இந்தியாவில் முதலீட்டைப் பெறுவதில் உள்ள ெிரச்சிடை
ர ோஹித் சந்தி ோ
இந்தப்

பத்தோண்டுகள்

சமூகத்திற்குக்

இந்தியோவின்

ககோந்தளிப்போன

வணிக

கோலகட்டம்.

தோ ோளமயமோக்கலுக்குப் பிறகு இந்தியோவில் வணிகம்
கசய்வதில்

நிலவிவந்த

கோலகட்டத்தில்
முப்பது

சில

கடுறமயோகச்

ஆண்டுகளுக்கு

கபோருளோதோ த்றதத்தின்
களமிறங்கிய

முறறறமகள்

வர்த்தக

முன்பு

இந்தக்

சீர்குறலந்துள்ளன.
இந்தியோ

கதவுகறளத்

தனது

திறந்ததும்

உரிறமயோளர்கள் பலருறடய

வணிக நலன்கறள இது போதித்திருக்கிறது. அதிக நிக மதிப்புள்ள தனிநபர்கள்

இந்தியோவிலிருந்து கவளிரயறுவதும், வரி கதோடர்போன கோ ணங்களுக்கோகவும்,
கசல்வத்றதப்

போதுகோப்பதற்கோகவும்

மோற்றுக்

குடியுரிறமறயயும்

மோற்று

வசிப்பிடத்றதயும் நோடிச் கசல்லும் விருப்பமும் கடந்த சில பத்தோண்டுகளில்
இப்ரபோதுதோன்

உச்சத்தில்

உள்ளது.

ரகோவிட்-19,

அதனுடன்

இறணந்த

நடமோட்டம் கதோடர்போன கவறலகளோல் இந்தப் ரபோக்கு ரமலும் அதிகரிக்கிறது.

மறுபுறம், இந்தியோவின் ஸ்டோர்ட்அப் நிறுவனங்கள் பி திநிதித்துவப்படுத்தும்

புதிய வறக கதோழில்முறனரவோரின் எழுச்சிறயயும், ஒரு சில கபரிய வணிகக்
குழுமங்களின்
ஸ்டோர்ட்அப்

நிறல

கணிசமோக

நிறுவனங்கள்,

உயர்ந்திருப்பறதயும்

திவோலோன

நிறுவனங்கள்,

நோம்

போர்க்கிரறோம்.

உள்கட்டறமப்புசோர்

கசோத்துக்கள், புதிய ஒப்பந்தங்கள் ரபோன்றவற்றறப் கபரிய வணிகக் குழுமங்கள்
றகப்பற்றிவருவது
இந்தியோவில்
உச்சங்கறள

அதிகரித்துவரும்

மூலதனக்

எட்டுகிறது.

றவத்திருப்பவர்களுக்கு

குவிப்பு

நிறலயில்,

பல்ரவறு

தோ ோளமயமோக்கலுக்குப்

ரபோட்டியிலும்

கதோழில்களில்,

பிந்றதய

மோற்றங்களிலும்

புதிய

நம்பிக்றக

இது ஒரு எச்சரிக்றக மணி. தோ ோளமயமோக்கலுக்குப்

பிந்றதய சில பத்தோண்டுகளில் கோணப்பட்ட கதோழில் முறனரவோரின் துடிப்பு

மட்டுப்படுவதன் அறடயோளம். ஆனோல், அளறவ அடிப்பறடயோகக் ககோண்ட
கபோருளோதோ த்தின் மூலம் இந்திய அளவில் முதலிடம் கபறுவதில் நம்பிக்றக
ககோண்ட

மற்றவர்களுக்கு,

இது

மிகவும்

அவசியமோன

ஒன்றுதி ட்டல்;

ஆக்கப்பூர்வமோன அழிவின் தவிர்க்க முடியோத சுழற்சியின் சரிவு.

