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जाहिरात क्र. 04/2020 

िास्त्रज्ञाांची (िैज्ञाननकाांची) भरती 
 

 

 

डीबीटी-राष्ट्रीय कोशशका ववज्ञान केन्द्र (राष्ट्रीय पेशी ववज्ञान ससं्था), पिेु ही भारत सरकार जैवततं्रज्ञान ववभागाची एक 

स्वायत्त ससं्था आहे. जीवशास्त्राच्या ववववध क्षेत्रातील मलूभतू सशंोधनासाठी ही एक अग्रिीय ससं्था आहे. डीबीटी-
एनसीसीएसच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या योगदानाला पिूण जगभरात मान्द्यता शमऴाली आहे.    

डीबीटी-एनसीसीएस सशंोधनातील उल्ल ेनीय कामगगरीची नोंद असलेले शास्त्रज्ञ (वजै्ञाननक) आणि शकै्षणिक 

दृष्ष्ट्टकोि असलेल्या ववद्वानांच्या शोधात आहे. आंतरशास्त्रीय कायणसघंाचा भाग म्पहिून सहका-यांसह प्रभावीपिे कायण 
करण्याच्या वचनबद्धतसेह प्रभावी परस्पर वयैष्क्तक आणि नेततृ्व कौशल्य असिारी व्यक्तीची आवश्यकता आहे. 

उमेदवारांकडून अपेक्षक्षत अनभुवासह उत्कृष्ट्ट शकै्षणिक रेकॉडण आणि शसद्ध वजै्ञाननक उपलब्धी असिे अपेक्षक्षत 
आहे आणि आधुननक सेल बायोलॉजीच्या ववववध डोमेनमध्ये सशंोधन गटाचे नेततृ्व आणि सतंलुन रा ण्याची 
इच्छा असिे आवश्यक आहे. 

डीबीटी-एनसीसीएस प्रवतृ्त आणि वचनबद्ध भारतीय नागररकांकडून  ालील ररक्त जागा भरण्यासाठी, शकै्षणिक 

उत्कृष्ट्टता असलले्या समवपणत आणि वचनबद्ध वजै्ञाननकांच्या शोधात आहे जे ससं्था ननशमणतीत ववश्वास ठेवतात आणि 

जयांना गिुवत्तापिूण सशंोधनाची आवड आहे.  
पद पे लेिल पदाांची सांख्या/ 

शे्रणी 
आय ुमयाादा 

वजै्ञाननक ‘जी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 14  1 (यआुर) 58 वर्ष े

 

वजै्ञाननक ‘इ’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 13 1 (यआुर) 55 वर्ष े 
वजै्ञाननक ‘डी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 12 1 (यआुर) 45 वर्ष े

 

वजै्ञाननक ‘डी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 12 5 (ओबीसी) 45 वर्ष े+भारत सरकारच्या 
ननयमानसुार वयोमयाणदा शशथील  
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वजै्ञाननक ‘डी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 12 3 (एससी) 45 वर्ष े+भारत सरकारच्या 
ननयमानसुार वयोमयाणदा शशथील  

वजै्ञाननक ‘डी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 12 1 (एसटी) 45 वर्ष े+भारत सरकारच्या 
ननयमानसुार वयोमयाणदा शशथील  

वजै्ञाननक ‘डी’ 
(वदै्यकीय 
वजै्ञाननक)- एनपीए 
पद 

7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 12 1 (यआुर) 45 वर्ष े

 

वजै्ञाननक ‘सी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 11 1 (ओबीसी) 40 वर्ष े+भारत सरकारच्या 
ननयमानसुार वयोमयाणदा शशथील  

वजै्ञाननक ‘बी’ 7 व्या सीपीसी प्रमािे लेवल 10 1 (ओबीसी)  
1 (एससी) 

35 वर्ष े+भारत सरकारच्या 
ननयमानसुार वयोमयाणदा शशथील 

 ालील तपशीलांनसुार वजै्ञाननकांच्या ररक्त जागा प्रनतननयकु्तीवर भरल्या जातील, जर असे शक्य झाले नाही तर 
प्रत्यक्ष भरती आधारावर पढुील पदे भरली जातील. ववववध पदांसाठीचा तपशील  ाली सारांशशत केला आहेेः- 

अन ु
क्र 

पद आणण 
पे लेिल 

पदाांची/ 
िर्ा 
सांख्या 

योग्यता आणण अनभुि िाांछनीय अनभुि कामाचे स्त्िरूप 

1 वजै्ञाननक 

‘जी’ 
7 व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 
लेवल 14  

1 (यआुर) प्रत्यक्ष भरती साठी: 
पीएच.डी/ समतलु्य जयांच्या 
मळू कामाचा परुावा पेटेंट वा 
प्रकाशनाद्वारे शमळाला आहे. 

