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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સકે્ટર-૧૦-એ, છ-૩ સર્કલ પાસ,ે છ-રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જગ્યાનુાં નામ:- ઈલેક્રોનનર્ ડેટા પ્રોસેસીંગ મેનેજર, વગક-૩ (GMC)  
જાહરેાત ક્રમાાંર્:- ૧૦૧/૨૦૨૦-૨૧ 

પરીક્ષા પધ્ધનત અને અભ્યાસક્રમ (Exam Pattern and Syllabus) 

 પરીક્ષા પધ્ધનત: 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલલર્ા હસ્તર્ના ઈલેક્રોનનર્ ડેટા પ્રોસસેીંગ મેનેજર, વગક-૩ 
(GMC) ની જગ્યાની ભરતી માટેની પરીક્ષા પધ્ધનત નનમ્નલલલિત મજુબ રહશેે. 

પ્રશ્નપત્ર 
ક્રમાાંર્ 

ભાગ નવષય 
પરીક્ષા

નો પ્રર્ાર 
સમય 

ફાળવેલ 
ગણુ 

પ્રશ્નપત્ર-૧ 

૧ સામાન્ય અભ્યાસ 

હતેલુક્ષી ૧૨૦ નમનનટ 

૧૦૦ 

૨ ગજુરાતી ૫૦ 

૩ અંગે્રજી ૫૦ 

પ્રશ્નપત્ર-૨ - સાંબાંનધત નવષય હતેલુક્ષી ૧૨૦ નમનનટ ૨૦૦ 

કુલ ગણુ (આિરી પસાંદગી માટે ગણતરીમાાં લેવાના થતા કુલ ગણુ) ૪૦૦ 
 

નોંધ: 

૧. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ અને ૦૨ હતેલુક્ષી પ્રર્ારના રહશેે. 
૨. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૩ અને પ્રશ્નપત્ર-૦૨ નુાં માધ્યમ અંગે્રજી રહશેે જ્યારે પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના 

ભાગ-૦૧ અને ભાગ-૦૨ નુાં માધ્યમ ગજુરાતી રહશેે. 
૩. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૨ અને ભાગ-૦૩ ગજુરાત માધ્યનમર્ અને ઉચ્ચતર માધ્યનમર્ નશક્ષણ 

બોડકના ધોરણ-૧૨ સમર્ક્ષ ર્ક્ષાનુાં રહશેે, જ્યારે પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ 
સ્નાતર્ ર્ક્ષાનુાં રહશેે. 

૪. ઉમેદવારની આિરી પસાંદગી પ્રશ્નપત્ર-૦૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૦૨ ના કુલ ૪૦૦ ગણુમાાંથી 
મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે ર્રવામાાં આવશે. 
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ઈલેક્રોનનર્ ડેટા પ્રોસેસીંગ મેનેજર, વગક-૩ (GMC) (જા.ક્ર: ૧૦૧/૨૦૨૦-૨૧) 
ની જગ્યા માટેની પરીક્ષા માટેના પ્રશ્નપત્ર-૧ નો અભ્યાસક્રમ 

કુલ ગણુ:૨૦૦     સમય: ૨ ર્લાર્ 

ભાગ:૧ સામાન્ય અભ્યાસ 

ગણુ-૧૦૦ પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૧૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી 

(૧) ઇનતહાસ  

૧. નસિંધ ુિીણની સભ્યતા: લાક્ષલણર્તાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાાંસ્કૃનતર્ ઇનતહાસ, ર્ળા અને ધમક,  
વૈદદર્ યગુ- જૈન ધમક અને બૌદ્ધ ધમક. પ્રાચીન ભારતના ગણરાજ્યો. 

૨. મૌયક અને ગપુ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવાંશો. નવજયનગર સામ્રાજ્ય. 
૩. ગજુરાતના મહત્વના રાજવાંશો-અસરો અને પ્રદાન,  મહત્વની નીનતઓ, તેમનુાં વહીવટી 

તાંત્ર, અથકતાંત્ર, સમાજ, ધમક, ર્લા, સ્થાપત્ય અને સાદહત્ય. 
૪. ભારતમાાં યરુોનપયનોનુાં આગમન, ભારતમાાં લિદટશ શાસનની સ્થાપના અને નવસ્તરણ, 

ભારતનો 1857 નો સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ: ગજુરાતના નવશેષ સાંદભકમાાં, ૧૯મી સદીમાાં ભારત 
અને ગજુરાતમાાં ધાનમિર્ અને સામાજજર્ સધુારા આંદોલનો. 