இந்தப் ரபோக்கின்
முக்கியமோன ஒரு
பகுதி, இந்தியோவின் கபோருளோதோ
வளர்ச்சியின்
முதன்றமயோன
இயந்தி மோகச்
கசயல்பட
கவண்டிய
கபோதுத்துறற வங்கி (PSB) அறமப்பின் வழ்ச்சியோகும்.
ீ
இன்னும் இந்தியோவில்
வழங்கப்படும் கடன்களில் கபரும்பகுதி கபோதுத்துறற வங்கிகள் மூலமோகரவ

இன்னமும் வழங்கப்படுகின்றன. என்றோலும், கசயல்படோத கசோத்துக்கள் (NPA)
அல்லது வோ ோக்கடன்களின் கநருக்கடியின் நீண்ட நிழலோனது சந்றதயில்
கபோதுத்துறற வங்கிகளின் பங்றகக் குறறத்துவிடுகிறது. கடன் வழங்குவதில்
அதீதப்
போதுகோப்பு
அணுகுமுறறறயக்
றகக்ககோள்ளும்
(குறிப்போக
கதோழில்துறற, உள்கட்டறமப்புக் கடன்களுக்கு) ரபோக்றகயும்
அதிகரிக்கச்
கசய்துவிடுகிறது.
அது
மட்டுமின்றி,
கபோதுச்
சந்றதகளின்
மீ தோன
நம்பிக்றகறயக்
குறறத்து,
அ சியல்
மற்றும்
அதிகோ வர்க்கத்தின்
தோக்கத்திலிருந்து
விலகியிருப்பதற்கோன
சுரயச்றசயோன
தன்றமறயத்
தக்கறவத்துக்ககோள்ளுவதற்கோன கபோதுத்துறற வங்கிகளின் திறனின் மீ தோன
ஐயத்றதயும் இந்த வோ ோக்கடன்கள் ஏற்படுத்துகின்றன.
ஓய்வூதிய நிதிகள், இறறயோண்றம நிதிகள், தனியோர் முதலீட்டோளர்கள்,
பன்னோட்டு நிறுவனங்கள், பலத ப்பு நிதி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து
மலிவோன மூலதனம்
கிறடப்பதோல், இந்தியோவின் பல கபரிய வணிகக்
குழுமங்கள் கபோதுத்துறற
வங்கிகளிடம்
கடன் வோங்குவதற்குப்
பதில்,
கவளிநோட்டு நிதி ஆதோ ங்களிலிருந்து மூலதனத்றதத் தி ட்ட விரும்புகின்றன.
கபோதுத்துறற வங்கிகளிடம் வோங்கும் கடன்களுடன் பல சமயம் இறணந்து
வரும் அ சியல் நிதியுதவி என்னும் கபோறியில் சிக்கிக்ககோள்ளோமல் பன்னோட்டு
நிறுவனங்களுடன்
நீண்ட கோல வணிக ஏற்போடுகறளச்
கசய்துககோள்ள
விரும்புகின்றன. புதிய கபோருளோதோ மும் சிறிய வணிகங்களும் கபோதுத்துறற
வங்கிகறள
அணுகும்
வோய்ப்றப
அரிதோகரவ
கபறுகின்றன. உள்ளூர்
வங்கிகளின் கிறள அளவிரலரய கடன் வழங்கும் கலோச்சோ ம் கடந்த சில
பத்தோண்டுகளோகக் கணிசமோக ரமோசமறடந்துள்ளது.
ஸ்டோர்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிப்பறதப் பரிசீலிப்பது அல்லது குறு, சிறு
மற்றும் நடுத்த நிறுவனங்களின் (MSME) அறமப்பில் நம்பிக்றக றவத்துக்
கடனுதவி
வழங்குவது
என்பது
கபோதுத்துறற
வங்கிகளுக்குப் கபரும்
ரபோ ோட்டமோகரவ இருந்துவருகிறது. கபோதுத்துறற வங்கிகள், வங்கி அல்லோத
நிதி நிறுவனங்கள் (NBFC) மூலம் கடன் வழங்க முயற்சித்தரபோது, அது
ககடுவோய்ப்போகக் கடன் வோங்கிக் கடன் ககோடுக்கும் ரபோக்கிற்கு
(எ.கோ.
இன்ஃப் ோஸ்ட் க்சர்
லீசிங்
&
ஃறபனோன்சியல்
சர்வசஸ்
ீ
லிமிகடட்)
வழிவகுத்துவிட்டது. அதனோல் ஏற்பட்ட கோயங்கள் இன்னும் ஆறவில்றல.
கபோதுத்துறற வங்கிகள் கபரிய நிறுவனங்களுக்குக் கடன் ககோடுப்பறதரய
வசதியோகக்
கருதுகின்றன.
இதனோல்
கடன்
சந்றதயில்
ஏற்பட்டுள்ள
கவற்றிடத்றதக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், பி ோந்திய வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள்,
சிறிய நிதி நிறுவனங்கள், ஃபின்கடக் ஸ்டோர்ட்அப்கள், முறறசோ ோத இத கடன்
வழிமுறறகள் ஆகியறவ அடங்கிய சிறிய நிதி நிறுவனங்கள் ஓ ளவுக்கு
இட்டு நி ப்பினோலும் அறவ ரபோதுமோனதோக இல்றல. கபோதுத்துறற வங்கிகள்
முதலீடு கசய்ய இன்னமும் கபரிய அளவிலோன றவப்புத் கதோறகறயக்
ககோண்டிருக்கலோம். ஆனோல் தற்ரபோது, கடன் வோங்க அல்லது பணம் தி ட்ட
விரும்பும் பல கபரிய இந்திய வணிக நிறுவனங்கள் கடன் கபறுவதற்குப்
கபோதுத்துறற வங்கிகறள அணுகுவதில்றல.