आर एंड डी मध्ये पात्रत ेप्रा्ती 
पश्चात 15 वर्षाणचा कायण 
नेततृ्वाचा अनभुव.    
प्रनतननयकु्तीसाठी: कें र/ 
राजय सरकार, सशंोधन 
ससं्था, स्वायत्त ससं्था 
इत्यादी मधील शास्त्रज्ञ 
(वजै्ञाननक)-  
(i) मळू ववभागात 
ननयशमत आधारान्द्वये 
तत्सम पदावर कायणरत 
ककंवा  
(ii) मळू कॅडर / 
ववभागातील लेवल 13 ए 
ककंवा समकक्षा मध्ये 5 
वर्षाांची सेवा आणि वर 

प्रकाशने, पेटंट्स, राष्ट्रीय 
आणि आंतरराष्ट्रीय 
अनदुान आणि मागणदशशणत 
पीएचडी आणि पोस्ट-
डॉक्टरेट फेलो यांच ेस्वततं्र 
अन्द्वेर्षक या परुाव्यांधारे  
उत्कृष्ट्टतचेे प्रमाि असिे 
आवश्यक आहे.  

आधनुनक जीवशास्त्रात 
अष्स्तत्त्वात असलेल्या 
समस्यांचे ननराकरि 
करण्यासाठी सशंोधनाच े
मजबतू कें र स्थापन 
करण्यासाठी सशंोधनाच्या 
कतृणत्वाची उत्कृष्ट्ट नोंद 
असलेले दरूदशी शकै्षणिक 
नेत ेअसावेत.  



उल्ले  केल्यानसुार 
आवश्यक पात्रता आणि 
अनभुव असिे आवश्यक 
आहे. 

2 वजै्ञाननक 
‘इ’  
7 व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 

लेवल 13 

1 (यआुर) प्रत्यक्ष भरती साठी: 
एम टेक. / एम.डी. / एम. 
एससी / एम. फामण मध्ये 
प्रथम शे्रिी ककंवा समकक्ष 
ककंवा एम.एससी., सह 11 
वर्षाांचा अनभुव ककंवा 
पीएच.डी सह मळू कायाणचा 
पेटंट्स ककंवा प्रकाशने 
परुावा. अनसुधंान व ववकास 
मध्ये असिार् या नेततृ्वाचा 
परुावा म्पहिून ककमान 8 
वर्षाांचा अनभुव  
प्रनतननयकु्तीसाठीीः  : कें र/ 
राजय सरकार, सशंोधन 
ससं्था, स्वायत्त ससं्था 
इत्यादी मधील शास्त्रज्ञ 
(वजै्ञाननक)-. मळू ववभागात 
ननयशमत आधारान्द्वये 
तत्सम पदावर कायणरत 
ककंवा  
मळू कॅडर / ववभागातील 
लेवल 12 ककंवा समकक्षा 
मध्ये 5 वर्षाांचा सेवानभुव 
आणि वर उल्ल े 
केल्यानसुार आवश्यक 
पात्रता आणि अनभुव असिे 
आवश्यक आहे.  

मलूभतू सशंोधनासाठी 
रांस्लेशनल 
दृष्ट्टीकोिासहीत  मानवी 
आरोग्या आणि रोगाच्या 
क्षेत्राची मधील ववशशष्ट्ट 
ज्ञानाची  पाश्वणभमूी.   

ननवडलेल्या उमेदवाराने 
स्वत: च्या सशंोधन 
कायणक्रमाव्यनतररक्त 
ससं्थेच्या रांस्लेशनल 
क्षमता असलेल्या एकूि 
कक्रयाकलापांवर दे रे  
ठेविे अपेक्षक्षत आहे.. 

