
Walk in interview 
 

Regarding appointment of Professor Class – I , Reader Class – I & Lecturer Class-2 
On Contractual Basis   

 

 Govt. Homoeopathic Medical College & Hospital, Dethali, Ta – Siddhapur, Dist - Patan under the 

Directorate of AYUSH , Block No.1, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, Gujarat State, Gandhinagar Requires Teaching 

Staff, Professor Class – I , Reader Class – I & Lecturer Class-2 on Contractual Basis for 11 (eleven) 
Months.  “walk in interview” arranged for The candidate who are interested for the said post.    

 

Sr. 
 No. 

Name of 
Post 

Fix Pay  
No. of 
Post 

Subject Essential Qualification 

1 
Professor 
Class – I 

Rs. 
60000/-  

1 
 

Practice Of Medicine  

Post Graduate Qualification in Homoeopathy 
with three years of teaching experience in the 
subject concerned as Associate Professor / 
Reader in a Homoeopathic College of Degree 
Level. The qualification Shall be the one 
included in Second Schedule of Homoeopathy 
Central Council Act -  1973 
 

1 Repertory 

2 
Reader 

Class – I 
Rs. 

45000/- 

1 Practice Of Medicine Post Graduate Qualification in Homoeopathy 
with Four years of teaching experience in the 
subject concerned as Assistance Professor 
/Lecturer in a Homoeopathic College of Degree 
Level. The qualification Shall be the one 
included in Second Schedule of Homoeopathy 
Central Council Act -  1973 
 

1 Surgery 

1 Community Medicine 

1 
Obstetrics & 
Gynaecology 

1 Repertory 

3 
Lecturer 
Class-2 

Rs. 
30,000/- 

1 Practice Of Medicine 

Post Graduate Qualification in Homoeopathy. 
The qualification Shall be the one included in 
Second Schedule of Homoeopathy Central 
Council Act -  1973 OR Post Graduate Medical 
Degree In Concerned Subject Recognised By 
M.C.I. 
 

1 Surgery 

1 Community Medicine 

1 
Obstetrics & 
Gynaecology 

1 Physiology 

 
Interested candidates are informed to remain present on own expenses as following details at address given 
below.. 

 Age,Educational Qualification & Experience will be considered as per Govt.Of Gujarat R.R norms. 
1. Original & self attested copy of following Certificates should carry on the date of interview. 

 School leaving certificate,  

 All (attempt) Mark sheet of UG & PG final year,  

 Attempt certificate of UG & PG final year,  

 Registration certificate,  

 Experience certificate submitted should be from approved college.  
2. If any information is found to be false/misleading/hidden candidate will be terminated immediately. 
3. Decision made by Selection Committee will be final for this matter. 

Place Date & Time 

Directorate ,AYUSH Block No.1, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, 
Gujarat State, Gandhinagar-382010 

 30/01/2020  
From 10.30 A.M. onwards 

 
 

I.M.QURAISHI 
Joint secretary (Ayush) 

Health & Family Welfare Department  
Gujarat State Gandhinagar 



 

વોક ઇન ઇન્ટરવ્ય ુ  
પ્રોફેસર વર્ગ-૧ ,  રીડર વર્ગ – ૧ તથા લેક્ચરર વર્ગ-૨ ની જગ્ યાઓ કરાર આધારરત ભરવા બાબત 

 
નિયામકશ્રી, આયષુ િી કચેરી, બ્ લોક િ .૧, બીજો માળ, ર્ાા.જીવરાજ મહતેા ભવિ, ગજુરાત રાજય, ગા ધીિગર ખાતા હસ્ તકિી રરકારી 
હોમીયોપેથીક કોલેજ, દેથલી, તા. નરદ્ધપરુ, જી. પાટણમા  પ્રોફેરર વગા-૧ ,  રીર્ર વગા – ૧ તથા લેક્ચરર વગા-૨ િી જગ્ યાઓ ૧૧ 
(અગીયાર) માર માટે કરાર આધારરત નિમણુ ક મેળવવા ઇચ્ છતા અરજદારોિે િીચે મજુબિા રમય અિે સ્થળે “વોક ઈિ ઈન્ટરવ્ય”ુ 

માટે હાજર રહવેા જણાવવામા  આવે છે.  
 
