
Ph.D. Fellowships / Junior Research Fellowships (JRF) for Non – AYUSH Candidates of Bio-

medical Sciences related to Life Sciences in  

 Siddha System of Medicine  

 

1. The Central Research Councils function under Ministry of AYUSH, Govt. of India to promote and 

coordinate research activities in the respective systems of medicine.  Central Council for Research 

in Siddha (CCRS) is the one of Council under Ministry of AYUSH for promoting research activities 

in Siddha System of Medicine.   

  

2. Central Council for Research in Siddha invites applications from Non-AYUSH candidates who have 

qualified the concerned National Eligibility Test, namely Joint CSIR-UGC test for JRF and LS 

(NET); DBT-JRF in Biotechnology: Bio-technology Eligibility Test (BET); ICAR’s AICE-SRF 

(PGS); and ICMRJRF and willing to undertake research on AYUSH related projects for pursuing 

Ph.D. programmes in the University / Institution of their choice.  The research project shall be in 

the fields of Biomedical Sciences with emphasis on Life Sciences such as Microbiology, 

Physiology, Molecular Biology, Genetics, Human Biology, Biotechnology, Immunology, 

Pharmacology, Zoology, Environment Science, Botany, Veterinary Sciences, Bio-informatics, 

Pharmacy; Chemical Sciences such as Biochemistry, Chemistry including Analytical Chemistry, 

Inorganic Chemistry, Physical Chemistry and Organic Chemistry-Phyto Chemistry, Medicinal 

Chemistry, Natural Product Chemistry; and Physical Sciences including Biophysics.  The 

candidates will be required to apply project proposals through Central Council for Research in 

Siddha.   A panel of experts will select the best of the projects for considering grant to the candidates.  

  

Research Council Stream No. of Fellowship 

CCRS Siddha 02 

 

Note: The no. of fellowships as indicated above are tentative and subject to change.  

 

3. Essential Qualification:  Post Graduation in Biomedical Sciences with emphasis on Life Sciences, 

Chemical Sciences and Physical Sciences as mentioned above.  

 

4. The upper age limit for applying for the award of Junior Research Fellowship for Non-AYUSH 

candidates shall be 28 years as on the date of issue of advertisement in the Employment News.   

This will be relaxable up to 5 years in the case of candidates belonging to Schedule Castes / Schedule 

Tribes / OBC, Physically Handicapped (lower locomotive disability only) and female applicants.   

 

5. The fellowship will be provided for pursuing Ph.D. under a recognized University / Institution of 

choice by the candidates and during their fellowship, they will be termed as Junior Research Fellows 

(JRFs) for 2-3 years extendable as Senior Research Fellows (SRFs) for 2-3 years, total for maximum 

5 years.  The monthly emoluments will be  

Rs.25,000/- for JRF and Rs.28,000/- for SRF + House Rent Allowance per month + annual 

contingency of Rs.20,000/- to the University / Institution.  In addition, the fellow may submit a 

project proposal to obtain one-time Research Contingency Grant-in-Aid up to Rs.01.00 lakh within 

3 months of joining the fellowship subject to approval of the Central Council for Research in Siddha.   

 

6. The interested candidates possessing the above mentioned qualifications as on the date of 

publication of advertisement in the Employment News may apply to the Central Council for 

Research in Siddha directly in the prescribed application form.  The application form and Fellowship 

Scheme are available on the following website of CCRS-http://www.siddhacouncil.com.  
  



மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம், SCRI பில்டிங், அண்ணா அரசு மருத்துவமனை வளாகம், 

அரும்பாக்கம், சென்னை – 600 106. 

ஆயுஷ் அல்லாத உயிர் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் வாழ்க்னக அறிவியல் துனை பட்டதாரிகள் 

விண்ணப்பிக்கும் Ph.D திட்டம் ொர்ந்த  ஆதரவு ஊதியத்திட்டம் / இளநினல ஆராய்ச்சி திட்டம் ொர்ந்த  ஆதரவு 

ஊதியத்திட்டம் 

1. மத்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமங்கள், ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் (இந்திய அரசு) கீழ் இயங்குகின்றன. 

ஆயுஷ் அமமச்சகம் மத்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமங்கள் வாயிலாக ஆயுஷ் சம்பந்தப்பட்ட 

மருத்துவத்தில் ஆராய்ச்சி சசயல்கமை ஊக்குவித்து, ஒருங்கிமைத்து சசயல்படுகிறது. அதில் மத்திய சித்த 

(Siddha) மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமமும்  (CCRS) ஒன்று. 

 

2. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் மூலம் மமற்கூறிய திட்டப் படிப்புகளுக்கு 

விண்ைப்பங்கள் வரமவற்கப்படுகின்றன.  

  

கூட்டு CSIR – UGC மதர்வு JRF மற்றும் LS (NET); DBT – JRF உயிர் சதாழில்நுட்பம்: உயிர் சதாழில்நுட்பம் 

தகுதித் மதர்வு ( Bio-Technology Eligibility Test- BET); ICAR’s AICE – SRF (PGS); மற்றும் ICMRJRF ஆகிய மதசிய 

தகுதித் மதர்வில் மதர்ச்சி சபற்ற Non-AYUSH விண்ைப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ைப்பங்கள் சித்த மருத்துவ 

ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் மூலம் வரமவற்கப்படுகின்றன. 

