
 
 

സർവ്വകാല റെക്കാർഡ്: 2022ൽ ഏറ്റവ ും കൂട തൽ സ്റ്റുഡൻറ് വിസകൾ അന വദിച്ച് 
യ .എസ്. മിഷൻ ഇന്ത്യ 

റെന്നൈ, റസപ്റ്റ്റുംബർ 8: െരിത്തത്തിറല ഏറ്റവ ും കൂട തൽ സ്റ്റുഡൻറ് വിസകൾ 

അന വദിച്ച് ഇന്ത്യയിറല യ .എസ്. മിഷൻ. 82,000 സ്റ്റുഡൻറ് വിസകളാണ് ഈ വർഷും ഇത് 

വറര അന വദിച്ചിരിക ൈത്. മക്റ്റത് രാജ്യറത്തകാളുും കൂട തൽ യ .എസ്. സ്റ്റുഡൻറ് 

വിസകൾ ഈ വർഷും ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വിദയാർഥികൾകാണ്. 

നയൂഡൽഹിയിറല യ .എസ്. എുംബസിയ ും റെന്നൈ, ന്നഹദരാബാദ്, റകാൽകത്ത, 

മ ുംന്നബ എൈിവിടങ്ങളിറല യ .എസ്. ക്കാൺസ ക്ലറ്റുകളുും റമയ് മ തൽ ആഗസ്റ്റ് വറര 

ലഭിച്ച സ്റ്റുഡൻറ് വിസ അക്േക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായ നടേടികൾ സവീകരിക കയ ും 

ക്യാഗയതയ ള്ള എലലാ വിദയാർത്ഥികൾക ും കൃതയ സമയത്ത് േഠനും ആരുംഭികാൻ 

അവസരും ഒര ക കയ ും റെയ്ത . 

യ .എസ്. മിഷന് ക്നതൃതവും നൽക ൈ ഷാർറജ് റഡഫയർ േത്ടീഷയ ലസിന ഈ ക്നട്ടറത്ത 

ത്േശുംസിച്ചു. "ക്കാവിഡ്-19 സൃഷ്ടിച്ച ത്േതിസന്ധി മൂലും മ ൻ വർഷങ്ങളില ണ്ടായ 

കാലതാമസത്തിന് ക്ശഷും േരമാവധി വിദയാർത്ഥികൾക് വിസ ലഭയമാകാന ും അവർക് 
അവര റട സർവകലാശാലകളിൽ എത്തിക്ച്ചരാന ും കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ 

സക്ന്ത്ാഷമ ണ്ട്. ഈ വർഷും മാത്തും 82,000ൽ കൂട തൽ സ്റ്റുഡൻറ് വിസകൾ നൽകാൻ 

കഴിഞ്ഞ , മക്റ്റത് വർഷക്ത്തകാളുും അധികമാണിത്. മിക ഇന്ത്യൻ ക ട ുംബങ്ങളുും ഉൈത 

വിദയാഭയാസത്തിന് തിരറഞ്ഞട ക ൈ രാജ്യമാണ് യ ന്നണറ്റഡ് ക്സ്റ്ററ്റ്സ് എൈ് ഇത് 

റതളിയിക ൈ . ഇന്ത്യൻ വിദയാർത്ഥികൾ നമ്മ റട രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക ും നൽക ൈ 

സ ത്േധാന സുംഭാവനകളുറട ത്േസക്തി ഈ വിസ കണക കൾ എട ത്ത കാട്ടുൈ . 
അക്മരികൻ സഹോഠികക്ളാറടാപ്പും ജ്ീവിതകാലും നീണ്ട നിൽക ൈ കൂട്ടുറകട്ടുകൾ 

ആരുംഭിച്ച്, അവ അന്ത്ർക്ദശീയ ബന്ധങ്ങളിക്ലക് വളർത്തിറയട ത്ത്, നിലവിറലയ ും 

ഭാവിയിറലയ ും റവലലുവിളികറള ക്നരിടാൻ ഒറത്താര മിച്ച് ത്േവർത്തികാന ള്ളവരാണ് 

ഈ വിദയാർത്ഥികൾ," ഷാർറജ് റഡഫയർ ലസിന േെഞ്ഞ . 

