
ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகம் வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சினதும் வணிகத் திலணக்களத்தினதும் அலுவைர்களுக்காக  

இலணய வழி ஊடாக வபாருளாதார இராஜதந்திர கற்லகவநறியிலன நடாத்துகின்றது 

 

வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சின் வபாருளாதார இராஜதந்திர வகிபாகத்தின் பகுதிவயான்றாக இைங்லகயின் குறித்த 

வபாருளாதாரத் ததலவகலள நிலறதவற்றுவதற்கும் சவால்களுக்கு ஈடுவகாடுப்பதற்கும் இலணய வழி ஊடான 

வபாருளாதார இராஜதந்திர கற்லகவநறியிலன வடிவலைப்பதற்கும் அமுல்படுத்துவதற்கும் அலைச்சு தனித்துவைான 

முயற்சிவயான்றிலன எடுத்துள்ளது. இக்கற்லக வநறியானது வணிகத் திலணக்களம் ைற்றும் உைகின் ைிகவும் வகௌரைிக்க 

பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகம் என்பவற்றுடனான வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சின் 

கூட்டுமுயற்சியின் பிரதிபைனாக அலைகின்றது.        

 

பதில் வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சர் வகௌரவ ஹர்ஷ டி சில்வா அவர்களின் தலைலையில் 2017 ைார்ச் 7 ஆம் 

திகதியன்று வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சில் இக் கற்லக வநறி லவபவாீதியாக ஆரம்பித்த லவக்கப்பட்டது.  வணிகத் 

திலணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் திருைதி  தசானாலி விதஜரத்ன, ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வததச 

அபிவிருத்திக்கான நிலையத்தின் (HCID) சிதரஷ்ட விாிவுலரயாளர் தபராசிாியர் ைாற் அன்றுவ்ஸ் ைற்றும் அலழக்கப்பட்ட 

விருந்தினர்களும் கற்லக வநறிக்கு வதாிவு வசய்யப்பட்ட அலுவைர்களும் இந் நிகழ்வில் பங்தகற்றனர்.  

 

குறித்த ததலவகலள நிலறதவற்றுகின்ற கற்கவநறிவயான்றிலன வடிவலைப்புச் வசய்வதில் ஹாவார்ட் 

பல்கலைக்கழகத்தின சர்வததச அபிவிருத்திக்கான நிலையம் முதைாவது ஈடுபடுகின்ற நாடான இைங்லகயில் இக் கற்லக 

வநறியிலன இந் நிலையம் வழங்குவது இதுதவ முதற் தடலவயாகும்.  

 

பதில் வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சர் இந் நிகழ்வில் உலரயாற்றும் தபாது ஏற்றுைதிகள் ைற்றும் தநரடி வவளிநாட்டு 

முதலீடுகலள கவருதல் தபான்ற விடயங்களில் இைங்லகயானது பிராந்தியத்தில் உள்ள ஏலனய நாடுகலள விட 

பின்தங்கி காணப்படுவதாகவும் அரசாங்கத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தபராவல் ைிக்க வபாருளாதார இைக்குகலள 

எய்துவதற்கு எைது முயற்சிகலள ைீள ஊக்கப்படுதவது இன்றியலையாததாக காணப்பட்டது எனவம் குறிப்பிட்டார். 

வவளிநாடுகளில் உள்ள இைங்லகத் தூதரங்களின் பிரதானிகளுக்கும் வர்த்தக அலுவைர்களுக்கும் வவளிநாட்டு 

அரசாங்கங்களுடனும் தனியார் துலறக் கம்பனிகளுடனும் தநடியாக வதாடர்பு வகாள்ளுவதற்கு சந்தர்ப்பம் 

காணப்படுவதனால் அவர்கள் இது வதாடர்பில் ைிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர். இைங்லகயின் வாய்ப்புகலளய்யும் 

இயைாற்றல்கலளயும் பயன்படுத்தவதற்கு அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படதவண்டும். ஏற்றுைதிகலளயும் வவளிநாட்டு தநரடி 

முதலீடுலளயும் ஊக்குவிக்கின்ற அரசாங்கத்தின் வகாள்லககலள ஊக்குவித்து தலைலை வகிப்பதற்கு முயற்சிகலள 

சுயைாக வதாடங்கிச் வசயற்படுவதற்கு வவளிநாடுகளில் உள்ள இைங்லகத் தூதரகங்களின் இராஜதந்திர அலுவைர்கலள 

இயைச் வசய்வதலன இக் கற்லக வநறி இைக்காகக் வகாள்கின்றது.     

 

இக் கற்லகவநறியானது 18 வார காை அளவிலனக் வகாண்டதுடன் அலுவைர்கள் தைது நாளாந்தப் பணிகளில் 

ஈடுபடகின்ற அதததவலள அவர்கள் கற்கின்றனர் என்பதலன உறுதி வசய்யும் வபாருட்டு வசயற்பாட்டிலன தநாக்காகக் 

வகாண்ட வசயன்முலறப் பாடங்கலள உள்ளடக்குகின்றது. வதாிவு வசய்யப்படும் பங்குபற்றுனர்கள், வவளிநாடுகளில் 

உள்ள 15-20 இைங்லகத் தூதரகங்களிலும் வகாழும்பிலும் உள்ள தூதரங்களின் பிரதானிகள் ைற்றும் வர்த்தக 

அலுவைர்கள் உள்ளடங்கைாக சுைார் 35-40 அரசாங்க அலுவைர்களாகும்.    

 

இைங்லகயின் ஏற்றுைதித் துலறயிலன பல்வலகப்படுத்துவதில் அது எதிர்வகாள்கின்ற சவால்கலள வணிகத் 

திலணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் திருைதி தசானலி விதஜரத்ன எடுத்துக்காட்டினார். தபராசிாியர் ைாற் அன்றுவ்ஸ் 

இந்நிகழ்வில் உலரயாற்றம் தபாது வர்த்தக ைற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகலள அதிகாிப்பதற்கு தைது வவளிநாட்டு 

தூதரகங்கலள வசயல்திறன் ைிக்கவாறு பயன்படுத்துவதற்கு இயலுைாகவிருந்த நாடுகலள எடுத்துக்காட்டினார். 

இைங்லகயின் வாய்ப்புகலள வசயல்திறன்ைிக்க விதத்தில் சந்லதப்படுத்துவதற்கு அலுவைர்கலள இயைச் வசய்யூம் 

திறன்கள்,அறிவு ைற்றம் இயலுலைகள் என்றபவற்லற புகட்டுவதில் இக்கற்லக வநறி ைிகவும் தவண்டப்படுகின்றது எனச் 

சுட்டிக்காட்னார். 

 

வவளிநாட்டலுவல்கள் அலைச்சு 

வகாழும்பு  
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