வணிக
நிறுவனங்கள் கபோதுத்துறற
வங்கிகளிலிருந்து கவளிரயறுவது,
இந்தியோவின் புதிய திவோல் சட்டங்கறள இந்த வங்கிகள் எவ்வோறு பயன்படுத்திய
விதத்தின் ஒரு விறளவோகும். நிதி கநருக்கடியில் உள்ள கதோழில்முறனரவோர்,
இந்த திவோல் நடவடிக்றக மூலம் தங்கள் நிறுவனத்தின் மீ தோன முழு
உரிறமறயயும் இழக்க ரநரிடுகிறது. இந்த வணிகங்கள் கபரும்போலும்
நற்கபயற யும் கபோதுத்துறற வங்கிகளுடனும் அ சியல் அறமப்புடனும் (சில
ரந ங்களில்
தகுதியற்ற
முறறயில்)
ககோண்டிருந்த
மூலதன
வறலப்பின்னறலயும்
அடிப்பறடயோகக்
ககோண்டு
கட்டறமக்கப்பட்டறவ.
கதோழில்முறனரவோர் பலர் எல்லோ விதமோன தந்தி ங்கறளயும் பயன்படுத்தி,
திவோல் கதோடர்போன கநறிமுறறகளுடன் கதோடர்புறடய புதிய நறடமுறறகறள
நீட்டிக்கவும் மோற்றியறமக்கவும் முயற்சி கசய்ததில் ஆச்சரியமில்றல.
அதீதப் போதுகோப்பு அணுகுமுறற ககோண்ட கபோதுத்துறற வங்கிகள் திவோல்
நறடமுறறகளுக்குள்
முழுறமயோக
வ ோத
நிறுவனங்கறளயும்
அந்த
நறடமுறறக்குள்
ககோண்டுவருவது
நிறலறமறய
ரமோசமோகுகிறது.
நிறுவனங்களின்
இத்தறகய வழ்ச்சியின்ரபோது
ீ
வங்கியோளர்கள் கபோதுவோக
ரமற்ககோள்ளும் மறுபரிசீலறன, கசோத்துகளின் மதிப்றப மறுஆய்வு கசய்தல்
முதலோன
நடவடிக்றககளில்
ஈடுபடுவதற்கோன
ஆர்வத்றதயும்
இறவ
கோட்டுவதில்றல.
2010களின் நடுப்பகுதியில் அதிகோ வர்க்கத்றதப் போதித்த
ககோள்றக முடக்கம் இப்ரபோது கபோதுத்துறற வங்கிகளுக்கும் ப வியுள்ளது. அதன்
விறளவோக, கதோழில்துறற கடன்களின் வளர்ச்சி இதுவற இல்லோத அளவிற்குச்
சரிந்துள்ளது.
தங்களுறடய சக ஊழியர்கள் றகதுகசய்யப்பட்டு தண்டறன கபறுவறதயும்,
உயர்
மட்ட
அதிகோரிகளும்
கடறனத்
திருப்பிச்
கசலுத்தோதவர்களும்
ஒப்பீட்டளவில் அதிக தண்டறனயின்றித் தப்பித்துக்ககோள்வறதயும் போர்க்கும்
இறட
நிறல
வங்கி
அதிகோரிகள்
பலர்
பி ச்சிறனக்குரிய
வணிக
நிறுவனங்கறளத்
திவோல்
நறடமுறறக்குள்
ககோண்டுவருவறதயும்
நுகர்ரவோருக்கோன கடன்களில் அதிகம் ஈடுபடுவறதயும் விரும்புகிறோர்கள்.
கதோழில்துறறக்குக்
கடன்
வழங்குவறதக்
கூடியவற யில்
தவிர்க்கரவ
அவர்கள்
விரும்புகிறோர்கள்.
கடன்
வழங்கும்
கசயல்முறறகள்
அ சியல்மயமோக்கப்பட்டுள்ள நிறலயில் அவற்றுடன் தவிர்க்க முடியோமல்
இறணந்திருக்கும் அபோயங்கறள எதிர்ககோள்ள அவர்கள் விரும்புவதில்றல.
அவர்கள் கடன் ககோடுக்க விரும்பும் வணிக நிறுவனங்களுக்ரகோ (இந்தியோவின்
மிகப்கபரிய வணிகக் குழுமங்கள், சிறந்த அளவில் கடன் தகுதிறயக் ககோண்ட
வணிக நிறுவனங்கள்) இந்த வங்கிகளின் உதவி ரதறவப்படுவதில்றல.
சிக்கலோன இந்த அறமப்றபச் சரிகசய்து, கபோதுத்துறற வங்கிகறளயும் நிதிச்
சந்றதகறளயும் அர்த்தமுள்ள விதத்தில்
சீர்திருத்தும்
நடவடிக்றககளில்
ஈடுபடுவதற்குப் பதிலோக, கபோதுத்துறற வங்கிகறள முற்றிலுமோகத் தவிர்க்கும்
ரபோக்கு
அதிகரித்துவருகிறது.
கவளிநோட்டு
மூலதனத்தின்
கமோழிறயப்
ரபசக்கூடியவர்கள் புதிய அதிகோ த் த கர்களோக உருகவடுத்திருக்கிறோர்கள்:
துணிக முதலீட்டோளர்களிடம் தங்கள் திட்டங்கறள விற்கக்கூடிய ஸ்டோர்ட்அப்

