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जाहहरात क्र-एनसीसीएस/पररयोजना प्रबंधन कक्ष/पी01/ऑनलाइन/2023 
ऑनलाइन मुला त (वििेष भरती मोहीम) फक्त SC/ST/OBC उमेदिारांसाठी. 

 
मूळ सांशोधन, लशक्षि व प्रलशक्षि, आणि सेल लाइनस/् हाइब्रब्रडोमाज इ. साठीचे एक राष्रीय कोशगाराच्या स्वरूपात कायणरत राहण्याच्या 
उद्दीष्टाांसह स्थापन केलेली राष्रीय कोलशका ववज्ञान केन्द्र(एनसीसीएस) ही भारत सरकारच्या जैवतांत्रज्ञान ववभागाची एक स्वायत्त सांस्था आहे. 
एनसीसीएस ही सांस्था शैक्षणिकदृष््या समदृ्ध साववत्रीबाई फुल े पुिे ववद्यापीठाच्या पररसरात वसलेली आहे. एनसीसीएस ववववध बाह्य 
प्रकल्पाांसाठी सांपूिणपिे अस्थायी स्वरूपाच्या ववववध पदाांसाठी अजण मागवत आहे.  
   
क्र. 01 
पदाचे नाि प्रकल्प शास्त्रज्ञ-I (प्रोजेक्ट साइांदटस्ट-I) 
पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि जीनोलमक सवेललयन्द्स फॉर  SARS-CoV-2 इन इांडडया : इांडडयन SARS-CoV-2 जीनोलमक्स कां सोलशणयम 

(इन्द्साकॉग/INSACOG)-फेज II 
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. धीरज धोत्र े 
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि ववज्ञानातील डॉक्टरेट पदवी ककां वा मान्द्यताप्राप्त ववद्यापीठातून अलभयाांब्रत्रकी ककां वा तांत्रज्ञानातील पदव्युत्तर 

पदवी ककां वा समकक्ष. 
िांछनीय अनुभि लक्ष्ययत एक्ष््प्लकॉन अनुक्रमासाठी एनजीएस तांत्रज्ञानाचा अनुभव. सूयमजीव ककां वा ववषािूजन्द्य जीनोम 

अनुक्रमात अनुभवास प्राधान्द्य ददले जात.े ललनक्स ऑपरेदटांग लसस्टम आणि पायथन/आर सह प्रोग्रालमांग 
वापरण्यात कायणक्षमता. मजबतू सांवाद आणि लखेन कौशल्ये. 

प्रकलपाचा कालािधी 28.12.2023 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- रू. 56,000/- +एचआरए 
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
क्र. 02 
पदाचे नाि सांशोधन सहयोगी (ररसचण असोलसएट) - III 
पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि ह्युमन मायक्रोबायोम इननलशएदटव ऑफ लसलेक्ट एांडोगेमस पॉप्युलशेन ऑफ इांडडया. 
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि  डॉ. धीरज धोत्र े
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि पीएच.डी/ एमडी/ एमएस/ एमडीएस ककां वा समतुल्य पदवी ककां वा एमवीएससी/ एम. फामण/ एमई/ एम.टेक 

नांतर सांशोधन, अध्यापन आणि डडजाइन व ववकासाचा 3 वषांचा अनुभव आणि सायन्द्स सायटेशन डेक्स्ड 
(एससीआय) जनणल मध्ये ककमान एक शोधननबांध असावा.  

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि लक्ष्ययत एक्ष््प्लकॉन अनुक्रमासाठी एनजीएस तांत्रज्ञानाचा अनुभव. सूयमजीव ककां वा ववषािूजन्द्य जीनोम 
अनुक्रमात अनभुवास प्राधान्द्य ददले जाईल. ललनक्स ऑपरेदटांग लसस्टम आणि पायथन/आर सह प्रोग्रालमांग 
वापरण्यात कायणक्षमता. प्रनतक्ष्ष्ठत जनणल्समधील प्रकाशनाांद्वारे लसद्ध केलेल ेमजबूत सांवाद आणि लेखन 
कौशल्ये. 

