசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்ஸ்சையில் எடுக்கப்ுடட ஒரு ுடியா பொகும்,"  இது இலண்டனின்
ு பொர்க்ரோத்ஸ்சைல்ல பிஎல்சி ரு பொருளா பொதா பொரெ வல்லுனாள் ரோத்ர் பிரெ பொன்சுவ பொ கரோத்ஸ்சைல்ு பொ
கூறியாது.  “அது விளாக்கம பொக உள்ளாது,  அது அதான்
ரதா பொனியில் கணினாள் ரோத்ஸ்சைம பொனாள் ரோத் ம பொற்றத்சைல்ட் வங்கதாக் ரக பொண்டிருப்ுதுடன்,
அசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்த்திற்கும் ரோத்ஸ்சைல்மல பொக,  அது ஏற்கனாள் ரோத்ரோத்ஸ்சைல்வ ரோத்ஸ்சைல்மசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்ஸ்சையின் மீது
சைல்ட் வங்கவக்கப்ுடடுள்ளாது," என்ற பொர்.

டினாள் ரோத்ஸ்சைம்ுர் 10 இல்,  The Economist எழுதியாது,  “அரெனாள் ரோத்ஸ்சை பொங்கம்
அதான் னாள் ரோத்ஸ்சைந்சைல்ட் வங்கதாக்கு ரோத்ஸ்சைல்நனாள் ரோத்ஸ்சைம பொனாள் ரோத் ரோத்ஸ்சைல்ுச்சுக்கசைல்ட் வங்களா எந்தாளாவுக்கு
திடம பொனாள் ரோத் நடவடிக்சைல்ட் வங்கககளுடன் னாள் ரோத்ஸ்சைரிநிகரெ பொக ரனாள் ரோத்ஸ்சைல்ல தாயா பொரெ பொக
உள்ளாது என்ுசைல்ட் வங்கதா அந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைடடமரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதா பொ ுரிரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதிக்கும்.  அது
[பிரெதாம மந்திரி ம பொனுரவல்]  வ பொல்ஸின் அரெசியால் மனாள் ரோத்
உறுதிசைல்ட் வங்கயாயும் ுரிரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொதிக்கும்.  வரெவு-ரனாள் ரோத்ஸ்சைலவு திடடத்சைல்ட் வங்கதா
னாள் ரோத்ஸ்சைமீுத்தில் தாவிர்த்திருந்தா ஒருசில ரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொனாள் ரோத்ஸ்சைலிஸ்ட கடசி
பிரெதிநிதிகள், இது ஒரோத்ஸ்சைல்ரெயாடியா பொனாள் ரோத் எதிரரெழுச்சி நடவடிக்சைல்ட் வங்ககயா பொக
உள்ளாது எனாள் ரோத் ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன் னாள் ரோத்ஸ்சைடடத்திற்கு எதிரெ பொகரோத்ஸ்சைல்வ கூட
வ பொக்களிக்க அச்சுறுத்தி உள்ளானாள் ரோத்ர்.  அந்தா னாள் ரோத்ஸ்சைடடத்சைல்ட் வங்கதா
ந பொட பொளுமன்றத்தில் ரக பொண்டு ரனாள் ரோத்ஸ்சைல்ல திரு வ பொல்ஸின்
முயாற்சிசைல்ட் வங்கயா அவரெது அதிருப்தி பிரெதிநிதிகள் மிகவும்
ஆுத்திற்குடுடுத்தினாள் ரோத் பொல்,  அவர் உத்தாரெவ பொசைல்ட் வங்கண மூலம பொக

ம பொற்றங்கசைல்ட் வங்களாக் ரக பொண்டுச் ரனாள் ரோத்ஸ்சைல்ல தாயா பொரெ பொக இருக்கிற பொரெ பொ
என்ுசைல்ட் வங்கதா அவர் முடிரவடுத்தா பொக ரோத்ஸ்சைல்வண்டும்."

இந்தா வலதுனாள் ரோத்ஸ்சை பொரி நடவடிக்சைல்ட் வங்கக PS அரெனாள் ரோத்ஸ்சை பொங்கத்தின் மற்றும் புதியா
முதால பொளித்துவ-எதிர்ப்பு கடசி ரோத்ஸ்சைல்ு பொன்ற அதான் ரோத்ஸ்சைல்ு பொலி-இடது
கூடட பொளிகளின் ஆழ்ந்தா பிற்ரோத்ஸ்சைல்ு பொக்குத்தானாள் ரோத்ம பொனாள் ரோத் குண பொம்னாள் ரோத்ஸ்சைத்சைல்ட் வங்கதா
அடிக்ரோத்ஸ்சைல்க பொடிடுகின்றனாள் ரோத்.  புதியா முதால பொளித்துவ எதிர்ப்பு கடசி, 2012
ரோத்ஸ்சைல்தார்தால்களின் இரெண்ட பொவது சுற்றில் ேனாள் ரோத் பொதிுதி பிரெ பொன்சுவ பொ
ரோத்ஸ்சைல்ஹ பொல பொண்சைல்ட் வங்கட ஆதாரித்தாது.

