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एनसीसीएस पीएच.डी प्रिेि- ऑगस्ट,2022
एनसीसीएस, पण
ु े ऑगस्ट-2022 च्या पीएच.डी काययक्रमासाठी पात्र उमेदवाराांकडून अर्य मागवत आहे .
पीएच.डी. पदवी प्राप्त करण्यासाठी आधुननक र्ीवशास्त्त्रात सांशोधन करण्याची दृढ प्रेरणा असलेल्या
आणण सातत्याने चाांगली शैक्षणणक नोंद असलेल्या उमेदवाराांनी खाली नमूद केलेल्या पात्रतेसह त्यासाठी
अर्य करावा. पदव्युत्तर पदिी असलेले आणण सीएसआयआर / यूजीसी / डीबीटी (श्रेणी I) / आयसीएमआर
/ बीआयएनसीकडून िैध फेलोशिप असलेले सिग विद्याथी अजग करण्यास पात्र आिे त.
पदव्यत्त
ु र पदिीधर विदयाथी पण जयांच्याकडे फेलोशिप नािी आिे परं तु जे

डडसेंबर, 2021 रोजी

एनसीबीएस/ टीआयएफआर माफगत घेण्यात आलेल्या जेजीईईबीआयएलएस परीिेत उत्तीणग झाले आिेत
असे सिग विद्याथी अजग करण्यास पात्र आिे त. तथावप, एनसीसीएसच्या ननकषांंनुसार िॉटग शलस्टे ड
उमेदिारांनाच केिळ मुला तीसाठी बोलािण्यात येईल. जयाांना फेलोशशप नाही (सीएसआयआर / डीबीटी
/ आयसीएमआर / यूर्ीसी / डीएसटी-इांस्त्पायर / बीआयएनसी कडून) परां तु र्ेर्ीईईबीआयएलएस पात्र
आहे त आणण जयाांची ननवड एनसीसीएसने केली आहे अशा ववद्यार्थयाांना मयायददत सांख्येने फेलोशशप
ददली र्ाईल . एनसीसीएस-पीएचडी कायगक्रमासाठी अजग सादर करणे ह्या गोष्ट्टीची आपोआप िमी दे त
नािी की मुला तीसाठी उमेदिाराला िॉटग शलस्ट केले जाईल.
एनसीसीएस ननकष पूणय करणा-या शॉटय शलस्त्टे ड उमेदवाराांना एनसीसीएस येथे 20, 21 आणण 22 जून
2022 दरम्यान घेण्यात येणार असलेल्या ऑनलाइन मुलाखतीसाठी उपस्स्त्थत रहावे लागेल. तपशीलवार
पात्रता अटी खाली ददल्या आहे त.
एनसीसीएस पीएच. डी कायगक्रमासाठी पात्रता-:
1. आधुननक र्ीवशास्त्त्रातील सांशोधनात रस असणार्या ववज्ञानातील कोणत्याही शाखेत पदव्युत्तर

(पदव्युत्तर) पदवी असणे आवश्यक आहे , तसेच कमीतकमी 55% ककां वा समकक्ष ग्रेड पॉईंट

एव्हरे र् (र्ीपीए) असणारेे (एससी/ एसटी/ ओबीसी आणण ददव्याांग व्यकतीांसाठी 5% गुणाांची
शशथील केले र्ातील) आणण सीएसआयआर / यूजीसी / डीबीटी / आयसीएमआर / बीआयएनसी /

डीएसटी-इन्द्स्पायर िैध फेलोशिप असलेले सिग विद्याथी ककं िा नेट-एलएस (NET-LS ) ककं िा गेट

(GATE) असलेले डीएसटी-इंस्पायर पात्र विद्याथी अजग करण्यास पात्र आिे त.
2. जया उमेदवाराांकडे फेलोशशप आहे आणण त्याांनी र्ल
ु ै-2022 च्या अखेरीस त्याांची पदव्यत्त
ु र
पदवी पण
ू य करणे अपेक्षक्षत आहे ते दे खील अर्य करण्यास पात्र आहे त. त्याांची ननवड

तात्परु ती असेल आणण नोव्हें बर 2022 च्या अखेरीस पात्रता ननकष पण
ू य करण्याच्या अधीन
असेल.

3. पदव्युत्तर पदवीधर ववदयाथी पण जयाांच्याकडे फेलोशशप नाही आहे परां तु र्े डडसेंबर, 2021
रोर्ी एनसीबीएस/ टीआयएफआर माफयत घेण्यात आलेल्या र्ेर्ीईईबीआयएलएस परीक्षेत
उत्तीणय झाले आहे त असे सवय ववद्याथी अर्य करण्यास पात्र आहे त. र्ेर्ीईईबीएलएस
ननकालाांच्या आधारे एनसीसीएस ननकषाांनुसार ववद्यार्थयाांना मुलाखतीसाठी शॉटय शलस्त्ट केले
र्ाईल.

ह्या

सांदर्ायत

एनसीसीएस

चा

ननणयय

अांनतम

राहील.

