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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

હરાત ગેની ચૂનાઓ: 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની નીચ ે જુબની િવગત ે કટગર  વાઈઝ ઉમેદવારો પાસેથી 

ઓનલાઇન અર ઓ મગંાવવામા ં આવ ે છે. આ માટ ઉમેદવાર www.rmc.gov.in પર 

તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮(૧૨:૦૦કલાક) થી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮(૨૩.૫૯ કલાક) ધુીમા ં લોગીન કર  

અર  કરવાની રહશ.ે ઓનલાઈન ફ  ભરવાની છે લી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ (૨૩.૫૯ કલાક) ધુીની 

રહશ.ે 

મ 

 
જ યા ુ ંનામ ુલ 

જ યા 

ક ાવાર જ યાઓ ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ માટ અનામત 
જ યાઓ 

બનઅનામત 
(સામા ય) 

અ .ુ 
તી 

અ .ુ 
જન 
તી 

સા.શૈ.
પ. 

બનઅનામત 
(સામા ય) 

અ .ુ 
તી 

અ .ુ 
જન 
તી 

સા.શૈ.પ. 

૧ સી ટમ એનાલી ટ ૧ ૧ - - - - - - - 

ુલ ૧ ૧ - - - - - - - 

  

શૈ ણક લાયકાત અને પગારધોરણ :  
સી ટમ એનાલી ટ 

વગ-૨ 

 

મા ય િુનવસ ટ ના બી.ઈ. (કો ટુર/આઈ.ટ .) અથવા બી.ટક (કો ટુર/આઈ.ટ .) અથવા 

એમ.સી.એ. 

અ ભુવ ોસેસ એના લ ટ અન ેડો મુે ટશનનો ૫(પાચં) વષનો અ ભુવ  પકૈ  SLDC નો ઓછામા ં

ઓછો ૩( ણ) વષનો અ ભુવ અન ેસી ટમ એનાલીસીસનો ઓછામા ંઓછો ૨(બ)ે વષનો અ ભુવ. 

પગારધોરણ અન ે 

વય મયાદા  

ણ વષ માટ ફ સ પગાર .૪૧૩૦૦/- અન ે ણ વષની સતંોષકારક સવેા બાદ લવેલ-૮, પે-

મે સ  .૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) ( છ ા પગારપચં જુબ .૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ેડ 

પ-ે૪૬૦૦) 

૨૧ વષથી ૩૫ વષ 

કો ટુર િવષયક લાયકાત:  

જુરાત ુ ક  સેવા વગ કરણ અને ભરતીના સામા ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ જુબ કો ટુર એ લીકશન ુ ં ળૂ તૂ ાન ધરાવતા હોવા ુ ં માણપ  ર ુ 

કરવા ુ ં રહશ.ે સરકારના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પ ક-૧ મા ં દશાવેલ અ યાસ મન ે

કો ટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર ક હર કરલ છે. આ અ યાસ મ જુબ ુ ં કો ટુર 

િવષયકની ણકાર  ગે ુ ંમા ય સં થા ુ ં માણપ  મા ય રહશ.ે વ મુા ંમા ય નુીવસ ટ  

અથવા સરકાર મા ય સં થામા ંકો ટુર ાન ગેના કોઈપણ ડ લોમા ંડ ી ક સ ટફ કટ 

કોષ કરલ હોય તેવા માણપ ો અથવા ડ લોમા ં ક ડ ી અ યાસ મમા ં કો ટુર એક 
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િવષય તર ક હોય તેવા માણપ ો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર ા કો ટુર પર ા 

પાસ કરલ હોય તેવા માણપ ો મા ય રહશે આ કારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારો 

િનમ ુકંને પા  બનશે ન હ. ઉમેદવાર જુરાતી અને હ દ ુ ંપયા ત ાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

નાગ રક વ:  

પર ામા ં વેશ માટ ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ રક અથવા (ખ) નપેાળનો જન (ગ) 

તૂાનનો જન અથવા(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  

પહલા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાિસત અથવા (ચ) પા ક તાન, બમા, ીલકંા અન ે વૂ 

આ કાના દશો- ક યા, ગુા ડા, િવયેતનામ, ઝા બીયા, મલાવી, ઝરે, ઇથોિપયા, નુાઈટડ, 

રપ લક ઓફ ટા ઝાિનયાના, દશોમાથંી થળાતંર કર  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય ય ત, પરં  ુ  (ખ) થી (ચ) ધુીના કારમાની ય તઓ 

જુરાત સરકાર પાસેથી પા તા માણપ  મેળ ુ ંહોય તો જ િનમ ુકં માટ પા  બનશ.ે 

ઉમર અને તેમા ં ટછાટ: 

