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இந்திய ப பெருவணிகங்கள் கள் ம்கள் மோடி ்ற்றும
அவரின் இந்து கள் ம்து மேலகள் மோதிக்கவகள் மோத  பெகள் மோரதீய

ஜனதகள் மோ கட்சிியய இரண்ண்டகள் மோவது
 பெதவிககள் மோது மேலத்திற்கு முன்நகர்த்துகின்றன

By Keith Jones,    24 May 2019 

இந்திய பிரதம மந்திரி நரி நரரந்திர ரி நரமந்திர மோடியும் அவரின் இந்த

ரி நரமலந்திர மோதிக்கவந்திர மோத  பந்திர மோரதீய ஜனதந்திர மோ கட்சியும் (பிரி நரஜபி)

அந்நந்திர மோட்டின் ரி நரதசிய ரி நரதர்தலில்  பலமந்திர மோக ரி நரமபலமாக மேலலழுந்தள்ளனர்.

இறுதி முடிவுகள் இன்னும் பலமாக மேலவளியிடப் படந்திர மோத நிிடப்படாத நிலலயில்,

பிரி நரஜபி 37 சதவீதத்ிடப்படாத நிலதக் கடந்த மக்கள் வந்திர மோக்குகளில் அதன்

 பங்ிடப்படாத நிலக அதிகரித்தள்ளதடன்,  300  க்கும் அதிகமந்திர மோன

மக்களிடப்படாத நிலவ ஆசனங்கிடப்படாத நிலளக் ிடப்படாத நிலகப் பற்றி உள்ளத.  இத

ரி நரதசிய ஜனநந்திர மோயக கூட்டணியில் (ரி நரத.ஜ.கூ)  உள்ள அதன்

 பங்கந்திர மோளிகள் பலமாக மேலஜயித்த 40  அல்லத அதற்கு அதிகமந்திர மோன

ஆசனங்கிடப்படாத நிலளக் கணக்கில் ரி நரசர்க்கந்திர மோமரி நரலரி நரய கூட,  அதற்கு

இந்திய நந்திர மோடந்திர மோளுமன்றத்தின் கீழ்சிடப்படாத நில பயில் முழு

பலமாக மேல பரும் பந்திர மோன்ிடப்படாத நிலம வழங்குகிறத.

பிரி நரஜபி பலமாக மேலவற்றிிடப்படாத நிலய அறிவித்த கடந்த  கடந்த ஞந்திர மோயிறன்று

ரி நரதர்தலுக்குப் பிந்ிடப்படாத நிலதய கருத்தக்கணிப்புகள்

பலமாக மேலவளியிடப் பட்டதம் இந்தியந்திர மோவின்  பங்குச் சந்ிடப்படாத நிலதகள்

ரி நரமபலமாக மேலலழுந்ததடன்,  பிரி நரஜபி/ரி நரத.ஜ.கூ இன் ரி நரதர்தல்

பலமாக மேலவற்றியின் அளவு முழுிடப்படாத நிலமயந்திர மோக பலமாக மேலவளிப் பட்டதம் மீண்டும்

சந்திர மோதிடப்படாத நிலன உயரங்களுக்குச் பலமாக மேலசன்றன.

ரி நரமந்திர மோடி அரசந்திர மோங்கம் முதலீட்டந்திர மோளர்-சந்திர மோர்பு "சீர்திருத்தங்கிடப்படாத நிலள"

தீவிரப் படுத்தவதற்கந்திர மோன சந்திர மோத்தியக்கூறு மீதம், வர்த்தக ரி நர பந்திர மோர்

மற்றும் அதிகரித்த வரும் உலகளந்திர மோவிய புவிசந்திர மோர்-அரசியல்

 பதட்டங்களுக்கு இிடப்படாத நிலடரி நரய இந்தியந்திர மோவின் வல்லரச

அபிலந்திர மோிடப்படாத நிலலாஷைகிடப்படாத நிலள ஆக்ரி நரரந்திர மோலாஷைமந்திர மோக வலியுறுத்தம்

என் பதந்திர மோரி நரலயும் பலமாக மேல பருவணிகங்கள் வந்திர மோயில் எச்சில் ஊற

நிற்கின்றன.

ரி நரமந்திர மோடியுடன் தன்ிடப்படாத நிலன ஒன்றிிடப்படாத நிலணத்தக் பலமாக மேலகந்திர மோள்ள மிகவும்

ஆர்வமந்திர மோக இருந்தவர் இஸ்ரி நரரலிய பிரதம மந்திரி

பலமாக மேல பன்ஜமின் பலமாக மேலநத்தனயந்திர மோஹாஹூ ஆவந்திர மோர்,  543  மக்களிடப்படாத நிலவத்

பலமாக மேலதந்திர மோகுதிகளில் இந்தியந்திர மோவின் ரி நரதர்தல் ஆிடப்படாத நிலணயம் பலமாக மேலவறும்

ஒன்றில் முழுிடப்படாத நிலமயந்திர மோக வந்திர மோக்குகிடப்படாத நிலள எண்ணி

பலமாக மேலவளியிடுவதற்கு முன்னரி நரர அவர் அவரின் இந்திய

சம பலமந்திர மோன ரி நரமந்திர மோடிக்கு மறுரி நரதர்வு ஆனதற்கந்திர மோன வந்திர மோழ்த்த

அனுப்பினந்திர மோர்.

அவரின் வந்திர மோழ்த்த ரி நரசதியில்,  அபலமாக மேலமரிக்க ஜனந்திர மோதி பதி

பலமாக மேலடந்திர மோனந்திர மோல்ட் ட்ரம்ப்,  ரி நரமந்திர மோடி திரும் பவும் “திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமக்கு"

வந்திருப் பத "அபலமாக மேலமரிக்க-இந்திய  பங்கந்திர மோண்ிடப்படாத நிலமக்கந்திர மோக

மிகப்பலமாக மேல பரிய விடயங்கள் கந்திர மோத்திருப் பிடப்படாத நிலத"

அர்த்தப் படுத்தவதந்திர மோக பலமாக மேலதரிவித்தந்திர மோர்.  முந்ிடப்படாத நிலதய கந்திர மோங்கிரஸ்-

திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன அரசந்திர மோங்கங்கள் வழியிடப்படாத நிலமத்த  பந்திர மோிடப்படாத நிலதயில்

பலமாக மேலதந்திர மோடர்ந்த  பயணித்த வந்த,  ரி நரமந்திர மோடி-திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன

பிரி நரஜபி அரசந்திர மோங்கம் இந்தியந்திர மோிடப்படாத நிலவச் சீனந்திர மோவுடனந்திர மோன

வந்திர மோஷிங்டனன் மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய ரி நரமந்திர மோதலில் ஒரு கண்கூடந்திர மோன

முன்னணி அரசந்திர மோக மந்திர மோற்றி உள்ளத.