प्रकलपाचा कालािधी 08.06.2023 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- 

रू. 54,000/- +एचआरए 
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
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क्र. 03 
पदाचे नाि प्रयोगशाळा व्यवस्थापक (लेबोरेटरी मैनेजर )(दटयर II), गे्रड -सी, मायक्रोस्कोपीसाठी  

पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि एस्टाक्ष्ललशमेंट ऑफ ए पुिे बायोटेक क्लस्टर, “मॉडेल ऑगणननजम टू ह्यमुन डडसीज” (बायो-इमेक्ष्जांग 

सुववधा) - सांस्थात्मक प्रकल्प 
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि एम.एससी/बी.टेक/एम.टेक/ एमबीए/ एमबीबीएस R&D अनुभव आणि प्रकालशत पेपसणसह सांबांधधत 

ववषयातील पात्रता असलेले  
ककां वा 
ननवतृ्त सरकारी कमणचारी वेतन ,प ेबँडमध्ये रु. 15600-39100 + ननवतृ्तीच्या वेळी रु.5400/- गे्रड प ेआणि 
आवश्यक डोमेन/फील्डमध्ये ककमान 20 वषांचा अनुभव. 

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि बायो-इमेक्ष्जांग (मायक्रोस्कोपी) इांस्ुमेंटल सुववधा आणि उत्कृष्ट सांघ व्यवस्थापन क्षमता व्यवस्थावपत 
करण्याचा उत्कृष्ट अनुभव असावा. 

प्रकलपाचा कालािधी 28.06.2024 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- 

रू. 55,000/- (ननक्ष्श्चत)  
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 70 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
 
 
क्र. 04 
पदाचे नाि सांशोधन सहयोगी (ररसचण असोलसएट) - I 

पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि 

स्रक्चरल इनवेक्ष्स्टगेशन्द्स ऑफ GluK2 एांड GluK3 काइनेट ररसेप्टसण इन ललवपडडक एनवायनणमेंट.   

मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. जनेश कुमार 
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि पीएच.डी/ एमडी/ एमएस/ एमडीएस ककां वा समतुल्य पदवी ककां वा एमवीएससी/ एम. फामण/ एमई/ एम.टेक 

नांतर सांशोधन, अध्यापन आणि डडजाइन व ववकासाचा 3 वषांचा अनुभव आणि ववज्ञान उद्धरि ननदेशाांक 
(एससीआय) जनणल मध्ये ककमान एक शोधननबांध असावा.  

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि मल्टीप्रोटीन कॉ्प्लेक्सची अलभव्यक्ती आणि शुद्धीकरि, क्ष-ककरि कक्रस्टलोग्राफी ककां वा लसांगल-पादटणकल 
क्रायो-इलेक्रॉन मायक्रोस्कोपी, प्रोटीन बायोकेलमस्री, स्रक्चरल बायोलॉजी, क्रायो-इलेक्रॉन 
मायक्रोस्कोपीद्वारे रचना ननक्ष्श्चत करिे. 

प्रकलपाचा कालािधी 21.03.2024 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- 

रू.  47,000/- +एचआरए 
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
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क्र. 05 
पदाचे नाि प्रकल्प सहयोगी (प्रोजेक्ट असोलसएट) - II 

पदांची संख्या 04 (चार) 
प्रकलपाचे नाि जीनोलमक सवेललयन्द्स फॉर  SARS-CoV-2 इन इांडडया : इांडडयन SARS-CoV-2 जीनोलमक्स कां सोलशणयम 

(इन्द्साकॉग/INSACOG)-फेज II  
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. धीरज धोत्र े 
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि A) नैसधगणक ककां वा कृषी ववज्ञान मध्ये पदव्युत्तर पदवी / एमवीएससी ककां वा मान्द्यताप्राप्त 

ववद्यापीठातून अलभयाांब्रत्रकी ककां वा तांत्रज्ञान ककां वा वैद्यकशास्त्रातील पदवी ककां वा समकक्ष. 
आणि औद्योधगक आणि शैक्षणिक सांस्था ककां वा ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान सांस्था आणि वैज्ञाननक 
कक्रयाकलाप आणि सेवाांमध्ये सांशोधन आणि ववकासाचा 2 वषांचा अनुभव. 

