
 

Embassy of India 

Phnom Penh 

 
PhD Fellowships to ASEAN Students at Indian Institute of Technology (IITs) in India for 

Second Round of Admission 

[Last Date of Application: 31st March, 2020] 

 

 In accordance with the announcement of Honorable Prime Minister of India in the presence 

of Heads of 10 ASEAN countries on 25th January, 2018 to provide 1000 PhD Fellowships to the 

ASEAN students in the IITs of their choice, Government of India has announced 1000 PhD 

Fellowships for ASEAN students in the prestigious Indian Institutes of Technology (IITs) during 

next three years. 

 

2.  Following are the fellowship details: 

Facilities:  

 

Duration of the PhD Fellowship : 5 Years. 

Stipend per Month  : INR 31,000/- for first 2 years 

     INR 35,000/- for next 3 years 

Research Grant  : Upto INR 170,000/- for research expenses 

    Such as travels, books, contingency 

Accommodation/Monthly Rent Allowance : Hostel will be provided. If no hostel is provided 

   Then upto 24%, depending on the city. 

 

Selection Procedure: 
Interested candidates to apply online on the portal http://asean.iitd.ac.in and choose IIT and online 

programme/area in online application. IIT will screen and shortlist application, conduct interview 

online and announce result. 

 

3. Interested candidates may apply online on the portal.      Last date of online application 

submission is 31st March, 2020. For further details, please refer to the online portal 

http://asean.iitd.ac.in. For any clarification, additional information and assistance, candidates may 

contact Mr. Adarsh K. Mishra, Second Secretary of Education, Embassy of India, Phnom Penh 

at Email: itec.phnompenh@mea.gov.in or Tel.: 023210912/13 or Mob. No. 017710798. 
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អាហារូបករណ៍ថ្នា ក់បណឌ ិតសម្រាប់និសសិតអាស៊ា ននៅវិទ្យាសា នបនចេកវិទ្យាឥណ្ឌឌ កាងុម្របនទ្យសឥណ្ឌឌ

សម្រាប់ន ើកទ្យី២ននការដាក់ពាកយ [នងៃឈប់ទ្យទ្យួ ពាកយនៅនងៃទ្យី៣១ ខែមីនា ឆ្ា ាំ២០២០] 

 

អនុលោមតាមលេចក្តីប្រកាេររេ់នាយក្រដ្ឋមន្រនតីឥណ្ឌា ក្នុងវត្តមានប្រមុខននប្រលេេអាស៊ា នទាំង ១០ លៅនងៃេី ២៥ ខខ
មក្រាឆ្ន ាំ ២០១៨ លដី្មបផី្តល់អាហារូរក្រណ៍ថ្នន ក់្រណាិ ត្ចាំនួន ១០០០ ដ្ល់និេសតិ្អាស៊ា នលៅក្នុងវេិាសា នឥណ្ឌា រលចេក្
វេិាតាមជលប្មីេររេ់ខលួន រដ្ឋឋ ភិបាលឥណ្ឌា បានប្រកាេអាហារូរក្រណ៍ថ្នន ក់្រណាិ ត្ចាំនួន ១០០០ក្ខនលង េប្មារ់ និេសតិ្
អាស៊ា នលៅវេិាសា នរលចេក្វេិាឥណ្ឌា លបីៗ ល ម្ ោះ (IITsក្នុងអាំឡុងលេលរីឆ្ន ាំខាងមុខ។ ) 
២. េត៌្មានលមអិត្ននអាហារូក្រណ៍មានដូ្ចខាងលប្កាម៖ 
អត្ថប្រយោជន៍សប្ារ់អាហាររូករណ៍ 
រយៈយេលននការសិកា ៖ ៥ ឆ្ន ាំ 
ប្ាក់ប្រចាំខែ ៖ ៣១000 រេីូសប្ារ់រយៈយេល២ឆ្ន ាំដាំរូង 
    ៣៥000 រេីូ សប្ារ់រយៈយេល ៣ឆ្ន ាំរន្ទា រ់ 
ផ្តល់ប្ាក់សប្ារ់យ្វើការស្រាវប្ាវ ៖ រហូត្ដល់១៧០០០០រេីូ សប្ារ់ចាំណាយយលើ      

     ការស្រាវប្ាវដូចាការយ្វើដាំយណើ រ នលៃយសៀវយៅ  
      និងត្ប្រូវការយផ្េងៗយ ៀត្។ 
ក្ខនលងសន ក់្លៅ និងនងលជលួប្រចាំខខ  ៖ ក្ខនលងសន ក់្លៅនឹងប្តូ្វផ្តល់ជូន ប្រេិនលរីគ្មម នក្ខនលង 
           សន ក់្លៅលេ នងលរខនាមរហូត្ដ្ល់២៤% អាប្េ័យលលី  
           ប្កុ្ងេី។ 
នីតិ្វធីិលប្ជីេលរេី៖ 
លរក្ខជនខដ្លមានចាំណ្ឌរ់អារមមណ៍អាចដ្ឋក់្ពាក្យេុាំតាមអនឡាញលៅលលីគហេាំេ័រ http://asean.iitd.ac.in លហយី
លប្ជីេលរេីយ IITs និងត្ាំរន់ ក្មមវធីិ  ត្ាំរន់តាមអិុនធឺរខណត្។ IITs នឹងលធវីការលប្ជីេលរេី និងរញ្ជ ីល ម្ ោះេប្មាាំងលធវីការ
េមាា េន៍តាមអិុនធឺរខណត្និងប្រកាេលេធផ្ល។ 
៣. លរក្ខជនខដ្លមានចាំណ្ឌរ់អារមមណ៍អាចដ្ឋក់្ពាក្យតាមអិុនធឺរខណត្លៅលលីលគហេាំេ័រ។ កាលររលិចេេចុងលប្កាយនន
ពាក្យេុាំតាមអីុនធឺណិត្គឺ នងៃេី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ ២០២០។ េប្មារ់េ័ត៌្មានលាំអិត្េូមលមីលលគហេាំេ័រអីុនធឺរខណត្ 
http://asean.iitd.ac.in ។ លដី្មបេីេលួបានការរញ្ជជ ក់្េ័ត៌្មាន និងជាំនយួរខនាមលរក្ខជនអាចទក់្េងលោក្ Adarsh K. 
Mishra លលខាេី២ខផ្នក្អរ់រ ាំ ននសា នេូត្ឥណ្ឌា ភនាំលេញតាមរយៈអីុខម៉ែលៈ itec.phnompenh@mea.gov.in ឬេូរេ័េទ
លលខ: ០២៣ ២១០ ៩១២/១៣/ ០១៧ ៧១០ ៧៩៨។ 
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