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ஊடக அறதிகந்கக

 

இலஙந்ககயதிலந் 150 மதாணவரந்களுகந்கு மகதாதந்மதா கதாநந்ததி பலகமபந்பரதிசதிலந்களந் வழஙந்கபந்படந்டன

 

2017-18 கலந்வதியதாணந்டுகந்கதான கபருகம மதிகு மகதாதந்மதா கதாநந்ததி பலகமபந்பரதிசதிலந்களந் இலஙந்ககயதினந்  25 மதாவடந்டஙந்களதிலுமதிருநந்ததான
150 உயரந்  தர  வகுபந்ப  மதாணவரந்களுகந்கு  கலந்வதி  அகமசந்சரந்  கககௌரவ.  அகதிலவதிரதாஜந்  கதாரதியவதாசமந்,  கலந்வதி  இரதாஜதாஙந்க  அகமசந்சரந்
கககௌரவ வதிஜயகலதா மககஸந்வரனந் மறந்றுமந் இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரந் தரணந்ஜதிதந் சதிஙந்  சநந்து ஆகதிகயதாரதாலந் ,  பதந்தரமுலந்லயதிலுளந்ள கலந்வதி
அகமசந்சு ககடந்கபதாரந் கூடதந்ததிலந் நகடகபறந்ற ஒரு வதிகசட கவபவதந்ததிலந் இனந்று வழஙந்கபந்படந்டன.  இலஙந்ககயதிலந் கலந்வதியதிலந் பதிரசதாசதிகந்குமந்
மதாணவரந்களுகந்கு மகதாதந்மதா கதாநந்ததி பலகமபந்பரதிசதிலந்களந் கததாடரந்நந்து பனந்னதிகரணந்டதாவது தடகவயதாக இவந்வருடமந் வழஙந்கபந்படந்டது.   

 

கககௌ.  அகமசந்சரந் அகதிலவதிரதாஜந் கதாரதியவதாசமந்  கபதாலனந்னறுகவயதிலந் பததிய முமந்கமதாழதிபந் பதாடசதாகல மறந்றுமந் கணந்டி  –  பசலந்லதாகவயதிலந்
சரஸந்வததிகந்  கலந்லூரதி உடந்பட இநந்ததியதாவதினதாலந்  வழஙந்கபந்படந்ட உதவதிககளபந் பதாரடந்டினதாரந்.  இலஙந்ககயதிலந்  ஆசதிரதியரந்களுகந்கு பயதிறந்சதிககள
வழஙந்குவதறந்கதாகவுமந் இநந்ததியதாவதிறந்கு அவரந் நனந்றதி  கதரதிவதிதந்ததாரந். மகதாதந்மதா கதாநந்ததியதினந் 150 ஆவது ஜனன வருட ஞதாபகதாரந்தந்ததந்கத
உலகமந்  ககதாணந்டதாடுககயதிலந் 150 இலஙந்கக மதாணவரந்களுகந்கு மகதாதந்மதா கதாநந்ததி பலகமபந்பரதிசதிலந்களந் வழஙந்கபந்படந்டது வதிகசடமதான ஒரு
நதிகழந்வு என  இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரந் கூறதினதாரந். இலஙந்ககயதிலந் நதாடு முழுவததிலுமதான இநந்ததிய அபதிவதிருதந்ததிசந் கசயலந்ததிடந்டஙந்களந் பறந்றதி
அவரந் குறதிபந்பதிடந்டுபந் கபசதினதாரந். இலஙந்ககயதினந் வட மதாகதாணதந்ததிலந் 27 பதாடசதாகலகளதிலந் பததிய வகுபந்பகறககள இநந்ததியதா நதிரந்மதாணதிதந்துகந்
ககதாடுகந்கதினந்றது,  அவறந்றுளந்  10 வகுபந்பகறதந்  கததாகுததிகளந்  பூரந்தந்ததி  கசயந்யபந்படந்டு  ஏறந்கனகவ  ககயளதிகந்கபந்படந்டு  வதிடந்டன.  கடநந்த
வருடமந்,  இலஙந்ககயதினந்  கதனந்  மதாகதாணதந்ததிலந்  ருகுணுபந்  பலந்ககலகந்  கழகதந்ததிலந்  இலஙந்ககபந்  பலந்கழகஙந்களதிகலகய  கபரதியகததாரு
ககடந்கபதாரந் கூடதந்கத இநந்ததியதா நதிரந்மதாணதிதந்துகந் ககதாடுதந்தது,  இகவயகனதந்துமந் இநந்ததியதாவதினந் முழுகமயதான நனந்ககதாகடகளதினந் ககீழந்
கமறந்ககதாளந்ளபந்படந்ட ததிடந்டஙந்களதாகுமந். இகளய பதாரதமந் தஙந்களது ததினசரதி வதாழந்கந்ககயதிலந் பததிய மதாறந்றஙந்ககளகந்  ககதாணந்டு வருவதறந்கு
எவந்வதாறு கததாழதிலந்  நுடந்பதந்கத உபகயதாகதிகந்கதினந்றனரந்  எனந்பது பறந்றதியுமந்  அவரந்  கூறதியதுடனந்,  இநந்ததிய மதாணவரந்களதாலந்  உருவதாகந்கபந்படந்ட
உலகதினந் மதிகவுமந் எகட குகறநந்த கசயந்மததி அணந்கமயதிலந் வதிணந்ணதிலந் ஏவதி கவகந்கபந்படந்டகதயுமந் சுடந்டிகந்கதாடந்டினதாரந்.  

