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AApppplliiccaattiioonnss  aarree  iinnvviitteedd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  ffuullll--ttiimmee//ppaarrtt--ttiimmee  PPhh..DD..  

pprrooggrraammmmeess  ooffffeerreedd  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  PPeerriiyyaarr  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  ffuullll--

ttiimmee//ppaarrtt--ttiimmee  PPhh..DD..PPrrooggrraammmmeess  ooffffeerreedd  iinn  tthhee  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggeess//RReesseeaarrcchh  

IInnssttiittuuttiioonnss**  ooff  PPeerriiyyaarr  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  AAccaaddeemmiicc  YYeeaarr  22001155  ––  22001166  

((DDeecceemmbbeerr  SSeessssiioonn))..    DDeettaaiillss  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

ootthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  oouurr  wweebbssiittee::  wwwwww..ppeerriiyyaarruunniivveerrssiittyy..aacc..iinn  

  
Application forms and prospectus can be obtained from The Registrar, 
Periyar  UUnniivveerrssiittyy,,  PPeerriiyyaarr  PPaallkkaallaaii  NNaaggaarr,,  SSaalleemm--1111..  

  

AApppplliiccaattiioonn  CCoosstt::    PPhh..DD..  ::  RRss..550000//--      ffiirrsstt  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ffrreeee  ffoorr  SSCC//SSTT//PPHH    

  

TThhee  ppaayymmeenntt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  bbyy  DDeemmaanndd  DDrraafftt  ffrroomm  aannyy  nnaattiioonnaalliizzeedd  bbaannkk  

ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ““TThhee  RReeggiissttrraarr,,  PPeerriiyyaarr  UUnniivveerrssiittyy,,  PPeerriiyyaarr  PPaallkkaallaaii  

NNaaggaarr,,  SSaalleemm””  PPaayyaabbllee  aatt  ““SSaalleemm””..  OOtthheerr  mmooddeess  ooff  ppaayymmeenntt  aarree  nnoott  

aalllloowweedd..  AA  sseellff--aaddddrreesssseedd  eennvveellooppee  ssttaammppeedd  ffoorr  RRss..4400//--  ooff  ssiizzee  2288XX1133  ccmmss  

hhaass  ttoo  bbee  eenncclloosseedd  ttoo  ggeett  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  ppoosstt..    SSeeppaarraattee  rreeqquueesstt  hhaass  ttoo  bbee  

mmaaddee  ffoorr  eeaacchh  pprrooggrraammmmee..  TThhee  eennvveellooppee  rreeqquueessttiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  mmaayy  bbee  

ssuuppeerrssccrriibbeedd  aass  ““RReeqquueesstt  ffoorr  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  ffoorr  PPhh..DD..  AAddmmiissssiioonn””..  

CCaannddiiddaatteess  aappppeeaarriinngg  ffoorr  ffiinnaall  sseemmeesstteerr//yyeeaarr  eexxaammiinnaattiioonnss  ccaann  aallssoo  aappppllyy  

pprroovviiddeedd  tthheeyy  sshhoouulldd  ssaattiissffyy  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  

ooff  jjooiinniinngg..  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  aatttteesstteedd  ccooppyy  ooff  PPGG  ddeeggrreeee  

CCeerrttiiffiiccaattee  ((oorr))  PPrroovviissiioonnaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ((oorr))  PPGG  mmaarrkk  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  aallll  tthhee  

sseemmeesstteerrss  aanndd  CCoommmmuunniittyy  CCeerrttiiffiiccaattee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  lleetttteerr..    
  

PPhh..DD..  rreeggiissttrraattiioonn  iiss  ddoonnee  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr  oonnllyy
  ____  

JJuullyy  aanndd  DDeecceemmbbeerr..    
  

**--  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  aappppllyy  tthhrroouugghh  aaffffiilliiaatteedd  ccoolllleeggeess  //rreesseeaarrcchh  

iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  iinnssttrruucctteedd  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  vvaaccaannccyy  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonnss..    
  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn::      3311
sstt

  DDeecceemmbbeerr  22001155..  

                        

SSEEPPAARRAATTEE  HHOOSSTTEELLSS  AARREE  AAVVAAIILLAABBLLEE  FFOORR  BBOOYYSS  AANNDD  GGIIRRLLSS  IINN  TTHHEE  
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