
 

அவுஸ்திரேலியாவில்   இயங்கும்  இலங்கை   மாணவர் ைல்வி   
நிதியத்தின்  உதவி  பெற்ற  கிழக்கு  ெல்கலைக்கழக மாணவர்கள்   

அலைவரும்  ெட்டதாரியாகிைர். 

 

 விலைவில்  ெட்டமளிப்பு  விழா. 

 

சிலர்  ததாழில்   வாய்ப்பு  தெற்றனர்,   சிலர்  ரமற்ைல்வி 
ததாடருைின்றனர். 

 

ெயனகடந்த    மாணவர்ைள்  ைல்வி  நிதியத்திற்கு ொோட்டு 

 

 

 



 

இைங்லகயில்  நீடித்த  முப்ெது  ஆண்டுகாை  பொரிைாலும்  2004  ஆம்  ஆண்டு  இறுதியில்  

கிழக்கிைங்லகயில்  நிகழ்ந்த  சுைாமி கடற்பகாள்    அநர்த்தத்திைாலும்  பெரிதும்  ொதிக்கப்ெட்ட  

மாணவர்கள்    ெைர்  கிழக்கிைங்லக   ெல்கலைக்கழகத்தில் ெயின்றவாறு    அவுஸ்திபைைியாவில்  

இயங்கும்  இைங்லக   மாணவர் கல்வி   நிதியத்தின்  புைலமப்ெரிசில்கலள  பெற்றைர். 

அவுஸ்திபைைியாவிலும்    ஏலைய  சிை  நாடுகளிைிருந்தும்  உதவும் இைக்கமுள்ள    அன்ெர்களின்  

பதாடர்ச்சியாை  ஆதைவிைால் இைங்லகயில்    பொரில்  ொதிக்கப்ெட்ட  ஆயிைக்கணக்காை  வறிய 

நிலையிைிருந்த    மாணவர்கள்  ெயைலடந்தைர்.  

கிழக்கு    ெல்கலைக்கழகத்திலும்  யாழ்ப்ொணம் ெல்கலைக்கழகத்திலும்  யாழ். ெல்கலைக்கழக  

வவுைியா வளாகத்திலும்      மற்றும்  பகாழும்பு    ெல்கலைக்கழகங்களிலும்    இந்நிதியத்தின்  உதவி  

பெற்ற  ெை மாணவர்கள்    தற்பொழுது  ெட்டதாரிகளாகி  பதாழில்  வாய்ப்பு    பெற்றுள்ளைர்.    பமலும்   

சிை மாணவர்கள்   பவளிநாடுகளுக்கு  பதாழில்  வாய்ப்பு  பெற்று புைம்பெயர்ந்தைர். 

கடந்த   சிை  வருடங்களாக  மூன்று  கட்டங்களில்  இம்மாணவர்கள் ெட்டதாரிகளாகியுள்ளைர்.    

இவர்களில்  இறுதியாக  கல்வி  நிதியத்தின்    உதவி  பெற்ற  கிழக்கு  ெல்கலைக்கழக  மாணவர்கள் 

18 பெர்  கடந்த   2014   டிசம்ெர்   மாதத்துடன்  தமது  ெட்டப்ெடிப்ெிலை பூர்த்திபசய்துள்ளைர். 

இவர்களுடாை   கைந்துலையாடலும்  இறுதிக்கட்ட  நிதிக்பகாடுப்ெைவு நிகழ்ச்சியும்    அண்லமயில்  

பசங்கைடியில்  அலமந்துள்ள  பதவாைய மண்டெத்தில்    இம்மாணவர்களின்   பதாடர்ொளரும்  

நைிவுற்ற  சமூக அெிவிருத்திக்காை    தன்ைார்வ  அலமப்ெின்  தலைவருமாை   திரு. த. கபணஸ்    

தலைலமயில்   நடந்தது. 

மாணவர்களின்    இலணப்ொளர்  பசல்வி  டிைாைி   தைைாஜ் நிகழ்ச்சிலய   ஒழுங்கலமத்தார்.   