(૧) અર  લોગ ઓન કરવાની છે લી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ૨૧ વષ રુા કરલ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૫ વષ રુા કરલ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર  લોગ ઓન કરવાની 

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાદામા ં નીચે જુબની ટછાટ 

મળવાપા  છે. ૩(૧) ળૂ જુરાતના અ .ુ િત, અ .ુજન િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગના ુ ષ 

ઉમેદવાર-૫ વષ , ૩(૨) બન અનામત વગ ના મ હલા ઉમેદવાર-૫ વષ, ૩(૩) ળૂ 

જુરાતના અ .ુજન િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગના મ હલા ઉમેદવાર-૧૦ વષ (આ ટછાટમા ં

મ હલા માટની ટછાટ  પાચં વષની છે તેનો સમાવેશ થઇ ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા કમચાર ઓને વયમયાદામા ં બાધ રહશે ન હ. (૫) હરાતમા ં  ક ાના 

અનામત વગ  માટ જ યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે ત ે ક ાના ળૂ જુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ મળશે બધી જ મળવાપા  ટછાટ ગણતર મા ં

લીધા બાદ વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની ઉમર ધુી જ ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગ ના ઉમેદવારો જો બનઅનામતની જ યા માટ અર  કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાદામા ં ટછાટ મળશે ન હ (૭) બનઅનામત તથા અનામત વગ ના ં

મ હલા ઉમેદવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ જુબ 

વયમયાદામા ં ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

સામા ય શરતો : 

- અનામત વગનો લાભ ળૂ જુરાતના અ .ુ િત, અ .ુજન િત અને સા.શ.ૈપ. વગના 

ઉમેદવારોને જ મળશ.ે અર  કયા બાદ પરત ખચેી શકાશે ન હ. ઉમેદવાર અર પ કમા ં
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કોઈપણ િવગત ખોટ  બતાવેલ હશે તો તે ુ ંઅર પ ક કોઈપણ તબ ે ર  કરવામા ંઆવશ ે

તથા તેને લાયક ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક ઉમેદવાર પસદંગી પામેલ હશ ે

તો પણ તેની ઉમેદવાર  ર  ગણાશ.ે ફ  ભયા બાદ ર ફંડ મળવાપા  નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હરાત સદંભમા ંમહાનગરપા લકાના કમચાર  બારોબાર અર  

કર  શકશ.ે પરં  ુ તેની ણ ઉમેદવાર પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર ને દન-૭ મા ંઅ કૂ 

કરવાની રહશ.ે જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર  તરફથી અર  મોકલવાની છે લી 

તાર ખ બાદ ૩૦ દવસમા ંઅર  કરવાની પરવાનગી નહ  આપવાની ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર  નામં ુર કર  ઉમેદવાર  ર  કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક ામા ંઅર  કરવા માગેં છે ક 

બનઅનામત ક ામા ં અર  કરવા માગેં છે તે પ ટ જણાવ ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર  કયા બાદ ઓનલાઈન ફોમમા ં દશાવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ તનો 

ફરફાર કરવા દવામા ંઆવશે ન હ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે ર ૂઆત કરશે 

તો તનેી ર ૂઆત વીકારવામા ંઆવશે નહ  ક તેનો કોઈ ુ ર  રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ારા આપવામા ં આવશે ન હ ઉમેદવારોને આ ચૂના યાને લઈ તે ુ ં અ કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી યા દર યાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક ય ક અ ય કોઈ ર તે ભલામણના ં યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર અર  પ કમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ  બતાવેલ હશે અને ત ે યાનમા ંઆવશે તો 

તે ુ ંઅર પ ક/ િનમ ુકં કોઈપણ તબ ે ર  કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર ની સં યાને યાને લઇ ભરતી યા બાબત ે સ મ અિધકાર  ારા 

શોટ લ ટડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફ ત થમ તબ ે માણપ ોની ય  ચકાસણી માટ 

બોલાવવામા ંઆવશ.ે આ બાબતે કોઈ કોટ, દાવા, તકરાર ચાલશે ન હ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર  કયા બાદ હરાત સબંધંી અ ય કોઈ ચૂના માટ 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહવા અ રુોધ છે. 

