
રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.  
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

હરખબર માક:૦૧/૨૦૧૯-૨૦ 

રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.(RSCDL) માટનીચે જુબની જ યાઓ કરાર આધાર ત ૧૧ માસના ં

કરારથી ભરવા માટ તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૯સાજંના ં૬:૦૦ કલાક ધુીમા ં મ ન.ં૧૦ 

થમ માળે,વે ટ ઝોન કચેર , બીગ બ રની પાછળ, ૧૫૦’ ર ગ રોડરાજકોટ 

મહાનગરપા લકા,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ ખાતે મોકલી આપવાની રહશ.ે  
 

Sr .

No.  

Desi gnat i on Qual i f i cat i on Exper i ence 
Mont hl y 

Remunerat i on 

No of  

post . 

 
1 

Dy. General 
Manager  
 
(Electrical, District 
Cooling System, 
Power) 

Candidate should be a Masters in 
Electrical Engineering (Minimum 60% 
and above) from a reputed 
institution/University or Post 
Graduate in Project Engineering and 
Management with Basic qualification 
of B.Tech/B.E. in Electrical 
Engineering. 

 The candidate should have previously 
worked in a similar role for a minimum 
of 10 years. 

 Should have worked in infrastructure 
sector for minimum of 5 years in a 
responsible capacity. 

 Knowledge in District Cooling System 
and Solar Plans is added advantage and 
preferable.  

 Led a public or private sector 
infrastructure service organization in 
India or abroad 

 Strong understanding of and diversity 
of experience in infrastructure services 

 Strong understanding of working with 
central/state/local governments in 
India. 

 
Rs. 35,000 to  
75,000 

1 

 
2 

Programmer Cum 
Web Developer   

Bachelors in (Engineering/Tech) in 
(Computer/I.T.) from a recognized 
university (Minimum 60% and above) 

Minimum 3 yearsexperience as 
Programmer cum Web Developer 

Rs.35,000 to 
42000  

1 

 
3 

Account Officer   B. Com with M. Com or MBA (Finance)   Minimum 5 years and above 
  Necessary competencies: -      Certified 

Tally ERP 9.0 and Basic Computer 
Knowledge 

Rs. 35,000 to 
40,000 

1 

 
4 

Assistant Manager 
ICT & Smart City 
Centre (ICCC) 

• Bachelor in Computer Science/ 
Electronics / IT or equivalent from a 
recognized and reputed university/ 
institute (Minimum 60% and above) 

•MCA or equivalent from a recognized 
and reputed university/ institute 
with minimum 2 years’ experience  

•Additional Certification course 
and/or MBA / M.E./Tech. will be an 
added advantage from a recognized 
and reputed university/ institute 

 Relevant experience in implementing 
and providing technical support for 
digital solutions of working / 
supporting GoI /State Government/ 
ULB or similar institution environment 
in end to end implementation of ICT 
centric e-governance/ Mission mode 
projects. 

 Experience in preparation of technical 
solutions for the ICT related 
infrastructure services /e-services, etc. 

 Should have experience of at least two 
city-wide/ state-wide/ Nation-wide ICT 
project implementation in the capacity 
of Manager-Technical / IT and above. 

 Global exposure and/or working in a 
smart city environment will be an 
added advantage. 

 Deep Knowledge of managing day to 
day ICT operation in a Smart city /Safe 
city/Command and control system/ 
city wide ICT infrastructure 
environment 

 Operational Knowledge of integration 
of various technologies and 
Applications in ICT domain from 
disparate sources with varying 
standards 

 Good understanding of emerging 
technologies and frameworks like IoT, 
Big data analytics, Artificial 
Intelligence, Block Chain, cyber security 
etc. and developing innovative & smart 
urban solution based on above 

 Strong motivation to learn new 
technologies. 

 Extensive knowledge of Date/network 
security, Software applications in e-
governance, Voice/ Video/ data domain 

Rs.35,000 to 
40,000 

1 

Age Li mi t  Maxi mum years 45  f or Al l Post    



 

:-ઉપરો ત જ યા માટ અર ફોમ ભરતી વખત ેઉમેદવાર યાને લેવાની અગ યની ચુનાઓ-:  

૧.િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અર  ફોમમાં વહ તે િવગતો ભર ને જ ર  આધાર 

રુાવા( માણપ ોની વ મા ણત નકલ) સાથરે ટડ પો ટ થી જમા કરાવવાની રહશ.ેચકાસણી 

દર યાન િનયત લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોના ંઅર ફોમર બાતલ ગણવામા ંઆવશે.  

