
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස්  කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දියානු තරුණ තරුණියන්ද සඳහා Know India (KIP) වැඩසටහන 

ඉන්දියානු රජයේ වියේශ කටයුතු අමාත්යංශය විසින්ද Know India 

වැඩසටහයන්ද (KIP) 54 සිට 56 දක්වා සංස්කරණයන්දි පහත් දැක්යවන 

වැඩසටහන්ද ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්. 

 

 ිනය  හවුල්කාර 

ප්රාන්දත්ය 

අන්දත්ර්ජාලය 

ඔස්යස් ඉිරිපත් 

කළ හැකි 

අවසන්ද ිනය 

54 වැනි KIP 2019 අය ෝස්තු 

1 යවනිදා සිට 

2019 අය ෝස්තු 

25 යවනිදා 

දක්වා  

පන්දජාබ් සහ 

හර්යානා 

2019 ජුනි මස 30 

වැනි ින 

55 වැනි KIP 2019 

සැප්ත්ැම්බර් 3 

යවනිදා සිට 

2019 

සැප්ත්ැම්බර් 27 

යවනිදා දක්වා   

ය ෝවා  2019 ජුලි මස 30 

යවනි ින 

56 වැනි KIP 2019 

ඔක්යත්ෝබර් 1 

යවනිදා සිට 

2019 

යක්රළ  2019 අය ෝස්තු 

30 වැනි ින 



ඔක්යත්ෝබර් 25 

යවනිදා දක්වා  

 

යමම වැඩසටහන ශ්රී ලංකායේ පිංචි වයස අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අත්ර 

වයස් කාණ්ඩයේ විවිධ ක්යේත්ර වල කැපී යපයනන සහ ඉන්දියාව 

සම්බන්දධයයන්ද වියේෂ උනන්දදුවක් ඇති ශ්රී ලංකායේ පිංචි ඉන්දියානු 

සම්භවයක් සිත් පුද ලයන්ද (Overseas Indians) සඳහා විවෘත් යේ. 

කන්දවාසික කනාවන ඉන්දියානුවන්දට (Non resident Indians) කමම 

වැඩසටහනට අයදුම් කළ කනාහැක. 

 

Know India වැඩසටහන මඟින්ද ඉන්දියායේ ජීවන රටාව, සංස්කෘතිය, 

අධයාත්ිකත්වය, ත්රාසයජනකභාවය හා ක්රීඩා, නිර්මාණශීලිත්වය හා 

සහ ඉන්දියායේ සංයුතිය හා රයටි විවිධ ප්රයේශවල ත්රුණ ත්රුණයින්ද 

සම  අන්දත්ර් ක්රියාකාරී සබඳත්ාවන්ද පිලිබඳ අවයබෝධයක් ලබා දීමට 

අයප්ක්ෂා යකයර්. Know India වැඩසටහනට සහභාගී වන අයට සහකාර 

ප්රාන්දත්යේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික, කාර්ික, ශාස්ීය හා සංචාරක 

ස්ථාන යවත් සංචාරය කිරීමට අවස්ථාව ලබා යදනු ඇති අත්ර එම 

ප්රාන්දත්යේ ප්රධානින්ද සහ අයනකුත් ප්රසිේධ පුේ ලයින්දද හමුවිය හැකි වනු 

ඇත්. එයස්ම එම ප්රාන්දත්යේ  ැි ජීවිත්ය පිලිබඳ අවයබෝධයක්ද ලබා 

යදනු ඇති අත්ර ප්රමුඛත්ම විේව විදයාල/ ආයත්න/ සංවිධාන වල 

වැඩමුළු සඳහාද සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා යදනු ඇත්. 

ඉන්දියානු මහ යකාමසාරිස්  කාර්යාලය විසින්ද යාමට හා ආපසු ඒමට 

ගුවන්ද ටිකට් පත් ලබා යදන අත්ර ඒ සඳහා මුළු ගුවන්ද  ාස්තුයවන්ද 10% 

ක් සහභාගීකරුවන්ද විසින්ද ත්ැන්දපත් කළ යුතුය. සහභාගීවන්දනන්ද විසින්ද 

KIP වැඩසටහන සම්ූර්ණ කරන බවට සහතික විය යුතු අත්ර, එයස් 

කිරීමට අයපායහාසත් වුවයහාත් ඉන්දියානු රජය ගුවන්ද  මන්ද සඳහා 

වැය කළ මුදල සහභාගීවන්දනන්ද විසින්ද ඉන්දියානු මහ යකාමසාරිස් 

කාර්යාලයට නැවත් ය විය යුතු යේ. 



යම් සඳහා සුදුසුකම් සිත් අයදුම්කරුවන්ද KIP යවබ් අඩවිය වන 

www.kip.gov.in යවත් පිවිස අයදුම්පත් භාර න්දනා අවසන්ද ින යහෝ ඊට 

ප්රථම ලියාපිංචි වන්දන. ලියාපිංචිය, අයදුම් පත් සහ නීතිරීති සම්බන්දධ 

සියලුම යත්ාරතුරු යවබ් අඩවියේ දක්වා ඇත්. 

 

යකාළඹ 

2019 ජුනි 12 

 

http://www.kip.gov.in/