நிறுவனர்கள், FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) நிறுவனங்களிலிருந்து
முதலீடுகறள ஈர்த்து, இந்தியோவின் கணிக்க முடியோத வணிகச் சூழலில்
நம்பகமோன அ சியல் மத்தியஸ்தத்றத அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வணிக
நிறுவனங்கள்,
விற வோகத்
தி ட்டப்படும்
தனியோரின்
முதலீட்டுப்
பங்களிப்புகளுடன் தங்களுறடய கதோடக்க நிறல கபோது முதலீடு மதிப்பீட்றடக்
கணிசமோக
உயர்த்தக்கூடிய,
விற வில் வலுவோன
ஸ்டோர்ட்அப்
ஆக
உருகவடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள், இந்தியோவின் முதல் நிறல நக ங்களில்
பசுறமச்
சோன்றிதழ்
கபற்ற
வணிக
ரீதியிலோன
ரியல்
எஸ்ரடட்றட
உருவோக்குவதில் கபருமளவு பணத்றதச் கசலவழிக்கக்கூடிய ரியல் எஸ்ரடட்
நிறுவனங்களின் கூட்டறமப்பு, சர்வரதச முதலீடுகளுக்கும் இந்திய வணிக
நிறுவனங்களுக்கும் இறடரய ரப ங்கறள முடித்துத்த க்கூடிய ஆரலோசகர்கள்,
முதலீட்டு வங்கியோளர்கள் என இந்தப் புதிய த கர்களின் பட்டியல் நீள்கிறது.
மூலதனம்
கபறுவதற்கு
வறககசய்து,
மூலதனப்
பரிமோற்றங்கறளக்
கட்டுப்படுத்துவது எப்ரபோதுரம முக்கியமோனது. ஆனோல் அவ்வோறு கசய்யக்கூடிய
பிரிவினரும் நிதி நிறுவனங்களும் கடந்த பத்தோண்டுகளில் கபரிய அளவில்
மோறியிருக்கிறோர்கள். வங்கிகளில் பணிபுரிந்த முக்கியமோன அதிகரிகள் தனியோர்
சமபங்கு நிறுவனங்களிலும் பன்னோட்டு நிறுவனங்களிலும் ஆரலோசகர்களோகச்
ரசருவறதக் கோணலோம்.
கபரிய நிதி நிறுவனங்களிறடரய பி ோந்திய, உள்ளூர் கடன் வழங்கும்
நறடமுறறகள் ரதய்ந்துரபோனதுதோன் இந்த மோற்றத்தின் மிகவும் சிக்கலோன
விறளவுகளில் ஒன்று. 2020 மோர்ச் இறுதியில் இந்தியோவில் உள்ள பத்து
மோவட்டங்கள் நோட்டின் கடன் விநிரயோகத்தில் 54 சதவதத்றதப்
ீ
கபற்றுள்ளன.
ரதசியமயமோக்கலுக்கு முன், சிண்டிரகட் வங்கி ரபோன்ற வங்கிகள் சிறு அளவில்
கடன் கபறுரவோர், சிறு வணிகங்கள் ஆகியவர்கள் பற்றியும் அவர்களின் கடன்
ரதறவகள், திருப்பிச் கசலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றறக் குறித்தும் நன்கு
அறிந்திருந்தன. கடந்த சில பத்தோண்டுகளில், கபோதுத்துறற வங்கிகள் உள்ளிட்ட
பல
கபரிய
நிதி
நிறுவனங்கள்
தங்கள்
கிறளகளுக்கும்
உள்ளூர்
கசயல்போடுகளுக்கும் தீங்கு விறளவிக்கும் வறகயில் கபரிய அளவிலோன
கடன்களின் மீ ரத கவனம் கசலுத்துகின்றன. விரிவோன சரிபோர்ப்புப் பட்டியல்கள்,
ஒழுங்குமுறற ரதறவகள், ஆவணங்கள் ஆகியறவ கபோதுத்துறற வங்கிகளில்
கடன் வழங்குவதற்கோன நிர்வோகச் கசலவுகள் அதிகரிக்க வழிவகுத்தன, சிறிய
கடன்கறளத் தவிர்ப்பதற்கோன மற்கறோரு கோ ணமோக இது அறமந்துவிட்டது.
இந்தியோவின் கெட்யூல்டு

