2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್.ಮಿಷನ್ನ ಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಿಸಾಗಳ ನ್ೀಡಿಕೆ
ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 8, 2022: ಭಾರತದಲಿಿ ಯು.ಎಸ್. ಮಿಷನ್ 2022ರಲಿಿ ಇಲಿಿ ಯವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 82000
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವಿಸಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚು
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವಿಸಾಗಳನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದಾಾ ರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿ ನ ಯು.ಎಸ್. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ು ೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಲ್ಕ ತಾ ಮತ್ತು
ಮೆಂಬೈಗಳಲಿಿ ರುವ ನಾಲ್ಕಕ ದೂತಾವಾಸಗಳು ಮೇ ತೆಂಗಳೆಂದ ಆಗಸ್ಟ ತೆಂಗಳವರೆಗಿನ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವಿೀಸಾಗೆ
ಆದಾ ತೆ ನೀಡಿದ್ದಾ ಅಹಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳಗೆ ನಗದಿತ ದಿನಾೆಂಕಗಳಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಾ ಯನ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಗೆ
ಸಕಾಲ್ದಲಿಿ ಸೇರಿಕೊಳಳ ಲ್ಕ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿಸಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿ ಡಿ’ಅಫೇಸ್ಿ ಪ್ಟ್ರ ೀಷಿಯಾ ಲ್ಸಿನಾ ಅವರು ಭಾರತದಲಿಿ ಯು.ಎಸ್. ಮಿಷನ್ ಸಾಧ್ನ್ಯನ್ನು ಶ್ಲಿ ಘಿಸಿ,
“ಕೊೀವಿಡ್-19 ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕ ಹೆಂದಿನ ವಷಿಗಳಲಿಿ ತಂದ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟಟ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ವಿೀಸಾ
ಪಡೆದ್ದಕೊೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಲ್ಕಪುವುದನ್ನು ನೀಡಲ್ಕ ಬಹಳ
ಸಂತೀಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಋತ್ತವಿನಲಿಿ ಸುಮಾರು 82000 ವಿಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾ ಹೆಂದಿನ
ಎಲ್ಿ ವಷಿಗಳಗಿೆಂತ ಅತ ಹೆಚ್ಚು . ಇದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟೆಂಬಗಳಗೆ ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಕ ಅಮೇರಿಕವು ಅತಾ ೆಂತ
ಆದಾ ತೆಯ ದೇಶವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಕ ಸಾಕ್ಿ . ಇದ್ದ ನಮಮ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಂದಿಗೆ
ಜೀವನಪೂತಿ ಸಂಪಕಿಗಳನ್ನು ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ ಸಹಯೀಗಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ಕ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲ್ಕ, ಪರ ಸುು ತ
ಹಾಗೂ ಭವಿಷಾ ದ ಸವಾಲ್ಕಗಳನ್ನು ಎದ್ದರಿಸಲ್ಕ ಒಟ್ಟ ಗೆ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು
ನೀಡುತು ರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತು ತೀರಿಸುತು ದೆ” ಎೆಂದರು.

ಚಾರ್ಜಿ ಡಿ’ಅಫೇಸ್ಿ ಪ್ಟ್ರ ೀಷಿಯಾ ಲ್ಸಿನಾ ದಾಖಲೆಯ ಪರ ಮಾಣದಲಿಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವಿೀಸಾ ನೀಡಿದನ್ನು ಘೀಷಿಸಿದ
ವಿಡಿಯೀ ಕೊೆಂಡಿ:

https://we.tl/t-8X9dP1r4bu
https://youtu.be/zSst51Qz5Do
ಮಿನಸಟ ರ್ ಕೌನ್ೆ ಲ್ರ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ನೆ ಲ್ರ್ ಅಫೇಸ್ಿ ಡಾನ್ ಹೆಫ್ಲಿ ನ್, “ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ತಾ ತು ಮ
ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯುವ ನಟ್ಟ ನಲಿಿ ನಮಮ ಪಾಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟಟ ಪೀಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ಖುಷಿಯಲಿಿ ದಾಾ ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಆಶಿಸುತೆು ೀನ್. ಯು.ಎಸ್. ರಾಜತಾೆಂತರ ಕತೆಯಲಿಿ
ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳ ಚಲ್ನ್ ಕೆಂದರ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಕ ಭಾರತಕ್ಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ
ದೇಶ ಇನು ೆಂದಿಲ್ಿ . ಈ ವಷಿದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕಕ ಅವರ ಅಧ್ಾ ಯನಕ್ಕಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತೆು ೀನ್” ಎೆಂದರು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ ೀಟ್ಸೆ ನಲಿಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ನಡೆಸುತು ರುವ ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ ಭಾರತೀಯ
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.20ರಷಿಟ ದ್ದಾ , 2021ರಲಿಿ ಓಪನ್ ಡೀಸ್ಿ ರಿಪೀಟ್ಸಿ ಪರ ಕಾರ 2020-2021ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಷಿದಲಿಿ ಭಾರತದಿೆಂದ 167,582 ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳದಾ ರು.

ಜಾಗತಕ ಕೊೀವಿಡ್-19 ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕದ ಸಂದಭಿದಲಿಿ ಅಮೇರಿಕ ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಮಕು ವಾಗಿ ಸಾವ ಗತಸಿತ್ತ. 2020ರಲಿಿ ಅಮೇರಿಕ ಸಕಾಿರ ಅಮೇರಿಕ ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾ , ಆನ್ಿ ೈನ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ಮೂಲ್ಕ ಕಲಿಯಲ್ಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಸಿದ್ದಾ
ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಖಚಿತ
ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿತ್ತ.

ಅಮೇರಿಕದಲಿಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ನಡೆಸಲ್ಕ ನ್ರವು ನರಿೀಕ್ಿ ಸುವ ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಐಒಎಸ್ ಮತ್ತು
ಆೆಂಡಾರ ಯಿಡ್ ಡಿವೈಸಗ ಳಲಿಿ ದೊರೆಯುವ ಎಜುಕಷನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಆಾ ಪ್ ಡೌನಿ ೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಈ
ಆಾ ಪ್ ಕಾಲೇಜು ಅಜಿ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯ ಕುರಿತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹತ ನೀಡುತು ದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕದಲಿಿ ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಯೀಜಸುವಲಿಿ ತವ ರಿತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಗಿದೆ.
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