3 वजै्ञाननक 
‘डी’   
7 व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 
लेवल 12  

10 पदे 

1(यआुर) 
5 
(ओबीसी) 
3 (एससी) 
1 (एसटी) 

प्रत्यक्ष भरती साठी: एम 
टेक. / एम.डी. / एम. 
एससी / एम. फामण मध्ये 
प्रथम शे्रिी ककंवा समकक्ष 
ककंवा एम.एससी., सह 9 
वर्षाांचा अनभुव ककंवा 
पीएच.डी सह सबंगंधत 

i) सेल बायोलॉजी 
ii)  जीवनशलैी रोग  
iii)  आष्ण्वक आणि 

सेल्यलुर 
इम्पयनुोलॉजी  

iv) मानव 
अनवुशंशास्त्र  

इष्च्छत क्षेत्रात स्वततं्र 
अत्याधुननक सशंोधन 
करिे आणि आवश्यकता 
असल्यास डायग्नॉष्स्टक 
टेस्टींग लॅबोरेटरी/ 
एनसीसीएस येथे चाल ू
असलेल्या सशंोधन 



ववर्षयात 5 वर्षाांचा अनभुव  
प्रनतननयकु्तीसाठी : कें र/ 
राजय सरकार, सशंोधन 
ससं्था, स्वायत्त ससं्था 
इत्यादी मधील शास्त्रज्ञ 
(वजै्ञाननक)-. मळू ववभागात 
ननयशमत आधारान्द्वये 
तत्सम पदावर कायणरत 
ककंवा  
मळू कॅडर / ववभागातील 
लेवल 11 ककंवा समकक्षा 
मध्ये 5 वर्षाांचा सेवानभुव 
आणि वर उल्ल े 
केल्यानसुार आवश्यक 
पात्रता आणि अनभुव असिे 
आवश्यक आहे.  

v)  ववकासात्मक 
जीवशास्त्र 

vi)  अनवुांशशक 
रोगांचे मॉडले  

vii)  रान्द्सजेननक 
प्रािी मॉडले्स   

viii) ससंगणजन्द्य रोग 
आणि सेल 
रोगजनक 

ix)  सदै्धांनतक 
जीवशास्त्र  

x) फामाणकोलॉजी 
आणि ड्रग 
डडस्कवरी  

xi) एकल सेल 
ववश्लेर्षि आणि 
सेल-सेल सपं्रेर्षि  

xii) आरएनए 
जीवशास्त्र  

xiii) नॅनोटेक्नोलॉजी  
xiv)  शसथंेटटक 

बायोलॉजी  
xv) केशमकल 

बायोलॉजी  
xvi)  ककण रोग 

प्रनतरोधकशास्त्र 
आणि जीनोशमक्स  

xvii) स्टेम सेल 
बायोलॉजी आणि 
थेरपी 

xviii) न्द्यरूोबायोलॉजी 
xix) मरीन 

बायोलॉजी/मरीन 
बायोटेक्नोलॉजी 

 

कक्रयाकलपांना परूक कायण 
सरुू करण्यासाठी पढुाकार 
घेिे.  

4 वजै्ञाननक 
‘डी’ 
(वदै्यकी
य 

1 (यआुर) प्रत्यक्ष भरती साठी: 
पीएचडी सह एम.डी. / 
एमबीबीएस मध्ये प्रथम 

मलूभतू सशंोधनात तीव्र 
रस असावा आणि 
ष्क्लननकल पॅथॉलॉजीच्या 

स्वततं्र अत्याधनुनक 
सशंोधन करिे आणि 
डीबीटी-एनसीसीएस येथ े



वजै्ञाननक)
- एनपीए 
पद  
 

7 व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 
लेवल 12 

शे्रिी ककंवा समकक्ष जयाचा 
परुावा मळू कायाणसह पटंेट्स 
ककंवा प्रकाशनां द्वारे. 
अनसुधंान आणि ववकासात 
9 वर्षाांचा नेततृ्वाचा अनभुव 
असलेला परुावा 
प्रनतननयकु्तीसाठी कें र/ 
राजय सरकार, सशंोधन 
ससं्था, स्वायत्त ससं्था 
इत्यादी मधील शास्त्रज्ञ 
(वजै्ञाननक)- मळू ववभागात 
ननयशमत आधारान्द्वये 
तत्सम पदावर कायणरत 
ककंवा  

मळू कॅडर / ववभागातील 
लेवल 11 ककंवा समकक्षा 
मध्ये 5 वर्षाांचा सेवानभुव 
आणि वर उल्ल े 
केल्यानसुार आवश्यक 
पात्रता आणि अनभुव असिे 
आवश्यक आहे.   

क्षेत्रामध्ये पाश्वणभमूी 
असावी. 

चाल ू असलेल्या सशंोधन 
कक्रयाकलपांना परूक कायण 
सरुू करिे. आधनुनक 
आणि प्रगत जीवशास्त्र 
डोमेन सरुू करिे. 