வணிக வங்கிகள், நோடு

சிறிய, முறறயோன, முறறசோ ோ வணிக
மூலதனத்றத
அறமப்றபக்

உண்றமயில்

வழங்க

முழுவதும் உள்ள கபரிய,

நிறுவனங்களுக்குத்

முடியுமோ

என்பரத

ரதறவயோன

இந்திய

வங்கி

குறித்துப் கபரிதோக எழும் ரகள்வி. வங்கிச் கசயல்போடுகறள

டிஜிட்டல்மயமோக்குதல்,
கடன்களுக்கோன

ரமலும்

வங்கி

அல்லோத

இணக்கமோன

நிதி

நிறுவனங்களின்

ககோள்றககள் ஆகியறவ

(NBFC)

கபரிய

கதோழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தன; ஆரய ஃறபனோன்ஸ் ரபோன்ற

ஸ்டோர்ட்அப்கள், உள்ளூரில் வணிகங்களுக்கோகக் கடன் வழங்கும் கசயல்போட்டில்
பு ட்சிறய

ஏற்படுத்திவருகின்றன.

நிறுவனங்களுடன்

பல

இறணந்து

ஆ ோய்ந்துவருகின்றன. இந்த

கடன்

நிதி

தனியோர்

வங்கிகள்

வழங்கும்

நிறுவனங்களின்

கடன்

ஆக்குகின்றன.

வழங்குவதற்கோன

ஆனோல் கபோதுத்துறற

சிறந்த

நிதி

கசயல்போடுகறள

வறலப்பின்னல்களும்

உள்ளூர் நிலவ ம் குறித்த அறிவும் சிறு, குறு, நடுத்த
(MSME)

சிறிய

நிறுவனங்களுக்குக்

அறமப்புகளோக

இவற்றற

வங்கிகள் சிறிய நிறுவனங்களுடனோன உறவுகறளத்

கதோடர்வதில் இன்னமும் கபரும் தயக்கத்துடன் இருப்பதோகவும் கபரிய வணிக
நிறுவனங்களுடன்

கதோடர்புறடய

ககோண்டுள்ளதோகவும்

அதிகக்

NBFCகளுடரனரய

ரதோன்றுகிறது.

இது

இயற்றகயோகரவ

கூட்டுறவு

கவறலகறள

எழுப்பியுள்ளது. இந்தியோவில் சிறு கதோழில்களுக்குக் கடன் வழங்குவது என்பது,
ககோள்றக

வகுப்பின்ரபோது

நிறுவனங்களுடன்
நடவடிக்றகயோக

சிறு

எப்ரபோதோவது

இருக்கக்

கதோழில்கள்

ரமம்போட்டு

ஆரலோசறனகள்

கூடோது.