 

விண்ைப்பதாரர்கள் சித்த மருத்துவம் சம்பந்தமான திட்டங்கமைத் தயார் சசய்து Ph.D ஆதரவு 

ஊதியத்திட்டம் சார்ந்த படிப்மப விரும்பிய பல்கமலக்கழகம் மற்றும் நிறுவனங்கள் வாயிலாகப் 

சபறலாம். 

 

நுண்ரியிணுயல், உடலியல், மூலக்கூறு உயிணுயல், மரபியல், மனித உயிணுயல், உயிர் சதாழில்நுட்பம், 

ம ாய் தடுப்பு மருந்தியல், மருந்தியல், விலங்கியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், தாவரவியல், கால் மட 

அறிவியல், உயிர் தகவலியல், மருந்தகம்; உயிர் மவதியியல், பகுப்பாய்வு மவதியியல், கனிம மவதியியல், 

இயற்பு மவதியியல் மற்றும் கணும மவதியியல்- தாவர மவதியியல், மருத்துவ மவதியியல், இயற்மக முமற 

உற்பத்திப் சபாருள் மவதியியல்;   மற்றும் இயற்பியல் அறிவியல் துமற பட்டதாணுகளிடம் இருந்து 

திட்டங்கள் வரமவற்கப்படுகின்றன.  விண்ைப்பதாரர்கள் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்திற்குத் திட்ட 

முன்சமாழிவுகமை சமர்ப்பிக்க மவண்டும். நிபுைர் குழு சிறந்த திட்டங்கமைத் மதர்ந்சதடுக்கும்.  

 

துமறகள் மற்றும் எண்ணிக்மக விவரங்கள்: 

 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம் (CCRS): 02  பர்கள் (எண்ணிக்மக மாறுதலுக்கு உட்பட்டது) 

 

3. அத்தியாவசியத் தகுதி: முதுகமலப்பட்டம்  சபற்ற உயிர்ம அறிவியல், மவதியியல் அறிவியல்துமறகள் 

மற்றும் இயற்பியல் அறிவியல்துமறகள் சார்ந்த விண்ைப்பதாரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 

 

4. இைநிமல ஆராய்ச்சி ஆதரவூதியத்திட்டத்திற்கு  விண்ைப்பிக்கும் ஆயுஷ் அல்லாத 

விண்ைபதாரர்களின் உச்சகட்ட வயது வரம்பு 28 (மவமலவாய்ப்பு சசய்தித்தாளில் விைம்பர  ாைன்று). SC, 

ST, OBC, மாற்றுத்திறனாளிகள் (கால் இயக்க இயலாமம மட்டும்) மற்றும் சபண் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 

உச்சகட்ட வயது வரம்பில் ஐந்து வருடம் தைர்வு அளிக்கப்படுகிறது. 

 

5. Ph.D ஆதரவு ஊதியத்திட்டம் சார்ந்த படிப்மப விரும்பிய பல்கமலக்கழகம் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

மூலம் சபற ஆதரவு ஊதியத்திட்டம் வழிவகுக்கும். ஆதரவு ஊதியத்திட்டத்தின் முதல் 2-3 வருடங்கள் 

இைநிமல ஆய்வுத் திட்டதாணுகைாகவும் மமலும் 2-3 வருடங்கள் முதுநிமல ஆய்வு திட்டதாணுகைாகவும் 

(அதிக பட்சம் 5 வருடங்கள்) பணியாற்றலாம். 

  

மாத ஊதியம் இைநிமல ஆய்வு திட்டதாணுகளுக்கு ரூ.25,000/-, முதுநிமல ஆய்வு திட்டதாணுகளுக்கு 

ரூ.28,000/- (வீட்டு வாடமகப்படி தனியாகக் கைக்கிட்டுத் தரப்படும்).  பல்கமலக்கழக வருடாந்திர 

தற்சசயல் சசலவினம் ரூ.20,000/- வழங்கப்படும். மமலும் திட்டதாணுகள் ரூ.1,00,000/- உதவி  ன்சகாமடமய 

(ஒருமுமற மட்டும்) மூன்று மாதத்திற்குள்ைாக திட்டத்மத சமர்பித்து சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

குழுமத்தின் ஒப்புதலின்படி  சபற்றுக்சகாள்ைலாம். 

 

6. மமற்கூறிய தகுதிகமைப் சபற்ற ஆர்வமுள்ை விண்ைப்பதாரர்கள் விைம்பரத்மத மவமல வாய்ப்பு 

சசய்தித்தாளில் கண்டு சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் விண்ைப்பப் படிவங்கமைப் பூர்த்தி சசய்து 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்திற்கு விண்ைபங்கமை அனுப்பவும். ஆதரவு ஊதியத்திட்டம் சார்ந்த 

விண்ைப்பப் படிவங்கள் www.siddhacouncil.com என்ற இமைய தைத்தில் கிமடக்கும்.                               

 

http://www.siddhacouncil.com/