 

 

5 वजै्ञाननक 
‘सी’  
7 व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 
लेवल 11 

1 
(ओबीसी) 

प्रत्यक्ष भरती साठी: एम 
टेक. / एम.डी. / एम.वी. 
एससी / एम. फामण, 
एम.ससी मध्ये प्रथम शे्रिी 
ककंवा समकक्ष, सह 5 
वर्षाांचा अनभुव ककंवा 
प्रकाशन पेटेट्स द्वारे मळू 
कायाणसह पीएच.डी ककंवा 
आर एंड डी मध्ये 4 वर्षाांचा 
नेततृ्व  अनभुव  

प्रनतननयकु्तीसाठी कें र/ राजय 

सरकार, सशंोधन ससं्था, 
स्वायत्त ससं्था इत्यादी 
मधील शास्त्रज्ञ (वजै्ञाननक)- 

मळू ववभागात ननयशमत 

मॅकेनोबायोलॉजी (फोसेस / 
कफष्जक्स / मॅकेननक्स इन 
बायोलॉजी) / बबग डटेा 
ववश्लेर्षिात ववशशष्ट्ट 
सशंोधन अनभुव आणि 
प्रवीिता असिे आवश्यक 
आहे.  

स्वततं्र अत्याधनुनक 

सशंोधन करिे आणि 

डीबीटी-एनसीसीएस येथे 
चाल ूअसलेल्या सशंोधन 

कक्रयाकलपांना परूक कायण 
सरुू करिे. आधुननक आणि 

प्रगत जीवशास्त्र डोमेन सरुू 

करिे. 

 



आधारान्द्वये तत्सम पदावर 
कायणरत ककंवा  
मळू कॅडर / ववभागातील लेवल 

10 ककंवा समकक्षा मध्ये 5 

वर्षाांचा सेवानभुव आणि वर 
उल्ले  केल्यानसुार आवश्यक 

पात्रता आणि अनभुव असिे 

आवश्यक आहे.   

6 वजै्ञाननक 
‘बी’ 7 

व्या 
सीपीसी 
प्रमािे 
लेवल 10 

थेट 
(प्रत्यक्ष) 
भरती 

प्रत्यक्ष भरती साठी: 
एम.एस्सी. / एम.टेक. / 
एम.डी. / एम.व्ही.एससी / 
एम. फामण मध्ये प्रथम शे्रिी 
सह आर अडँ डी  मध्ये 
तीन वर्षाांचा अनभुव ककंवा 
सबंगंधत क्षेत्रात पीएच.डी 
सटहत  एक वर्षाणचा पोस्ट-
डॉक्टरल अनभुव  
 

आधनुनक जीवशास्त्र 
आणि ष्क्लनीकल 
संशोधनामध्ये 
स्टॅटटष्स्टक्स 
अनुप्रयोजनाच ेकायण 
करण्यासाठी  ववशशष्ट्ट 
स्वयंप्रेरिा असिे 
आवश्यक आहे. 
जीवशास्त्र ववज्ञानातील 
अनुभव असिे 
आवश्यक आहे. 

 

याशशवाय, स्वततं्र 
अत्याधुननक सशंोधन 
करिे आणि डीबीटी- 
एनसीसीएस येथे चाल ू
असलेल्या सशंोधन 
कक्रयाकलपांना परूक कायण 
सरुू करिे. आधनुनक 
आणि प्रगत जीवशास्त्र 
डोमेन सरुू करिे. 

 

सामान्द्य सूचना आणण अटी:- 

1.  कृपया अजण नमुन्द्यात सुयोग्य टठकािी केवळ दोन ववर्षय क्षेत्र (सब्जेक्ट एररयाज-
स्पेशलायजेशन) नमूद करा. 

2. (A) डडमांड ड्राफ्ट द्वारे अजण शलु्क भरिा-यांसाठी :-  

डडमांड ड्राफ्टसहीत सपंिूणपिे भरलेला ववहीत नमनू्द्यातील अजण* आणि जन्द्म टदनाकं, शकै्षणिक योग्यता, 
उत्तीिण परीक्षाचंे वववरि, अनभुव, प्रकाशन सचूी, पेटेंट्स, जाती प्रमािपत्र- असल्यास इ. च्या साक्षांककत प्रती,  
सध्याचा पासपोटण आकारातील फोटो आणि अन्द्य सबंगंधत कागदपत्र ेइत्यादी डायरेक्टर, डीबीटी-नॅशनल सेंटर 
फॉर सेल सायन्द्स, एनसीसीएस कॉम्प्लके्स, एस. पी. पिेु ववद्यापीठ परीसर, गिेशण डं, पिेु- 411007, 

महाराष्ट्र, भारत ह्या पत्त्यावर पोहोचिे आवश्यक आहे. अजणदाराचे नाव, जया पदासाठी अजण करीत आहे 
त्या पदाचे नाव आणि शे्रिी/ वगण (कॅटेगरी) इ. बाबी नमदू करिारी केवळ एक स्कॅन्द्ड पीडीएफ 
फाईलadmindept@nccs.res.in.वर पाठविे आवश्यक आहे. 