அது

வங்கி

நடத்தப்படும்

ஒவ்கவோரு

கபரிய

ரபோன்ற

தனித்த

வங்கியின்

ஆதோ மோன கசயல்போடுகளில் ஒன்றோக இருந்தது; அப்படித்தோன் இருக்க இருக்க
ரவண்டும். எனினும் கடந்த முப்பது ஆண்டுக்கோலப் கபோதுத்துறற வங்கிகளின்
பரிணோம வளர்ச்சியோனது கபரும்போலும் ரவறு திறசயில் நகர்ந்துள்ளது.

குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் கடன் கபறத் தகுதியோன வணிகங்களுக்கு மட்டுரம
கடன் வழங்குதல், கவளிநோட்டு மூலதனச் சந்றதகறள யோர் அணுக முடியும்
என்பதில்
கட்டுப்போடுகறள
ஏற்படுத்துதல், நோட்டின் கபரும்போன்றமயோன
கடன்கறளப் கபோதுத்துறற வங்கிகளின் மூலமோக வழங்க முறனதல் (இந்தக்
கடன்கள் அ சியல் முன்னுரிறமகறளப் கபோறுத்து வழங்கப்படும்), பன்னோட்டு
நிறுவனங்கள் தோமோகரவ கசோந்தமோகச் கசயல்படுவதற்குப் பதிலோக உள்ளூரில்
நிறலகபற்ற நிறுவனங்களுடன் இறணந்து பணிபுரிய ஊக்குவித்தல் முதலோன
பல்ரவறு வடிவங்களில் கபோருளோதோ றமயப்படுத்தல் கசயலுக்கு வருகிறது.
ரகோவிட்-19இன்
ரப ழிவுகளிலிருந்தும்
கசயல்படோத
கசோத்துக்களின்
கநருக்கடியின் நீண்ட நிழலிலிருந்தும் இந்தியோ மீ ண்டு வரும் நிறலயில், இந்திய
வணிகங்களுக்கு வங்கிகள் கடன் வழங்கும் விதத்றத மறுவடிவறமப்பு கசய்ய
வோய்ப்புள்ளது. ஆனோல் இதுவற , நிதி சோர்ந்த ஊக்கங்கள், MSME வளர்ச்சி
ஆகியறவ
குறித்த
முழக்கங்கள், அத்தறகய நிறுவனங்களுக்குப் பணம்
வழங்குவதில் வங்கிகளுக்குள்ள திறறனக் கோட்டிலும் மிகவும் பின்தங்கிரய
உள்ளன.
ஒரு
சில
நிறுவனங்களுக்கிறடயிலோன
அதிகப்படியோன
கபோருளோதோ
றமயப்படுத்தல் எதிர்மறறயோன விறளவுகறள ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்போக
இந்த
நிறுவனங்கள்
போ ம்பரிய
மதிப்புச்
சங்கிலிகளின்
முடிவில்
விநிரயோகஸ்தர்களோக ஒன்றிறணந்து சிறு வணிகங்களிடமிருந்து அவற்றின்

லோபங்கறளப்
பிழிந்து
எடுப்பது
எதிர்மறறயோன
விறளவுகறள
ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பறத யோரும் ஒப்புக்ககோள்வதோகத் கதரியவில்றல.
ஜப்போன் அல்லது கதன் ககோரியோ ரபோன்ற ரதசிய சோம்பியன்கறள உருவோக்க
இந்தியோ விரும்பலோம், ஆனோல் ஷ்யோ அல்லது கமக்சிரகோவின் வோர்ப்பில் அதிக
அதிகோ ங்கறளக்
குவித்துறவத்திருக்கும்
சிறியகதோரு
குழுவின்
புதிய
தறலமுறற உருவோக உதவும் நிறலறய ரநோக்கித்தோன் ஆபத்தோன முறறயில்
அது கசன்றுககோண்டிருக்கிறது. வளர்ந்து வரும் நிதிச் சூழல், ஆக்கப்பூர்வமோன
அப்ஸ்டோர்ட்கள் நிறுவனங்கறளக் றகயகப்படுத்துவதற்கோன கூடுதல் திறறன
வழங்குவறதவிட, நன்கு நிறலகபற்ற அறமப்புகளுடன் சிறந்த முறறயில்
ரபோட்டியிட உதவும் என்று நம்புவது மட்டுரம இப்ரபோது சோத்தியம்.

ர ோஹித் சந்தி ோ தில்லி ஐஐடி கபோதுக் ககோள்றககள் துறறயின் துறணப்
ரப ோசிரியர்.

