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�હ	રાત માકં : ૦૪/ ૨૦૧૭  

સી�ટમ એનાલી�ટ ની જ યા ભરવા માટ	 ક	ટ	ગર% વાઈઝ ઉમેદવારો પાસથેી ઓનલાઇન અર1ઓ 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ	 ઉમેદવાર	 www.rmc.gov.in પર તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 7ધુીમા ં લોગઇન કર% અર1 કરવાની રહ	શે. ઓનલાઈન ફ% ભરવાની છે<લી 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 7ધુીની રહ	શ.ે 
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સી�ટમ એનાલી�ટ 

વગF-૨ 

 

���к�� :- મા@ય GિુનવસIટ%ના બી.ઈ. (કોJKGટુર/આઈ.ટ%.) અથવા બી.ટ	ક (કોJKGટુર/આઈ.ટ%.) 

અથવા એમ.સી.એ. 

���#� Lોસસે એના=લ�ટ અન ેડોNમુ@ેટ	શનનો ૫(પાચં) વષFનો અBભુવ Q પકૈ% SLDC નો ઓછામા ં

ઓછો ૩(Sણ) વષFનો અBભુવ અન ેસી�ટમ એનાલીસીસનો ઓછામા ંઓછો ૨(બ)ે વષFનો અBભુવ. 

પગારધોરણ અને  

વય મયાFદા  

Sણ વષF માટ	 UફVસ પગાર W.૪૧૩૦૦/- અને Sણ વષFની સતંોષકારક સેવા બાદ લેવલ-૮, પે-

મેUZVસ  W.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) 

૨૧ વષFથી ૩૫ વષF 

к�$%&��� '�(�к ���к��:  

[જુરાત \<ુક% સવેા વગIકરણ અને ભરતીના સામા@ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ \જુબ કોJKGટુર એKલીક	શનBુ ં \ળૂ`તૂ aાન ધરાવતા હોવાBુ ં LમાણપS રbુ 

કરવાBુ ં રહ	શે. સરકારના સામા@ય વહ%વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ માકં 

:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથનેા પSક-૧ મા ં દશાFવેલ અdયાસમને 

કોJKGટુરના ં બેઝીક નોલેજ તર%ક	 �હ	ર કર	લ છે. આ અdયાસમ \જુબBુ ં કોJKGટુર 

િવષયકની �ણકાર% eગેBુ ંમા@ય સ�ંથાBુ ંLમાણપS મા@ય રહ	શે. વfમુા ંમા@ય GનુીવસIટ% 

અથવા સરકાર મા@ય સ�ંથામા ંકોJKGટુર aાન eગેના કોઈપણ UડKલોમા ંડ%gી ક	 સUટhફ%ક	ટ 

કોષF કર	લ હોય તેવા LમાણપSો અથવા UડKલોમા ં ક	 ડ%gી અdયાસમમા ં કોJKGટુર એક 

િવષય તર%ક	 હોય તેવા LમાણપSો અથવા ધો.૧૦ અન ે૧૨ ની પર%iા કોJKGટુર પર%iા 
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પાસ કર	લ હોય તવેા LમાણપSો મા@ય રહ	શે આ Lકારની લાયકાત ન ધરાવતા ઉમદેવારો 

િનમjુકંને પાS બનશે નUહ. ઉમેદવાર [જુરાતી અને Uહ@દ%Bુ ંપયાFKત aાન ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 


����к*�:  

પર%iામા ંLવશે માટ	 ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગUરક અથવા (ખ) નેપાળનો L�જન (ગ) 

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

પહ	લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાFિસત અથવા (ચ) પાUક�તાન, બમાF,mીલકંા અન ેnવૂF 

આUoકાના દ	શો- ક	@યા, Gગુા@ડા, િવયેતનામ, ઝાJબીયા, મલાવી, ઝેર, ઇથોિપયા, Gનુાઈટ	ડ, 

Uરપpqલક ઓફ ટા@ઝાિનયાના, દ	શોમાથંી �થળાતંર કર% ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 

ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય rયsVત, પરંt ુ  (ખ) થી (ચ) 7ધુીના Lકારમાની rયsVતઓ 

[જુરાત સરકાર પાસેથી પાSતા LમાણપS મેળrGુ ંહોય તો જ િનમjુકં માટ	 પાS બનશે. 

