
 

Rajkot Smart City Development Ltd.-RSCDL 
Advt No:02/2020-21 Recruitment Advertisement 

Applications are invited for thepost of 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,Qualification, Experience etc. 
from www.rmc.gov.in&www.smartcityrajkot.inand submit the filled applicationto “The General Manager, RSCDL, Room No. 10, 
1st Floor, RMC West Zone Office, B/h Big Bazaar, 150 Feet ring road, Rajkot-360005.” with the envelope clearly mentioning 
“Application for the post of Assistant Manager ICT & Smart City Centre (ICCC)”from 31/08/20 to 14/09/20 upto 18:00 
Hours only. 

 --Sd---  

Chief Executive Officer (RSCDL)   
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યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

જાહયેખફય ક્રભાક:૦૨/૨૦૨૦-૨૧ 

યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.(RSCDL) ભાટેનીચે મજુફની જગ્મા કયાય આધાયીત ૧૧ ભાસનાાં 

કયાયથી બયલા ભાટે તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૦ સાાંજનાાં ૬:૦૦ કરાક સધુીભાાં રૂભ 

નાં.૧૦ પ્રથભ ભાે ,લેસ્ટ ઝોન કચેયી , ફીગ ફજાયની ાછ , ૧૫૦’ યીંગ યોડયાજકોટ 

ભહાનગયાલરકા,યાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ ખાતે ભોકરી આલાની યહળેે.  

 
Sr .
No.  

Desi gnat i on Qual i f i cat i on Experi ence Mont hl y 
Remunerat i on 

No of  
post . 

 
1 

Assistant Manager 

ICT & Smart City 

Centre (ICCC) 

BE(CE,I T) wi t h Mi ni mum 60% mar k 

Or  MCA wi t h 2 year s of  exper i ence  

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

 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. 
Knowledge of the following will be added 
advantages  

 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 35 years 

 

:-ઉયોક્ત જગ્મા ભાટે અયજીપોભટ બયતી લખતે ઉભેદલાયે ધ્માને રેલાની અગત્મની સચુનાઓ-:  

૧.નનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયે અયજી પોભટભાાંસ્લહસ્તે નલગતો બયીને જરૂયી આધાય 

પયુાલા(પ્રભાણત્રોની સ્લપ્રભાલણત નકર) સાથેયજીસ્ટડટ ોસ્ટ થી જભા કયાલલાની 



યહળેે.ચકાસણી દયમ્માન નનમત રામકાત ન ધયાલતા ઉભેદલાયોનાાં અયજીપોભટયદ્દફાતર 

ગણલાભાાં આલળે.  

૨. ઉંભય ,ળૈક્ષલણક રામકાત તથા અનબુલ અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખનાાં યોજ ગણલાભાાં 

આલળેતેભજ તેના આધાય પયુાલા તયીકે અયજી પોભટ સાથે નકર જોડલાની યહળેે.  

૩. જાહયેાતભાાં ભાાંગ્મા મજુફની ળૈક્ષલણક રામકાત/ડીગ્રી ભેવ્મા ફાદનો જ અનબુલ ભાન્મ 

ગણલાભાાં આલળે. તે હરેાનો અનબુલ કોઇણ સાંજોગોભાાં ભાન્મ ગણાળે નહહ. અસર 

પ્રભાણત્રોની ચકાસણી સભમે અનબુલનાાં પયુાલા તયીકે ઉભેદલાયે જે તે ભાન્મ સાંસ્થાનુાં 

ઇન્લડટ/આઉટલડટ નાંફય તથા તાયીખ સહહતનુાં જ પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યહળેે. ભાત્ર ઓપય 

રેટય કે એોઇન્ટભેન્ટ રેટય અનબુલનાાં પયુાલા તયીકે ભાન્મ ગણાળે નહી. યાંત ુજો તેની સાથે 

લખતોલખત સાંસ્થા દ્વાયા અામેર ઇજાપા કે પ્રભોળનના હુકભ ,ગાય સફાંનધત પયુાલા કે અન્મ 

આધાયભતૂ ગણી ળકામ તેલા પયુાલા યજૂ કમેથી ,તેની પયૂતી ચકાસણી કમાટ ફાદ મોગ્મ 

જણામેથી આલો અનબુલ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. અનબુલ ફાફતે નલસાંગતતા જણાળે તેલા 

હકસ્સાભાાં અનબુલ ભાન્મ/અભાન્મ ગણલા અંગે ચેયભેનશ્રી ,યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ 

રી.નો નનણટમ આખયી ગણાળે. 

૪. ઉભેદલાયે લેફસાઇટ (www.smart ci t yraj kot .i n)અને(www.rmc.gov.i n)યથી અયજી પોભટ 

ડાઉનરોડ કયી અયજી પોભટભાાં દળાટલેર નલગતો સ્લહસ્તે બયલાની યહળેે. જેભા ાછથી કોઇણ 

સાંજોગોભાાં પેયપાય કયલા દેલાળે નહી.  

