
क्षेत्रीय आय ु्रे्वदीय अन संधान संस्थान 
(सीसीआरएएस, आय ष मंत्रालय, भारत सरकार, नई ददल्ली) 

घरक ल पररसर जर्वळ, एन.आय.टी. कॉम्पल््ोक्स, नंदनर्वन, नागप र-०९

थेट म लाखत 
 

या संस्थेत कंत्राटी आधारार्वर ननय नि करण्यात येत आह.े “Impact of Ayurveda Based Lifestyle Advocacy 

and practices among apparently healthy individual across selected cities in India- A Randomized parallel 

Group Study” आनि “A Study of Ashwagandha co-administration with Covid-19 (COVISHIELD
TM 

) on 

safety, immunogenicity and protection: A randomized double blind placebo controlled  multicentric trial”  

या प्र्ोजेक्ट मध्ये खालील पद भरायची आह.े ह ेपद स रूर्वातीला सहा मनहन्याच्या कालार्वधीसाठी राहील, ज्याला सक्षम 

अनधका-यांच्या ननिणयार्वरून नर्वस्ताररत केला जाऊ शकत्ो.  

अन  

क्र- 

पदाचे नार्व 

आनि संख्या 

पात्रता अन भर्व आनि र्वयमयाणदा  मानधन 

(नननित) 

ददनांक र्व र्वेळ 

1 एस.आर.एफ. 

(आय र्वेद) 

ददनचयाण 

पररय्ोजना  
 

01-पद   

 

पात्रता:- बीएएमएस पदर्वी मान्यताप्राप्त नर्वद्यापीठातून 
अपनेक्षत:- अ. एमडी (आय र्वेद), उच्चु् पदर्वी असलले्या 
व्यनिना; आय ष, आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीएसटी 
ककर्वा समकक्ष संस्थनेे नर्वत्त प रर्वठा केलले्या संश्ोधन 

प्रकल्पासाठी काम केले आह ेत्यांना प्राधान्य ददले जाईल. 
आ. नस्कल ऑर ड्राफ्टटग/एनडटटग ऑफ साइंरटदफक 

डॉक्य मंट / आर्टटकल्स/ तांनत्रक अहर्वाल इत्यादी अन भर्व 
असिा-यांना प्राधान्य 

इ.  नपअर ररव्हय ड जनणल मध्ये प्रकाशन/लखे  
ई.  संगिकीय ज्ञान- एमएस र्वडण, एमएस एक्सले, 

एमएस पार्वर पॉइंट 
र्वय्ोमयाणदा:- कमाल 35 र्वषण  

35,000/- 

+ एचआरए 

प्रनतमाह 

22 नडसेम्बर 
2021   

सकाळी 10 
र्वाजता 

 

2 एस.आर.एफ. 

(जीर्वन 

नर्वज्ञान/जैर्व 

नचदकत्सा 

नर्वज्ञान/समकक्ष) 

अश्वगंधा र्वैक्सीन 

पररय्ोजना  
 

 – 01 पद 

आर्वश्यक:  स्नातक्ोत्तर (एम.फामण./एमएस.सी. जीर्वन 

नर्वज्ञान/जैर्व नचदकत्सा नर्वज्ञान/समकक्ष) प्रथम श्रेिी  

अपनेक्षत:- अ. उच्चु् पदर्वी असलेल्या व्यनिना; आय ष, 
आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीएसटी ककर्वा समकक्ष संस्थनेे 
नर्वत्त प रर्वठा केलले्या संश्ोधन प्रकल्पासाठी काम केले आह े

त्यांना प्राधान्य ददले जाईल. 

आ. नस्कल ऑर ड्राफ्टटग/एनडटटग ऑफ साइंरटदफक 

डॉक्य मंट / आर्टटकल्स/ तांनत्रक अहर्वाल इत्यादी अन भर्व 
असिा-यांना प्राधान्य 

इ.  नपअर ररव्हय ड जनणल मध्ये प्रकाशन/लखे  
ई.  संगिकीय ज्ञान- एमएस र्वडण, एमएस एक्सले, 

एमएस पार्वर पॉइंट 
र्वय्ोमयाणदा:- कमाल 35 र्वषण 
 

35,000/- 

+ एचआरए 

प्रनतमाह 

22 नडसेम्बर 
2021   

सकाळी 10 
र्वाजता 

 

3 फील्ड अन्र्वेषक 

(सामानजक 

कायणकताण) 
 

ददनचयाण 

पररय्ोजना 

 02- पद 

आर्वश्यक: समाजशास्त्र नर्वषयात स्नातक्ोत्तर मान्यता प्राप्त 

नर्वश्वनर्वद्यालया मधनू पदर्वी.  

