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-: Recruitment Rules :- 
 
Recruitment Rules for the Post of Principal, Reader (Except Sanskrit) / Lecturer (Except 
Sanskrit) are as per Statute–193 of Gujarat Ayurved University.   

 
[1] Reader   

ESSENTIAL :- As per C.C.I.M. norms, as and when applicable.   
 
*(A) A Bachelor Degree in Ayurveda from a University or its equivalent as recognized 

under the Indian Medicine Central Council Act, 1970.   
 
*(B) A post graduate qualification in the subject or speciality concerned included in the 

schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.  
 
*As per Gazette Notification of C.C.I.M. dated 07/11/2016 and amendment in that from 
time to time. 
 
EXPERIENCE :-  
5 Years Teaching Experience in concerned subject or 5 Years Research Experience in regular 
service in research councils of Central Government or State Governemnet or Union Territory 
or University or National Institions with minimum three papers published in a recognised 
journal. (As per Gazette Notification of C.C.I.M. dated 07/11/2016 and amendment in that 
from time to time. 
     

 #*AGE :- As per norms of Government of Gujarat as and when applicable. 
*NOT MORE THAN 42 YEARS 

 
[2]  Lecturer   

ESSENTIAL :- As per C.C.I.M. norms, as and when applicable.   
*(As per Gazette Notification of C.C.I.M. dated 07/11/2016 and amendment in that from 
time to time. 

 
*(A) A Bachelor Degree in Ayurveda from a University or its equivalent as recognized 

under the Indian Medicine Central Council Act, 1970.   
 
*(B) A post graduate qualification in the subject or speciality concerned included in the 

schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.   
 
NOTE : Priority shall be given to the candidates having Doctoral in Ayurveda  

 
#*AGE :-  NOT MORE THAN 35 YEARS  

 
PROVISION OF ALLIED SUBJECT -  
 
(AS PER GAZETTE OF INDIA – DATED 07/11/2016)  
 
In  absence of the candidate of Post – Graduate Qualification in the subject concerned as mentioned 
in column (2) of the given below table, the candidate of Post – Graduate Qualification in the allied 
subjects as mentioned in column (3) of the given below table, shall be considered eligible for the post 
of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor :-   
 

 

Sl. No. Speciality required Name of the allied subjects 
(1) (2) (3) 
1. Swasthavritta Kayachikitsa  
2. Agad Tantra  Dravyaguna or Rasashastra  
3. Rog Vigyana  Kayachikitsa  
4. Rachana Sharira   Shalya  
5. Kriya Sharira  Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa  
6. Shalakya Shalya  
7. Panchakarma Kayachikitsa  
8. Balaroga  Prasuti evem Striroga or Kayachikitsa  
9. Kayachikitsa  Manasaroga  
10. Shalya Nischetana evam Ksha-kirana  
11. Prasuti evem Strirog Shalya Tantra  

 

 
NOTE 1: The provison of alied subject may be allowed for five years from the date of 

publications of these regulations.  
 
NOTE 3: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be 

considered equivalent to one year teaching experience.  
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[3] Registrar  
 
Essential :-  
(1) Master’s degree with 55% or Grade – II / +B or its equivalent from a Statutory 

University. 
(2) At-least 15 years experience in a responsible administrative / acedemic position in a 

University or other comparable establishment out of which 8 years experience as a 
Assistant Registrar / Asst. Professor / Lecturer / comperable establishment in a 
College or a University in Grade Pay of Rs. 5400/- or above. 

(3) Age ; Not more than 50 years.  
 
Desirable :- Ph.D.  
 
Relaxation :-  
There is no age bar for internal candidate & educational qualification to a Bachelor’s degree 
with 15 years experience out of which 8 years experience on the post of Assistant Registrar or 
its equivalent or above for internatl candidate.  
  

[4] Principal  
 
Essential :-  
 
[a] A degree in Ayurved from a University established by law or a statutory Board / 

Faculty / Examining body of Indian Medicine or its equivalent as recognized under 
Indian Medicine Central Council Act, 1970.   

[b] A post graduate qualification included in the schedule 2 Indian Medicine Central 
Council Act, 1970.  

[c] Teaching Experience of 10 Years as a full time teacher of which atleast 5 years 
experience as a teacher on and above the rank of Reader and also possessing 3 
years administrative experience.   