ரி நரதர்தலுக்கு முன்னதந்திர மோக அங்ரி நரக பிரி நரஜபி அரசந்திர மோங்கத்திற்கு,

மிகவும் பலமாக மேல பந்திர மோதவந்திர மோக கூறுவதந்திர மோனந்திர மோல், மூன்று தசந்திர மோப்தகந்திர மோல நவ-

தந்திர மோரந்திர மோளவந்திர மோத முதலந்திர மோளித்தவ மறுசீரிடப்படாத நிலமப்பின் நந்திர மோசகரமந்திர மோன

விிடப்படாத நிலளவின் மீத அதிகரித்த சமூக ரி நரகந்திர மோ பம் மற்றும்

அதிகரித்த வரும் பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்க எதிர்ப்புக்கந்திர மோன நிிடப்படாத நிலறய

அறிகுறிகள் இருந்தன.  உலகில் மிகவும் சமூகரீதியில்

தருவமுிடப்படாத நிலனப் பட்ட நந்திர மோடுகளில் ஒன்றந்திர மோக இந்தியந்திர மோ

மந்திர மோறியுள்ளத.  ரி நர பரந்திர மோிடப்படாத நிலச பலமாக மேலகந்திர மோண்ட ஒரு சிறிய ஆளும்

உயரடுக்கு முதலந்திர மோளித்தவ விரிவந்திர மோக்கத்தின்  பலன்கிடப்படாத நிலள

தன்வசப் படுத்திக் பலமாக மேலகந்திர மோண்டு, 800 மில்லியனுக்கும் அதிகமந்திர மோன

மக்கிடப்படாத நிலள நந்திர மோபலமாக மேலளந்திர மோன்றுக்கு 3  அபலமாக மேலமரிக்க டந்திர மோலருக்கு சற்று

கூடுதலந்திர மோன பலமாக மேலதந்திர மோிடப்படாத நிலகக்கு நிகரந்திர மோன வருவந்திர மோயில் உயிர் பிிடப்படாத நிலழக்க

விட்டுள்ளத.

ஆனந்திர மோல் கடுிடப்படாத நிலமயந்திர மோன வறுிடப்படாத நிலம,  ரி நரவளந்திர மோண்ிடப்படாத நிலம தயரங்கள்,

 பந்திர மோரியளவிலந்திர மோன ரி நரவிடப்படாத நிலலயின்ிடப்படாத நிலம (இந்தியந்திர மோவின்

ரி நரவிடப்படாத நிலலவந்திர மோய்ப்பின்ிடப்படாத நிலம 45  ஆண்டுகளில் மிக அதிக பட்சமந்திர மோக

உள்ளத),  முஸ்லீம்கள் மற்றும் ஏிடப்படாத நிலனய சிறு பந்திர மோன்ிடப்படாத நிலமயினர்

மீதந்திர மோன இந்த வலதின் தஷ்பிரரி நரயந்திர மோகம் ஆகியிடப்படாத நிலவ மீத

உணரக்கூடிய அளவில் நிலவும் எதிர்ப்பு இந்திய

முதலந்திர மோளித்தவ வர்க்க அரசியல் மற்றும் கட்சிகளில் எந்த

சந்திர மோதகமந்திர மோன பலமாக மேலவளிப் பந்திர மோட்ிடப்படாத நிலடயும் கந்திர மோணவில்ிடப்படாத நிலல.

இதில் உலபலமாக மேலகங்கிலுமந்திர மோன அபிவிருத்திகளுடன் மிடப்படாத நிலலப்பூட்டும்

சமந்திர மோந்தரங்கள் உள்ளன.  கடந்த டிசம் பரில் இலங்ிடப்படாத நிலகயில்

ரி நரதந்திர மோட்ட பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர்களின் ரி நரவிடப்படாத நிலலநிறுத்தம் மற்றும்

பிரந்திர மோன்சில் "மஞ்சள் சீருிடப்படாத நிலட"  இயக்கத்தில் இருந்த,

பலமாக மேலமக்சிகன் மக்கில்லந்திர மோரி நரடந்திர மோரந்திர மோவின் ிடப்படாத நிலமயமந்திர மோன

மத்தந்திர மோரி நரமந்திர மோபலமாக மேலரந்திர மோஸில் பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர் கிளர்ச்சி,  அபலமாக மேலமரிக்கந்திர மோவில்

ஆசிரியர்களின் ரி நரவிடப்படாத நிலலநிறுத்த அிடப்படாத நிலல,  மற்றும்

அல்ஜீரியந்திர மோவில் அரசந்திர மோங்கத்திற்கு எதிரந்திர மோன  பந்திர மோரிய

ரி நர பந்திர மோரந்திர மோட்டங்கள் விடப்படாத நிலரயில் உலபலமாக மேலகங்கிலும் வர்க்க

ரி நர பந்திர மோரந்திர மோட்டத்தின் ரி நரமபலமாக மேலலழுச்சியில் ஊர்ஜிதப் படுத்தப் பட்டிடப்படாத நிலதப்

ரி நர பந்திர மோல, பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கம் அதன் நலன்கிடப்படாத நிலள வலியுறுத்த

இடிடப்படாத நிலத ரி நரநந்திர மோக்கி நகர்ந்த பலமாக மேலகந்திர மோண்டிருக்கிறத.  ஆனந்திர மோல் இந்த

எதிர்ப்பு பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர்களின் அதிகந்திர மோரத்திற்கந்திர மோக ரி நர பந்திர மோரந்திர மோடும்

பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கத்தின் ஒரு சயந்திர மோதீனமந்திர மோன அரசியல் இயக்க

வடிவத்ிடப்படாத நிலத இன்னும் எடுக்கவில்ிடப்படாத நிலல என் பதந்திர மோல்,



அபலமாக மேலமரிக்கந்திர மோவில் ட்ரம்ப்,  இத்தந்திர மோலியில் பலமாக மேலலகந்திர மோ,  பிரி நரரசிலில்

ரி நர பந்திர மோல்பலமாக மேலசந்திர மோனந்திர மோரி நரரந்திர மோ உட் பட நந்திர மோடு மந்திர மோற்றி நந்திர மோடு தீவிர வலத

சக்திகள் சிக்கன நடவடிக்ிடப்படாத நிலககளுக்கு ஆதரவந்திர மோன, ரி நர பந்திர மோருக்கு

ஆதரவந்திர மோன "இடத"  மற்றும் தந்திர மோரந்திர மோளவந்திர மோத ஸ்தந்திர மோ பக கட்சிகள்

மீதந்திர மோன  பந்திர மோரிய அதிருப்திிடப்படாத நிலயச் சரண்டிக் பலமாக மேலகந்திர மோள்ள முடிகிறத.

