
-: વર્ગ-૦૨ની વવવવધ જાહરેાતો માટે અર્ત્યની સચુનાઓ :- 

A. હહસાબી અવધકારી (વર્ગ-૨ સીની.) માટે સચુના   
 (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 

B.   મદદનીશ ભડંાર અવધકારી (વર્ગ-૨ જુની) માટે સચુના 
 ડીપ્લોમા હોલ્ડર માટે ૧૮ થી ૩૩ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૬ થી ૨૫/૦૧/૨૦૦૧) 

 ડીગ્રી હોલ્ડર માટે ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 
 

C. મદદનીશ હહસાબી અવધકારી (વર્ગ-૨ જુની.) માટે સચુના 
  ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 ઉપર જણાવેલ વયમયાષદામાાં અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદવારોને નનયમોનસુાર છુટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. 

 

D. વવભાર્ીય આંકડા અવધકારી (વર્ગ-૨ જુની.) માટે સચુના 
 ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 નવભાગીય આંકડા અનધકારી (વગષ-૨ જુની.) ની જાહરેાતમાાં લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં દશાષવેલ 

માન્ય યનુન.ની /સાંસ્થાની કોમ્પપ્ય.ુ સાયન્સ/એપ્લી.ની ડીગ્રી અગર ડીપ્લોમા.ઓજસની વેબસાઈટ પર 
Other Education Details માાં ફરજીયાત ભરવાની રહશેે. 

 નવભાગીય આંકડા અનધકારી (વગષ-૨ જુની.) ની જાહરેાતમાાં અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં 

દશાષવેલ વાણણજ્ય/ આંકડાશાસ્ત્ર અથવા ગણણતશાસ્ત્રના નવર્ય સાથનેી કોઈપણ નવદ્યાશાખાની 

અનસુ્નાતકની ડીગ્રી.ઓજસની વેબસાઈટ પર More Education Details માાં ભરવાની રહશેે. 

 નવભાગીય આંકડા અનધકારી (વગષ-૨ જુની.) ની જાહરેાતમાાં અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં 

દશાષવેલ ડીગ્રી કે ડીપ્લોમાાં ઈન બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ / બીઝનેશ એડમી.અથવા પબ્લીક એડમીનીસ્રેશન 

/ પસોનલ મેનેજમેન્ટ / ઈન્ડ. રીલેશન/ રાન્સ. મેનેજમેન્ટ.ઓજસની વબેસાઈટ પર More Education 

Details માાં Add More Education કોલમ આપેલ છે એમાાં ટીક કરી આ નવગતો ભરવાનુાં રહશેે. 

 

E. વવભાર્ીય યાવંિક ઈજનેર (વર્ગ-૨ સીની) માટે સચુના 
 ૧૮ થી ૪૦ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૭૯ થી ૨૫/૦૧/૨૦૦૧) 
 ઉપર જણાવેલ વયમયાષદામાાં અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદવારોને નનયમોનસુાર છુટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. 

 
F. વવભાર્ીય પહરવહન અવધકારી (વર્ગ-૨ સીની) માટે સચુના 

 ડીપ્લોમા હોલ્ડર માટે ૧૮ થી ૩૩ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૬ થી ૨૫/૦૧/૨૦૦૧) 

 ડીગ્રી હોલ્ડર માટે ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 

G. વવભાર્ીય પહરવહન અવધક્ષક (ડી.ટી.એસ.) / ડેપો મેનેજર એ (વર્ગ-૨ જુની) માટે સચુના 
 ડીપ્લોમા હોલ્ડર માટે ૧૮ થી ૩૩ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૬ થી ૨૫/૦૧/૨૦૦૧) 

 ડીગ્રી હોલ્ડર માટે ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 ઉપર જણાવેલ વયમયાષદામાાં અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદવારોને નનયમોનસુાર છુટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. 

 



H. વવભાર્ીય યાવંિક અવધક્ષક (ડી.ડબલ્ય.ુએસ.) /ડેપો મેનેજર એ (મીકેનીક) / (વર્ગ-૨ જુની). માટે સચુના 
 ડીપ્લોમા હોલ્ડર માટે ૧૮ થી ૩૩ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૬ થી ૨૫/૦૧/૨૦૦૧) 

 ડીગ્રી હોલ્ડર માટે ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 ઉપર જણાવેલ વયમયાષદામાાં અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદવારોને નનયમોનસુાર છુટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. 

 

I. સરુક્ષા અવધકારી  (વર્ગ-૨ જુની) માટે સચુના 
 (જન્મ તારીખ:-૨૫/૦૧/૧૯૮૪ થી ૨૫/૦૧/૧૯૯૮ સધુી) 

 સરુક્ષા અનધકારીની જાહરેાતમાાં લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં દશાષવેલ ‘સી’પ્રમાણપત્ર સાથ ે

એન.સી.સી.નો ત્રણ વર્ષનો કોર્ષ ધરાવતા હોય તો તેની નવગત ઓજસની વબેસાઈટ પર Other 

Education Details માાં ફરજીયાત ભરવાની રહશેે, જો કોઈ ઉમેદવારનાાં આવા પ્રમાણપત્રમાાં ટકાવારી 

તથા ક્લાસ દશાષવેલ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ ગમે તે ટકા તથા ક્લાસ નાખી ફોમષ ભરવાનુાં રહશેે. 

 જો જાહરેાતમાાં લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં દશાષવેલ ‘સી’પ્રમાણપત્ર સાથ ેએન.સી.સી.નો ત્રણ વર્ષનો 

કોર્ષ ન ધરાવતા હોય તો જ સરકારી કે અધષલશ્કરી કચેરી કે પબ્લીક અન્ડરટેકીંગમ સમકક્ષ જગ્યા 

ઉપરનો ઓછામાાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો અનભુવની નવગત ઓજસની વેબસાઈટ પર અનભુવની નવગતોમાાં 

ફરજીયાત દશાષવવાનુાં રહશેે. 

 ઉપરોક્ત બે નવકલ્પ માાંથી કોઈપણ એક નવકલ્પ ફરજીયાત છે.  

 સરુક્ષા અનધકારીની જાહરેાતમાાં અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં દશાષવેલ રાજ્યકક્ષા કે 

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પધાષમાાં પ્રથમ,દ્વિતીય કે તતૃીય સ્થાન મેળવ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર એટલે રાજ્યકક્ષા કે 

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પધાષ જેવી કે એથલેટીક્સ (રેક અને ફફલ્ડ રમતો સફહત) બેડનમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, 

ફિકેટ, ફૂટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલટેનીસ, વોલીબોલ, ટેનનસ, વેઈટણલફટીંગ, રેસણલિંગ, બોકસીંગ, 

સાઈકલીંગ, જીમ્પનસે્સ્ટક્સ, જુડો, રાઈફલ શફુટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરાંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, 

નૌકાસ્પધાષ, શતરાંજ, હને્ડબોલ ની રમતોમાાંથી મળેવેલ પ્રમાણપત્ર ધરાવતાાં હોય અને ફોમષમાાં દશાષવવા 

માાંગતા હોય તો આવા પ્રમાણપત્રમાાં દશાષવલે પ્રથમ, દ્વિતીય કે તતૃીય િમ ઓજસની વેબસાઈટ પર 
More  Education Details માાં દશાષવેલ Class માાં સદર િમ દશાષવવાનુાં રહશેે. 

 

 

મેનેજર,મેનપાવર પ્લાનનિંગ & ઓફડટ સેલ 
ગ.ુરા.મા.વા.વ્ય.નનગમ,અમદાવાદ. 
 

 

 

 

 

 