(B) ऑनलाइन फी भरिा-यांसाठी:- 
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उमेदवाराचे नाव, अजण आणि प्रवगाणचे नाव स्पष्ट्टपिे नमदू करिारी अजाणची सॉफ्ट कॉपी आणि पेमेंट रसीदसह 

सवण कागदपत्रांची एकच पीडीएफ admindept@nccs.res.in.वर पाठविे आवश्यक आहे. 

 (C) अजण प्रा्त करण्याची शवेटची तारी  एम्प्लॉयमेंट न्द्यजूमध्ये जाटहरात प्रशसद्ध होण्याच्या तार ेपासनू 30 

टदवसांची आहे. ईशान्द्येकडील राजये, टहमाचल प्रदेशातील लद्दा , लाहौल आणि स्पीती ष्जल्ह्यातील 
कें रशाशसत प्रदेश, टहमाचल प्रदेशच्या चंबा ष्जल्ह्यातील पगंी उपववभाग, अदंमान आणि ननकोबार बेटे 
आणि लक्षद्वीप बेट या टठकािी वास्तव्यास असलेल्या उमेदवारांनी एम्प्लॉयमेंट न्द्यजू मध्ये  या 
जाटहरातींच्या प्रकाशनाच्या तार ेपासनू 45 टदवसांपयांत अजण करायचा आहे.   शलफाफ्यावर कोित्या 
पदासाठी अजण करीत आहात त ेनमदू करिे आवश्यक आहे.  

3. वरील पदे कें र सरकार वतेनमानानसुार आहेत आणि सातव्या सीपीसीच्या ननयमानसुार महागाई 
भत्ता, पररवहन भत्ता आणि एचआरए सार े भत्त ेआहेत. वदै्यकीय पदासाठी (अन ुक्र.4) भारत 
सरकारच्या ननयमानसुार एनपीए लाग ूअसेल. 

4. भारत सरकारच्या ननकर्षांनसुार एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्लडूी इत्यादीसाठी आरक्षि लाग ूअसेल. भारत 

सरकारच्या ननयमानसुार एससी/ एसटी/ पीडब्लडूी उमदेवारांना वयाची सटू असेल. एससी/ एसटी उमेदवारांना 
सयुोग्य प्रागधका-यांकडून त्यांचे जाती प्रमािपत्र द्यावे लागेल. उच्च वयोमयाणदा मात्र एससी/एसटी साठी 5 वर्षण 
व ओबीसीच्या 3 वर्षाांच्या सवलतीत सलुभ आहे केवळ अशाच पररष्स्थतीत जयात पदे सबंगंधत प्रवगाणसाठी 
रा ीव आहेत, आणि मलुा तीच्या वेळी ननटदणष्ट्ट प्रागधकरिाने स्वाक्षरी केलेले ववटहत नमनु्द्यातील सबंगंधत 

प्रमािपत्रांच्या प्रती देिे बधंनकारक राहील. एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्लडूी उमदेवारांनी अजाणसोबत  
ननटदणष्ट्ट प्रागधकरिाने स्वाक्षरी केलेले जाती प्रमािपत्र देिे आवश्यक आहे. ओबीसी उमदेवारांनी कें र 

सरकारच्या अ त्यारीतील रोजगारासाठी वधै असलेले ववटहत प्रमािपत्र देिे बधंनकारक राहील.  

5. अजण शमळाल्याच्या शवेटच्या तार ेप्रमािे वयोमयाणदा गिली जाईल. तथावप, ववशरे्षकरून सयुोग्य 
उमेदवार असल्यास अपर वयाची मयाणदा सक्षम प्रागधकरिाद्वारे शशगथल केली जाऊ शकत.े 

6.  ाली नमदू केल्याप्रमािे अजण शलु्क ऑनलाइन भरावयाचे आहे ककंवा “डायरेक्टर, नॅशनल सेंटर फॉर 
सेल सायन्द्स, पिेु” च्या नावे कोित्याही राष्ट्रीय बकेकेचा क्रॉस्ड डडमांड ड्राफ्ट जो तीन मटहन्द्यासाठी 
वधै असेल व प्राधान्द्याने स्टेट बँक ऑफ इंडडया, एनसीएल शा ा, पिेु-411 008 येथे देय असेल.  ाता 
क्र.- 33794408771, (आयएफएससी कोड- SBIN0003552), एमआयसीआर न.ं411002012  

किासाठी अजा करीत आिात  िास्त्रज्ञ (िजै्ञाननक) जी िास्त्रज्ञ (िजै्ञाननक) डी, सी आणण 
बी 

एससी/एसटी/पीडब्लडूी उमेदवार सटू सटू 

अनारक्षक्षत उमेदवार रू.1,000/- रू.500/- 
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ओबीसी/ मटहला उमेदवार रू.500/- रू.300/- 

अनारक्षक्षत उमेदवार जे 
परदेशातनू अजण करीत आहे व 
जयांचे स्टेटस OCI आहे. 