இரந்திர மோணுவவந்திர மோத,   பந்திர மோகிஸ்தந்திர மோன்-விரி நரரந்திர மோத மற்றும் முஸ்லீம்-

விரி நரரந்திர மோத வந்திர மோய்சவடந்திர மோல்கிடப்படாத நிலளச் சமந்திருந்த,  ஒரு கீழ்தரமந்திர மோன

மற்றும் அரசியல்ரீதியில் கலகம் தூண்டும் விதமந்திர மோன பிரி நரஜபி

ரி நரதர்தல் பிரச்சந்திர மோரத்ிடப்படாத நிலத முகங்பலமாக மேலகந்திர மோடுத்த எதிர்கட்சிகள்,  ரி நரமந்திர மோடி

மற்றும் பிரி நரஜபி திடப்படாத நிலலவர் அமீத் லாஷைந்திர மோவுக்கு அவற்றின் பலமாக மேலசந்திர மோந்த

பிற்ரி நர பந்திர மோக்குத்தனமந்திர மோன முிடப்படாத நிலறயீடுகளுடன் " பதிலளித்ததன்"

மூலமந்திர மோக தங்கிடப்படாத நிலள முடக்கிக் பலமாக மேலகந்திர மோண்டு இரகசியமந்திர மோக

அவர்களுக்கு உடந்ிடப்படாத நிலதயந்திர மோய் இருந்தன.  பிரச்சிிடப்படாத நிலனக்குரிய

கந்திர மோஷ்மீரில் ஒரு ரி நர பந்திர மோர் பலமாக மேலநருக்கடிிடப்படாத நிலயத் தூண்டிவிடுவதற்கந்திர மோக,

 பந்திர மோகிஸ்தந்திர மோன் எல்ிடப்படாத நிலலக்குள் பலமாக மேலசன்று விமந்திர மோனத் தந்திர மோக்குதல்

நடத்தவதற்கு உத்தரவிட்டும் மற்றும் 1971  இக்குப் பின்னர்

எந்த ரி நரநரத்திலும் இல்லந்திர மோத அளவில் அந்த பலமாக மேலதற்கந்திர மோசிய

அணுஆயுத ரி நர பந்திர மோட்டியந்திர மோளர்கிடப்படாத நிலளப் ரி நர பந்திர மோருக்கு பலமாக மேலநருக்கமந்திர மோக

பலமாக மேலகந்திர மோண்டு வருவதற்கும் ரி நரமந்திர மோடி ஒரு  பயங்கரவந்திர மோத

தந்திர மோக்குதிடப்படாத நிலல  பற்றிக்பலமாக மேலகந்திர மோண்ட ரி நர பந்திர மோத,  எதிர்கட்சிகள்

இந்தியந்திர மோவின் இரந்திர மோணுவத்ிடப்படாத நிலதப் புகழ்ந்திடப்படாத நிலரக்கவும் மற்றும்

அவர்களின் ஆதரிடப்படாத நிலவக் கந்திர மோட்டவும் ஒன்றின்மீத ஒன்று

விழுந்தடித்த ஓடின.

கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி, ஸ்ரந்திர மோலினச சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ இக்கு

ஒரு வரலந்திர மோற்று ரி நரதந்திர மோல்வி

இந்த இந்திய ரி நரதர்தல்கள்,  இந்திய முதலந்திர மோளித்தவ

வர்க்கத்தின் முதலந்திர மோவதம்,  சற்று சமீ பம் விடப்படாத நிலரயில் "ரி நரதசிய"

கட்சியந்திர மோகவும் இருந்தள்ள கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி,  இரண்டு

ஸ்ரந்திர மோலினச நந்திர மோடந்திர மோளுமன்ற கட்சிகள்,  அவற்றின் இடத

முன்னணி ரி நரதர்தல் அணி,  மற்றும் சதந்திரத்திற்குப் பின்னர்

இருந்த இந்தியந்திர மோவில் "இடத"  அரசியலில் பலமாக மேலசல்வந்திர மோக்கு

பலமாக மேலசலுத்தி உள்ள அவற்றுடன் இிடப்படாத நிலணந்த பலமாக மேலதந்திர மோழிற்சங்க

எந்திரங்கள் மீதந்திர மோன ஒரு வரலந்திர மோற்று மறுத்தளிப் பந்திர மோக உள்ளன.

கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி 52  இடங்களில் பலமாக மேலஜயித்தள்ளத அல்லத

முன்னணியில் உள்ளத, இத அதன் மிக ரி நரமந்திர மோசமந்திர மோன ரி நரதர்தல்

ரி நரதந்திர மோல்விிடப்படாத நிலயக் கண்ட 2014  ஐ விட பலமாக மேலவறும் எட்டு

ஆசனங்கரி நரள கூடுதலந்திர மோக பலமாக மேல பற்றிருப் பிடப்படாத நிலதப் பிரதிநிதித்தவம்

பலமாக மேலசய்யும்.  கந்திர மோங்கிரஸின் இந்த பலமாக மேலவற்றிகளும் கூட,

பலமாக மேலமந்திர மோத்தத்தில் பிரதந்திர மோனமந்திர மோக மந்திர மோர்க்சிஸ்ட் கம்யூனஸ்ட் கட்சி

(சிபிஎம்)  அரசந்திர மோங்கம் அிடப்படாத நிலமத்தள்ள ரி நரகரளந்திர மோவில் இடத

முன்னணியும் தமிழ்நந்திர மோட்டில் ஆட்சி பலமாக மேலசலுத்தம் வலதசந்திர மோரி

பிரந்திர மோந்திய கட்சியந்திர மோன அஇஅதிமுக கட்சியும் இழந்தவற்றில்

இருந்த பலமாக மேல பற்றதந்திர மோகும்.

உத்தரபிரரி நரதசம்,  மகந்திர மோரந்திர மோஷ்டிரம்,  பீஹந்திர மோர்,  மத்தியப்பிரரி நரதசம்,

ரந்திர மோஜஸ்தந்திர மோன்,  குஜரந்திர மோத்,  ஜந்திர மோர்கண்ட்,  சத்தீஸ்கர் மற்றும்

ஹரியந்திர மோன என ஒட்டுபலமாக மேலமந்திர மோத்தமந்திர மோக ஏறத்தந்திர மோழ 800  மில்லியன்

மக்கள்பலமாக மேலதந்திர மோிடப்படாத நிலக பலமாக மேலகந்திர மோண்ட இந்த மந்திர மோநிலங்களில் ஆளும்

கட்சியந்திர மோகவும் அதன் ரி நரத.ஜ.கூட்டணியின் கூட்டந்திர மோளிகளும்

அதிகரித்திருந்த அல்லத அதிக  பங்குகிடப்படாத நிலள பலமாக மேலஜயித்திருந்த

ரி நரமற்கு மற்றும் வட இந்தியந்திர மோ எங்கிலுமந்திர மோன மந்திர மோநிலங்களில்

உண்ிடப்படாத நிலமயில் கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி பிரி நரஜபி வசம் ஆசனங்கிடப்படாத நிலள

இழந்தத.

கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சியின் வம்சந்திர மோவழி திடப்படாத நிலலவரந்திர மோன ரந்திர மோகுல்

கந்திர மோந்தியும் ரி நரதந்திர மோற்றவர்களில் உள்ளடங்குவந்திர மோர்.  அவர் உத்தர

பிரரி நரதசத்தில் ரி நரநரு-கந்திர மோந்தி குடும் பத்தின் "ரி நரகந்திர மோட்ிடப்படாத நிலடயந்திர மோக"

இருந்த அரி நரமதி பலமாக மேலதந்திர மோகுதியில் ரி நரதந்திர மோற்றுப் ரி நர பந்திர மோனந்திர மோர். ஆனந்திர மோலும்

கந்திர மோந்திக்கு வரவிருக்கும் மக்களிடப்படாத நிலவயில் ஒரு ஆசனம்

இருக்கும் ஏபலமாக மேலனன்றந்திர மோல் அவர் ரி நரகரளந்திர மோவில் ரி நர பந்திர மோட்டியிட்ட

இரண்டந்திர மோவத பலமாக மேலதந்திர மோகுதியில் பலமாக மேலஜயித்தள்ளந்திர மோர்.

கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி மருத்தவ கவனப்பு மற்றும் கல்விக்கு

இந்தியந்திர மோ பலமாக மேலசலவிடும் பலமாக மேலசந்திர மோற் ப பலமாக மேலதந்திர மோிடப்படாத நிலககிடப்படாத நிலள அதிகரிப் பதற்கு

வந்திர மோக்குறுதி அளித்தம்,  ஓர் "உத்தரவந்திர மோதமந்திர மோன ஆண்டு

வருமந்திர மோன"  திட்டத்ிடப்படாத நிலதப்  படிப் படியந்திர மோக பலமாக மேலகந்திர மோண்டு வரவும்,

இதன் கீழ் மிக வறிய 20  சதவீத குடும் பங்கள் ஆண்டுக்கு

72,000  ரூ பந்திர மோய் (சமந்திர மோர் 1,025  டந்திர மோலர்)  பலமாக மேல பறும் என்று

வந்திர மோக்குறுதி அளித்தம்,  சமூக அதிருப்திக்கு ஒரு கணக்கிட்ட

முிடப்படாத நிலறயீடு பலமாக மேலசய்தத.

இந்தியந்திர மோவின் பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர்களும் உிடப்படாத நிலழப் பந்திர மோளர்களும் மிகச்

சரியந்திர மோக இத்திடப்படாத நிலகய வந்திர மோக்குறுதிகள் சற்றும் நம் பத்தகுந்திடப்படாத நிலவ

இல்ிடப்படாத நிலல என்று கருதினர்.  பலமாக மேல பரும் பந்திர மோலந்திர மோன இந்தியர்கள்

பிறப் பதற்கு முன்பிருந்ரி நரத கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி "வறுிடப்படாத நிலமிடப்படாத நிலய

ஒழிக்கும்"  சூளுிடப்படாத நிலரகிடப்படாத நிலள வழங்கியவந்திர மோறு,  அரி நரதரி நரவிடப்படாத நிலளயில்

ஈவிரக்கமின்றி இந்திய முதலந்திர மோளித்தவத்தின் நலன்கிடப்படாத நிலளப்

 பந்திர மோதகந்திர மோத்த வந்தள்ளத.  கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி எிடப்படாத நிலத "கந்திர மோங்கிரஸ்

ரி நரசந்திர மோசலிசம்"  என்று எரிச்சலூட்டும் விதமந்திர மோக முத்திிடப்படாத நிலர

குத்தியரி நரதந்திர மோ 1991  இல் அதன் அரச-திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன அந்த

முதலந்திர மோளித்தவ அபிவிருத்தி திட்டம் சிதறியதம்,  அத

இந்தியந்திர மோிடப்படாத நிலவ உலகளந்திர மோவிய மூலதனத்திற்கந்திர மோன மலிவு-

உிடப்படாத நிலழப்பு உற் பத்தி ிடப்படாத நிலமயமந்திர மோக மந்திர மோற்றுவதற்கந்திர மோக

ஏகந்திர மோதி பத்தியத்தடன் ஒரு புதிய  பங்கந்திர மோண்ிடப்படாத நிலமிடப்படாத நிலய

ரி நரஜந்திர மோடிப் பதற்கந்திர மோன இந்திய முதலந்திர மோளித்தவ வர்க்கத்தின்

முிடப்படாத நிலனிடப்படாத நிலவ முன்பலமாக மேலனடுத்தத.

பலமாக மேலநறிமுிடப்படாத நிலறகள் தளர்த்ததல்,  தனயந்திர மோர்மயமந்திர மோக்கல்,

பலமாக மேல பருநிறுவன வரிகிடப்படாத நிலளக் குிடப்படாத நிலறத்தல்,  ரி நரவிடப்படாத நிலல  பந்திர மோதகந்திர மோப்ிடப்படாத நில ப

நீக்குதல், சிறப்பு பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர மண்டலங்கிடப்படாத நிலள அிடப்படாத நிலமத்தல்,

இன்னும்  பல இதரி நர பந்திர மோன்ற "பலமாக மேல பருபலமாக மேலவடிப்பு"

சீர்திருத்தங்கிடப்படாத நிலளத் பலமாக மேலதந்திர மோடங்கி நிடப்படாத நிலடமுிடப்படாத நிலறப் படுத்தவதிலும்

மற்றும் அபலமாக மேலமரிக்க ஏகந்திர மோதி பத்தியத்தடன் "உலகளந்திர மோவிய

மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய  பங்கந்திர மோண்ிடப்படாத நிலமிடப்படாத நிலய"  ரி நரஜந்திர மோடிப் பதிலும்

ரி நரமற்பலமாக மேலகந்திர மோள்ளப் பட்ட  பலமந்திர மோன நடவடிக்ிடப்படாத நிலககள் பலமாக மேல பரும் பந்திர மோலும்

1991  இல் இருந்த 1996  விடப்படாத நிலரயில் மற்றும் 2004  இல்

இருந்த 2014  விடப்படாத நிலரயில் கந்திர மோங்கிரஸ் திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன

அரசந்திர மோங்கங்களந்திர மோல் நடத்தப் பட்டன.

ஸ்ரந்திர மோலினசவந்திர மோதிகரி நரளந்திர மோ இன்னும் அதிக அவமந்திர மோனகரமந்திர மோன

ரி நரதர்தல் மற்றும் அரசியல் ரி நரதந்திர மோல்விிடப்படாத நிலயப் பலமாக மேல பற்றுள்ளனர்.

இந்திய பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர்கள் மற்றும் உிடப்படாத நிலழக்கும் மக்களிிடப்படாத நிலடரி நரய

அவர்களுக்கந்திர மோன மதிப் பந்திர மோர்ந்த ஆதரவு வழிந்த தீர்ந்தவிட்டத.

தசந்திர மோப்தங்களந்திர மோக அவர்கள் அரசியல்ரீதியில் பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள

வர்க்கத்ிடப்படாத நிலத நசக்கினர்—பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர "சீர்திருத்த

திட்டநிரலுக்கந்திர மோக"  மக்கள் எதிர்ப்ிடப்படாத நில பக் கட்டுப் படுத்தியும்

தணித்தம்,  மத்தியில் வலதசந்திர மோரி அரசந்திர மோங்கங்கள்,  அவற்றில்

பலமாக மேல பரும் பந்திர மோன்ிடப்படாத நிலம கந்திர மோங்கிரஸ்-திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோனிடப்படாத நிலவ,  பலமாக மேலவற்றி

பலமாக மேல பறுவதற்கு முட்டுக்பலமாக மேலகந்திர மோடுத்தம் வந்தனர்,  அந்த

அரசந்திர மோங்கங்கள் "சந்ிடப்படாத நிலத-சந்திர மோர்பு"  பலமாக மேலகந்திர மோள்ிடப்படாத நிலககிடப்படாத நிலள



நிடப்படாத நிலடமுிடப்படாத நிலறப் படுத்தியரி நரதந்திர மோடு,  வந்திர மோஷிங்டனுடன் பலமாக மேலநருக்கமந்திர மோன

உறவுகிடப்படாத நிலள ஏற் படுத்தின.