+�� �
! �!��� ,�-��: 

(૧) અર1 લોગ ઓન કરવાની છે<લી તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૨૧ વષF nરુા કર	લ 

હોવા જોઈએ અન ે૩૫ વષF nરુા કર	લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર1 લોગ ઓન કરવાની 

છે<લી તાર%ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાFદામા ંનીચે \જુબની uટછાટ 

મળવાપાS છે. ૩(૧) \ળૂ [જુરાતના અB.ુ�િત, અB.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગFના nWુષ 

ઉમેદવાર-૫ વષF , ૩(૨)=બન અનામત વગvના મUહલા ઉમેદવાર-૫ વષF, ૩(૩) \ળૂ 

[જુરાતના અB.ુજન �િત.,અને સા.શ.ૈપ.વગFના મUહલા ઉમદેવાર-૧૦ વષF (આ uટછાટમા ં

મUહલા માટ	ની wટછાટ Q પાચં વષFની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.(૪) રાજકોટ 

મહાનગરપા=લકા કમFચાર%ઓને વયમયાFદામા ં બાધ રહ	શે નUહ. (૫) �હ	રાતમા ં Q કiાના 

અનામત વગv માટ	 જ યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે કiાના \ળૂ [જુરાતના 

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાFદામા ંwટછાટ મળશે બધી જ મળવાપાS wટછાટ ગણતર%મા ં

લીધા બાદ વfમુા ંવf ુ૪૫ વષFની ઉમર 7ધુી જ ઉપલી વયમયાFદામા ંwટછાટ મળશે (૬) 

અનામત વગvના ઉમેદવારો જો =બનઅનામતની જ યા માટ	 અર1 કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાFદામા ં wટછાટ મળશે નUહ (૭) =બનઅનામત તથા અનામત વગvના ં

મUહલા ઉમદેવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ \જુબ 

વયમયાFદામા ંuટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

.���/� ш��� : 

- અનામત વગFનો લાભ \ળૂ [જુરાતના અB.ુ�િત, અB.ુજન�િત અને સા.શ.ૈપ. વગFના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર1 કયાF બાદ પરત ખેચી શકાશે નUહ. +�!0���� ��1�2к��� 

к�3�  '��� х��� 5���!� 	ш! �� �!� �� ��1�2к к�3�  �56! �7 к������ 8�ш! 



3  D:\00 Esta_DIPAK_RMC_\Xams\ZAdd\0000 0New Dec12\2016\2017\IT DIRECTORE\SYSTEM ANALSYS .DOC 

 

તથા તનેે લાયક%ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક	 ઉમદેવાર પસદંગી પામેલ હશ ે

તો પણ તનેી ઉમદેવાર% ર� ગણાશે. ફ% ભયાF બાદ ર%ફંડ મળવાપાS નથી. 

- રાજકોટ મહાનગરપા=લકાની �હ	રાત સદંભFમા ંમહાનગરપા=લકાના કમFચાર% બારોબાર અર1 

કર% શકશે. પરંt ુ તેની �ણ ઉમેદવાર	 પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર%ને Uદન-૭ મા ંઅ�કૂ 

કરવાની રહ	શે. જો ઉમદેવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર% તરફથી અર1 મોકલવાની છે<લી 

તાર%ખ બાદ ૩૦ Uદવસમા ંઅર1 કરવાની પરવાનગી નહ% આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ે

તો તેઓની અર1 નામbુંર કર% ઉમેદવાર% ર� કરવામા ંઆવશે.  

- ઉમેદવાર	 ઓનલાઈન ફોમF ભરતી વખતે તેઓ અનામત કiામા ંઅર1 કરવા માગેં છે ક	 

=બનઅનામત કiામા ં અર1 કરવા માગેં છે તે �પ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર1 કયાF બાદ ઓનલાઈન ફોમFમા ં દશાFવેલ CASTE/CATEGORY મા ં કોઈપણ �તનો 

ફ	રફાર કરવા દ	વામા ંઆવશે નUહ. જો કોઈ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતે રbૂઆત કરશ ે

તો તનેી રbૂઆત �વીકારવામા ંઆવશે નહ% ક	 તનેો કોઈ L�G�ુર  રાજકોટ મહાનગરપા=લકા 

�ારા આપવામા ં આવશે નUહ ઉમેદવારોને આ 7ચૂના �યાને લઈ તેBુ ં અ�કૂપણે પાલન 

કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

- ભરતી LUયા દરJયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક%ય ક	 અ@ય કોઈ ર%તે ભલામણના ં Lયાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

- ઉમેદવાર	 અર1 પSકમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ% બતાવેલ હશ ેઅને ત ે�યાનમા ંઆવશે તો 

તBેુ ંઅર1પSક/ િનમjુકં કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની અર1ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી LUયા બાબતે સiમ અિધકાર% �ારા 

શોટF =લ�ટ	ડ થયેલ ઉમદેવારોન ેજ ફVત Lથમ તબ�ે LમાણપSોની L�યi ચકાસણી માટ	 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટF , દાવા, તકરાર ચાલશે નUહ. 

- ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર1 કયાF બાદ �હ	રાત સબંધંી અ@ય કોઈ 7ચૂના માટ	 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ	વા અBરુોધ છે. 

- સામા1ક અને શૈi=ણક ર%તે પછાત વગFના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગFમા ં સમાવેશ ન થતો 

હોવા eગેBુ ંસામા1ક @યાય અને અિધકાર%તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ંઠરાવથી 

િનયત થયેલ પUરિશ�ટ-ક ના ંન\નૂામા ં નાણાક%ય વષF-૨૦૧૬-૧૭ Bુ ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

પછ%Bુ ંLમાણપS રbુ કરવાBુ ંરહ	શે. 

- ઉમેદવાર	 િનયત અર1પSકમા ંભર	લ િવગતો સમg ભરતી LUયા માટ	 આખર% ગણવામા ં

આવશે અને તેના nરુાવાઓ કચેર% �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર	 અસલમા ંરbુ કરવાના રહ	શ ે

અ@યથા અર1પSક Q તે તબ�ે ર� ગણવામા ંઆવશે. 

- ઉમેદવારોની આવેલ અર1ની સ�ંયાન ે �યાને લઇ િનમjુકં અિધકાર% �ારા ઉમેદવારોના 

મેર%ટ માકં િનયત કરવા eગેની ઉ=ચત કાયFLણાલી અBસુર%ને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 



4  D:\00 Esta_DIPAK_RMC_\Xams\ZAdd\0000 0New Dec12\2016\2017\IT DIRECTORE\SYSTEM ANALSYS .DOC 

 

- સી�ટમ એનાલી�ટ વગF-૨, ની જ યા અSેના �થાયી સિમિત �ારા મbુંર% આપવામા ંઆવેલ 

છે આ જ યા રાજકોટ મહાનગરપા=લકાની સામા@ય સભા ની મbૂંર%ની અપેiાએ ભરવામા ં

આવશે. 

- સી�ટમ એનાલી�ટ વગF-૨, ની જ યાBુ ં પગારધોરણ Sણ વષF માટ	 UફVસ પગાર 

W.૪૧૩૦૦/- અને Sણ વષFની સતંોષકારક સેવા બાદ લેવલ-૮, પ-ેમેUZVસ  W.૪૪૯૦૦-

૧૪૨૪૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) \જુબBુ ંરહ	શ.ે 

��1 9� : 

- =બનઅનામત(સામા@ય) ક	ટ	ગર%ના nWૂષ તથા મUહલા ઉમેદવારો માટ	 W.૧૦૦/- (એક સો 

nરુા) અર1 ફ% તર%ક	 ભરવાના રહ	શે �યાર	 અB.ુ�તી, અB.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 

ઉમેદવારો માટ	 W.૫૦/-(પચાસ) અર1 ફ% તર%ક	 ભરવાના રહ	શે. આ અર1 ફ% માS અને 

માS ઓનલાઈન/નેટ બે�@ક�ગથી જ  �વીકારવામા ંઆવશે. અર1 ફ% ભયાF બાદ ઉમદેવાર	 

પોતાનો અર1 ન.ં તથા Zા@ઝેVશન આઈ.ડ%.સાચવી રાખવાના રહ	શે. અર1 ફ% ભયાF બાદ 

ર%ફંડ આપવામા ંઆવશે નUહ. ફ% ભયાF વગરની અર1 ર� થવા પાS રહ	શ.ે અર1 ફ% ન 

ભરનાર ઉમદેવારને કોઈ પણ Lકારની લે=ખત પર%iા/�%િન�ગ ટ	�ટ/મૌ=ખક ઇ@ટરrG ુપૈક% 

િનમjુકં અિધકાર% �ારા Q કાયFપ�િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ં બેસવા દ	વામા ંઆવશ ે

નUહ. 

�����/'.�!5.: 

- પર%iાની તાર%ખ/િસલેબસની �ણકાર% રાજકોટ મહાનગરપા=લકાની વેબસાઈટ 

www.rmc.gov.in પર કરવામા ંઆવશે. 

 

સહ% : બી.એન.પાની 
કિમશનર 

રાજકોટ મહાનગરપા=લકા 
 

 