आखण  
    B) राष्रीय पात्रता चाचण्याद्वारे ननवडलेले अभ्यासक  
        (a) राष्रीय पात्रता परीक्षा – CSIR-UGC NET यामध्ये लेक्चरलशप (अलसस्टांट प्रोफेसरलशप) 
            ककां वा गेट 

ककंिा 
        (b) कें र सरकारचे ववभाग आणि त्याांच्या एजन्द्सी आणि सांस्थाांद्वारे आयोक्ष्जत राष्रीय स्तरावरील 
           परीक्षाांद्वारे ननवड प्रकक्रया. 
 

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि मूलभूत आक्ष्ण्वक जीवशास्त्र आणि सूयमजीवशास्त्र. व्हायरल आरएनए ननष्कषणि, सीडीएनए सांश्लेषि, 
पीसीआर आणि जेल इलेक्रोफोरेसीसचा अनभुव. ररअल-टाइम पररमािवाचक पीसीआर. जीनोलमक डेटासाठी 
बायोइन्द्फॉरमॅदटक ववश्लेषि. 

प्रकलपाचा कालािधी 28.12.2023 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न-  रू.  35,000/- +एचआरए 
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
 
क्र. 06 
पदाचे नाि टेक्ष्क्नकल लॅब असोलसएट (टायर-I) गे्रड-बी 
पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि एस्टाक्ष्ललशमेंट ऑफ ए पुिे बायोटेक क्लस्टर, “मॉडेल ऑगणननजम टू ह्युमन डडसीज” (बायो -इमेक्ष्जांग 

सुववधा)- सांस्थात्मक प्रकल्प 
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि मान्द्यताप्राप्त ववद्यापीठातून ववज्ञान/सांबांधधत ववषयातील पदवीधर, मान्द्यताप्राप्त सांस्थेतनू ३ वषाचंा 

कामाचा अनुभव ककां वा सांबांधधत ववषयातील पदव्युत्तर पदवी. 

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि लाइट मायक्रोस्कोपीचा अनभुव. 

प्रकलपाचा कालािधी 28.06.2024 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- 

रू. 30,800/- (ननक्ष्श्चत)  
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 30 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
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क्र. 07 
पदाचे नाि कननष्ठ सांशोधन फेलो (ज्युननयर ररसचण फेलो) 

पदांची संख्या 02 (दोन)  
प्रकलपाचे नाि ह्युमन मायक्रोबायोम इननलशएदटव ऑफ लसलेक्ट एांडोगेमस पॉप्युलशेन ऑफ इांडडया. 
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. धीरज धोत्र े
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि मूलभूत ववज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी ककां वा पदवीधर ककां वा व्यावसानयक अभ्यासक्रमातील पदवीधर / 

पदव्युत्तर पदवी. पुढीलपैकी कोित्याही एकाद्वारे विणन केलेल्या प्रकक्रयेद्वारे ननवड   
    अ. राष्रीय पात्रता चाचण्याद्वारे ननवडलेल े अभ्यासक - व्याख्यान (सहाय्यक प्राध्यापक) यासह 
सीएसआयआर-यूजीसी नेट आणि / ककां वा  गेट.  
    ब. कें र सरकारच्या ववभाग आणि त्याांची एजन्द्सी आणि सांस्था जसे की डीएसटी, डीबीटी, डीएई, डॉस, 
डीआरडीओ, एमएचआरडी, आयसीएआर, आयसीएमआर, आयआयटी, आयआयएससी, आयआयएसईआर 
इत्यादीांनी घेतलेल्या राष्रीय पातळीवरील परीक्षाांमधून ननवड प्रकक्रया. 

