കകേരള ആയുരകര്വേദ പഠന ഗകര്വേഷണ സസസൊസസററ
കകേസൊട്ടക്കല് , പറ. ഒ. എടരറകക്കസൊടട- 676 501, മലപ്പുററം ജറല, കകേരളറം

1860 സല സസസൊസസററ രജറകസ്ട്രേഷന് നറയമ പ്രകേസൊരറം രജറസ്റ്റര സചെയ്യസപ്പെട്ടതട
രജറ നറം.S.60 of 1975 ISO 9001:2008 അറംഗഗീകൃത സസൊപനറം , ആദസൊയനറകുതറ 80(5)(vi)അറംഗഗീകൃത സസൊപനറം
email : edkasrs@gmail.com www.kottakkalayurvedacollege.ac.in ,
കഫസൊണ : 0483-2751874,2751571 ഫസൊകട :0483-2751874

ഇ 1-2488/2018/ക .ഇ.എസ .ആര .എസ

ത യത :03/09/2018

പത്രക്കുററപ്പെട
കകേന്ദ്ര ആയുഷഷ് വകുപഷ് പദ്ധതതിയയായ
ഫയാർമകകേയാവതിജതിലൻസതിനന്റെ
കകേയാട്ടക്കൽ
വവദദ്യരതഷ്നനം പതി.എസഷ് വയാരദ്യർ ആയുർകവദ കകേയാകളേജഷ് യൂണതിറതികലക്കഷ് കപയാഗയാനം അസതിസ്റ്റന്റെഷ്
തസതികേയതിൽ ആയുർകവദ ബതിരുദധയാരതികേളേയായവരതിൽ നതിനനം വയാകേഷ്-ഇൻ-ഇന്റെർവവ്യൂ വഴതി കകേയാൺടയാകഷ്
അടതിസഷ്ഥയാനതതിൽ നതിയമനനം നടത്തുന. തയാല്പരദ്യമുള്ളവർ കയയാഗദ്യത നതളേതിയതിക്കുന്ന അസ്സൽ
സർട്ടതിഫതിക്കറ്റുകേളനം, അതതിനന്റെ പകേർപനം സഹതിതനം 10.09.2018 നട കേസൊലതട 10 മണറയട കകേയാട്ടക്കൽ
കകേരളേ ആയുർകവദ പഠന ഗകവഷണ നസയാവസറതി ഓഫഫീസതിൽ ഹയാജരയാവുകേ. വതിശദയാനംശങ്ങൾ ചുവനട
കചേർക്കുന.
Name & No of the Post

Qualification and age limit

Remuneration

Pogramme Assistant

Essential:
Bachelor of Ayurvedic Medicine and
Surgery (BAMS) from a recognized
University.
Desirable :
• Knowledge in Computer Application
such as MS-Office.
• Should have good communication
skills,
writing
ability
and
interpersonal skills.
Age Limit:
Not exceeding 30 years as on date of the
interview.
Relaxation
in
case
of
SC/ST/OBC candidates as per DOPT.
Government of India.

Rs.25000/- per month
(consolidated)

1

എകറകേക്യുട്ടഗീര്വേട ഡയറക്ടര

കകേരള ആയുരകര്വേദ പഠന ഗകര്വേഷണ സസസൊസസററ
കകേസൊട്ടക്കല് , പറ. ഒ. എടരറകക്കസൊടട- 676 501, മലപ്പുററം ജറല, കകേരളറം

1860 സല സസസൊസസററ രജറകസ്ട്രേഷന് നറയമ പ്രകേസൊരറം രജറസ്റ്റര സചെയ്യസപ്പെട്ടതട
രജറ നറം.S.60 of 1975 ISO 9001:2008 അറംഗഗീകൃത സസൊപനറം , ആദസൊയനറകുതറ 80(5)(vi)അറംഗഗീകൃത സസൊപനറം
email : edkasrs@gmail.com www.kottakkalayurvedacollege.ac.in ,
കഫസൊണ : 0483-2751874,2751571 ഫസൊകട :0483-2751874

ഇ 1-2494/2018/ക .ഇ.എസ .ആര .എസ

ത യത :03/09/2018

പത്രക്കുററപ്പെട
കകേയാട്ടക്കൽ വവദദ്യരതഷ്നനം പതി.എസഷ് വയാരദ്യർ ആയുർകവദ കകേയാകളേജതിനല കേകൗമയാരഭതിതദ്യ
വകുപതിനഷ് അനുവദതിചഷ് കേതിട്ടതിയ കകേന്ദ്ര ആയുഷഷ് വകുപതിനന്റെ റതിസർചഷ് പദ്ധതതിയതിനല തയാനഴ പറയുന്ന
തസതികേകേളേതികലക്കഷ് വയാകേഷ്-ഇൻ-ഇന്റെർവവ്യൂ വഴതി കകേയാൺടയാകഷ് അടതിസഷ്ഥയാനതതിൽ തയാൽക്കയാലതികേ
നതിയമനനം നടത്തുന. തയാല്പരദ്യമുള്ളവർ കയയാഗദ്യത നതളേതിയതിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടതിഫതിക്കറ്റുകേളനം, അതതിനന്റെ
പകേർപനം സഹതിതനം 10.09.2018 നട കേസൊലതട 10 മണറയട കകേയാട്ടക്കൽ കകേരളേ ആയുർകവദ പഠന
ഗകവഷണ നസയാവസറതി ഓഫഫീസതിൽ ഹയാജരയാവുകേ. വതിശദയാനംശങ്ങൾ ചുവനട കചേർക്കുന.
Name & No of the Post

Qualification and age limit

Remuneration

•

Junior Research
Fellow -1

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Rs.16,000/- per month
Surgery (BAMS) from a recognized
(consolidated)
University.
+ HRA (As admissible)

•

Senior Research
Fellow - 1

MD Kaumarabrithya / MD Kayachikitsa

Rs.20,000/- per month
(consolidated)
+ HRA (As admissible)

എകറകേക്യുട്ടഗീര്വേട ഡയറക്ടര