இந்நிகழ்வில்  கல்வி  நிதியத்தின் ஸ்தாெகரும்   நிதியத்தின்  நடப்ொண்டு  துலண 

நிதிச்பசயைாளருமாை    திரு. பை. முருகபூெதி  நிதியத்தின்  சார்ெில் உதவிவரும்    அன்ெர்களிைால்   

வழங்கப்ெடும்  நிதிக்பகாடுப்ெைவுகலள    மாணவர்களிடம்  பசர்ப்ெித்தார். 

இைண்டு    மாணவர்கள்  எதிர்வரும்  ஜூலை   மாதத்தில்  தமது ெல்கலைக்கழக   கல்விலய    

பூர்த்திபசய்யவிருப்ெதாகவும்  ஏலைபயார்    கடந்த  டிசம்ெர்  மாதம்  கல்விலய நிலறவு  
பசய்துள்ளதாகவும்  மாணவர்கள்  தைப்ெில்  பதரிவிக்கப்ெட்டதுடன் அதற்காை    சான்றுகளும்  

சமர்ப்ெிக்கப்ெட்டை. 

அவுஸ்திபைைியாவில்   நீண்ட  காைமாக  இயங்கும்  இைங்லக மாணவர்    கல்வி    நிதியத்தின்  

பதாடர்ச்சியாை    உதவியிைால்  தாம் கல்விலய    இலடநிறுத்தாமல்  பதாடர்ந்ததாகவும்  தமக்கு   

உதவிய அன்ெர்களும்    நிதியத்தின்  அலமப்ொளர்களும்  காைத்துக்கு  காைம் கிழக்கிைங்லக    

வருலக   தந்து  தங்களது  நைன்கலள   கவைித்தலம பெற்பறார் - ெிள்லளகள்    உறவுக்கு  ஒப்ொைது  

என்றும்  நிகழ்வில் நன்றி    பதரிவித்து  உலையாற்றிய  மாணவர்கள்  குறிப்ெிட்டைர். 

தற்பொழுது    ெட்டதாரிகளாகியிருக்கும்  தாம்  இைங்லகயில் எந்தப்ெகுதியில்   எதிர்காைத்தில்  வாழ  

பநரிட்டாலும்  எதிர்ொைாத விதமாக    புைம்பெயை  பநரிட்டாலும்  இைங்லக   மாணவர்  கல்வி நிதியம்    

பொன்று  தாமும்  வறிய  நிலையில்  இருக்கும் மாணவர்களின்   கல்வி  வளர்ச்சிக்கு  உதவ  

முன்வருபவாம்  என்றும்    உறுதிபமாழி   எடுத்துக்பகாண்டைர். 



 

இைங்லக    மாணவர்  கல்வி  நிதியம்  தமக்கு  முன்மாதிரியாக இயங்கியலமயிைால்    நிதியத்தின்  

ஊடாக  தமக்கு  உதவிய அன்ெர்களுக்கு    நன்றியும்  ெைாட்டும்  பதரிவிக்கும்  கடிதங்கலளயும் 

இந்நிகழ்வில்   அவர்கள்   சமர்ப்ெித்தைர். 

அத்துடன்    கிழக்கு  ெல்கலைக்கழகத்திைிருந்து  கல்வி  நிதியத்தின் பதாடர்ச்சியாை   உதவியுடன்  

ெயின்ற  அலைத்து  மாணவர்களின் சார்ெிலும்   நன்றி  பதரிவிக்கும்  அலடயாள  

நிலைவுச்சின்ைமும் மாணவர்கள்   தைப்ெில்  திரு. பை. முருகபூெதியிடம் லகயளிக்கப்ெட்டது. 

ெிரியாவிலட     நிகழ்வாக  இடம்பெற்ற  இந்த  மாணவர் ஒன்றுகூடைில்    சிை  மாணவிகள்  கண்கள்  

ெைிக்க கருத்துலையாற்றிைர்.  

பசல்விகள்   ஹர்சிகா,    துஷ்யந்தைி,   பஜயைாதா,  சுஹாசிைி, நாகைாணி,    ெிைசாந்திைி,   தர்ஷிைி,   
டிைாைி,  கலைமதி,  லமத்பையி, பசல்வன்கள்   பஜயசங்கர்,   ெிைொகைன்,    ஜைகன்,   குமணன், 

ஜைார்த்தைன்,    சைத்குமார்,   சஸீஸ்குமார்  ஆகிபயார்  இந்நிகழ்வில் கைந்துபகாண்டைர். 