िांछनीय पात्रता आखण अनभुि मॉलेक्युलर बायोलॉजी आणि मायक्रोबायोलॉजी तांत्र डीएनए एक्सरॅक्शन, पीसीआर, जेल इलेक्रोफोरेसीस, 
नेक्स्ट जनरेशन लसक्वेंलसांग, प्लॅटफॉमण वापरण्याचा पूवीचा अनुभव इष्ट आहे, NGS डेटावर 
बायोइन्द्फॉरमॅदटक ववश्लेषि लशकण्याच्या इच्छेसह चाांगले सांगिकीय ज्ञान. मानवी आतड्याच्या 
नमुन्द्याांमधून अॅनारोब्रबक बॅक्टेररयाचे अलगाव आणि वैलशष््यीकरि. 
ककां वा 
मायक्रोबायोम डेटाच े जैव सूचनात्मक ववश्लेषि. आर आणि पायथनसह मायक्रोब्रबयल जीनोम आणि 
मेटाजेनोम ववश्लेषि. ललनक्स सव्हणर हाताळण्याचा अनुभव, सॉफ्टवेअरची स्थापना, मशीन लननगं आणि 
अल्गोररदम डेव्हलपमेंटला प्राधान्द्य ददले जाईल.  

प्रकल्पाचा कालावधी 08.06.2023 पयतं 
एकूि मालसक उत्पन्द्न- रू. 31000/- +एचआरए 
वय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 28 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
 
क्र. 08 
पदाचे नाव कननष्ठ सांशोधन फेलो (ज्युननयर ररसचण फेलो) 
पदाांची सांख्या 01 (एक) 
प्रकल्पाचे नाव डेटलमणनेशन  ऑफ़ थे  वेक्टर  ऑफ़  सांदल  स्पाइक  डडजीज  (SSD)    ऑफ़  इांडडयन  सन्द्दलवुड  

(Santalum album L.)  एांड  डवेलपमेंट  ऑफ़  इांटीगे्रटेड  वेक्टर  मैनजेमेंट  स्रेटेजीज. 
मुख्य सांशोधकाच े(पीआय) चे नाव डॉ. अलमत यादव 
आवश्यक पात्रता आणि अनुभव मूलभूत ववज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी ककां वा पदवीधर ककां वा व्यावसानयक अभ्यासक्रमातील पदवीधर / 

पदव्युत्तर पदवी. पुढीलपैकी कोित्याही एकाद्वारे विणन केलेल्या प्रकक्रयेद्वारे ननवड   
      अ. राष्रीय पात्रता चाचण्याद्वारे ननवडलेले अभ्यासक - व्याख्यान (सहाय्यक प्राध्यापक) यासह 
सीएसआयआर-यूजीसी नेट आणि / ककां वा गेट.  
      ब. कें र सरकारच्या ववभाग आणि त्याांची एजन्द्सी आणि सांस्था जस ेकी डीएसटी, डीबीटी, डीएई, 
डॉस, डीआरडीओ, एमएचआरडी, आयसीएआर, आयसीएमआर, आयआयटी, आयआयएससी, 
आयआयएसईआर इत्यादीांनी घेतलले्या राष्रीय पातळीवरील परीक्षाांमधून ननवड प्रकक्रया. 

वाांछनीय पात्रता आणि अनभुव एम.एससी बायोइन्द्फॉरमॅदटक्स ककां वा मायक्रोब्रबयल जीनोलमक्स आणि मेटाजनेॉलमक्सशी सांबांधधत पुढील 
वपढीचा अनुक्रम डेटा हाताळण्याचा अनुभव. 