૨. મર,શૈ ણક લાયકાત તથા અ ભુવ અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના ં રોજ ગણવામા ં

આવશેતેમજ તેના આધાર રુાવા તર ક અર  ફોમ સાથે નકલ જોડવાની રહશ.ે  

૩. હરાતમા ંમાં યા જુબની શૈ ણક લાયકાત/ડ ી મેળ યા બાદનો જ અ ભુવ મા ય ગણવામા ં

આવશે. તે પહલાનો અ ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં મા ય ગણાશે ન હ. અસલ માણપ ોની 

ચકાસણી સમયે અ ભુવના ં રુાવા તર ક ઉમેદવાર  તે મા ય સં થા ુ ંઇ વડ/આઉટવડ નબંર 

તથા તાર ખ સ હત ુ ંજ માણપ  ર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે મા  ઓફર લેટર ક એપોઇ ટમે ટ લેટર 

અ ભુવના ં રુાવા તર ક મા ય ગણાશે નહ . પરં  ુ જો તેની સાથે વખતોવખત સં થા ારા 

અપાયેલ ઇ ફા ક મોશનના ુકમ,પગાર સબિંધત રુાવા ક અ ય આધાર તૂ ગણી શકાય તેવા 

રુાવા ર ૂ કયથી,તેની રૂતી ચકાસણી કયા બાદ યો ય જણાયેથી આવો અ ભુવ મા ય 

ગણવામા ં આવશે. અ ભુવ બાબતે િવસગંતતા જણાશે તેવા ક સામા ં અ ભુવ મા ય/અમા ય 

ગણવા ગે ચેરમેન ી,રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.નો િનણય આખર  ગણાશે. 

૪. ઉમેદવાર વેબસાઇટ(wwwsmar t ci t yraj kot i n. . )અને(wwwrmc gov i n. . . )પરથી અર  ફોમ 

ડાઉનલોડ કર  અર  ફોમમા ંદશાવેલ િવગતો વહ ત ેભરવાની રહશ.ે મા પાછળથી કોઇપણ 

સજંોગોમા ંફરફાર કરવા દવાશે નહ .  

૫. ઉમેદવાર અર  ફોમમા ં યો ય થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર તથા ઇ-મેઇલએ સ લખવા 

અિનવાય છે,  ઉપર ભિવ યમા ંભરતી સબંિધત સદંશા આપી શકાય. યો ય મોબાઇલ નબંરતથા 

ઇ-મેઇલ એ સદશાવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદંશો ન પહ ચે તે ગે રાજકોટ માટ સીટ  

ડવલપમે ટ લી.નીકોઇ જવાબદાર  રહશે નહ . 

૬. સદર ુ જ યાની ભરતી યા ગે લાયક ઉમેદવારોને જલખેીત/ઇ-મેઇલથી પ યવહાર 

કરવામા ંઆવશે. ની ન ધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ યાની આગળની ભરતી યા ગેની 



ણકાર  માટરાજકોટ િુનિસપલ કોપ રશનની વેબસાઇટ 

(wwwsmar t ci t yraj kot i n. . )અને(wwwrmc gov i n. . . )જોતા રહવા િવનતંી છે.  

૭. માકશીટ, ડ ી સટ ફ કટમા ં ેડ દશાવેલ હોય તો તે ુ ં સમક  ટકાવાર  દશાવ  ુ મા ય 

િુનવિસટ ુ ંક વઝન સટ ફ કટર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે  

૮. િવવા હત મ હલા ઉમેદવાર જો તેમના નામની પાછળ િપતાને બદલે પિતના નામ સાથ ેઅર  

કરવામાગંતા હોય તો તેમણે લ ન ર શનની નકલ અસલ માણપ ઇ ટર  ુ સમય ે

ફર યાતપણ ેર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે  

૯. ઉમદેવારોએ ઇ ટર  ુમાટ વખચ આવવા ુ ંરહશ.ે  

૧૦. કોઇપણ ઉમેદવારની પસદંગી કરવા ક ન કરવા તે માટના ંઅિધકારો સ મસ ા ારા ન  કરલ 

રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.ની ટાફ સીલે શન કિમટ  પાસ ેઅબાિધત રહશે અને આ 

કિમટ નો િનણય આખર  રહશ.ે  

૧૧. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ ુકં ચેરમેન ી, રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી. ઠરાવે ત ે

શરતોને આિધન રહશ.ે  

૧૨. ઉમેદવાર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર  અર  ફોમમા ંભરલ િવગતોમા ંકોઇપણ િવગત ખોટ  

દશાવેલ હશે અથવા ભરતી યાના કોઇપણ તબ ે ખોટ  મા મૂ પડશે તો તેમની અર  

તા કા લક અસરથી ર  કરવામા ંઆવશે તથા તેણે લાયક ધોરણ (Passi ng St andard ) મેળવેલ 

હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર  ર  ગણાશે. તેમજ ભિવ યમા ંપણ ઉમેદવાર િનમ ુકં સમયે ર ૂ 

કરલ જ મતાર ખ, શૈ ણક લાયકાત,વય, િત,અ ભુવ અને અ ય રુાવા ખોટા મા મૂ પડશે 

ક શકંા પદ જણાશે તો તેની સામે યો ય કાયદસરની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા 

ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમ ુકં થયેલ હશે તો પણ તા કા લક અસરથી િનમ ુકં ર  કરવામા ં

આવશે.  