૫. ભારતની સ્વતાંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને નવદેશમાાં ભારતીય ક્રાાંનતર્ારીઓ, 

ગજુરાત અને ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓનો ફાળો અને ભનૂમર્ા. 
૬. સ્વાતાંત્ર્ય પવેૂ અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં મહાત્મા ગાાંધી અને સરદાર પટેલની ભનૂમર્ા 

અને પ્રદાન. 
૭. આઝાદી પછીનુાં ભારત: દેશમાાં રાજ્યોનુાં પનુગકઠન, મહાગજુરાત ચળવળ, અગત્યની 

ઘટનાઓ. 
૮. સૌરાષ્ટ્ર, ર્ચ્છ અને ગજુરાતના દેશી રાજ્યોના શાસર્ોના સધુારાવાદી પગલાઓ અને 

નસદ્ધદ્ધઓ. 
 

(૨) સાાંસ્કૃનતર્ વારસો 

૧. ભારત અને ગજુરાતનો સાાંસ્કૃનતર્ વારસો: ર્ળાસ્વરૂપો, સાદહત્ય, નશલ્પ અને સ્થાપત્ય,  

૨. ગજુરાતની લોર્ સાંસ્કૃનત અને મૌલિર્ પરાંપરા: તેનુાં મહત્વ લાક્ષલણર્તાઓ અને અસરો. 
૩. ગજુરાતની ર્ળા અને ર્સબ: સામાજજર્ સાાંસ્કૃનતર્ પ્રદાન. 
૪. આદદવાસી જનજીવન. 
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૫. ગજુરાતના તીથકસ્થળો અને પયકટન સ્થળો. 
 

(૩) ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બાંધારણ, સામાજજર્ ન્યાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
સાંબાંધો. 

૧. ભારતીય બાંધારણ-ઉદભવ અને નવર્ાસ, લાક્ષલણર્તાઓ, આમિુ, મળૂભતૂ અનધર્ારો અને 
ફરજો, માગકદશકર્ નસદ્ધાાંતો, અગત્યના બાંધારણીય સધુારા, મહત્વની જોગવાઈઓ અને 
અંતનનિદહત માળખુાં. 

૨. સાંઘ અને રાજ્યના ર્ાયો અને જવાબદારીઓ, સાંસદ અને રાજ્ય નવધાન માંડળ; માળખુાં 
ર્ાયો સત્તા અને નવશેષાનધર્ારો, રાષ્ટ્રપનત અને રાજ્યપાલની ભનૂમર્ા. 

૩. બાંધારણીય સાંસ્થાઓ, વૈધાનનર્, નનયમનર્ારી અને અધક-ન્યાનયર્ સાંસ્થાઓ. 
૪. પાંચાયતી રાજ. 
૫. જાહરે નીનત અને શાસન, શાસન ઉપર ઉદારીર્રણ, િાનગીર્રણ અને વૈનિર્ીર્રણના 

પ્રભાવો. 
૬. અનધર્ાર સાંલગ્ન મદુ્દાઓ (માનવ અનધર્ાર, સ્ત્રીઓના અનધર્ાર, અનસુલૂચત જાનત અને 

અનસુલૂચત જનજાનતના અનધર્ારો, બાળર્ોના અનધર્ાર) ઇત્યાદદ.  
૭. ભારતની નવદેશ નીનત- આંતરરાષ્ટ્રીય સાંબાંધો- મહત્વની સાંસ્થાઓ, એજન્સી, નવનવધ 

સાંગઠનો, તેમનુાં માળખુાં અને અનધકૃત આદેશ. 
૮. રે્ન્ર અને રાજ્ય સરર્ારની અગત્યની નીનતઓ અને ર્ાયકક્રમો. 
 

