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ஊடக அறிக்கக 
 

பெருந்ததாட்ட பாடசாகலகளின் தேம்ெடுத்தலுக்காக இந்தியா 
இலங்கக இகடயில் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கக ககச்சாத்து 

 
பெருந்த ோட்ட ெோடசோலைகளின் உட்கட்டலைப்ெிலை தைலும் 
அெிவிருத் ி பசய்யும் இைக்குடன் இைங்லகக்கோை இந் ிய ெ ில்  
உயர் ஸ் ோைிகர்  ிரு விதைோத் தக தேக்கப் ைற்றும் இைங்லக 
கல்வி அலைச்சின் பசயைோளர்  ிரு.என்.எச்.எம்.சித்ரோனந்தா ஆகிதயோர்  
2020 பெப்ரவரி 20ஆம்  ிக ி க ாழும்பில் புரிந்துணர்வு உடன்ெடிக்லக 
ஒன்றில் லகச்சோத் ிட்டனர்.  
 
இைங்லக அரசோங்கத் ிைோல் அலடயோளம் கோணப்ெட்ட 9 
பெருந்த ோட்ட ெோடசோலைகள் இந் ிய அரசோங்கத் ிைோல் 
வழங்கப்ெடும் 300 ைில்ைியன் ரூெோ கபறுமதியான உ வி திட்டத்தின் 
கீழ் மமம்படுத்தப்படவுள்ளன. ைத் ிய ைோகோணத் ில் ஆறு 
பெருந்த ோட்ட ெோடசோலைகளும் அத தெோை சப்ரகமுவோ, ஊவா 
ைற்றும் கதன் ைோகோணங்களில் தலா ஒவ்பவோரு ெோடசாலல ளும் 
இந் த்  ிட்டத் ின் கீழ் உள்ளடங்குகின்றை.  
 
கல்வித்துலறயில் இைங்லக இந் ியோ இலடயில் ஒத்துலழப்ெிலை 
தைலும் வலுவோக்கும் தநோக்குடன் இைங்லகயில் நோடளோவிய ரீ ியில் 
இந் ிய அரசோங்கம் கல்வித்துலற சோர்  ிட்டங்கலள ெரவைோக 
அமுல்ெடுத் ி வருகின்றது. இந் ிய நி ியு வியின் கீழ் 
வடைோகோணத் ில் ெல்தவறு ெோடசோலைகளில் கட்டடங்கள் புதிதா  
நிர்மாணிக் ப்பட்டதுடன் புனரலமப்பும் கசய்யப்பட்டன. 2020 ேைவரி 
15ஆம்  ிக ி 5  பாடசாலல ளின் பு ிய ெோடசோலை கட்டடங்கள் 
சைதநரத் ில் இைங்லக ைக்களிடம் லகயளிக்கப்ெட்டை. 
ருஹுண ெல்கலைக்கழகத் ில் இைங்லகயில் ெோரிய ெல்கலைக்கழக 
தகட்தெோர் கூடம் இந் ியோவோல் அலைக்கப்ெட்டுள்ளது. அத தெோை 
ைருந் ியல்  ோ ி ைற்றும் ைருத்துவ ஆய்வுகூட விஞ்ஞோை 
துலறகளில் சிறந்  பெறுதெற்றிலை பெறும் ைோணவர்களுக்கோக 2020 
ேைவரி ைோ ம் இைங்லகக்கோை இந் ிய உயர் ஸ் ோைிகர் 
 ங்கப்ெ க்கம்  ருஹுண ெல்கலைக்கழகத் ில் நிறுவப்ெட்டது. 



யோழ்ப்ெோணப் ெல்கலைக்கழகத் ின் கிளிபநோச்சி வளோகத் ில் விவசோய 
ைற்றும் கபாறியியல்படீம் இந் ியோவோல் ஸ் ோெிக்கப்ெட்டது. இ ற்கு 
தைை ிகைோக இலங்ல யிலும் இந்தியாவிலும் ெட்டப்ெடிப்பு 
ெட்டதைற்ெடிப்பு ைற்றும் கைோநி ி  ற்ல  கநறி லள ப ோடர்வ ற்கோக 
வருடோந் ம் 750க்கும் அ ிகைோை இைங்லக ைோணவர்களுக்கு இந் ியோ 
புைலைப் ெரிசில்கலள வழங்கிவருகின்றது. 
 
ைக்கலள இைக்கு லவத்  அெிவிருத் ி  ிட்டங்களோக இந்  
 ிட்டங்கள் இைங்லக அரசோங்கத்துடைோை ஒத்துலைப்புடன் இந் ிய 
அரசோங்கத் ோல் ப ோடர்ந்து முன்பைடுக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 
இதுவலர இந் ிய அரசோங்கம் 3.5 ெில்ைியன் அபைரிக்க படோைர்கள் 
பெறுை ியோை உதவி  ிட்டங்கலள இந் ிய அரசோங்கம் 
இைங்லகக்கோை அெிவிருத் ி உ வியோக வழங்கியுள்ளது இ ில் 560 
ைில்ைியன் அபைரிக்க கடாைர் கபறுமதியான உதவித்திட்டங் ள் 
முற்றுமுழு ோை நன்க ாலடயா  வழங்கப்ெட்டது.                                                                                                                 
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 இைங்லகக்கோை இந் ிய ெ ில்  உயர் ஸ் ோைிகர்  ிரு விதைோத் 
தக தேக்கப் ைற்றும் இைங்லக கல்வி அலைச்சின் பசயைோளர் 
 ிரு.என்.எச்.எம்.சித்ரோனந்தா ஆகிதயோர் இலங்ல யில் பெருந்த ோட்ட 
ெோடசோலைகளின் மமம்பாட்டுக் ான புரிந்துணர்வு உடன்ெடிக்லகலய 
பரிமாறிக்க ாண்டனர்..  



 