 
Age : Maximum 50 years.   

Desirable : Good Knowledge of Sanskrit, Hindi, English and Gujarati.  
 
[5] Director of Botanical Garden :  
 

[i] Post Graduate degree in the subject of Dravyaguna from any recognized 
Institution/University established by law or H.PA., M.S.A.M. Jamnagar. 

 
[ii] Teaching experience of 10 years in the subject of which 3 years experience must be as 

Associate Professor / Reader of Post Graduate Teaching or Research in Dravyaguna. 
 
[iii] (a) Original published papers/ books on the subject. 
     (b) good knowledge of Sanskrit, Hindi, English & Gujarati. 
     (c) Age should not be more than 45 years. 
     (d) Experience and age can be relaxed in case of deserving candidate. 
     (e) A candidate holding the Doctorate degree in the subject concerned may be preferred. 

 

 
[6] Director of Pharmacy : 
 

(A) (i) Post-Graduate degree in the subject of Rasashastra & Bhaishajya Kalpana from 
any recognised Institution / University established by law or H.P.A. / M.S.A.M., 
Jamnagar. 

                                                                  (ii) Should have 10 years experience in teaching / research in the above subject of 
which 3 years experience must be as an Associate Professor / Reader of (Post-
Graduate Teaching) or should have 10 years experience in the manufacturing and 
administration in the ayurvedic pharmacy of repute. 

     (iii)    Age should not be more than 45 years. 
           (iv) Experience and age can be relaxed in case of deserving candidate. 

 

           (v) A candidate holding the Doctorate degree in the subject concerned may be 
preferred. 
 

OR 
(B) Graduate in Ayurved with minimum 15 years experience in manufacturing or ayurvedic 

drugs and administration in the ayurvedic pharmacy of repute. 
 

(vi) Age should not be more than 45 years. 
 

                         (vii) Experience and age can be relaxed in case of deserving candidate. 
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[7] R.M.O.- U.G.  
 
Essential :  
(1) Post Graduate degree in Ayurveda OR B.A.M.S. with 3 years experience indispensary 

or Govt. Grant in aid Hospital / Govt. under taking Public Sector Unit/Registered Trust 
hospital OR Dispensary. 

#(2) Age : Not More than 35 years. 
 
Desirable : 
(1) Publication of original papers / books in the clinical subjects.  
(2) Good Knowledge of Sanskrit, Hindi, English and Gujarati.  

 
[8] P.A. cum Steno to V.C. 

 
Essential :  
(1) Bachelor's Degree with proficiency in short hand. The minimum speed in English & 

Gujarati Stenography is 120/100 with 2 years experience. 
(2) Diploma in Computer Science / Application from reputed Universtiy.  
#(3) Age : Not more than 38 years.  
 
Desirable : Graduate in information technology / computer science.  
 
Relaxation : There is no age bar for internal candidate.  
  

[9] Assistant Pharmacist  
 
Essential :  
(1) M.Pharm (R.S. & B.K.) from GAU or B.Pharma (Ayurveda) or  Bachelor's degree in 

Ayurveda with 2 years experience.  
(2)  Age : Not more than 35 years.  
 
Desirable : Experience in Ayurvedic Pharmacy or manufacturing.  

 
[10] Laboratory Assistant 

 
Essential :  
(1) B.Sc. with Microbiology or B.Sc. with Biotechnology   
#(2) Age : Not more than 30 years. 
 
Desirable : D.M.L.T.  

 
# માન.  યુ મં ી વાુ   વાવલંબન યોજના અ  વયે જુરાત સરકાર ીના સામા  ય વહ વટ િવભાગના તા. 
06/10/2015 ના ઠરાવ માંક સીઆરઆર-112008-282323-ગ.પ ના અ સંઘાનેુ  િનવિસટુ ની િસ  ડ કટ 

 વારા તા. 16/10/2015 ની સભામા ં બાબત-1 જબુ  તથા માનનીય લપિત ીનાુ  આદશ અ સારુ  નીચે 
દશાવેલ જ  યાઓ માટ વયમયાદા નીચે જબનીુ  રહશે :- 

 
# Reader        :- Not More than 45 years.   
# Lecturer        :- Not More than 40 years.   
# R.M.O. U.G.   :- Not More than 40 years.   
# P.A. cum Steno To V.C.   :- Not More than 43 years.   
# Laboratory Assistant  :- Not More than 35 years.   
 