૫. ઉભેદલાયે અયજી પોભટભાાં મોગ્મ સ્થાને ોતાનો ભોફાઇર નાંફય તથા ઇ-ભેઇરએડ્રેસ રખલા 

અનનલામટ છે , જે ઉય બનલષ્મભાાં બયતી સાંફનધત સાંદેળા આી ળકામ. મોગ્મ ભોફાઇર 

નાંફયતથા ઇ-ભેઇર એડ્રેસદળાટલેર ન હોમ તેલા ઉભેદલાયને સાંદેળો ન હોંચે તે અંગે યાજકોટ 

સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.નીકોઇ જલાફદાયી યહળેે નહી. 

૬. સદયહુ જગ્માની બયતી પ્રહક્રમા અંગે રામક ઉભેદલાયોને જરેખીત/ઇ-ભેઇરથી ત્રવ્મલહાય 

કયલાભાાં આલળે. જેની નોંધ રેલી. ઉભેદલાયોએ આ જગ્માની આગની બયતી પ્રહક્રમા અંગેની 

http://www.smartcityrajkot.in/
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જાણકાયી ભાટેયાજકોટ મ્યનુનનસર કોોયેળનની લેફસાઇટ 

(www.smart ci t yraj kot .i n)અને(www.rmc.gov.i n)જોતા યહલેા નલનાંતી છે.  

૭. ભાકટળીટ , ડીગ્રી સટીપીકેટભાાં ગે્રડ દળાટલેર હોમ તો તેનુાં સભકક્ષ ટકાલાયી દળાટલત ુભાન્મ 

યનુનલનસિટીનુાં કન્લઝટન સટીપીકેટયજુ કયલાનુાં યહળેે.  

૮. નલલાહહત ભહહરા ઉભેદલાય જો તેભના નાભની ાછ નતાને ફદરે નતના નાભ સાથે અયજી 

કયલાભાાંગતા હોમ તો તેભણે રગ્ન યજીસ્રેળનની નકર અસર પ્રભાણત્રઇન્ટયવ્ય ુસભમે 

પયજીમાતણે યજૂ કયલાનુાં યહળેે.  

૯. ઉભેદલાયોએ ઇન્ટયવ્ય ુભાટે સ્લખચે આલલાનુાં યહળેે.  

૧૦. કોઇણ ઉભેદલાયની સાંદગી કયલા કે ન કયલા તે ભાટેનાાં અનધકાયો સક્ષભસત્તા દ્વાયા નક્કી 

કયેર યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. ની સ્ટાપ સીરેક્ળન કનભટી ાસે અફાનધત યહળેે 

અને આ કનભટીનો નનણટમ આખયી યહળેે.  

૧૧. સાંદગી ાભેર ઉભેદલાયની નનભણુાંક ચેયભેનશ્રી , યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  ઠયાલે 

તે ળયતોને આનધન યહળેે.  

૧૨. ઉભેદલાયે લેફસાઇટ યથી ડાઉનરોડ કયી અયજી પોભટભાાં બયેર નલગતોભાાં કોઇણ નલગત 

ખોટી દળાટલેર હળે અથલા બયતી પ્રહક્રમાના કોઇણ તફકે્ક ખોટી ભાલભૂ ડળે તો તેભની 

અયજી તાત્કાલરક અસયથી યદ્દ કયલાભાાં આલળે તથા તેણે રામકીધોયણ (Passi ng St andard) 

ભેલેર હળે તો ણ તેભની ઉભેદલાયી યદ્દ ગણાળે. તેભજ બનલષ્મભાાં ણ ઉભેદલાયે નનભણુાંક 

સભમે યજૂ કયેર જન્ભતાયીખ , ળૈક્ષલણક રામકાત,લમ,જાનત,અનબુલ અને અન્મ પયુાલા ખોટા 

ભાલભૂ ડળે કે ળાંકાસ્દ જણાળે તો તેની સાભે મોગ્મ કામદેસયની કામટલાહી કયલાભાાં આલળે 

તેભજ આલા ઉભેદલાયની સાંદગીથી નનભણુાંક થમેર હળે તો ણ તાત્કાલરક અસયથી નનભણુાંક 

યદ્દ કયલાભાાં આલળે.  

૧૩. સીધી કે આડકતયી યીતે સ્ટાપ નસરેક્ળન કનભહટનાાં સભ્મો ઉય રાલલાભાાં આલેર દફાણ 

ઉભેદલાયની ગેયરામકાતભાાં હયણભળે.  

http://www.smartcityrajkot.in/
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૧૪. આેર જાહયેખફય કોઇણ કાયણોસય યદ્દ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી 

થળે તો તેલા સાંજોગોભાાં તેભ કયલાનો ચેયભેનશ્રી , યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. ને 

સાંપણુટ હક્ક/અનધકાય યહળેે અને યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. આ ભાટે કાયણો આલા 

ફાંધામેર યહળેે નહી.  

૧૫. ઉક્ત દળાટલેર જગ્મા ઉય પીક્સ ભહનેતાણુાં કયાય આધાહયત નનભણુાંક ાભનાય 

ઉભેદલાયનેયાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી. દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેર ફોરીઓ અને 

ળયતોને આનધન કયાય/ફોન્ડ કયલાનો યહળેે.  

     
          --Sd--  

 મખુ્મ કાયોફાયી અનધકાયી  
યાજકોટ સ્ભાટટ  સીટી ડેલરભેન્ટ રી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 