சிபிஎம் மற்றும் அதனனும்  பிடப்படாத நிலழய சிறிய இந்திய

கம்யூனஸ்ட் கட்சி (சிபிஐ) இரண்டும் ரி நரசர்ந்த பலமாக மேலவறும் ஐந்த

மக்களிடப்படாத நிலவ ஆசனங்கிடப்படாத நிலளரி நரய பலமாக மேலஜயித்தள்ளன.

அிடப்படாத நிலனத்திற்கும் ரி நரமலந்திர மோக, அந்த ஐந்தில் நந்திர மோன்கு தமிழ்நந்திர மோட்டில்

திமுக-கந்திர மோங்கிரஸ் ரி நரதர்தல் கூட்டணியின் கலிடப்படாத நிலவயந்திர மோல்

ரி நரதர்ந்பலமாக மேலதடுக்கப் பட்டிருந்தன.

இடத முன்னணியின் ரி நரதர்தல் ரி நரகந்திர மோட்ிடப்படாத நிலடகளந்திர மோக மர பந்திர மோர்ந்த

கருதப் பட்டு வந்ததம் மற்றும் ஸ்ரந்திர மோலினஸ்டுகள் பலமாக மேலதந்திர மோடர்ந்த

அரசந்திர மோங்கம் அிடப்படாத நிலமத்த வந்த மூன்று மந்திர மோநிலங்களந்திர மோன ரி நரமற்கு

வங்கந்திர மோளம், ரி நரகரளந்திர மோ மற்றும் திரிபுரந்திர மோ ஆகியவற்றில் அவர்கள்

பலமாக மேலவறும் 1  ஆசனம் மட்டுரி நரம பலமாக மேலவன்றனர்.  2011  இல் 34

ஆண்டுகந்திர மோல சிபிஎம் திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன மந்திர மோநில அரச

முடிவுக்கு வந்திருந்த ரி நரமற்கு வங்கந்திர மோளத்தில், பலமாக மேல பருவந்திர மோரியந்திர மோன

வந்திர மோக்குகளில் அதன்  பங்கு ஒரு இலக்கத்திற்குள் வீழ்ந்தத.

அம்மந்திர மோநிலத்தில் சமீ பம் விடப்படாத நிலரயில் ஒரு சிறிய  பங்கு

வகிப் பந்திர மோளரந்திர மோக இருந்த பிரி நரஜபி திடீர் திருப்புமுிடப்படாத நிலனிடப்படாத நிலய

எட்டியத.

ரி நரமற்கு வங்கந்திர மோளத்தில் முதலந்திர மோளித்தவ அரச எந்திரத்ிடப்படாத நிலத  பல

தசந்திர மோப்தங்களந்திர மோக நிர்வகித்த வந்த பின்னர்,  மற்றும் 1991

இக்குப் பின்னர்,  அதரி நரவ "முதலீட்டந்திர மோளர் சந்திர மோர்பு"

பலமாக மேலகந்திர மோள்ிடப்படாத நிலககள் என்று முத்திிடப்படாத நிலர குத்தி நிடப்படாத நிலடமுிடப்படாத நிலறப் படுத்திய

பின்னர்,  சிபிஎம் இல் ரி நரமரி நரலந்திர மோங்கி உள்ள ஊழல் மற்றும்

அரசியல் அழுகிடப்படாத நிலல ஒரு அபிவிருத்தி எடுத்தக்கந்திர மோட்டியத.

சிபிஎம் எந்திரத்தின் பலமாக மேல பரும் பந்திர மோலந்திர மோனவர்கள் அம்மந்திர மோநிலத்தின்

தற்ரி நர பந்திர மோிடப்படாத நிலதய ஆளும் கட்சியந்திர மோன வலதசந்திர மோரி திரிணந்திர மோமுல்

கந்திர மோங்கிரஸிற்ரி நரகந்திர மோ அல்லத ஹிந்த ரி நரமலந்திர மோதிக்கவந்திர மோத பிரி நரஜபி

க்ரி நரகந்திர மோ கட்சி மந்திர மோறியிருந்தந்திர மோர்கள்.  ரி நரமற்கு வங்கந்திர மோளத்தில்

பலமாக மேலஜயித்த பிரி நரஜபி இன் 18  ரி நரவட் பந்திர மோளர்களில் முன்னந்திர மோள்

சிபிஎம் மந்திர மோநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் Khagen  Murmu உம்

ஒருவரந்திர மோவந்திர மோர்.

15  ஆண்டுகளுக்கு முந்ிடப்படாத நிலதய ரி நரதசிய ரி நரதர்தலில்,  பிரி நரஜபி /

ரி நரத.ஜ.  கூட்டணியின் முழு அளவிலந்திர மோன முதல்முிடப்படாத நிலற ரி நரதசிய

அரசந்திர மோங்கத்திற்கு எதிரந்திர மோன மக்கள் எதிர்ப் பிடப்படாத நிலலயில் மிதந்த,

சிபிஎம்-இடத முன்னணி 60  நந்திர மோடந்திர மோளுமன்ற

உறுப்பினர்களுக்கும் அதிகமந்திர மோனவர்களுடன்

நந்திர மோடந்திர மோளுமன்றத்தில் மூன்றந்திர மோவத மிகப்பலமாக மேல பரிய அணியந்திர மோக

ரி நரமபலமாக மேலலழுந்திருந்தத.  சிபிஎம் வலதசந்திர மோரி கந்திர மோங்கிரஸ்

திடப்படாத நிலலிடப்படாத நிலமயிலந்திர மோன ஐக்கிய முற்ரி நர பந்திர மோக்கு கூட்டணியின்

பலமாக மேலசவிலித்தந்திர மோயந்திர மோக ரி நரசிடப்படாத நிலவயந்திர மோற்றி அதன்  பத்தந்திர மோண்டுகந்திர மோல

ஆட்சியில் முதல் நந்திர மோன்கந்திர மோண்டுகள் அதன் பிரதந்திர மோன

நந்திர மோடந்திர மோளுமன்ற முண்டுரி நரகந்திர மோலந்திர மோக இருந்த,  பல்ரி நரவறு பிரந்திர மோந்திய

மற்றும் ஜந்திர மோதிய கட்சிகிடப்படாத நிலளக் கந்திர மோங்கிரஸிற்குப் பின்னந்திர மோல்

அணிதிரட்டி பலமாக மேலசயல் பட ிடப்படாத நிலவக்க அதன் புதிதந்திர மோக-கிிடப்படாத நிலடத்த

பலமாக மேலசல்வந்திர மோக்ிடப்படாத நிலகச் சரியந்திர மோன சந்தர்ப் பத்தில்  பயன் படுத்தியத.