अपनेक्षत: अ. उच्चु् पदर्वी असलेल्या व्यनिना; आय ष, 
आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीएसटी ककर्वा समकक्ष संस्थनेे 
नर्वत्त प रर्वठा केलले्या संश्ोधन प्रकल्पासाठी काम केले आह े

त्यांना प्राधान्य ददले जाईल. 

आ. संगिकीय ज्ञान- एमएस र्वडण, एमएस एक्सले, एमएस 
पार्वर पॉइंट 

र्वय्ोमयाणदा:- कमाल 27 र्वषण 

28,000/- 

दफक्स 

मानदये 
 

23 ददसम्बर 
2021 क्ो  
स बह 10 बज े

 



4 फील्ड अन्र्वेषक 

(य्ोग प्रनशक्षक)  

ददनचयाण 

पररय्ोजना 

01-पद 

आर्वश्यक: पूिणकानलक ननयनमत पाठ्यक्रम क्ोित्याही  

मान्यता प्राप्त नर्वश्वनर्वद्यालय मधून  एमए (य्ोगा) / 

एमएससी (य्ोगा). नर्वषयात प्राप्त पदर्वी. 

अपनेक्षत: रुग्नायल/नर्ससग ह्ोम मध्ये कायण करण्याचा 

अन भर्व.   

                  अथर्वा  

आर्वश्यक: 1. मान्यता प्राप्त नर्वश्वनर्वद्यालय अथर्वा प्रनतनित 

संस्थान मधनू  पूिणकानलक ननयनमत एक र्वषीय नडपल्ोमा 

इन य्ोग (नडग्री च्या नंतर) स्ोबत क ठल्याही नर्वषयात 

पदर्वी प्राप्त 

2. एक र्वषण चा व्यार्वसानयक अन भर्व | 

अपनेक्षत: स स्थानपत/प्रनतनित य्ोग नचदकत्सा कंद्र/अस्पताल 

मधनू कायाणचा अन भर्व प्राप्त आर्वश्यक  | 

आय सीमा: अनधकतम 30 र्वषण 
 

28,000/- 

दफक्स 

मानदये 
 

23 ददसम्बर 
2021 क्ो  
स बह 10 बज े

 

पदा संबंनधत पात्रतापूिण इच्छ क उमेदर्वारांनी उपर्ोक्त तानलका मध्ये ददलले्या पदां सम्ोर ददनांक र्व र्वेळ न सार 

म लाख़तीसाठी हजर रहार्व.े पररषदचे्या नर्वनहत नम न्यात भरललेा आपला अजण पडताळिीसाठी मूळ सर्टटदफकेट, अन भर्व 

प्रमािपत्र, द्ोन पासप्ोटण आकारांचे फ्ोट्ो आनि स्र्वसाक्षांदकत मळू प्रमाि पत्रांच्या झेर्ोक्स प्रनतआदी स्ोबत घेर्व न यार्वे. 

सामान्य अटी:- 

1. उमेदर्वाराची र्वय्ोमयाणदा 01/01/2021 ननधाणररत केली जाईल. (भारत सरकारच्या सेर्वा ननयम तरत ददन सार 

अन सूनचत जानत/जनजानत/ मागासर्वगीय बाबतीत त्यांच्या र्वय्ोमयाणदा मध्ये सूट दणे्यातयेईल.) 

2. ही ननय नि अस्थायी र्व कंत्राटी आधारार्वर करण्यात येईल आनि प्र्ोजेक्ट संपल्याबर्ोबर र्वरील केललेी नमेिूक रद्द 

ह्ोईल. भनर्वष्यात ननय नि ननयनमत अथर्वा कायम करण्याचा दार्वा उम्मेदर्वार करू शकत नाही.   

3. अजणदारांना म लाखतीसाठी उपनस्थत राहण्याचा क्ोिताही र्वाहन भत्ता/ दनैनक भत्ता ददला जािार नाही. 

4. अजाणचा नर्वनहत नमनूा पररषदचे्या र्वेबसाईट www.ccras.nic.in र्वरून डाउनल्ोड केला जाऊ शकत्ो. 

5. ननय क्त उमेदर्वारांची कालार्वधी प्र्ोजेक्ट चा गरजने सार तसेच कायण कौशल्यार्वर नर्वस्ताररत केला जाईल. 
 
 

डॉ. एम.एन.सूयणर्वशंी  

प्रभारी सहायक ननदशेक (आय ) 

http://www.ccras.nic.in/