1945-1975  ரோத்ஸ்சைல்ு பொருக்கு-பிந்சைல்ட் வங்கதாயா ரு பொருளா பொதா பொரெ ரனாள் ரோத்ஸ்சைழிப்பின்
"முப்ுதா பொண்டுக பொல ஒளிமயாம பொனாள் ரோத் அணுகுமுசைல்ட் வங்கறசைல்ட் வங்கயாக்" சைல்ட் வங்ககவிடவும்,
ரதா பொழில்துசைல்ட் வங்கறமயாம பொக்கசைல்ட் வங்கலக் குசைல்ட் வங்கறக்கும் ஒரு ரக பொள்சைல்ட் வங்ககசைல்ட் வங்கயா
பின்ரதா பொடரெவும்,  ந பொஜ-ஒத்துசைல்ட் வங்கழப்பு விச்சி ஆடசிசைல்ட் வங்கயா
தூக்கிரயாறிந்தா பின்னாள் ரோத்ர் ரதா பொழில பொளா வர்க்கத்தா பொல்
ரவன்ரறடுக்கப்ுடட அசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்த்து னாள் ரோத்ஸ்சைமூக ரவற்றிகசைல்ட் வங்களாத்
துசைல்ட் வங்கடத்ரதாறியாவும் வ பொல்ஸ் அப்ுடடம பொக அசைல்ட் வங்கழப்புவிடுத்துள்ளா பொர்.

ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன்,  அவரோத்ஸ்சைல்ரெ அவரெது ரக பொள்சைல்ட் வங்கக,  பிரிடடனின் புதியா
ரதா பொழிற் கடசியின் முன்னாள் ரோத் பொள் பிரெதாம மந்திரி ரோத்ஸ்சைல்ட பொனி பிரோத்ஸ்சைல்ளாயாரின்
வணிக-னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்பு ரக பொள்சைல்ட் வங்கககளின் மீது வடிவசைல்ட் வங்கமக்கப்ுடடுள்ளாதா பொக
ரதாரிவித்தா பொர்.  இரெண்டு தானாள் ரோத்ஸ்சை பொப்தாங்களுக்கு முன்னாள் ரோத்ர் ஒரு முக்கியா
திருப்புமுசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்யா பொக,  னாள் ரோத்ஸ்சைடடத்தின் ந பொன்க பொவது ஷரெத்சைல்ட் வங்கதா பிரோத்ஸ்சைல்ளாயார்
நீக்கியாசைல்ட் வங்கதா ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொனும் ு பொரெ பொடடி இருந்தா பொர்—உற்ுத்தி
கருவிகசைல்ட் வங்களா ரு பொதுவுசைல்ட் வங்கடசைல்ட் வங்கமயா பொக்க அசைல்ட் வங்கழப்புவிடுத்தா அந்தா
ஷரெத்து 1918 இல் ரதா பொழிற் கடசியா பொல்
ஏற்றுக்ரக பொள்ளாப்ுடடிருந்தாது.

"இதுவும் ந பொன்க பொம் ஷரெத்து தாருணத்சைல்ட் வங்கதாப் ரோத்ஸ்சைல்ு பொன்றரோத்ஸ்சைல்தா," ம பொக்ரோத்ஸ்சைல்ரெ பொன்
கடந்தா ம பொதாம் இதாழ பொளார்களுக்குத் ரதாரிவித்தா பொர்.  “அப்ரோத்ஸ்சைல்ு பொது
உண்சைல்ட் வங்கமயிரோத்ஸ்சைல்லரோத்ஸ்சைல்யா ரோத்ஸ்சைல்தாசியாமயாம பொக்கசைல்ட் வங்கல நம்பியா சிலசைல்ட் வங்கரெக் ரக பொண்டு
அந்தா ம பொற்றத்சைல்ட் வங்கதா ரோத்ஸ்சைல்ட பொனி பிரோத்ஸ்சைல்ளாயார் ரக பொண்டு வந்தா பொர்.  ஆனாள் ரோத் பொல்
அது ஓர் அசைல்ட் வங்கடயா பொளாம் அவ்வளாவு தா பொன்;  அது விடயாங்கள்
எவ்வ பொறு ம பொறி இருந்தானாள் ரோத் என்ுசைல்ட் வங்கதா எடுத்துக்க பொடடியாது." 