 
 
 
 
 
તા. 08/07/2019              ( એચ. પી. ઝાલા ) 

મનગર                  ઇ  ચા  લસ ચવુ   
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પ રિશ  ટ-1   
(વગ-3 ની જ  યાઓની ભરતી માટ) 

બોલીઓ અને શરતો -  
(1) િનમ ુક પામનાર ઉમદવારન ં ે ે ફ કસ પગાર . 38090/31340/19950/16224  માિસક ઉ  ચક પગાર મળશે, આ િનમ ુક કરારના ં

ઘોરણે ગણવામા આવશં ે. કરારની ુદત પાચ વષની રહશં ે.  
(ર) ઉભયપ  એક માસની નોટ સ અથવા એક માસની ફ કસ પગારની રકમ સાથનો નોટ સ પગાર આપીન કરારનો ત લાવી શકશે ે ે ે. 
(3) ુજરાત સરકારના નાણા િવભાગના તાં . 20/10/2015 ના ઠરાવ માક ખરચં /2002/57/(પાટ-)ઝ.1 મા દશાવલ નીચં ે ે ુજબના 

લાભો કરારના પાચ વષ દર  યાં ન કમચાર ન મળવાપા  થશે ે.  
 (1) ફ કસ પગાર ઉપર માિસક ખાસભ  ુ ં

(ર) ખાસભ  થા ંઉપર વાષ ક વઘારો 
(3) દિનક ભ  ુ ંતથા ુસાફર  ભ  ુ ં 
(4) વાષ ક પર ૂ રણ ર  અન ખાસ ર  ે  

(5) તબીબી સારવારના લાભ  
(6) વઘારાની કામીગર  માટ મહનતા ુ ં  
(7) ુજરાત સરકાર  વારા લવાતી  પે ઘા  મક પર ા માટની ર   
(8) અક  માત / દરતી ૃ  ુુ ના ક  સામા વીમા કવચ ં  

(4) કરારના સમયગાળા દર  યાન ી ............................................................ ન ફ કસ વતનમા ઇ ફોે ે ં , મ ઘવાર  ભ  ુ,ં 
વચગાળાની રાહત અથવા પગાર પચના બી  લાભો ક અ  યં  કોઇ લાભો મળવાપા  થશ નહે .  

(5) કરારના સમગગાળા દર  યાન મડ કલ ર એ  બે સમ  ટે  મળવાપા  થશ નહે .  
(6) કરારના પાચ વષના સમયગાળા દર  યાં ન બ વલ સવા ે ે / નોકર  પ  શે ન, બોનસ, એલ.ટ .સી., એ  કશમ  ટે  ઓફ લીવ, પશગી ક ે

તવા અ  યે  કોઇ નાણાક ય લાભો ુ િનવિસટ  પાસથી મળવવાન પા  ગણાશ નહં ે ે ે ે . 
(7) કરારના સમયગાળા દર  યાન કમચાર ુ અવસાન થાય તો તમણ બ વલી ફરજના સમયગાળાની ફ કસ વતનની  હં ે ે ે ે ણી રકમ 

કમચાર ના બીજનોન મળવાપા  થશુ ુ ં ે ે, પર ુ  બી  નાણાક ય લાભં ં , એકસ સીયા લાભ ક રહમરાહ નોકર  વા આ ુષા ગક ે ં
લાભ મળવાપા  થશ નહે .  

(8) ી ............................................... ન સમાન સવગના અિઘકાર એ  ફરજો બ વવાની થતી હોય તવી ફરે ં ે જો બ વવાની રહશે. 
ત માટ કચર મા ફરજ પાલનનો  સમય િનયત કરલ હોય ત સમય માણ કચર મા હાજર  આપવાની રહશ તમજ ાઇવટ ે ે ં ે ે ે ં ે ે ે
કટ સ ક અ  યે  પાટટાઇમ નોકર  કર  શકશ નહે . હર ર ના દવસોએ પણ ુ િનવિસટ ની કામગીર ની જ ર યાતન ુ ે

અ ુલ ીન ફરજ બ વવા ે જણાવવામા આવ તો ત ુજબ ફરજ બ વવાની રહશં ે ે ે.  
(9) જો કમચર  મળવાપા  ર  િસવાયની ર  ભોગવશ તો ત ર ના પગારની કપાત કર  લવામા આવશ મ હલા કમચાર ઓન ે ે ે ં ે ે

ર ના િનયમો ુજબ ુ િત ર ઓ મળવાપા  થશે.  
(10) ી ................................. એ કાયમથક પર રહવા ુ ફર યાત રહશ અન અિઘ ત અિઘકાર ની પરવાનગી વગર ુ  યં ે ે ૃ મથક છોડ  

શકાશ નહે .  
 

