
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்

ககாழும்பு

************

ஊடக அறிக்கைக

    இந்திய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சி  (ISRF) ISRF) )   

 திட்டத்துக்கான மற்றும் ஆராய்ச்சி விண்ணப்பம்ககாரல்

          இந்திய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி அரசின மற்றும் ஆராய்ச்சி ் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மறற்ும் ததாழில்நுட்ப அமைமசச்ின மற்றும் ஆராய்ச்சி ் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் ததாழில்நுட்ப திமைணகக்ளம் (DST) DST) )  இந்திய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி 
    விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சி பய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ிற்சி (DST) ISRF))   திட்டதத்ுக்கான மற்றும் ஆராய்ச்சி விணண்ப்பங்கமைள ககாரியுள்ளது.

         இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமான மற்றும் ஆராய்ச்சி து நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவில் இருக்கும் நாடுகமைளச் கசர்ந்த ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ிகள் இந்திய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ாவில் இருக்கும்
           பல்கமைலக் கழகங்கள் மற்றும் ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சி நிறுவன மற்றும் ஆராய்ச்சி ங்களில் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ம் மற்றும் ததாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்கவறு பிரிவுகளில் 3-6
        மாதங்கள் வமைரய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ிலான மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகமைள கமற்தகாள்வதற்கு சந்தரப்்பம் வழங்குகிறது.  விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மறற்ும்

  ததாழில்நுட்ப திமைணக்களம் (DST) DST) )   இதற்கான மற்றும் ஆராய்ச்சி கபாக்குவரதத்ு,      வாழக்்மைகச் தசலவு மற்றும் தற்தசய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ல் தசலவீன மற்றும் ஆராய்ச்சி ங்கள்
    ஆகிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி வற்மைற இத்திட்டத்தீன மற்றும் ஆராய்ச்சி ் கீழ் வழங்குவதற்கு தீர்மான மற்றும் ஆராய்ச்சி ித்துள்ளது.

        ஆர்வமுள்ள விண்ணபப்தாரிகள் இலங்மைகமைய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி நிரந்தர வதிவிடமாக தகாணட்ிருக்கும் அகதசமய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ம் அந்நாட்டிலுள்ள பல்கமைலக்
               கழகம் அல்லது ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி சச்ி நிறுவன மற்றும் ஆராய்ச்சி ம் ஒன மற்றும் ஆராய்ச்சி ்றில் தபாறிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ல் மறற்ும் மருத்துவ விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ங்கள் உள்ளிட்ட விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ம் மறற்ும்

       ததாழில்நுட்பம் சார் ஆய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி வு அல்லது ஆய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி வுகளில் தற்கபாது ஈடுபடட்ிருக்ககவணட்ிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி து அவசிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி மாகும்.  அத்துடன மற்றும் ஆராய்ச்சி ் Ph.D/ M. T) ech/
M.Sc/  MBBS       ஆகிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி தகுதிகளுடன மற்றும் ஆராய்ச்சி ் கற்பித்தல் அல்லது ஆய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி வில் 3-5    வருட அனுபவத்துடன மற்றும் ஆராய்ச்சி ் 45   வய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி துக்கு (DST) 31  டிசம்பர்
2019 இல்)      குமைறந்தவரக்ள் இந்த திட்டதத்ுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.  Ph.D     கக்ாக தசாந்த நாட்டில் பதிவு தசய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி தவர்களும்

 விணண்ப்பிக்க முடியும். 

ISRF)     திட்டத்துக்காக விணண்ப்பிக்க விரும்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவில் இருக்கும்கவார் CCST) DS   இமைணய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி த்தளம் (DST) www.ccstds.tn.nic.in),  DST) 
 இமைணய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி த்தளம் (DST) www.dst.gov.in)     ஆகிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி வற்றிலிருந்து விணண்ப்ப படிவங்கமைள பதிவிறக்கம் தசய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி துதகாள்ளமுடியும். 

       முறற்ாக நிரபப்ப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்கமைள கதமைவய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ான மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆவணங்களுடன மற்றும் ஆராய்ச்சி ் பணிபப்ாளர் (DST)  சர்வகதச உறவுகள்),  ததாழில்நுட்பம்
   மற்றும் ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி சச்ி அபிவிருதத்ி பிரிவு,       விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ததாழில் நுட்ப மற்றும் ஆராய் விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ச்சி அமைமச்சு, 3  ஆம் மாடி,  தசத்சிறிபாய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ,  நிமைல

01,      பதத்ரமுல்மைல என மற்றும் ஆராய்ச்சி ்ற முகவரிக்கு தபாலில் அல்லது motrtrd@gmail.com  என மற்றும் ஆராய்ச்சி ்ற இ-  தமய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ிலுக்கு 2020  தபப்ரவரி 28 ஆம்
     திகதிய விஞ்ஞான மற்றும் ஆராய்ச்சி ன மற்றும் ஆராய்ச்சி க்றா அல்லது அதற்கு முன மற்றும் ஆராய்ச்சி ்ன மற்றும் ஆராய்ச்சி தாககவா அனுப்பி மைவக்கவும்.
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06  ஜன மற்றும் ஆராய்ச்சி வரி 2020
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