प्रकल्पाचा कालावधी 19.08.2023 पयतं 
एकूि मालसक उत्पन्द्न- रू. 31000/- +एचआरए 
वय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 28 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
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क्र. 09 
पदाचे नाि प्रकल्प सहयोगी (प्रोजेक्ट असोलसएट) - I 

पदांची संख्या 02 (दोन) 
प्रकलपाचे नाि ह्युमन मायक्रोबायोम इननलशएदटव ऑफ लसलेक्ट एांडोगेमस पॉप्युलशेन ऑफ इांडडया. 
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. धीरज धोत्र े
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि नैसधगणक ककां वा कृषी ववज्ञान मध्ये पदव्युत्तर पदवी / एमवीएससी ककां वा मान्द्यताप्राप्त ववद्यापीठातून 

अलभयाांब्रत्रकी ककां वा तांत्रज्ञान ककां वा वैद्यकशास्त्रातील पदवी ककां वा समकक्ष.  
a) राष्रीय पात्रता चाचण्याद्वारे ननवडलेले अभ्यासक - व्याख्यान (सहाय्यक प्राध्यापक) यासह 

सीएसआयआर-यूजीसी नेट ककां वा गेट ककां वा  
b) कें र सरकारच े ववभाग आणि त्याांच्या एजन्द्सी आणि सांस्थाांद्वारे आयोक्ष्जत राष्रीय स्तरावरील 

परीक्षाांद्वारे ननवड प्रकक्रया. 
िांछनीय पात्रता आखण अनभुि मॉलेक्युलर बायोलॉजी आणि मायक्रोबायोलॉजी तांत्र डीएनए एक्सरॅक्शन, पीसीआर, जेल इलेक्रोफोरेसीस, 

नेक्स्ट जनरेशन लसक्वेक्ष्न्द्सांग प्लॅटफॉमण वापरण्याचा पूवीचा अनुभव इष्ट आहे, NGS डेटावर 
बायोइन्द्फॉरमॅदटक ववश्लेषि लशकण्याच्या इच्छेसह चाांगले सांगिकीय ज्ञान. मानवी आतड्याच्या 
नमुन्द्याांमधून अॅनारोब्रबक बॅक्टेररयाचे अलगाव आणि वैलशष््यीकरि. 
ककां वा 
मायक्रोबायोम डेटाच े जैव सूचनात्मक ववश्लेषि. आर आणि पायथनसह मायक्रोब्रबयल जीनोम आणि 
मेटाजेनोम ववश्लेषि. ललनक्स सव्हणर हाताळण्याचा अनुभव, सॉफ्टवेअरची स्थापना, मशीन लननगं आणि 
अल्गोररदम डेव्हलपमेंटला प्राधान्द्य ददले जाईल. 

प्रकलपाचा कालािधी 08.06.2023 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न- 

रू.31000/- +एचआरए   
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
 
क्र. 10 
पदाचे नाि प्रकल्प सहयोगी (प्रोजेक्ट असोलसएट) - I 

पदांची संख्या 01 (एक) 
प्रकलपाचे नाि इनवेक्ष्स्टगेदटांग मॉलेक्युलर मेकॅननज्स गवननगं द प्रॉललफरेशन-डडफरांलसएशन बैलन्द्स इन एडल्ट स्टेम 

सेल्स ड्युररांग क्रॉननक इन्द्फेक्शन्द्स. 
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. प्रसाद अबनाव े
आिश्यक पात्रता आखण अनुभि नैसधगणक ककां वा कृषी ववज्ञान मध्ये पदव्युत्तर पदवी / एमवीएससी ककां वा मान्द्यताप्राप्त ववद्यापीठातून 

अलभयाांब्रत्रकी ककां वा तांत्रज्ञान ककां वा वैद्यकशास्त्रातील पदवी ककां वा समकक्ष. 
िांछनीय पात्रता आखण अनभुि ररजनरेशन ककां वा स्टेम सेल जीवशास्त्र सांशोधनाचा अनभुव. पीसीआर, आरएनए एक्सरॅक्शन, क्लोननांग, इन 

ववरो रान्द्सकक्रप्शन, वेस्टनण ललॉट, इन लसटू हायब्रीडायझेशन, सेल कल्चर, कॉन्द्फोकल मायक्रोस्कोपी, 
अॅननमल हँडललांग इत्यादी तांत्राांचा अनुभव असि.े उमेदवार मेहनती आणि परस्पर कौशल्याांसह टीम प्लेअर 
असिे आवश्यक आहे.  