US $30 US $30 

ओबीसी/ मटहला उमेदवार जे 
परदेशातनू अजण करीत आहे व 
जयांचे स्टेटस OCI आहे. 

US $20 US $20 

 

7. सरकारी ववभाग/ सावणजननक क्षते्रातील उपक्रम/ स्वायत्त ससं्थांमध्ये कायणरत असलेल्या उमदेवारांनी 
त्यांचे अजण प्रॉपर चॅनल च्या माध्यमातनू पाठवायच ेआहेत.  

8. बाहेर गावी राहिारे एससी/ एसटी उमदेवार,  जयांना मलुा तीसाठी बोलावले जात ेत्यांना प्रवासाच्या 
सबंगंधत कागदपत्रांच्या पतूणतनेसुार, त्या प्रवासाच्या वास्तववक जागेपासनू ककंवा सामान्द्य 
ननवासस्थानापासनू- ह्यातील पिेु रेल्वे स्थानकाजवळ जे काही जवळ आहे, त्याचे फक्त द्ववतीय 
शे्रिीचे भाड ेटदले जाईल. तथावप, आवश्यक असिारे नतकीट / पावती इ. प्रत्यक्षात  चण केल्याचा 
परुावा म्पहिून सादर केल्यास आरक्षि आणि स्लीपर शलु्क व सपुरफास्ट गाडयांमधील अगधभार 
देण्यात येईल. टीए क्लमे मध्ये वधै नोंदीच्या अभावात, अगधभार इ.,देण्यात येिार नाहीत. 

9. अजण प्रा्तीच्या अतंीम टदवशी, जाटहरातीत नमदू केलेल्या सवण अटी आणि पदासाठी आवश्यक बाबींची 
सवण अजणदारांनी पतूणता करिे आवश्यक आहे. अजणदारांना सगूचत करण्यात येत ेकी अजण प्रा्तीच्या 
अतंीम टदवशीपयांत तमु्पही अजण केलेल्या पदांसाठी आवश्यक योग्यता आणि अन्द्य बाबींची पतूणता तमु्पही 
करत आहात. पात्रतसेदंभाणत ववचारण्यात येिा-या सल्ल्यासबंधंी कोित्याही प्रश्नावर ववचार केला 
जािार नाही. ववटहत योग्यता असिे ही न्द्यनूतम आवश्यकता आहे आणि ती असिे म्पहिज ेउमेदवार 
मलुा तीसाठी शॉटणशलस्ट झाला असे नाही. ववगधवत स्थावपत र्कीकीननगं सशमती प्रा्त अजाांच्या 
सखं्येनसुार आणि ससं्थेच्या कायाणत्मक आवश्यकतनेसुार त्यांचे ननकर्ष लावतील. ह्याबाबतीत, डीबीटी-
एनसीसीएसच्या सचंालकाचंा ननिणय अनंतम मानला जाईल आणि डीबीटी-एनसीसीएस कडून 
कोित्याही वयैष्क्तक चौकशींवर ववचार केला जािार नाही ककंवा याबाबत कोिताही पत्रव्यवहार केला 
जािार नाही. म्पहिूनच अजणदारांनी ननधाणररत योग्यतनेसुार आपल्या अजाणत सगऴ्या योग्यता व 
सबंगंधत ववर्षयातील अनभुव इ. चा व्यवष्स्थत उल्ले  करिे आवश्यक आहे.  

10. पदांची सखं्या वाढवविे/ कमी करिे ककंवा भरती प्रकक्रया रद्द करण्याचा अगधकार सचंालक, डीबीटी-
एनसीसीएस ना आहे.   

11. कोित्याही स्वरूपात प्रचार करिे आणि /ककंवा कोिताही प्रभाव आििे हे पदासाठी अपात्र ठरले जाईल  



12. शॉटणशलस्टेड उमेदवार, मलुा तीचा टदनाकं आणि वेळ आणि सबंगंधत माटहती आमच्या वेबसाइटवर प्रकाशशत 

केली जाईल. अद्यतन माटहतीसाठी उमदेवारांनी आमची वबेसाइट वेळोवेऴी बघिे अपेक्षक्षत आहे. शॉटणशलस्टेड 

उमेदवारांना मलुा तीसबंधंीची सचूना त्यावेळेच्या पररष्स्थतीनसुार टदली जाईल.   