2019  இல்,  ஸ்ரந்திர மோலினஸ்டுகள் அரி நரத குற்றகரமந்திர மோன  பந்திர மோத்திரம்

வகிக்க விருப் பமுற்றிருந்தனர்.  ரி நரமந்திர மோடிிடப்படாத நிலய முதலந்திர மோளித்தவ

வர்க்கம் அரவிடப்படாத நிலணத்ததில் எடுத்தக்கந்திர மோட்டப் பட்டவந்திர மோறும்

ரி நரவிடப்படாத நிலலநிறுத்தங்கள் மற்றும் விவசந்திர மோயிகள் ரி நர பந்திர மோரந்திர மோட்டங்களின்

சமீ பத்திய அிடப்படாத நிலலயில் எடுத்தக்கந்திர மோட்டப் பட்டவந்திர மோறும்,  வர்க்க

ரி நர பந்திர மோரந்திர மோட்டத்தின் வியத்தகு தீவிரப் பந்திர மோட்டுக்கு அவர்களின்

விிடப்படாத நிலடயிறுப்பு,  பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கத்ிடப்படாத நிலத முதலந்திர மோளித்தவ

கட்சிகளுக்கும் மற்றும் அவற்றின் மந்திர மோநில கட்சிகளுடனும்

கட்டிப்ரி நர பந்திர மோடுவதற்கந்திர மோன அவர்களின் முயற்சிகிடப்படாத நிலள

இரட்டிப் பந்திர மோக்குவதந்திர மோக இருந்தள்ளத.  அவர்கள் ஒரு

குறிப்பிட்ட மந்திர மோநிலத்தில் பிரி நரஜபி/ரி நரத.ஜ.கூட்டணிிடப்படாத நிலயத்

ரி நரதந்திர மோற்கடிக்க சிறந்த வந்திர மோய்ப்பிருந்தந்திர மோல் எந்த கட்சியந்திர மோக

அல்லத கூட்டணியந்திர மோக இருந்தந்திர மோலும் அவர்கிடப்படாத நிலள ஆதரிக்க

அிடப்படாத நிலழப்பு விடுத்த,  “பிரி நரஜபி தவிர ரி நரவறுயந்திர மோர்

ரி நரவண்டுமந்திர மோனந்திர மோலும் இருக்கட்டும்"  என்ற பிரச்சந்திர மோரத்ிடப்படாத நிலதத்

பலமாக மேலதந்திர மோடுத்தந்திர மோர்கள்.  அவர்கள் ஒரு "மதசந்திர மோர் பற்ற மந்திர மோற்று"

அரசந்திர மோங்கத்ிடப்படாத நிலத உருவந்திர மோக்க முதலந்திர மோளித்தவ வர்க்கத்தின் ஒரு

கன்ிடப்படாத நிலனிடப்படாத நிலய —அதந்திர மோவத முதலீட்டந்திர மோளர் சந்திர மோர்பு

சீர்திருத்தத்திற்கும்,  இந்ரி நரதந்திர மோ-அபலமாக மேலமரிக்க கூட்டணிக்கும்,

உலகில் நந்திர மோன்கந்திர மோவத மிகப்பலமாக மேல பரிய இரந்திர மோணுவ வரவு-பலமாக மேலசலவு

திட்டக்கணக்ிடப்படாத நிலக இந்தியந்திர மோவுக்கு வழங்கும்

மீள்ஆயுதமயப் படும் திட்டத்திற்கும் பலமாக மேல பந்திர மோறுப்ரி நர பற்ற

எந்தபலமாக மேலவந்திர மோரு பலமாக மேல பருவணிக அரசந்திர மோங்கத்ிடப்படாத நிலதயும்— ஆதரிப் பதந்திர மோக

பிரகடனப் படுத்தினந்திர மோர்கள்.

வந்திர மோக்கு எண்ணிக்ிடப்படாத நிலகக்கு முந்ிடப்படாத நிலதய நந்திர மோட்களில்,  சிபிஎம்

பலமாக மேல பந்திர மோதச் பலமாக மேலசயலந்திர மோளர் சீத்தந்திர மோரந்திர மோம் பலமாக மேலயச்சூரி,  நந்திர மோடந்திர மோளுமன்ற

எண்ணிக்ிடப்படாத நிலக கணக்கு அனுமதித்தந்திர மோல்,  எவ்வந்திர மோறு அவர்கள்

அரசந்திர மோங்கத்தில் அவர்களின்  பங்ிடப்படாத நிலகக் ரி நரகந்திர மோருவத என் பிடப்படாத நிலதக்

குறித்த விவந்திர மோதிக்க,  கந்திர மோந்திிடப்படாத நிலயயும் மற்றும் அவரின்

அன்ிடப்படாத நிலனயும் முன்னந்திர மோள் கந்திர மோங்கிரஸ் கட்சி திடப்படாத நிலலவர் ரி நரசந்திர மோனயந்திர மோ

கந்திர மோந்திிடப்படாத நிலயயும் சந்தித்த விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய

“நம் பத்தகுந்த” திடப்படாத நிலலவர்களில் ஒருவரந்திர மோக இருந்தந்திர மோர்.

பிரி நரஜபி அதிகந்திர மோரத்திற்கு வருவிடப்படாத நிலதத் தடுக்க இத ஒன்ரி நரற

வழி என்று கூறி ஸ்ரந்திர மோலினசவந்திர மோதிகள்  பல தசந்திர மோப்தங்களந்திர மோக

வலதசந்திர மோரி அரசந்திர மோங்கங்களுக்கந்திர மோன அவர்களின் ஆதரிடப்படாத நிலவ

நியந்திர மோயப் படுத்தி வந்தள்ளனர்.  பிரி நரஜபி மற்றும் இந்த வலத

முன்ிடப்படாத நில ப விட பலமாக மேல பரும் ஆ பத்தந்திர மோக ஆகியுள்ளரி நரத இறுதி

விிடப்படாத நிலளவந்திர மோக உள்ளத.

பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கம் அரசியல்ரீதியில் ஸ்ரந்திர மோலினசவந்திர மோதிகளந்திர மோல்

மூச்சத் திணறடிக்க பலமாக மேலசய்யப் பட்ட நிிடப்படாத நிலலயில் மற்றும் சமூக

பலமாக மேலநருக்கடிக்கு அதன் பலமாக மேலசந்திர மோந்த ரி நரசந்திர மோசலிச தீர்ிடப்படாத நிலவ

முன்பலமாக மேலனடுப் பதில் இருந்த தடுக்கப் பட்ட நிிடப்படாத நிலலயில்,  பலமாக மேல பரும்

சமூக சமத்தவமின்ிடப்படாத நிலம மற்றும் முன்பினும் ஆழமிடப்படாத நிலடந்த

வரும் பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர  பந்திர மோதகந்திர மோப்பின்ிடப்படாத நிலம மீதந்திர மோன மக்களின்

ரி நரகந்திர மோ பத்ிடப்படாத நிலதயும் ஏமந்திர மோற்றத்ிடப்படாத நிலதயும் பிரி நரஜபி ஆல் சரண்ட

முடிந்தள்ளத.