૧૩. સીધી ક આડકતર  ર તે ટાફ િસલે શન કિમ ટના ં સ યો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ 

ઉમેદવારની ગેરલાયકાતમા ંપ રણમશ.ે  

૧૪. આપેલ હરખબર કોઇપણ કારણોસર ર  કરવાની ક તેમા ં ફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી 

થશે તો તેવા સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો ચેરમેન ી, રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.ન ેસં ણુ 



હ /અિધકાર રહશે અને રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી. આ માટ કારણો આપવા બધંાયલે 

રહશે નહ .  

૧૫. ઉ ત દશાવેલ જ યા ઉપર ફ સ મહનતા ુ ં કરાર આધા રત િનમ ુકં પામનાર 

ઉમેદવારનેરાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી. ારા ન  કરવામા ં આવેલ બોલીઓ અન ે

શરતોને આિધન કરાર/બો ડ કરવાનો રહશ.ે  

     

          ---- Sd-------- 

(સહ /-) ુ ય કારોબાર  અિધકાર   

રાજકોટ માટ સીટ  ડવલપમે ટ લી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rajkot Smart City Development Ltd.
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corp.
Advt No:01/2019-20 Recruitment Advertisement

Applications are invited for thepost of (1) 
Web Developer-1 (3) Account Officer-1 (4) Assistant Manager ICT & Smart City Centre (ICCC) 
RSCDL. Interested candidates will have to dow
www.rmc.gov.in&www.smartcityrajkot.in
Floor, RMC West Zone Office, B/h Big Bazaar, Rajkot
Post”from 04/10/19 to 18/10/19upto 18:00 Hours only.

 

Rajkot Smart City Development Ltd.-RSCDL 
of Rajkot Municipal Corp.) 

Recruitment Advertisement 

(1) Deputy General Manager-(Electrical, District Cooling System, Power
1 (4) Assistant Manager ICT & Smart City Centre (ICCC) -1 on contractual basis (11 months) for 

RSCDL. Interested candidates will have to download the application form and other details like Age, Qualif
www.smartcityrajkot.inand submit the filled applicationto “The General Manager, R

B/h Big Bazaar, Rajkot-360005.” with the envelope clearly mentioning 
upto 18:00 Hours only. 

 S/d, CEO -RSCDL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical, District Cooling System, Power)- 1 (2) Programmer Cum 
on contractual basis (11 months) for 

other details like Age, Qualification, Experience etc. from 
The General Manager, RSCDL, Room No. 10, 1st 

360005.” with the envelope clearly mentioning “Application for the Above 



Rajkot Smart City Development Limited 
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

Room No. 10,West Zone Office,B/h Big Bazaar,150’’ Ft. Ring Road, Raj kot Muni ci pal Corporat i on  , 

Rajkot–  360005 

 

APPLICATION FORM 
(FILL ALL THE DETAILS IN BLOCK LETTERS) 

 
Post Applied For:______________________________________ 

Attach Your 
Passport Size 

Photo & Sign Over 
The Photo 

Full Name of 
Candidate: 

First Name Middle Name 
(Father/Husband) 

Last Name (Surname) 

   

Communication 
Address: 

Current Address Permanent Address 

  

  

  

City / Village:  PIN Code:  

Phone No:  Office:  

E-Mail:  Mobile No:  

Date of Birth: 
 

Date Month Year Date of Birth (In Words): 
    

Educational Qualifications: 

Sr. No. Passed Exams(Starts From SSC) Board/University Passing Year Percentage 

     

     

     

     

     

     

 



Experience Details: 

Sr. No. Organization/Company Name Designation Pay Matrix Experience Duration 

     

     

     

     

     

Other Details 
(If Any) 

 

: Declaration: 
I hereby confess that all the above statements are true and complete. If it is found to be false then my 
candidature is subject to cancellation and any action taken against me by Rajkot Smart City Development 
Ltd. will be completely binding on me. I hereby commit to writing in compliance with all the current and 
frequently used rules of Rajkot Smart City Development Ltd. 

Date:_______________________ Candidate Signature:____________________ 
Place:________________________ Candidate Name:___________________ 

 
Note: A certified copy of age, educational qualification, experience and other certificates along with this 

application form should be sent along with the details as indicated in the notification. 

 


