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ரகுராம் ராஜன், நாட்டின் ப ாருளாதார வளர்சசி
் க்காகக்
கூறிய 5 விஷயங் கள் !
நமது நிருபர்

Government & Politics

ரகுராம் ராஜன்
“முதலாவதாக
அரசாங் கம்
என்பது
மக்களை
முன்னிறுத்திச்
சசயல் படவவண்டும் . சமூகத்தின் அளனத்து தரப்பினரும் வபாட்டியிட
சபாதுவான ஒரு தைம் அளமக்கவவண்டும் . சபண்களுக்கும் பிற் பட்ட
சமூகத்தினருக்கும்
வபாதிய
அைவு
வாய் ப்புகை்
அைிக்கப்பட
வவண்டும் . தாழ் தத
் ப்பட்ட சமூகம் பலவீனமானதாகத்தான் இருக்கும் .
உலகில் வவகமாக வைர்ந்து வரும் சமூகங் கை் எல் லாம் சக மக்களை
வமாசமாக நடத்தும் பழக்கத்ளத அறவவ ஒழித்து வருகின்றன. இதளன
நாமும் ளகயில் எடுக்க வவண்டும் . அரசாங் கத்துக்கும் சாதாரண
மக்களுக்கும் உை் ை இளடசவைிளயத் தகர்த்து வநருக்கு வநர் சதாடர்பு
வலுப்பட வவண்டும் . சமீபத்தில் 2022-23 -க்கான தமிழக நிதிநிளல
அறிக்ளகயில் சபண் குழந்ளதகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் மாத
ஊக்கத் சதாளகத் திட்டம் வரவவற் கத்தக்கது. இதளனக் கருத்தில்

சகாண்டு
சபண்
குழந்ளதகை்
பை் ைிக்கு
அதிகைவில்
அனுப்பப்படுவார்கை் . எனவவ, மக்களை முன்னிறுத்தி ஒரு அரசாங் கம்
சசயல் படுதல் அவசியம் ,” என்றார்.

ரகுராம் ராஜன்
“இரண்டாவதாக அரசாங் கம் என்பது விமர்சனங் களை வரவவற் கும்
அணுகுமுளறளயக்
களடப் பிடிக்க
வவண்டும் .
மூன்றாவதாக,
அரசாங் கம் சதாழில் நுட்ப வைர்ச்சியின்
அங் கமாக ‘சிப் ’கைின்
உற் பத்திளய
ஊக்குவித்தல்
வவண்டும் .
தற் காலிகத்
சதாழில்
வைர்ச்சிளயக்
கணக்கில்
சகாண்டால்
குவால் காம்
(qualcomm),
ஸ்னாப்டிராகன் (snapdragon) வபான்ற சதாழில் நுட்ப சமன்சபாருை்
நிறுவனங் களை நாவம வடிவளமத்திருக்க வவண்டும் . ‘சிப்’கை்
தயாரிப்பில் வவகசமடுத்தல் சபாருைாதார வைர்ச்சிளய வமலும்
ஊக்குவிக்கும் ,” என்றார்.
“நான்காவதாக
அளனத்து
விஷயங் கைிலும்
ஒரு
கற் றல்
அணுகுமுளறளய
அரசாங் கம்
களடப்பிடிக்கவவண்டும் .
இதன்
சவைிப்பாடாக அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட வவண்டும் . அதிகாரப்
பரவலாக்கம் என்பது மத்தியிலிருந்து மாநிலத்திற் கு மட்டுமன்றி,
மாநிலங் கைிலிருந்து
பிரியும்
மாநகராட்சிகை் ,
நகராட்சிகை் ,
ஊராட்சிகை் என அளனத்துப் பிரிவுகளுக்கும் இருத்தல் வவண்டும் .
கனடா வபான்ற நாடுகைில் ஒரு திட்டத்ளதக் சகாண்டு வந்தால்
அதளன முதலில் சமூக அைவில் சிறிய வசாதளனகளுக்குப் பிறவக
சபரிய
அைவில்
சகாண்டு
சசல் கின்றனர்.
சபாருைாதார
வைர்ச்சிளயக் கண்டறிய இம் முளற பயனைிப்பதாக இருக்கும் ,”
என்றார்.

ரகுராம் ராஜன்
“இறுதியாக, பன்னாட்டு ஏற் றுமதி-இறக்குமதி விதிமுளறகளை மாற் றி
அளமக்க வவண்டும் . உதாரணத்திற் கு, இந்திய மாணவர்கை் சவைிநாடு
சசன்று மருத்துவம் பயில் கிறார்கை் என்றால் அவர்கை் அந்நாட்டில்
பணிளயத் சதாடங் கும் முன்
நம் நாட்டுக் குடிமக்கை் என்ற
அடிப்பளடயில் தங் கை் வசளவகளுக்கான வசளவ வரிளயப் சபறும் படி
ஓர் அளமப்ளப உருவாக்க வவண்டும் . சபாருட்களுக்கான ஏற் றுமதி
வரிளயப் வபால் வசளவகளுக்கான ஏற் றுமதி வரி என்பதற் கான
திட்டவம இது. வசளவகளை முன்ளவத்து உலகமயமாக்கல் என்பவத
இதன் வநாக்கம் ,” என இந்தியா வபான்ற ஜனநாயக நாட்டின்
சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கான திட்டங் கைாக ரகுராம் ராஜன் தன்
உளரயில் கவனப்படுத்தினார்.
அசமரிக்காவில்
சிகாவகா
பல் களலக்கழகத்தின்
நிதித்துளறப்
வபராசிரியராகப் பணியாற் றிவரும் ரகுராம் ராஜன், தமிழ் நாட்டின்
சபாருைாதார
ஆவலாசளனக்
குழுவின்
உறுப்பினர்
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