பிரோத்ஸ்சைல்ளாயாசைல்ட் வங்கரெப் ரோத்ஸ்சைல்ு பொல ரதா பொழில பொளார்-விரோத்ஸ்சைல்ரெ பொதா ரக பொள்சைல்ட் வங்கககசைல்ட் வங்களாப்
ுடடவர்த்தானாள் ரோத்ம பொக தாழுவரோத்ஸ்சைல்வ பொ அல்லது ரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொனாள் ரோத்ஸ்சைலினாள் ரோத்ஸ்சைத்சைல்ட் வங்கதா
கண்டிக்கரோத்ஸ்சைல்வ பொ ரோத்ஸ்சைல்னாள் ரோத்ஸ்சை பொனாள் ரோத்ஸ்சைலிஸ்ட கடசி எரிச்னாள் ரோத்ஸ்சைலூடடும் விதாத்தில்
மறுத்துள்ளா ரோத்ஸ்சைல்ு பொதினும்,  அது அதான் ரக பொள்சைல்ட் வங்கககசைல்ட் வங்களா கடந்தா
க பொலங்களில் ருரிதும் வலதிற்கு ம பொற்றியுள்ளாது. அது ரதா பொழில பொளா
வர்க்கத்தின் மீதா பொனாள் ரோத் ஆழ்ந்தா தா பொக்குதால்களுக்கும்,
ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கலவ பொய்ப்ுற்றவர்களின் எண்ணிக்சைல்ட் வங்ககசைல்ட் வங்கயா அல்லது தாகுதிக்குக்
குசைல்ட் வங்கறந்தா ரோத்ஸ்சைல்வசைல்ட் வங்கலயில் நியாமிக்கப்ுடட ரதா பொழில பொளார்களின்
எண்ணிக்சைல்ட் வங்ககசைல்ட் வங்கயா ஐந்து மில்லியானுக்கு அதிக பொக
உயார்த்துவதாற்கும்,  ரோத்ஸ்சைல்மலும் ரதா பொழில பொளா வர்க்க வ பொழ்க்சைல்ட் வங்ககத்
தாரெங்களில் வீழ்ச்சிசைல்ட் வங்கயா தீவிரெப்ுடுத்துவதாற்கும் தாசைல்ட் வங்கலசைல்ட் வங்கம
தா பொங்கியுள்ளாது. 

னாள் ரோத்ஸ்சைமூக விவக பொரெங்களுக்க பொனாள் ரோத் அசைல்ட் வங்கமச்னாள் ரோத்ஸ்சைகத்தா பொல் ரவளியிடப்ுடட ஓர்
அறிக்சைல்ட் வங்கக,  அவனாள் ரோத்ஸ்சைரெக பொல குசைல்ட் வங்கறந்தாுடனாள் ரோத்ஸ்சை னாள் ரோத்ஸ்சைமூகநல திடட
னாள் ரோத்ஸ்சைலுசைல்ட் வங்கககசைல்ட் வங்களாப் ருறுுவர்களின் எண்ணிக்சைல்ட் வங்கக ரோத்ஸ்சைல்வகம பொக
அதிகரித்து வருவசைல்ட் வங்கதாக் கண்டறிந்தாது: “2012 இல் 4.4  னாள் ரோத்ஸ்சைதாவீதாம பொக
இருந்தா அவனாள் ரோத்ஸ்சைரெக பொல குசைல்ட் வங்கறந்தாுடனாள் ரோத்ஸ்சை னாள் ரோத்ஸ்சைமூகநல திடட னாள் ரோத்ஸ்சைலுசைல்ட் வங்கககசைல்ட் வங்களா
ருறுுவர்களின் எண்ணிக்சைல்ட் வங்கக, 3.8  மில்லியானாள் ரோத் பொக உயார்ந்துள்ளாது."
மசைல்ட் வங்கனாள் ரோத்வி மற்றும் னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்ந்திருக்கும் குழந்சைல்ட் வங்கதாகசைல்ட் வங்களாயும் கணக்கில்
எடுத்தா பொல்,  பிரெ பொன்சின் 66  மில்லியான் மக்கள் ரதா பொசைல்ட் வங்ககயில் 6.8
மில்லியான் ரோத்ஸ்சைல்ுர் அவனாள் ரோத்ஸ்சைரெக பொல குசைல்ட் வங்கறந்தாுடனாள் ரோத்ஸ்சை னாள் ரோத்ஸ்சைமூகநல திடட
னாள் ரோத்ஸ்சைலுசைல்ட் வங்ககசைல்ட் வங்கயாச் னாள் ரோத்ஸ்சை பொர்ந்துள்ளாதானாள் ரோத்ர் என்ுசைல்ட் வங்கதா அது அர்த்தாப்ுடுத்தும். 

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