பலமாக மேலநருக்கடி மற்றும் பிற்ரி நர பந்திர மோக்குத்தனத்தின் அரசந்திர மோங்கம்

குிடப்படாத நிலறந்த பட்சம் ஆளும் உயரடுக்கின் மிகவும்

கண்டுணரத்தக்க அடுக்குகளிிடப்படாத நிலடரி நரய நிலவிய ஓர் அச்ச

உணர்வு,  ரி நரமந்திர மோடியின் ரி நரதர்தல் பலமாக மேலவற்றி மீத பலமாக மேல பருநிறுவன

ஊடகங்கள் மற்றும்  பங்குச்சந்ிடப்படாத நிலதகளின் பலமாக மேலகந்திர மோண்டந்திர மோட்டங்களின்

மீத பலமாக மேலதந்திர மோங்கிக் பலமாக மேலகந்திர மோண்டிருக்கிறத.

இந்திய மற்றும் உலக முதலந்திர மோளித்தவம் அிடப்படாத நிலமப்புரீதியிலந்திர மோன

பலமாக மேலநருக்கடியில் சிக்கியுள்ளன.  கடன் வழங்குமுிடப்படாத நிலறிடப்படாத நிலய

பலமாக மேலதந்திர மோற்றக்கூடிய பலமாக மேல பருநிறுவன கடன்களந்திர மோல் சிடப்படாத நிலமரி நரயறிய

வங்கி அிடப்படாத நிலமப்புமுிடப்படாத நிலற;  நீண்டகந்திர மோல விவசந்திர மோய

பலமாக மேலநருக்கடியிலும்,   பல ஆண்டுகளந்திர மோக அரசந்திர மோங்கத்தின் சிக்கன



நடவடிக்ிடப்படாத நிலககள் மற்றும் அதிகரித்த வரும்

ரி நரவிடப்படாத நிலலவந்திர மோய்ப்பின்ிடப்படாத நிலம ஆகியவற்றில் ரி நரவரூன்றிய நுகர்வு

ரி நரதிடப்படாத நிலவயின் வீழ்ச்சி;  வர்த்தகப் ரி நர பந்திர மோர் அபிவிருத்தி

முன்னறுத்தம் அச்சறுத்தல் என இந்தியந்திர மோவின்

பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோரத்ிடப்படாத நிலதச் சூழ்ந்தள்ள  பல்ரி நரவறு பிரச்சிிடப்படாத நிலனகள்

குறித்த எச்சரிக்ிடப்படாத நிலககள் இந்திய  பத்திரிிடப்படாத நிலககள் எங்கிலும்

நிிடப்படாத நிலறந்தள்ளன.

இந்திய முதலந்திர மோளித்தவ வர்க்கம் உலக அரங்கில் குறிப் பந்திர மோக

பலமாக மேலவறுக்கத்தக்க  பந்திர மோத்திரம் வகித்த வருகிறத.  வந்திர மோஷிங்டன்

உடனந்திர மோன அதன் மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய ஒருங்கிிடப்படாத நிலணப்பு மூலமந்திர மோக, புத

பலமாக மேலடல்லி பலமாக மேல பய்ஜிங்கிற்கு எதிரந்திர மோன அபலமாக மேலமரிக்க

ஏகந்திர மோதி பத்தியத்தின் பலமாக மேல பந்திர மோறுப் பற்ற அபலமாக மேலமரிக்க ஆக்ரி நரரந்திர மோலாஷைத்ிடப்படாத நிலத

ஊக்குவித்த வரும் அரி நரதரி நரவிடப்படாத நிலளயில்,   பந்திர மோகிஸ்தந்திர மோிடப்படாத நிலன

அச்சறுத்தவும் மிரட்டவும் மற்றும் இந்தியந்திர மோவின் அணுஆயுத

இரந்திர மோணுவத்ிடப்படாத நிலதக் கட்டிடப்படாத நிலமப் பிடப்படாத நிலதயும் கருத்தில்

பலமாக மேலகந்திர மோண்டுள்ளத.

இத இந்திய மக்களுக்கும்,  அப்பிரந்திர மோந்தியம் மற்றும் உலக

மக்களுக்கும் முன்னறுத்தம் அதீத அ பந்திர மோயங்கிடப்படாத நிலள

முன்னறுத்தவதடன்,  இத 2016  க்குப் பின்னர் இந்தியந்திர மோ

கடந்த பலமாக மேலசன்றுள்ள மூன்று ரி நர பந்திர மோர் பலமாக மேலநருக்கடிகளந்திர மோல் —

இரண்டு  பந்திர மோகிஸ்தந்திர மோனுடன்,  ஒன்று சீனந்திர மோவுடன்— பலமாக மேலதளிவந்திர மோக

எடுத்தக்கந்திர மோட்டப் படுகின்றன.

அிடப்படாத நிலனத்திற்கும் ரி நரமலந்திர மோக,  வல்லரச ரி நரமந்திர மோதலின்

பலமாக மேல பருஞ்சழலுக்குள் இந்தியந்திர மோ சிக்கியுள்ள நிிடப்படாத நிலலயில், இந்திய

முதலந்திர மோளித்தவத்தின் பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர மற்றும் மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய

நலன்கிடப்படாத நிலளக் கடுிடப்படாத நிலமயந்திர மோக அச்சறுத்தம் அதன்

பலமாக மேலவளிரி நரவடத்திற்கந்திர மோன அபலமாக மேலமரிக்க கூட்டந்திர மோளியிடம் இருந்த

 பல்ரி நரவறு தீவிரமந்திர மோன ரி நரகந்திர மோரிக்ிடப்படாத நிலககிடப்படாத நிலளயும் முகங்பலமாக மேலகந்திர மோடுத்த

வருகிறத.  ஈரந்திர மோன் மற்றும் பலமாக மேலவனசரி நரவலந்திர மோவில் இருந்த

எண்பலமாக மேலணய் இறக்குமதிகிடப்படாத நிலள பலமாக மேலவட்டுவத, அபலமாக மேலமரிக்க வர்த்தக

மற்றும் முதலீட்டின் மீத எஞ்சியுள்ள இந்திய திடப்படாத நிலடகிடப்படாத நிலள

நீக்குவத,  மற்றும் ரஷ்யந்திர மோ உடனந்திர மோன புத பலமாக மேலடல்லியின்

மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய  பங்கந்திர மோண்ிடப்படாத நிலமிடப்படாத நிலயக் குிடப்படாத நிலறந்த பட்சம் விிடப்படாத நிலரவந்திர மோக

குிடப்படாத நிலறத்தக் பலமாக மேலகந்திர மோள்வத அல்லத முடிவுக்குக் பலமாக மேலகந்திர மோண்டு

வருவத ஆகியிடப்படாத நிலவயும் அத்திடப்படாத நிலகய ரி நரகந்திர மோரிக்ிடப்படாத நிலககளில்

உள்ளடங்குகின்றன.