(૪) ભારતીય અથકતાંત્ર અને આયોજન 

૧. સ્વતાંત્રતાના પવે ભારતીય અથકતાંત્ર, ભારતમાાં આયોજનની ર્ામગીરીનો ઉદભવ અને 
નવર્ાસ- ઐનતહાનસર્ ચચાકઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાાંતરે તેમાાં આવેલા 
ફેરફારો, સધુારાઓ પછીના સમયમાાં ભારતીય અથકતાંત્ર: નવા આનથિર્ સધુારાઓ, નીનત 
આયોગ: ઉદે્દશો બાંધારણ અને ર્ાયો. 

૨. કૃનષ ઉદ્યોગ અને સેવા કે્ષત્રમાાં નવનવધ આનથિર્ નીનતઓ અને સધુારાઓ, ભારતીય 
અથકતાંત્રમાાં આંતરમાળખ,ુ બેનન્ર્િંગ અને વીમો: નનયમનર્ારી માળખુાં, ભારતીય અથકતાંત્ર 
પર િાનગીર્રણનો પ્રભાવ, નવર્ાસ, પડર્ારો અને તર્ો. 

૩. ભારતીય જાહરે નવત્ત વ્યવસ્થા: ભારતીય ર્ર પધ્ધનત, જાહરે િચક, જાહરે દેવુાં, ભારતીય 
અથકતાંત્રમાાં િાદ્ય અને સહાય, રે્ન્ર અને રાજ્યના નાણાર્ીય સાંબાંધો, વસ્ત ુઅને સેવા 
ર્ર(GST): ખ્યાલ અને સલૂચતાથો. ભારતીય જાહરે નવત્ત વ્યવસ્થા સાથે સાંર્ળાયેલી 
અગત્યની સાંસ્થાઓ. ર્ેંદીય નાણાપાંચ અને રાજ્ય નાણા પાંચની ભનૂમર્ા. 
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૪. ભારતના નવદેશ વ્યાપારના વલણો, સાંરચના, માળખુાં અને દદશા. 
૫. ગજુરાતનુાં અથકતાંત્ર- એર્ અવલોર્ન, ગજુરાતમાાં સામાજજર્ કે્ષત્રો: નશક્ષણ, આરોગ્ય અને 

પોષણ. કૃનષ, વન, જળ સાંસાધનો, િાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા કે્ષત્ર, આનથિર્ અને સામાજજર્ 
માળિાગત સનુવધાઓના નવર્ાસની નીનતઓ, ગજુરાતમાાં સહર્ારી કે્ષત્ર. 

 

(૫) ભગૂોળ  

૧. સામાન્ય ભગૂોળ: સયૂકમ ાંડળના ભાગરૂપ પથૃ્વી, પથૃ્વીની ગનત, સમય અને ઋતનુી 
નવભાવના, પથૃ્વીની આંતદરર્ સાંરચના, મખુ્ય ભનૂમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષલણર્તાઓ, 

વાતાવરણની સાંરચના અને સાંગઠન, આબોહવાના તત્વો અને પદરબળો, વાય ુસમચુ્ય 
અને વાતાગ્ર, વાતાવરણીય નવક્ષોભ, આબોહવાર્ીય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌનતર્, 

રાસાયલણર્, જૈનવર્ લાક્ષલણર્તાઓ, જલીય આપનત્તઓ, દદરયાઇ અને િાંડીય સાંસાધનો. 
૨. ભૌનતર્ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને નવિના સાંદભકમાાં, મખુ્ય પ્રાકૃનતર્ નવભાગો, ભરૂ્ાંપ 

અને ભસૂ્િલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદેશો, વાતાવરણીય નવક્ષોભ, 

ચક્રવાત, કુદરતી વનસ્પનત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મખુ્ય પ્રર્ારો, 
િડર્ો અને િનનજો. 

૩. સામાજજર્ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને નવિના સાંદભકમાાં: વસ્તીનુાં નવતરણ, વસ્તી 
ઘનતા, વસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પરુુષ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, વ્યવસાનયર્ સાંરચના, અનસુલૂચત જાનત 
અને અનસુલૂચત જનજાનત વસ્તી, નજૃાનત સમહૂ, ભાષાર્ીય સમહૂ, ગ્રામીણ-શહરેી ઘટર્ો, 
શહરેીર્રણ અને સ્થળાાંતર, મહાનગરીય પ્રદેશો. 