(11) કરારના સમયગાળા દર  યાનની અસતોષકારક કામગીર  ક અિશ  તં  બદલ કોઇપણ તની નોટ સ આ  યા િસવાય કોઇપણ સમય ે
નોકર  સમા  ત કરવામા આવશં ે.  

(12) ુ િનવિસટ  તરફથી વહ વટ  હ તમાં બી  કોઇ જ ર  શરતો નકક  થાય ત પણ બઘનકતા રહશુ ે ં ે.  
(13)  યવસાય વરાની કપાત િનયમા ુસાર ફ કસ પગારમાથી કર  લવાની રહશે ં ે ે.  
(14) િનમ ુકના સમય દર  યાં ન તમણ બ વલ ુ િનવિસટ  સવાની બાબત ગ કોઇપણ કારની ફોજદાર  ક દવાની કાયવાહ  સબબ ે ે ે ે ે

ુ િનવિસટ ની કોઇ જવાબદાર  રહશ નહે .  
(15) કરાર આઘાર ત ઉ  ચક વતનથી િનમ ુક પામલ  યે ં ે કતન ુ િનવિસટ  મહકમ ઉપર સમાિવ  ટે  માટનો કોઇ હકક ા  ત થશ નહે .  
(16) આ ભરતી  ત સવગના ભરતી િનયમો અ ુસાર યો  યે ં  લાયકાત ઘરાવતા ઉમદવારોથી ભરતીની િનયત કરાવલ યાં ે ે ન ે

અ ુસર ન જ કરવાની રહશ અન િનયત અર પ કમા આ શરતોનો સમાવશ કરવાનો રહશે ે ે ં ે ે. 
(17) આ ર ત િનમ ુક પામલ ઉમદવારની બ વષ દર  યાે ં ે ે ે નની કામગીર ની સમી ા બ વષ પછ  કરવાની રહશ અન જો કામગીર  સ ૂણ ે ે ે ં

સતોષકારક જણાય તો જ બાક ના સમય માટ ચા ુ રાખવામા આવશં ં ે.  
(18) આ યોજના હઠળ િનમ ુક મળવલ ઉમદવારની પાચ વષની સવાઓ ં ે ે ે ં ે / ફરજો સતોષકારક જણાય તો પાચ વષ બાદ તઓન  ત ં ં ે ે ે

સવગના િનયિમત પગાર ઘોરણમા લ ુતમ પગારમા િનયિમત િનમ ુક આપવાની રહશ એટલ કં ં ં ં ે ે , પાચ વષ બાદ  ત જ  યાં ે ઓ 
ુરા પગાર ઘોરણમા ં આપોઆપ પ રવત ત થયલી ગણાશે ે, પર ુ  આ િનમ ુક તમની નવી િનમ ુક ગણાશ અન ત સમય ં ં ે ં ે ે ે ે

િનયમા ુસાર મળવાપા  ભ  થાં / સવલતો મળવાપા  થશે.  

(19) સીઘી ભરતીની આ જ  યાઓ ભરતીની િનયત યા અ ુસાર ભરવા માટ ગોણ સવા પસદગી મડળ ે ં ં / અ  ય મડળ ક મા  યં  
સ  થાં ન માગણી પ ક મોકલતીે ં  વખત િનયત અર  ફોમમા ઉપર દશાવલ તમામ શરતો અન બોલીે ં ે ે ઓ અ ુક આમજ કરવામા ે ં
આવ છ ત જોવાની જવાબદાર  સબિઘત િવભાગની રહશે ે ે ં ં ે.     

(20) ઉપરોકત શરતો િનમ ુક પામનાર  યં કતન  વીે કાય છે, ત ગ ુ સમિતપ ક આપવા ુ રહશે ે ં ં ં ે.  
 
 
 

............................................ 
ઉમદવારની સહે  
 
  
 