சிை   மாணவர்கள்  பதாழில்வாய்ப்பு  பெற்று பதாலைதூைத்திைிருந்தலமயிைால்    

பதாலைபெசியூடாக    தமது நன்றிலய   பதரிவித்தைர்.  

இவர்கள்    தவிை,   பசல்வன்கள்  அன்ரூ ெிைதாப்,   கஜந்தன், கிருஷ்ணகைன்,    பசல்விகள்  மதுைாஜிைி,   
ைாஜியாயிைி,   மிதுைா தயாநிதி,    பகாகுைவாணி    ஆகிபயார்  கடந்த  2013  ஆம்   ஆண்டு பசப்படம்ெர்    

மாதம்  தமது  ெட்டப்ெடிப்லெ    நிலறவுபசய்துவிட்டைர் என்ெது   குறிப்ெிடத்தக்கது. 

ஏற்கைபவ    இறுதிக்கட்ட   ( 2009 இல் )  பொர்க்காைத்தின்   ெின்ைர்  யாழ்ப்ொணம்    ெல்கலைக்கழக  

வவுைியா    வளாகத்திற்கு  பதரிவுபசய்யப்ெட்ட    வன்ைி    மாவட்டத்லதச்பசர்ந்த    ெத்து மாணவர்கள்    

2010   ஜைவரி    முதல்  இைங்லக    மாணவர்  கல்வி நிதியத்தின்   உதவி  பெற்று    ெயின்றைர்.    

இவர்களின் பொக்குவைத்துக்கு     உதவும்  முகமாக  அவுஸ்திபைைியா    அன்ெர்களின்    ஆதைவுடன்  

துவிச்சக்கைவண்டிகளும்   ஏற்கைபவ வழங்கப்ெட்டை. 

குறிப்ெிட்ட   வன்ைி  மாவட்டத்லதச்பசர்ந்த  ெத்து  மாணவர்களும் தமது    ெல்கலைக்கழக  

கல்விலய    நிலறவு   பசய்துபகாண்டைர் என்ெதும்   சிைர்  பவளிநாடுகளுக்கு  புைம்பெயர்ந்தைர்   

என்ெதும் குறிப்ெிடத்தக்கது. 

மேலும் சில ோணவர்கள் தெரிவு 

கடந்த   2014  ஆம்  ஆண்டு  நடந்த  க.பொ.த.  உயர்தைப்ெரீட்லசயில் சித்தியலடந்த   இைங்லக   

மாணவர்  கல்வி  நிதியத்தின் புைலமப்ெரிசில்    நிதியுதவி   பெற்ற  வடக்கு -  கிழக்கு  மாணவர்கள் 

சிைர்    பகாழும்பு,   யாழ்,  பதன்கிழக்கு,  கிழக்கு ெல்கலைக்கழகங்களுக்கு    இவ்வருடம்  

பதரிவாகியுள்ளைர்  என்ற நற்பசய்தியும்,  கடந்த  பெப்ைவரி   மாதம்  வடக்கு -  கிழக்கு 

மாகாணங்களில்    நலடபெற்ற  இைங்லக    மாணவர்  கல்வி நிதியத்தின்    உதவி  பெறும்  

மாணவர்களின்  தகவல்  அமர்வு  ஒன்று கூடல்   நிகழ்ச்சிகளில்  குறிப்ெிட்ட  மாணவர்களிைாலும்  

மாணவர் கண்காணிப்பு    பதாடர்ொளர்களிைாலும்   பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இம்மாணவர்களுக்கு   கடந்த  காைங்களிலும்   பதாடர்ந்தும்  உதவி வரும்    அன்ெர்களின்   பெயர் 
விெைம்  மற்றும்  உதவி  பெற்றுவரும் மாணவர்களின்    பெயர் விெைங்கள்  யாவும்  கல்வி   



 

நிதியத்தின் இலணயத்தளத்தில் (www.csefund.org)  ெதிவாகியிருக்கும்  ஆண்டறிக்லககளில்   

இடம்பெற்றுள்ளது. 
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