प्रकलपाचा कालािधी 
24.07.2024 पयतं 

एकूण माशसक उत्पन्न- 
रू.25,000/- +एचआरए  

िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 35 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
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क्र. 11 
पदाचे नाि 

प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ (लेबोरेटरी टेक्ष्क्नशांन) (ताांब्रत्रक सहाय्यकाच्या समतुल्य) 
पदांची संख्या 02 (दोन) 
प्रकलपाचे नाि जीनोलमक सवेललयन्द्स फॉर  SARS-CoV-2 इन इांडडया : इांडडयन SARS-CoV-2 जीनोलमक्स कां सोलशणयम 

(इन्द्साकॉग/INSACOG)-फेज II  
मुख्य सिंोधकाच े(पीआय) चे नाि डॉ. धीरज धोत्र े 

आिश्यक पात्रता आखण अनुभि बी.एस्सी./3 वषांचा अलभयाांब्रत्रकी आणि तांत्रज्ञान डडप्लोमा. 
िांछनीय पात्रता आखण अनभुि प्रयोगशाळेतील तांत्राचा मूलभतू अनुभव, साांडपािी प्रकक्रया प्रकल्पातनू नमुना सांकलन. व्हायरल ननक्ष्ष्क्रयता 

उपचार. पीपीई ककट इत्यादी सांरक्षिात्मक गीअसणसह कोववड नमुन ेहाताळण्याचा पूवीचा अनुभव. 
प्रकलपाचा कालािधी 28.12.2023 पयतं 
एकूण माशसक उत्पन्न-  रू.  20,000/- +एचआरए 
िय अजण प्राप्तीच्या शेवटच्या ददवशी 50 वषांपेक्षा जास्त नसावे. 
 
 
सामान्य सूचना:  

A) पात्र उमेदवाराांनी केवळ आमच्या वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अजज करिे आवश्यक आहे.  
B) अजण 11 फेब्रुिारी 2023 रोजी ककां वा त्यापूवी ऑनलाइन सबलमट करावा. उशीरा आलले्या अजांचा ववचार केला जािार नाही.  
C) अजण करण्यासाठी ललांक: https://www.nccs.res.in/Career/6 
D) ऑनलाइन अजण करण्यापूवी उमेदवाराकडे वैध ईमले असिे आवश्यक आहे. सवण अननवायण फील्ड भरिे आवश्यक आहे. 
E) आवश्यक कागदपत्राांसह भरलेल्या अजाणची हाडण प्रत ददनाांक 11.02.2023 रोजी ककां वा त्यापूवी सांचालक, राष्रीय कोलशका ववज्ञान केन्द्र 

(एनसीसीएस), साववत्रीबाई फुल ेपिेु ववद्यापीठ पररसर, गिेशणखांड, पुिे-411007, महाराष्र, भारत या पत्यावर पोस्टान ेपाठवावे.  
F) तु्ही जास्तीत जास्त तीन पदाांसाठी अजण करू शकता. प्रत्येक पदासाठी स्वतांत्र अजण आवश्यक आहे. 
G) स्कॅन केललेा फोटो/स्वाक्षरी फक्त JPG/JPEG फॉरमॅटमध्ये. (फाइल आकार 2MB पेक्षा कमी) 
H) प्रमािपत्राांच्या वाचनीय स्कॅन केलले्या प्रती - SSC, HSC, पदवी, मास्टसण, PhD, इ. (PDF फाइलचा आकार 2MB पेक्षा कमी) 
I) उमेदवार पदवी प्रमािपत्र लमळववण्याच्या प्रकक्रयेत असल्यास तात्पुरती/उत्तीिण पदवी प्रमािपत्र े स्वीकायण असतील. (PDF फाइलचा 