- ઉમેદવાર િનયત અર પ કમા ંભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામા ં

આવશે અને તેના રુાવાઓ કચેર  ારા માગંવામા ંઆવે યાર અસલમા ંર ુ કરવાના રહશે 

અ યથા અર પ ક  તે તબ ે ર  ગણવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની આવેલ અર ની સં યાને યાને લઇ િનમ ુકં અિધકાર  ારા ઉમેદવારોના 

મેર ટ માકં િનયત કરવા ગેની ઉ ચત કાય ણાલી અ સુર ને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

- સી ટમ એનાલી ટની જ યા પર િનમ ુકં થયા બાદ થમ ણ વષ ધુી માિસક ફ સ 

પગાર .૪૧૩૦૦/- મળવાપા  થશ.ે થમ ણ વષ ણૂ થયા બાદ ઉમેદવારની ણ 

વષની સતંોષકારક સેવા ણૂ કયાની ખાતર  બાદ ઉમેદવારને સાતમા ં પગારપચં જુબ 
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લેવલ-૮, પ-ેમે સ  .૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (છ ા પગારપચં જુબ .૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ેડ 

પ:ે૪૬૦૦)ના પગારધોરણ વાળ  જ યા પર િનમ ુકં મળવાપા  થશ.ે 

અર  ફ  : 

- બનઅનામત(સામા ય) કટગર ના ૂ ષ તથા મ હલા ઉમેદવારો માટ .૧૦૦/- (એક સો 

રુા) અર  ફ  તર ક ભરવાના રહશે યાર અ .ુ તી, અ .ુજન તી,સા.શ.ૈપ.ના 

ઉમેદવારો માટ .૫૦/-(પચાસ) અર  ફ  તર ક ભરવાના રહશ.ે આ અર  ફ  મા  અને 

મા  ઓનલાઈન/નેટ બે કગથી જ  વીકારવામા ંઆવશ.ે અર  ફ  ભયા બાદ ઉમેદવાર 

પોતાનો અર  ન.ં તથા ા ઝે શન આઈ.ડ .સાચવી રાખવાના રહશ.ે અર  ફ  ભયા બાદ 

ર ફંડ આપવામા ંઆવશે ન હ. ફ  ભયા વગરની અર  ર  થવા પા  રહશ.ે અર  ફ  ન 

ભરનાર ઉમેદવારને કોઈ પણ કારની લે ખત પર ા/ િનગ ટ ટ/મૌ ખક ઇ ટર  ુપૈક  

િનમ ુકં અિધકાર  ારા  કાયપ િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ંબેસવા દવામા ંઆવશ ે

ન હ. 

િસલેબસ: 
Sr. No Details Marks 
1 General Knowledge, Mathematics, Logical Reasoning, English 20 
2 Database and Data Structure 

Integrity Constraints, Normal Forms, File Organization, Indexing, 
Transactions and Concurrency Control, Data Storage Technologies 
and Network 

20 

3 Software Development and Software Engineering 
Software engineering principles, SDLC, Agile Programming, 
Software Testing and project management 
Understanding in programming concepts; practical knowledge in 
HTML/XML/PHP/Java/Ajax/.net/VB/C#; Familiarity in Open 
source tools usage in software development; platforms and 
Operating systems; Web servers – Microsoft IIS, Apache, Web 
services and applications; Software process and SDLCs; DBMS, 
SQL; Feasibility and Requirement analysis; Software design, 
software testing and maintenance; Software quality, assurance, 
certification; SCADA, Service-Level Agreement (SLA). 

 

20 

4 Algorithms 
Analysis, Asymptotic Notation, Notions of Space and Time 
Complexity, Worst and Average Case Analysis; Design: Greedy 
Approach, Dynamic Programming, Divide-And-Conquer; Tree and 
Graph Traversals, Connected Components, Spanning Trees, 
Shortest Paths; Hashing, Sorting, Searching. Asymptotic Analysis 
(Best, Worst, Average Cases) of Time and Space, Upper and Lower 
Bounds, Basic Concepts of Complexity Classes – P, NP, NP-HARD, 
NP-Complete. 
 

15 

5 Operating System  
Processing,System Structure, Networking, Internetworking: 
Concept, Architecture and Protocols, Windows Server 2012, 
Security and Management 
 
 

5 



5   
 

6 Cyber security 
Threats, Vulnerabilities and attacks for organizations; Data 
security, Data privacy, Data protection; Privacy implications in 
social network; Hackers and Crackers; Ethical Hacking, Denial of 
Service attacks, WIFI Hotspot, Botnet, Cybercrimes and the Indian 
IT Act 2000 (amended from time to time), IT security risk 
management, ISO/IEC 27000, Indian Computer Emergency 
Response Team (CERT-In) Roles and Functions 

5 

7 Cloud Computing 
Various Model, Architecture, Infrastructure as a Service(IaaS), 
Platform as a Service(PaaS), Software as a Service(SaaS) ,Cloud 
Security 

5 

8 Current Trends and Recent Advancement in the IT field. 
Government IT Policies and IT Project   

10 

 Total 100 

 

પર ા: 

- પર ા/ ે ટકલ ટ ટ/ઈ ટર -ુ તાર ખની ણકાર  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની 

વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરવા મોબાઈલમા ં એસ.એમ.એસ.થી ણ 

કરવામા ંઆવશ.ે  