कृपया

आपला

जेजीईईबीआयएलएस डडसेंबर, 2021 चा संदभग कोड नमूद केलेल्या र्ागी ननददयष्ट करा.
4. र्े उमेदवाराांनी केवळ सीएसआयआर-यर्
ू ीसी (नेट) व्याख्यानमालेसाठी पात्र ठरलेले आहे त
आणण “आयसीएमआरच्या प्रकल्प यादी” मध्ये आहे त ते उमेदवार पात्र नाहीत.

सूचना :
I.

एनसीसीएस चा पीएच.डी काययक्रम हा पूणय वेळ काययक्रम आहे . ननवड झालेल्या
उमेदवाराांना परीसराांत रहावे लागेल.

II.

शेवटच्या तारखेच्या आत प्राप्त सवय पात्र पण
ू य अर्ाांची तपासणी केली र्ाईल आणण
वेळापत्रकानुसार शॉटय शलस्त्टे ड उमेदवाराांना मुलाखतीसाठी बोलावले र्ाईल.

III.

फेलोशशपच्या इतर ननयम व अटी फेलोशशप दे णार्या फांडडांग एर्न्सीद्वारे ननदे शशत केल्या
र्ातील. र्ेआरएफसाठी उच्च वयोमयायदा 28 वषे असेल र्ी

एससी/ एसटी/ मदहला /

पीडब्लल्यूडी मधील उमेदवाराांच्या बाबतीत 5 वषाांपयांत शशथील केली र्ाईल तर ओबीसी
उमेदवाराांच्या बाबतीत 3 वषाांपयांत शशथील केली र्ाईल ककां वा र्से लागू आहे
त्याप्रमाणे.
IV.

डायरे कट बेननकफट ट्रान्सफर तत्त्वावर सांबांधधत फांडडांग एर्न्सीच्या मागयदशयक सूचनाांनुसार
फेलोशशप कायायस्न्वत केली र्ाईल. एनसीसीएस फेलोशशप प्रदान करण्यास र्बाबदार
नाही.

V.

VI.

आरक्षण र्ारत सरकारच्या मागयदशयक सच
ू नाांनस
ु ार असेल.

एससी / एसटी / ओबीसी उमेदिारांनी अजागसोबत जात प्रमाणपत्र / निीनतम नॉन-क्रीमी
लेयर प्रमाणपत्राची सत्य प्रत संलग्न करािी आणण कायगग्रिण करतेिेऴी ह्या
प्रमाणपत्रांच्या मऴ
ू प्रती सादर कराव्यात.

VII.

ईमेल च्या ववषयामध्ये कृपया पीएच.डी- ऑगस्ट 2022 सत्रासाठी अजग असे नमद
ू करावे.

VIII.

सांपूणय अर्य (एनसीसीएस वेबसाइटवरून डाउनलोड करा) व पोस्त्ट ग्रॅजयुएट डडग्री माकयस
स्त्टे टमें ट आणण फेलोशशप प्रमाणपत्र / प्रवेश पत्र च्या प्रतीांसह 20 मे 2022 रोर्ी ककां वा
त्यापूवी ई-मेलद्वारे phdadmission@nccs.res.in वर पाठवावे (प्रमाणपत्राांसह ववदहत
नमुन्यात असलेली एक पीडीएफ फाइल).

IX.

काही प्रश्न असल्यास उमेदवाराने phdadmission@nccs.res.in वर ईमेल करावेत.
फोनवर कोणत्याही शांकाांचे ननरसन केले र्ाणार नाही.

मुला त:-

एनसीसीएसने ननस्श्चत केलेल्या ननवड मापदां डानुसार सवय शॉटयशलस्त्टे ड उमेदवाराांच्या एनसीसीएस, पण
ु े येथे
ऑनलाईन मुलाखती घेण्यात येणार आहे . मुलाखत प्रकक्रयेचा तपशील एनसीसीएस वेबसाइटवर शॉटय शलस्त्टे ड
उमेदवाराांच्या यादीसह 7 जन
ू 2022 रोर्ी प्रकाशशत केला र्ाईल.

ऑगस्ट-2022 पीएच.डी प्रिेि कायगक्रम
1

सवय आवश्यक कागदपत्राांसहीत एनसीसीएस मध्ये अर्य 20 मे, 2022
करण्याची शेवटची तारीख

2.

एनसीसीएसमध्ये मुलाखतीसाठी बोलववण्याांत येणा-

7 जून, 2022

या शॉटय शलस्त्टे ड उमेदवाराांची यादी प्रकाशन
3.

मुलाखतीच्या तारखा आणण वेळ

20, 21 आणण 22 जून, 2022
रोजी सकाळी 9.00
िाजल्यापासन
ू

4.

मुलाखतीचे पररणाम घोवषत करण्याची नतथी

23 जून, 2022

5.

मागयदशयक ननवड फॉमय प्रस्त्तुत करणे

30 जून, 2022 च्या आधी

6.

एनसीसीएस मध्ये काययग्रहण करण्याची अपेक्षक्षत

1 ऑगस्ट, 2022

तारीख
ननवड झालेल्या उमेदवाराांना पीएच.डी प्रवेशासाठई एसपीपीयु, पुणे च्या ननकषाांची पूतत
य ा करावी लागेल
http://intranet.nccs.res.in/assets/downloads/3-PhDRulesJan2017.pdf

डीन
िैक्षिक कि