૪. આનથિર્ ભગૂોળ: અથકતાંત્રના મખુ્ય નવભાગ, કૃનષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મખુ્ય 
લાક્ષલણર્તાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃનષ, િનીજ, જ ાંગલ, ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ 
શ્રમ આધાદરત ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધનતઓ અને સમસ્યાઓ. 

 

(૬) નવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજી 

૧. નવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજી: નવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજીનુાં સ્વરૂપ અને કે્ષત્ર, રોજબરોજના 
જીવનમાાં નવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજીની પ્રસ્તતુતા, નવજ્ઞાન, ટેર્નોલોજી અને ઇનોવેશન 
અંગેની રાષ્ટ્રીય નીનત, ભારતમાાં નવજ્ઞાન ટેર્નોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સાંર્ળાયેલા 
નવનવધ સાંસ્થાઓ, તેમની પ્રવનૃત્તઓ અને યોગદાન, પ્રનસદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાનનર્ોનુાં 
યોગદાન. 
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૨. ઇન્ફોમેશન અને ર્ોમ્યનુનરે્શન ટેર્નોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનુાં સ્વરૂપ અને કે્ષત્ર, 

આઇસીટીને ઉત્તેજન આપતી નવનવધ સરર્ારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનકન્સ ર્ાયકક્રમો અને 
સેવાઓ, સાયબર નસક્યદુરટી, નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ પોલલસી. 

૩. અંતરીક્ષ/અવર્ાશ અને સાંરક્ષણ સેવાઓમાાં ટેર્નોલોજી: ભારતીય અંતદરક્ષ ર્ાયકક્રમની 
ઉત્ક્રાાંનત/નવર્ાસ., નવનવધ સાંસ્થાઓ અને ર્ાયકક્રમો. 

૪. ભારતની ઉજાક નીનત અને પરમાણ ુનીનત-સરર્ારની નીનતઓ અને ર્ાયકક્રમો. 
૫. પયાકવરણ નવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ર્ક્ષાએ પયાકવરણની જાળવણી માટે 

નીનતઓ અને સાંનધઓ, વન અને વન્યજીવન સાંરક્ષણ, ક્લાયમેટ ચેન્જ અને આપનત્ત 
વ્યવસ્થાપન બાબતે નેશનલ એક્શન પ્લાન. 

 

(૭) સામાન્ય બૌદ્ધદ્ધર્ ક્ષમતા 

૧. તાદર્િર્ અને નવશ્લેષણાત્મર્ ક્ષમતા. 
૨. સાંખ્યાઓની શે્રણી, સાંરે્ત અને તેનો ઉરે્લ. 
૩. આકૃનતઓ અને તેના પેટા નવભાગો, વેન આકૃનતઓ. 
૪. ઘદડયાળ, રે્લેન્ડર અને ઉમર સાંબાંનધત પ્રશ્નો. 
૫. સરેરાશ યા મધ્યર્, મધ્યસ્થ અને બહુલર્, ભાદરત સરેરાશ. 
૬. ઘાત અને ઘાતાાંર્, વગકમળૂ, ઘનમળૂ, ગ.ુસા.અ અને લ.સા.અ. 
૭. ટર્ા, સાદુાં અને ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નરુ્સાન. 
૮. સમય અને ર્ાયક, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર. 
૯. સરળ ભૌનમનતર્ આકૃનતઓના કે્ષત્રફળ અને પદરનમનત, જથ્થો અને સપાટીનો નવસ્તાર (છ 

સમાાંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, નસલલન્ડર, શાંકુ આર્ાર, ગોળાર્ાર). 
૧૦. માદહતીનુાં અથકઘટન, માદહતીનુાં નવશ્લેષણ, માદહતીની પયાકપ્તતા, સાંભાવના. 
 