ક્રમ ર વગા  ફીક્ર પગાર ર ખ્યા નવષય  આવશ્યક લાયકાત  

૧ પ્રોફેરર,  
વગા – ૧ 

રૂ.૬૦૦૦૦/- 

 

૧ પે્રક્ટીર ઓફ મેર્ીરીિ જે તે નવષયમા  પોષ્ટ ગે્રજયએુટિી ર્ીગ્રી તથા 
ત્રણ વષાિો આરીસ્ટન્ટ પ્રોફેરર/ રીર્ર 
તરીકેિો રી.રી.એચ. માન્ય હોમીયોપેથી 
કોલેજિો શૈક્ષણણક અનભુવ. ઉમેદવારિી 
શૈક્ષણણક લાયકાત રી.રી.એચ.િા ૧૯૭૩ િા 
રેકન્ર્ રીર્યલુ પ્રમાણે હોવો જોઇએ.   

૧ રેપટારી 

૨ રીર્ર  
વગા – ૧ 

રૂ.૪૫૦૦૦/- 

 

૧ પે્રક્ટીર ઓફ મેર્ીરીિ જે તે નવષયમા  પોષ્ટ ગે્રજયએુટિી ર્ીગ્રી તથા 
ચાર વષાિો આરીસ્ટન્ટ પ્રોફેરર/ રીર્ર 
તરીકેિો રી.રી.એચ. માન્ય હોમીયોપેથી 
કોલેજિો શૈક્ષણણક અનભુવ. ઉમેદવારિી 
શૈક્ષણણક લાયકાત રી.રી.એચ.િા ૧૯૭૩ િા 
રેકન્ર્ રીર્યલુ પ્રમાણે હોવો જોઇએ.   

૧ કોમ્યિુીટી મેર્ીરીિ 
૧ રર્જરી 
૧ ઓબ્સ્રેક & ગાયિેક 
૧ રેપટારી 

૩ લેક્ચરર 
વગા-૨ 

રૂ.૩૦૦૦૦/- ૧ પે્રક્ટીર ઓફ મેર્ીરીિ હોમીયોપેથી મા  પોષ્ટ ગે્રજયએુટિી ર્ીગ્રી તથા 
ઉમેદવારિી શૈક્ષણણક લાયકાત રી.રી.એચ.િા 
૧૯૭૩ િા રેકન્ર્ રીર્યલુ પ્રમાણે હોવો 
જોઇએ.  અથવા  જે તે નવષયમા  
એમ.રી.આઈ. માન્ય પોષ્ટ ગે્રજયએુટિી ર્ીગ્રી  

૧ કોમ્યિુીટી મેર્ીરીિ 
૧ રર્જરી 
૧ ઓબ્સ્રેક & ગાયિેક 
૧ ફીજીયોલોજી 

 
ઉમેદવારી િોંધાવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે સ્વખચે િીચે જણાવેલ સ્થળે રમયરર હાજર થવાનુ  રહશેે.    
 (૧) ઉંમર, શૈક્ષણણક લાયકાત અિે અનભુવ ગજુરાત રરકાર િા પ્રવતામાિ ભરતી નિયમોનરુાર રહશેે. 
(૨) ઉમેદવારે િીચે જણાવેલા અરલ રટીફીકેટો તથા પ્રમાણણત િકલો ઇન્ટરવ્યિુા સ્થળે લાવવાિી રહશેે.  

 સ્કુલ લીવીંગ રટીફીકેટ  
 ગે્રજયએુશિ તથા પોષ્ટ ગે્રજયએુશિિી માકાશીટ (તમામ પ્રયત્િ)  
 ગે્રજયએુશિ તથા પોષ્ટ ગે્રજયએુશિિી પ્રયત્િ રટી  
 રજીસ્રેશિ રટીફીકેટ  
 માન્ય કોલેજ દ્વારા પ્રમાણણત અનભુવ રટીફીકેટ  

(૩) ઉપરોકત નવગત મજુબ જો ઉમેદવારિી મારહતી ખોટી/ ગપુ્ત  કે અધરુી ધ્યાિે આવશે તો તતુાજ ઉમેદવારિે ગેરલાયક 
ઠરાવવામા  આવશે. 
(૪) પર દગી રનમનત દ્વારા લેવામા  આવેલ નિણાય આખરી રહશેે.   
        

સ્થળ  તારીખ અિે રમય 

નિયામકશ્રી, આયષુ િી કચેરી, બ્ લોક િ .૧, બીજો માળ, ર્ાા.જીવરાજ મહતેા ભવિ, 
ગજુરાત રાજય, ગા ધીિગર-૩૮૨૦૧૦ 

30/01/2020  
From 10.30 A.M. onwards 

 

આઈ.એમ.કુરેશી  
ર યકુત રણચવ (આયષુ) 

                આરોગ્ય અિે પરરવાર કલ્યાણ નવભાગ  
                ગજુરાત રાજ્ય, ગા ધીિગર. 



 