േത്ടീഷയ ലസിനയ റട വീഡിക്യാ സക്േശും ഇവിറട കാണാും: 
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"ഇന്ത്യൻ വിദയാർത്ഥികൾക് ഉയർൈ നിലവാരമ ള്ള വിദയാഭയാസും ക്നടിറയട കാൻ 

സഹായിക ൈതിൽ ഞങ്ങളുറട േങ്ക് റെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളറര സക്ന്ത്ാഷമ ണ്ട്," 
മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിലർ ക്ഫാർ ക്കാൺസ ലർ അഫക്യഴ്സ് ക്ഡാൺ റഹഫ്ലിൻ േെഞ്ഞ . 
"ഈ സക്ന്ത്ാഷും േങ്ക് റവക ൈ നിരവധി വിദയാർത്ഥികളുും രക്ഷിതാകളുും ഉറണ്ടൈ് 
ഞാൻ ത്േതീക്ഷിക ൈ . യ .എസ്. നയതത്ന്ത്ത്തിൻറെ കാതലായ ഒര  ഘടകമാണ് 

അന്ത്ർക്ദശീയ വിദയാർത്ഥി സമൂഹും; ഇന്ത്യൻ വിദയാർത്ഥികറള ക്ോറല ഇതിനായി 
സുംഭാവന റെയ്യുൈവർ മറ്റാര മിലല," റഹഫ്ലിൻ കൂട്ടിക്ച്ചർത്ത . ഈ വർഷും യ .എസിൽ 

ഉേരിേഠനത്തിന് ക്ോക ൈ എലലാ വിദയാർത്ഥികൾക ും വിജ്യാശുംസ ക്നര ൈതായ ും 

അക്േഹും േെഞ്ഞ . 

യ ന്നണറ്റഡ് സ്ക്റ്ററ്റ്സിൽ േഠിക ൈ അന്ത്ർക്ദശീയ വിദയാർത്ഥികളിൽ 20 ശതമാനക്ത്താളും 

ഇന്ത്യൻ വിദയാർത്ഥികളാണ്.2021റല “ഓപ്പൺ ക്ഡാഴ്സ്” െിക്പ്പാർട്ട് അന സരിച്ച് 167,582 

ഇന്ത്യൻ വിദയാർത്ഥികളാണ് കഴിഞ്ഞ അകാദമിക് വർഷും യ .എസിൽ 

േഠനത്തിറനത്തിയത്.  

ക്കാവിഡ്-19 മഹാമാരി േടർൈ േിടിച്ച കാലങ്ങളില ും യ ന്നണറ്റഡ് ക്സ്റ്ററ്റ്സ് 

അന്ത്ർക്ദശീയ വിദയാർത്ഥികറള സവീകരിച്ചിര ൈ . 2020ൽ യ .എസ്. ഗവൺറമന്െ ും ഉൈത 

വിദയാഭയാസ സ്ഥാേനങ്ങളുും അന്ത്ർക്ദശീയ വിദയാർത്ഥികറള സ രക്ഷിതമായി സവാഗതും 

റെയ്യാന ള്ള നടേടികൾ സവീകരിക കയ ും ഓൺന്നലൻ, ന്നഹത്ബിഡ് അധയയന രീതികൾ 

ഉൾറപ്പട ത്ത കയ ും റെയ്ത . അന്ത്ർക്ദശീയ വിദയാർത്ഥികൾക ള്ള അവസരങ്ങളുും 

മററ്റലലാ സഹായങ്ങളുും ഒര  തടസ്സവ മിലലാറത ലഭയമാകാന ള്ള നടേടികളുും യ ന്നണറ്റഡ് 

ക്സ്റ്ററ്റ്സ് സവീകരിച്ചു.           

യ ന്നണറ്റഡ് സ്ക്റ്ററ്റ്സിൽ ഉേരിേഠനും ആത്ഗഹിക ൈ വിദയാർഥികൾക് കൂട തൽ 

വിവരങ്ങൾകായി എജ്യ ക്കഷൻ യ .എസ്.എ. ഇന്ത്യ (EducationUSA India) ആപ്പ് 
സൗജ്നയമായി ആൻക്ത്ഡായിഡ്, ഐ.ഒ.എസ് ഉേകരണങ്ങളിൽ ഡൗൺക്ലാഡ് 

റെയ്യാവ ൈതാണ്. ക്കാക്ളജ് ത്േക്വശനത്തിന ള്ള അക്േക്ഷ സമർപ്പിക ൈത് മ തൽ 

യ .എസിൽ ഉൈതവിദയാഭാസത്തിനാവശയമായ എലലാ വിവരങ്ങളുും നിങ്ങളുറട 

വിരൽത്ത മ്പിൽ ലഭയമാക ും. 

 

 