ஒவ்பலமாக மேலவந்திர மோரு இடத்திலும் ரி நர பந்திர மோலரி நரவ,  அடுத்தடுத்த

பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர மற்றும் மூரி நரலந்திர மோ பந்திர மோய அச்சறுத்தல்களுக்கு

ஆளும் வர்க்கத்தின் விிடப்படாத நிலடயிறுப் பந்திர மோனத,  பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள

வர்க்கம் மற்றும் கிரந்திர மோமப்புற ஏிடப்படாத நிலழகளுக்கு எதிரந்திர மோகவும்

மற்றும் அதன் முதலந்திர மோளித்தவ ரி நர பந்திர மோட்டியந்திர மோளர்களுக்கு

எதிரந்திர மோகவும் மிகவும் ஆக்ரி நரரந்திர மோலாஷைமந்திர மோக உள்ளத.

இந்த வகுப்புவந்திர மோத பிற்ரி நர பந்திர மோக்குத்தனத்ிடப்படாத நிலத ரி நரமந்திர மோடி

தூண்டிவிடுவத உயரடுக்கின் பிரிவுகளிடம் இருந்த

ிடப்படாத நிலகிடப்படாத நிலயப் பிிடப்படாத நிலசந்தவந்திர மோறு குிடப்படாத நிலறகூறல்கிடப்படாத நிலளத் தூண்டியுள்ள

நிிடப்படாத நிலலயில்,  அவர் இந்திய அரிடப்படாத நிலச ஸ்திரமின்ிடப்படாத நிலமப் படுத்தி

மதிப்பிழக்கச் பலமாக மேலசய்த வருவதந்திர மோகவும்,  இத ஒரு

சூறந்திர மோவளிிடப்படாத நிலயக் பலமாக மேலகந்திர மோண்டு வருபலமாக மேலமன்றும் அிடப்படாத நிலவ

அஞ்சகின்றன.  ஆனந்திர மோல் இந்தியந்திர மோ,  இலண்டன் மற்றும் நியூ

ரி நரயந்திர மோர்க்கின் பலமாக மேல பருநிறுவன பலமாக மேல பந்திர மோதக்குழு அிடப்படாத நிலறகளில் இருந்த

பலமாக மேலவளிப் படும் ரி நரகந்திர மோரிக்ிடப்படாத நிலகரி நரயந்திர மோ,  பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கம் மீதந்திர மோன

சரண்டிடப்படாத நிலலத் தீவிரப் படுத்தம் ரி நரநந்திர மோக்கில் பிரி நரஜபி அரசந்திர மோங்கம்

இன்னும் கடுிடப்படாத நிலமயந்திர மோக கட்டிடப்படாத நிலமப்பு மந்திர மோற்றங்கிடப்படாத நிலளத்

தீவிரப் படுத்த ரி நரவண்டும் என் பதந்திர மோக உள்ளத.

“பலமாக மேல பந்திர மோருளந்திர மோதந்திர மோர ரி நரவகம் குிடப்படாத நிலறந்தள்ளத என் பத மட்டுமல்ல,”

என்று இவ்வந்திர மோரம் அறிவித்த ிடப்படாத நிலடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியந்திர மோ
திடப்படாத நிலலயங்கம்,  “அங்ரி நரக விிடப்படாத நிலலவந்திர மோசி முகப்பில்

அழுத்தமிருப் பதற்கந்திர மோன ஆரம் ப அறிகுறிகள் உள்ளன,

அரி நரதரி நரவிடப்படாத நிலளயில் உலகளந்திர மோவிய வர்த்தகப் ரி நர பந்திர மோர்கள்

(ஒருரி நரவிடப்படாத நிலள நிஜமந்திர மோன ரி நர பந்திர மோர்கரி நரள கூட) கட்டவிழ்ந்த எழுந்த

வருகின்றன.  இதன் விிடப்படாத நிலளவந்திர மோக சீர்திருத்தங்களுக்கு

அழுத்தமளிப் பிடப்படாத நிலத தவிர அடுத்த அரசந்திர மோங்கத்திற்கு ரி நரவறு

வழி இருக்கந்திர மோத,” என்று குறிப்பிட்டத.

இந்தியந்திர மோவின் முதலந்திர மோளித்தவ அபிவிருத்தி மற்றும் உலக

முதலந்திர மோளித்தவத்தடனந்திர மோன ஒருங்கிிடப்படாத நிலணப்பின் விிடப்படாத நிலளவந்திர மோக

 பரந்தளவில் குறிப்பிடத்தக்க  பலரி நரமறியுள்ள பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள

வர்க்கம்,  இன்னும் அதிக கந்திர மோலத்திற்கு பின் அல்ல

விிடப்படாத நிலரவிரி நரலரி நரய ரி நரமந்திர மோடி அரசந்திர மோங்கத்தடன் நீண்டகந்திர மோல

ரி நரமந்திர மோதலுக்குள் வரவிருக்கிறத.  அிடப்படாத நிலத ஒரு ரி நரசந்திர மோசலிச

சர்வரி நரதசியவந்திர மோத ரி நரவிடப்படாத நிலலத்திட்டத்ிடப்படாத நிலத பலமாக மேலகந்திர மோண்டு

ஆயுத பந்திர மோணியந்திர மோக்குவரி நரத முக்கிய ரி நரகள்வியந்திர மோகும்.  இந்திய

பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கம் பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோளர்களின் ஓர்

அரசந்திர மோங்கத்திற்கந்திர மோகவும் மற்றும் ரி நரசந்திர மோசலிசத்திற்கந்திர மோகவும்

ரி நர பந்திர மோரந்திர மோடுிடப்படாத நிலகயில்,  இந்திய முதலந்திர மோளித்தவ வர்க்கத்தின்

அிடப்படாத நிலனத்த கன்ிடப்படாத நிலனகிடப்படாத நிலளயும் மற்றும் அவற்றின்

கட்சிகிடப்படாத நிலளயும் எதிர்ப் பதில்,  கிரந்திர மோமப்புற ஏிடப்படாத நிலழகிடப்படாத நிலளயும்

மற்றும் ஒடுக்கப் பட்ட அிடப்படாத நிலனவிடப்படாத நிலரயும் அதன் பின்னந்திர மோல்

அணித்திரட்டி,  சிக்கன நடவடிக்ிடப்படாத நிலககள்,  சமூக

சமத்தவமின்ிடப்படாத நிலம மற்றும் ரி நர பந்திர மோர் அச்சறுத்தலுக்கு எதிரந்திர மோகவும்

முதலந்திர மோளித்தவத்திற்கு எதிரந்திர மோன ஓர் உலகளந்திர மோவிய

ரி நர பந்திர மோரந்திர மோட்டத்தில் சர்வரி நரதச பலமாக மேலதந்திர மோழிலந்திர மோள வர்க்கத்ிடப்படாத நிலத

ஐக்கியப் படுத்தி,  தன்ிடப்படாத நிலன ஒரு சயந்திர மோதீனமந்திர மோன அரசியல்

சக்தியந்திர மோக அிடப்படாத நிலமத்தக் பலமாக மேலகந்திர மோள்ள ரி நரவண்டும்.