आकार 2MB पेक्षा कमी) 
J) SC/ST/OBC उमेदवाराांनी त्याांच्या जात प्रमािपत्राचा पुरावा योग्य प्राधधकरिाकडून सादर करिे आवश्यक आहे. (PDF फाइलचा 

आकार 2MB पेक्षा कमी) 
K) याव्यनतररक्त, OBC उमेदवाराांनी आरक्षिाच्या लाभाांचा दावा करण्यासाठी ववदहत नमुन्द्यात नवीनतम/वैध नॉन-कक्रमी लेयर प्रमािपत्र 

देखील सादर करिे आवश्यक आहे. (PDF फाइलचा आकार 2MB पेक्षा कमी) 
L) जन्द्मतारखेचा पुरावा अपलोड करिे आवश्यक आहे. कृपया पररलशष्ट A पहा (PDF फाइलचा आकार 2MB पेक्षा कमी) 
 

कागदपत्राचंी चेक शलस्ट  
• वतणमान पासपोटण साइज फोटोग्राफ  
• आवश्यक पात्रता पदवी गुिपब्रत्रका (अांनतम सेलमस्टर). 
• आवश्यक पात्रता पदवी प्रमािपत्र 
• कायण अनुभव प्रमािपत्र,े लागू असल्यास 
• भारत सरकार ककां वा डीबीटी, डीएसटी, डीएई, डीओएस, डीआरडीओ, एमएचआरडी, आयसीएआर, आयसीएमआर,        

आयआयटी, आयआयएससी, आयसर इत्यादी सांस्था ककां वा भारत सरकारच्या एजन्द्सीज द्वारा सांयोक्ष्जत नेट/ गेट/ राष्रीय 
स्तरावरील परीक्षाांच ेप्रमािपत्र आणि सांबांधधत कागदपत्रे,  लागू असल्यास सांलग्न करावेत.  

• जाती प्रमािपत्र, वतणमान/ वधै नॉन कक्रमी लेयर प्रमािपत्र, लागू असल्यास.   
• जन्द्मतारखेचा पुरावा  (कृपया पररलशष्ट ए पहा) 

 
 
मुलाखत ननवड प्रकक्रयेसाठी ननवडलेल्या उमेदवाराांची यादी तारीख, वेळेच्या तपशीलाांसह सांस्थेच्या वेबसाइटवर या जादहरातीच्या खाली टाकली 
जाईल आणि शॉटणललस्ट केलेल्या उमेदवाराांसाठी मुलाखतीचा तपशील केवळ ई-मेलद्वारे कळववला जाईल. 

https://www.nccs.res.in/Career/6
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पररशिष्ट्ट ए: https://drive.google.com/file/d/1E8fLmGaRSq1WuebWxoGGGtPuNG2MGCyT/view?usp=sharing 
 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1E8fLmGaRSq1WuebWxoGGGtPuNG2MGCyT/view?usp=sharing

	cba76a1c0df6d6fa5f960104444f22aaa28e99444ff87ed4094fd068359fce24.pdf
	Automatically generated PDF from existing images.
	2c49852048ffcd69be40995fdb921bc86b02cb11e567d64e7bb4c9af3299e2e7.pdf

	2e889278320105094611faee6c4d8d16adbe3a075034cd696ae38e742e6ef7f4.pdf
	cba76a1c0df6d6fa5f960104444f22aaa28e99444ff87ed4094fd068359fce24.pdf
	Automatically generated PDF from existing images.
	2c49852048ffcd69be40995fdb921bc86b02cb11e567d64e7bb4c9af3299e2e7.pdf