 

இகளய பதாரததந்துடனந்  கததாடரந்ப  ககதாணந்டு இநந்ததியதாவதிலந்  வதிஞந்ஞதான மறந்றுமந்  கலந்வதி  அபதிவதிருதந்ததிகளதினந்  அனுகூலஙந்ககள எடுதந்துகந்
ககதாளந்வதறந்கு  இலஙந்ககயதிலுளந்ள  மதாணவரந்ககள  உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்  அறதிவுறுதந்ததினதாரந்.  இநந்ததியதாவதினந்  கததாழதிலந்நுடந்ப  நதிறுவனஙந்களந்,
மறந்றுமந்  இநந்ததிய முகதாகமதந்துவ நதிறுவனஙந்களந்  உலக தரதந்ததிலதான நதாமஙந்களதாக வநந்துளந்ளகதயுமந்  மறந்றுமந்  IIT  இகணநந்த நுகழவுபந்
பரகீடந்கச மறந்றுமந்  கபதாறதியதியலந் துகறகந்கதான படந்டதந் தகுததிகதாணந் பரகீடந்கச  (GATE) எனந்பன இலஙந்கக மதாணவரந்களதினந் நனந்கம கருததி
ககதாழுமந்பதிலந்  நடதந்தபந்படுவகதயுமந்  அவரந்  குறதிபந்பதிடந்டதாரந்.   இநந்ததிய  மருதந்துவகந்  கலந்லூரதிகளதிலந்  மருதந்துவ  மறந்றுமந்  பலந்மருதந்துவதந்
துகறகளதிலந்  அனுமததிகந்கதாக  கதசதிய  தகுததிகதாணந்  மறந்றுமந்  நுகழவுபந்  பரகீடந்கச  (NEET)  எழுதுவதறந்கு  இலஙந்கக  மதாணவரந்களுமந்
இபந்கபதாழுது அனுமததிகந்கபந்படுகதினந்றனரந்.   

 

இநந்ததியதாவதிலந் கலந்வதி கறந்றலந்  (“Study in India”)  எனந்ற கபயரதிலந் ஒரு பததிய வகல வதாசகல (Portal)  அணந்கமயதிலந் ஆரமந்பதிதந்து
கவதந்துளந்ளகதயுமந்  உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்  குறதிபந்பதிடந்டதாரந்.  கவளதிநதாடந்டு  மதாணவரந்களுகந்கதாக  இநந்ததியகந்  கலந்வதி  நதிறுவனஙந்களதிலந்  25000
இறந்குமந்  அததிகமதான  இட  ஒதுகந்ககீடுகளந்  கமறந்ககதாளந்ளபடந்டுளந்ளன.  இநந்ததியதாவதிலுளந்ள  வதாயந்பந்பககள  இலஙந்கக  மதாணவரந்களந்
முழுகமயதாகபந் பயனந்படுதந்ததிகந் ககதாளந்வதாரந்களந் எனந்ற நமந்பதிகந்கககயயுமந் அவரந் கவளதிபந்படுதந்ததினதாரந்.

 



இலஙந்கக  மதாணவரந்களுகந்கு  வருடதாநந்தமந்  சுமதாரந்  750 பலகமபந்பரதிசதிலந்ககள  இநந்ததியதா  அளதிகந்கதினந்றது.  பலகமபந்பரதிசதிலந்
நதிகழந்சந்சதிதந்ததிடந்டஙந்களந்  மறந்றுமந்  ஏகனய  கலந்வதிசதாரந்  உதவதிகளந்  கததாடரந்பதான  கமலுமந்  வதிபரஙந்களுகந்கு,  தயவுகசயந்து  இநந்ததிய  உயரந்

ஸந்ததானதிகரதாலயதந்ததினந் www.hcicolombo.gov.in எனுமந் இகணயதந்தளதந்ததிறந்கு வதிஜயமந் கசயந்யவுமந். 
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