13. अजणदारांना ईमेल द्वारे सगूचत करण्यात येईल आणि यासदंभाणत कोिताही वेगळा पत्रव्यवहार केला 
जािार नाही. सवण अजणदारानंी अजाणत वधै ईमेल आइडी आणि सेल नबंर देिे आवश्यक आहे.   

14. सरुुवातीच्या दोन वर्षाांच्या कालावधीसाठी ननयकु्ती केली जाईल जी सक्षम प्रागधकरिाच्या ननिणयावर 
अवलबंनू वाढववली जाऊ शकत.े ननयकु्ती कायमस्वरूपीचा ननिणय उमेदवाराच्या कायणक्षमतवेर अवलबंनू 
असेल.  

15. जाटहरातीमध्ये नमदू केलेल्या पदाचा अनभुव या पदासाठी ववटहत पात्रता सपंादन केल्याच्या 
तार ेपासनू गिला जाईल. 

16. अजण प्रा्तीसाठीच्या शवेटच्या तार ेनतंर शमऴालेले अपिूण अजण आणि/ ककंवा अजाांची हाडण कॉपीवर ववचार 

केला जािार नाही. कोित्याही अजाणची ककंवा पत्रव्यवहाराची पोस्टल रांणझट मळेु अजण प्रा्तीसीठी उशीर ककंवा 

अजण हरववण्याची जबाबदारी डीबीटी- एनसीसीएस घेत नाही.    

17. काही सधुाररत सचूना असल्यास त्या भाववष्ट्यात डीबीटी-एनसीसीएसच्या वेबसाइटवर प्रकाशशत केल्या 
जातील.  

 



राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे 

 

 

 

कृपया अजा नमनु्द्यात खाली हदलेल्या सुयोग्य हठकाणी केिळ दोन विषय क्षेर (सब्जेक्ट एररयाज-
स्त्पेिलायजेिन) नमूद करा. अजाांच ेिॉटाशलस्त्टीांर् करण्यासाठी िे बांधनकारक आिे. 

1. 2. 

 

 

1 जाटहरात क्र.  

 

 

2 पदाचे नाव आणि अन ुक्र: 

 

 

 

 

3 सपंिूण नाव (इंग्रजी ब्लॉक अक्षरामध्ये) 

 

 

 

4 a) टेशलफोन नबंरसटहत सपंिूण डाक पत्ता 
(बधंनकारक) 
 

 

 

 

   b) टेशलफोन नबंरसटहत सपंिूण स्थायी पत्ता 
(बधंनकारक) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   c) ई-मेल   

5 a)जन्द्म टदनांक   

   

                      टदनांक  महीना   वर्षण 
                                 

b) वतणमान वय: ______वर्ष_े_______महीने 

 c) शलगं: प/ु मटहला d) जन्द्मस्थान:  

 

 e) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्लडूी आहात का  :__ 

 पीडब्लडूी असाल तर ववकृतीचे % ______ 

 

f)  वववाटहत/ अवववाटहत : _____________ 

 

 g) राष्ट्रीयता :-  

 

 

 

इथे फोटोग्राफ 
गचकटवा 



6. वडील/ पतीचे नाव, व्यवसाय आणि पत्ता (जर 
हयात नसतील तर मतृ्यपुवूीचा पत्ता आणि 

व्यवसाय)  

 

 

 

 

 

6 a आपल्याला कोटाणच्या कायद्याने दोर्षी ठरववल ेआहे 

काय? आपल्याववरूद्ध न्द्यायालयात कायदेशीर 
 टला दा ल आहे काय? होय असल्यास तपशील 

द्या. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      शकै्षणिक योग्यता 
उत्तीिण परीक्षा 
(एसएससी पासनू 

पढेु) 

उत्तीिण 
झाल्याचे वर्षण  

जया शाऴेत/ महाववद्यालय/ 

ववद्यापीठात शशकलात त्याचे 
नाव  

वगण/ प्रा्त टक्के  ववशरे्ष/ स्पेशल 

ववर्षय 

एस.एस.सी 
 

 

 

 

   

एच.एस.सी 
 

 

 

 

   

पदवी 
 

 

 

 

   

पदव्यतु्तर 
 

 

 

 

   

डॉक्टरेट 

 

