அமெரிக்க தூதரகெ் 2022ல் இந் திய ொணவர்களுக்கு இதுவரர
இல் லாத அளவில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் விசா வழங் கியது
சென்னன, செப் டம் பர் 8, 2022:
இந்தியாவில் உள் ள அசமரிக்க தூதரகம் 2022ல் இதுவனர இல் லாத அளவுக்கு
82,000 மாணவர்களுக்கு விொ வழங் கி ொதனன பனடத்துள் ளது. வவறு எந்த
நாட்னடயும் விட இந்தியாவில் மாணவர் விொக்கள் மிக அதிக
எண்ணிக்னகயில் வழங் கப் பட்டுள் ளது குறிப் பிடத்தக்கது.
புது தில் லியில் உள் ள அசமரிக்கத் தூதரகமும் , சென்னன, னைதராபாத்,
சகால் கத்தா மற் றும் மும் னபயில் உள் ள நான்கு துனணத் தூதரகங் களும் வம
10 முதல் மாணவர் விொ விண்ணப் பங் களுக்கு முன்னுரினம அளித்தன.
இந்தியாவுக்கான அசமரிக்கத் தூதர் (சபாறுப் பு) பாட்ரிசியா லசினா,
இந்தியாவில் உள் ள அசமரிக்க தூதரகங் களின் இந்த ொதனனனயப்
பாராட்டினார். "சகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றால் முந்னதய ஆண்டுகளில்
ஏற் பட்ட தாமதங் களுக்குப் பிறகு பல மாணவர்கள் விொக்கனளப்
சபற் று தங் கள் பல் கனலக்கழகங் களுக்குெ் செல் ல முடிந்தனதக் கண்டு
நாங் கள் மகிழ் ெசி
் யனடகிவறாம் . இந்த ஆண்டு வகானட காலத்தில் மட்டும்
82,000க்கும் அதிகமானமாணவர் விொக்கனள வழங் கியுள் வளாம் . கடந்த
ஆன்டுகனள விட இந்த எண்ணிக்னக மிக அதிகமாகும் . சபரும் பாலான
இந்தியக் குடும் பங் களில் உயர்கல் விக்காக மிகவும் விரும் பப் படும் நாடாக
அசமரிக்கா திகழ் கிறது என்பனதவய இது காட்டுகிறது. வமலும் , தற் வபானதய
மற் றும் எதிர்கால உலகளாவிய ெவால் கனள எதிர்சகாள் ள கூட்டாக
இனணந்து பணியாற் றுவதற் கும் , இருநாடுகளுக்கும் இனடயில் உள் ள
நீ ண்டகால நட்புறவு வமலும் வலுவனடதற் குமானஇந்திய மாணவர்களின்
பங் களிப் பிற் கு இது வழி வகுக்கிறது," என்று அவர் கூறினார்.
ொதனன அளவிலான மாணவர் விொக்கள் வழங் கியது குறித்து
இந்தியாவுக்கான அசமரிக்கத் தூதர் (சபாறுப் பு) பாட்ரிசியா லசினா வபசிய
காசணாலி:
https://we.tl/t-8X9dP1r4bu
https://youtu.be/zSst51Qz5Do
விொ துனறயின் அனமெ்ெக ஆவலாெகர ் டான் சைஃப் ளின் கூறுனகயில் ,
"இந்திய மாணவர்கள் உயர் கல் வினயத் சதாடர்வதற் கு பங் களிக்க
முடிந்ததற் காக நாங் கள் மகிழ் ெசி
் யனடகிவறாம் . இதனால் ஏராளமான
மாணவர்களும் , அவர்களது சபற் வறார்களும் மகிழ் ெசி
் அனடவார்கள் என
நம் புகிவறன் . ெர்வவதெ மாணவர்கள் அதிகளவில் அசமரிக்காவில் பயில் வது
அசமரிக்க சபாது உறவு நயத்தின் னமயமாக விளங் குகிறது. இந்த ஆண்டு
வமற் படிப் புக்காக அசமரிக்கா வரும் இந்திய மாணவர்களுக்கு எனது
வாழ் த்துகனளத் சதரிவித்துக் சகாள் கிவறன் ,” என்றார்.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

அசமரிக்காவில் படிக்கும் ெர்வவதெ மாணவர்களில் சுமார் 20% வபர் இந்திய
மாணவர்கள் ஆவர். 2020-21 கல் வியாண்டில் 1,67,582 இந்திய மாணவர்கள்
வமற் படிப் புக்காக அசமரிக்கா வந்துள் ளனர் என்று 2021 ஆண்டின் ஓப் பன்
வடார்ஸ் அறிக்னக சதரிவிக்கிறது.
உலகளாவிய சகாவிட்-19 சபருந்சதாற் று காலத்திலும் கூட ெர்வவதெ
மாணவர்கனள அசமரிக்கா வரவவற் றது. அசமரிக்க அரசு மற் றும் அசமரிக்க
உயர் கல் வி நிறுவனங் கள் வநரிலும் , இனணய வழியிலும் , அதிநவீன
கற் பித்தல் முனறகள் மூலமாகவும் வமற் படிப் புக்கான வாய் ப்புக்கனள
ெர்வவதெ மாணவர்களுக்கு வழங் கின.
அசமரிக்காவில் படிக்க விரும் பும் மாணவர்கள் அது குறித்த தகவல் கனளத்
சதரிந்துசகாள் ள EducationUSA India செயலினய பதிவிறக்கம் செய் து
சகாள் ளலாம் . கல் லூரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முனற உள் ளிட்ட
அனனத்து தகவல் கனளயும் ஒரு சபாத்தானன அழுத்துவதன் மூலமாகவவ
சபறலாம் . அசமரிக்காவில் உயர்கல் வி சபற விரும் புபவர்களுக்கான முதல்
படி இதுவவ ஆகும் .
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