(૮) પ્રાદેનશર્, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ર્ક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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ભાગ-૨ ગજુરાતી 

કુલ પ્રશ્નો-૫૦ કુલ ગણુ-૫૦ 

 

1. ગધાથકગ્રહણ 

2. ર્હવેતો 

3. રૂદિપ્રયોગો 

4. સમાનાથી શબ્દો 

5. નવરુધ્ધાથી શબ્દો 

6. જોડણી 

7. અલાંર્ાર 

8. સમાસ 

9. શબ્દસમહૂો માટે સામાનસર્ રે્ પાદરભાનષર્ શબ્દો 

10. સાંનધ 

11. છાંદ 
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PART- 3 (ENGLISH) 

Total Questions: 50 Total Marks: 50 

 

1. Tenses, Concord- Participles, Gerund 

2. Common Errors- on miscellaneous items 

3. Usage: Articles, Prepositions, Adjective, Adverb, Conjunction, and 

Question tag 

4. Usage: Some, many, any, little, a little, few, a few, since, for, modal 

Auxiliaries (can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, 

and would) 

5. Voice 

6. Degree 

7. Vocabulary 

8. Idioms Phrases 

9. Spellings 

10. Homonyms, Antonyms, Synonyms, One word substitute, Words that 

causes confusion 

11. Comprehension 
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Syllabus of Paper-2 of Examination for the post of Electronic Data 

Processing Manager, Class-3, (GMC) (Advt-101/2020-21) 

Marks-200 Questions-200 Medium-English Time-2 hours 
 

1. Programming and Data Structures:  

Programming and Data Structures Programming in C. Recursion. Arrays, 

stacks, queues, linked lists, trees, binary search trees, binary heaps, graphs. 

  

2. Algorithms:  

Analysis, Asymptotic notation, Space and Time Complexity, Worst case and 

average analysis, Divide and conquer, tree and graph traversals, Searching, 

sorting & hashing Algorithms, Algorithm design techniques: greedy, dynamic 

programming and divide‐and‐conquer. Graph search, minimum spanning 

trees, and shortest paths.  

 

3. Databases:  

Integrity constraints, Normal forms, File organization, Indexes, B and B+ 

trees, Transaction processing, various types of schedules, concurrency 

control.  

 

4. Operating Systems:  

Operating System Processes, threads, inter‐process communication, 

concurrency and synchronization. Deadlock. CPU scheduling. Memory 

management and virtual memory. File systems. 

 

5. Computer Networks:  

Computer Networks Concept of layering. LAN technologies (Ethernet), Flow 

and error control techniques, switching. IPv4/IPv6, routers and routing 
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algorithms (distance vector, link state). TCP/UDP and sockets, congestion 

control. Application layer protocols (DNS, SMTP, POP, FTP, HTTP). Basics of 

Wi-Fi. Network security: authentication, basics of public key and private key 

cryptography, digital signatures and certificates, firewalls.  

 

6. Data Centre:  

Data storage, Data availability, Data management; Cloud Infrastructure, 

Virtualization, Pipelining; Public cloud, private cloud, hybrid cloud; Business 

data/ service scalability, reliability.  

 

7. Mobile Application:  

Mobile platforms, Phones, PDAs, Cellular Technologies- @G, 3G, 4G, 5G, 

GSM, CDMA networks, App Development, UI design.  

 

8. Software Engineering:  

Software engineering principles, Agile Programming, Software Testing and 

project management, SLA, SCADA, Software quality.  

  

9. 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 

10. e-Governance:  

Roles of Electronic Commerce ©, Business (B), Governance (G) in Digital 

India; G2G, C2C, C2B, C2G, B2C; Collaborative APIs; Collaborative 
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application development; Collaborative digital platforms; Electronic Data 

Interchange (EDI); Enterprise resource planning (ERP), Citizen Relationship 

Management; IT/ITeS usage policy devising for organization and enterprise 

application; familiarity in COBIT5; Smart villages and smart cities; e-Utilities to 

citizens, Services on demand; e-Empowerment, e-Employment; e-Learning, 

digital libraries; Public safety, ethics and social responsibilities.  

 

11. General awareness of IT Projects:  

Mission Mode Projects, Digitization India Platform (DIP), Digital locker, GI 

CLOUD (MEGHARAJ), State Data Centre, State Wide Area Network (SWAN), 

E-KRANTHI etc., E-governance policies and programmes, Gujarat IT/ITeS 

policy 2016-21.  

 

12. Information Technology Act, 2000 

 

13. Current Trends and Recent Advancement in the above fields. 