 

 

 

   

स्पेशलाइजेशन 

 

 

 

 

   

 

8.   तमु्पहाला माटहत असलेल्या भार्षाेः वाचन : 

 

 बोलिे : 

 

 शलहीिे : 

 

       

 

9. *मागील नोकरीचे/ अनभुावाचा तपशील : (कालक्रमानसुार ववद्यमान ननयोक्तापासनू प्रारंभ) 

ननयोक्त्याचे 
नाव व पत्ता 

टदनांक कोित्या 
पदावर 

वेतन एकूि पगार कामाचे स्वरूप सोडण्या
ची 
कारिे 
 

कायणग्रहि सोडिे 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

    

            

11. तमुची ननवड झाली तर कोित्या माध्यमाद्वारे तमु्पहाला 
कायणग्रहि करण्याची सचूना लागेल  

 

 

 

 

 

12. तमु्पही न्द्यनूतम स्केल स्वीकारिार आहात का:  

 

 

13. तमुच ेकोिी नातवेाईक एनसीसीएस मध्ये कायणरत आहेत का? जर 
उत्तर हो असेल तर त्याबाबतची माटहती द्या जस ेनाव, कमणचा-याशी 
नात,े तो/ती कोित्या ववभागामध्ये कायणरत आहेत   

 

 

 

 

 

14. कृपया इंपॅक्ट फॅक्टर सहीत प्रकाशन यादी/ पेटेंट यादी (जर 
असल्यास) सलंग्न करा. (कृपया प्रथम ले क/ अनंतम ले क 
आणि सह-ले काची वेगळी यादी/ सचूी द्या).  

 

 

 

 

 

15. पीआय / को-पीआय म्पहिून देण्यात आलेल्या एक्स्रा 
म्पयुरल फंडडगं / अनुदानाची यादी 
 

 

 

10. सदंभण- (नातवेाईकाचंा चालिार नाही)- तीन रेफरी व्यक्तींचे सपंिूण नाव आणि टेशलफोन नबंर, ईमेल आइ-डी सटहत 

पत्ता  
1. 2. 

 

 

 

3. 
 

 

 



16. तुम्पही मागणदशणन केलेल्या ववद्यार्थ्यायाांची संख्या (असतील 
तर) 

 

 

 

 

17. प्रा्त व्यावसानयक पुरस्कार/ मान्द्यतांची यादी  

 

 

 

*आिश्यक/ बांधनकारक 

 
मी येथे ननष्श्चतपिे जाहीर करतो/ करत ेकी या फॉमणमध्ये मी टदलेले तपशील सत्य आहेत. 

 

टदनांक:      

 

पिेु: 

 

                       अजणदाराची/उमेदवाराची सही 
 



 

जाहिरात सां 4/2020 साठी चेकशलस्त्ट ( योग्य स्त्तांभािर हटक (√) करा) 

अनु 
क्र. 

तपिील िो नािी 

1 संपूिण भरलेला अजण नमूना   

2 जन्द्म तार ेच ेप्रमािपत्र   

3 जाती प्रमािपत्र, लागू पडत असल्यास   

4 जाती वैधता प्रमािपत्र, लागू पडत असल्यास   

5 नॉन- कक्रमी लेयर प्रमािपत्र, लागू पडत असल्यास   

6 पीडब्लूडी प्रमािपत्र, लागू पडत असल्यास   

7 एसएससी गुिपबत्रका आणि एसएससी प्रमािपत्र   

8 एचएससी गुिपबत्रका आणि एचएससी प्रमािपत्र   

9 पदवी गुिपबत्रका आणि पदवी प्रमािपत्र   

10 पदव्युत्तर (मास्टसण) गुिपबत्रका आणि पदवी प्रमािपत्र   

11 डॉक्टरेट (पीएच.डी) प्रमािपत्र   

12 स्पेशलायजेशन प्रमािपत्र   

13 अनुभव प्रमािपत्र   

14 शुल्काचा तपशील, भरला असल्यास   

15 तीन संदभाांची (रेफरीज) नावे व संपकण  तपशील   

16 इंपॅक्ट फॅक्टरसहीत प्रकाशन यादी/सूची   

17 पेटेंट्स यादी/सूची   

18 प्रथम/ शेवट ले क आणि सह-ले क प्रकाशन यादी/ सूची    

19 
पीआय / को-पीआय म्पहिून देण्यात आलेल्या एक्स्रा म्पयुरल फंडडगं / अनुदानाची यादी 

  

20 प्रा्त व्यावसानयक पुरस्कार/ मान्द्यतांची यादी   

 


