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
Stipend per Month
Research Grant
Accommodation/Monthly Rent Allowance

: 5 Years.
: INR 31,000/- for first 2 years
INR 35,000/- for next 3 years
: Upto INR 170,000/- for research expenses
Such as travels, books, contingency
: 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
st
submission is 31 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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ា រលចេក្
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IITs និងត្ាំរន់ ក្មមវ ិធី ត្ាំរន់តាមអុិនធឺរខណត្។ IITs នឹងលធវីការលប្ជីេលរេ
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ួ រខនាមលរក្ខជនអាចទក្់េងលោក្ Adarsh K.
ី េួលបានការរញ្ជជក្់េ័ត្៌មាន និងជាំនយ
Mishra លលខាេ២
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លលខ: ០២៣ ២១០ ៩១២/១៣/ ០១៧ ៧១០ ៧៩៨។
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