
 

Embassy of India 

Phnom Penh 

 

Announcement of Scholarship for Hindi Language in India [2021-2022] 

(Diploma Courses and Postgraduate Course) 

[Last date of Application: 20th April, 2021] 

NOTICE 

The Central Institute of Hindi i.e. Kendriya Hindi Sansthan, Agra under Ministry 

of Human Resource Development, Government of India is offering Scholarhsip for 

meritorious Cambodian student desirous of pursuing Hindi Diploma courses and post 

graduate course in this institute in the academic year 2021-2022. 
 

Interested and eligible candidates can obtain application form from Embassy of 

India. They can also download the application form at the institute’s website: 

www.khsindia.org. This scholarship under Promotion of Hindi Abroad Scheme also 

include return economy class air ticket to the nearest airport and 03rd AC train fare to the 

Institute, if required, in addition to Living Allowance and other facility given. 

 

Eligibility: 

 

 Minimum qualification: Twelve (12) years of school (10+2) or college education. 

 The candidate must have a minimum written and oral proficiency in Hindi or/and 

English. 

 The candidate must have basic skills in Computer operating. 

 The candidate must have a working E-mail ID. 

 
For any additional information / guidance, and submission of application, students 

may contact Mr. Harish Narula, Second Secretary (Education) by Email: 
itec.phnompenh@mea.gov.in OR Tel.: 023 210912 /913; Mob.: +85517666925. 

 
The last date for submission of application form is 20th April, 2021 (Tuesday). 

Students applying for scholarship should be between the age of 21 years to 35 Years 

at the time of admission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khsindia.org/
mailto:itec.phnompenh@mea.gov.in


 
 

សេចក្តជីូនដំណឹងអាហារបូក្រណ៍េម្រាបថ់្នា ក្់េកិ្ាភាសាហណិឌី សៅម្របសេេឥណ្ឌឌ  
(វគ្គេកិ្ាេញ្ញា បម្ររនងិបរញិ្ញា បម្ររជាន់ខ្ពេ)់ 

[ឈប់េេលួពាក្យសៅថ្ងៃេី ២០ ខខ្សេសា ឆ្ា ២ំ០២១] 
 

 

វទិ្យាស្ថា នកណ្តា លបណាត ុះបណ្តា លភាស្ថហណិឌី  ឬមានឈ ម្ ុះថា Kendriya Hindi Sansthan, ទ្យីក្កុងAgra ដែលស្ាិតឈៅ
ឈក្ោមក្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនតស្ស រដ្ឋា ភិបាលឥណ្តឌ ផ្ាល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ ស្ក្មាប់និស្សតិកមពតជាដែលមានចណំ្តប់
អារមមណ៍បនាវគ្គស្ិកាភាស្ថហណិឌី នូវវគ្គស្ិកាស្ញ្ញា បក្តនិងបរញិ្ញា បក្តជាន់ខ្ពស់្ឈៅវទិ្យាស្ថា នឈនុះកនតងឆ្ន សំ្ិកា២០២១-
២០២២។  
 
ឈបកខជនដែលមានចំណ្តប់អារមមណ៍អាចទ្យទ្យលួយកពាកយឈស្នសី្តំចតុះឈ ម្ ុះពសី្ថា នទូ្យតឥណ្តឌ ។ ឈហយីក៏អាច ទាញយកពាកយស្តំ
ឈៅឈគ្ហទ្យំព័ររបស់្វទិ្យាស្ថា នគ្ឺ www.khsindia.org ។ អាហារូបករណ៍ឈនុះឈក្ោមគ្ឈក្មាង ោរផ្សពវផ្ាយ  ភាស្ថហណិឌី ឈៅ
ឈក្ៅក្បឈទ្យស្ក៏នឹងផ្ាល់ជូននូវស្ំបតក្តយនាឈហាុះថាន ក់ធមមតាឈៅវញិឈៅមកែល់ អាោស្យានដ្ឋា នដែលឈៅជិតបផំ្តត នងិ 
ស្ំបតក្តរថឈភលីងថាន ក់ AC ៣ ក្បស្ិនឈបីចបំាច់បដនាមឈលីក្បាក់ស្ថន ក់ នងិក្បាក់ឧបតាមភែទទ្យឈទ្យៀត។ 
 
លកខនាកិៈដែលដ្ឋក់ពាកយបាន: 
 

 ក្តូវមានស្ញ្ញា បក្តថាន ក់ទ្យី១២ ឈ ងីឈៅ។ 
 ឈបកខជនក្តូវមានចំឈណុះែឹងកនតងោរស្រឈស្រ និងនិយាយភាស្ថហណិឌី  ឬ អង់ឈគ្លស្។ 
 ឈបកខជនក្តូវមានមូលដ្ឋា នក្គ្ឹុះកនតងោរឈក្បីក្បាស់្កតំពយូទ័្យរ។ 
 ឈបកខជនក្តូវឈចុះឈក្បីក្បាស់្ Email ។ 

 
ស្ក្មាប់បដនាម ឬ ោរដ្ឋក់ពាកយអាចទាក់ទ្យងឈោក ហារសិ្ កតមារ ណ្តរូឡា ឈលខាទ្យី២ ដផ្នកអប់រតំាមរយៈ Email: 
itec.phnompenh@mea.gov.in ឬ ឈលខ្ទូ្យរស្ពទៈ ០២៣២១០៩១២/០១៧៦៦៦៩២៥។ 
 
ទថៃផ្តតកណំត់ឈប់ទ្យទ្យលួពាកយឈៅទថៃច័នទទ្យ២ី០ ដខ្ឈមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១។ ឈបកខជនក្តវូមានអាយតចប់ព ី២១ រហូតែល់ ៣៥ឆ្ន ឈំៅ
ឈពលដែលចូលឈរៀន។ 

 

***** 
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