
 

Rajkot Smart City Development Ltd. - RSCDL 
Advt No:02/2021-22 Recruitment Advertisement 

Applications are invited for the posts of Deputy General Manager-Civil (2 
Posts), Urban Planner-(1 post),Data Management officer (2 posts), 
Manager Communication (1 post), Dy Manager Communication(1 post)  
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.in and submit the filled application to “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” from 08/10/21 to 
22/10/21 up to 18:10 Hours only. 
 

 ---sd-- 
Chief Executive Officer (RSCDL) 
                                                        

 



રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી.  
(A subsidiary company of Rajkot Municipal Corporation)  

જાહરેખબર ક્રમાક:૦૨/૨૦૨૧-૨૨  

રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી. (RSCDL) માટે નીચે મજુબની જગ્યા કરાર આધારીત ૧૧ 

માસનાાં કરારથી ભરવા માટે તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.   ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ સાાંજનાાં ૬:૧૦ કલાક સધુીમાાં 

રૂમ નાં.૧૦ પ્રથમ માળે, વેસ્ટ ઝોન કચેરી, બીગ બજારની પાછળ, ૧૫૦’ રીંગ રોડ રાજકોટ 

મહાનગરપાલલકા,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ ખાતે મોકલી આપવાની રહશેે.  

 
Sr.
No.  

Designation Qualification Experience 
Monthly 

Remuneration 
No of 
post. 

 
1 

Deputy General 
Manager (Civil)  

Bachelor of Engineering (Civil) or B.Tech. 

(Civil)  
 Minimum 3 years’ experience in 

implementation field.    
Rs.35,000 to 

40,000 

 
2 

 
2 

Urban Planner  Master in Urban Planning/Regional 

planning/Town & Country planning   
  Minimum 2 years’ experience in 

relevant field.   
Rs. 45000  

1 

 
3 

Data 

Management 

Officer  

Bachelor's or Master degree in data 
science, computer science, Application, 
mathematics, economics, or related field, 
or equivalent work experience. 
Academic qualification, Certification or 
professional training and experience in 
BI/GIS areas are also desirable 

 At least 05 years of experience, 
of which 02 years of 
management experience leading 
data science, data engineering, 
technical, or operational teams.  

Rs.35,000 to 

40,000 

 
2 

4 Manager 
Communication  

A) Minimum Bachelor Degree in 
communication/Mass Communication, 
Masters in Journalism  
                  OR  

  Minimum 3 years as a 
communication expert in an 
organization having turnover of 
5 Crore or 5 years in leading 
media agency as digital content 
creator.  

 
 
 
 
 

40000 

 
 
 
 
 
1 

MBA (Marketing)    Minimum 3 years as content 
creation or similar in leading 
FMCG/Ad agency/digital Media 
agency or similar organization  

 Language proficiency in English, 
Gujarati, and Hindi is required. 
Any additional course for any of 
above will be added advantage.   
 

5 Deputy Manager 
Communication  

Bachelor Degree in Computer Application, 
Bachelor Degree in Business Management 
or Bachelor/Diploma in Journalism would 
be an added advantage.  

 Minimum 3 years’ experience in 

relevant field.   

18000 1 

Age Limit Maximum 35 years for All Post  

 

:-ઉપરોક્ત જગ્યા માટે અરજી ફોમટ ભરતી વખતે ઉમેદવારે ધ્યાને લેવાની અગત્યની સચુનાઓ-:  

૧. નનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી ફોમટમાાં સ્વહસ્તે નવગતો ભરીને જરૂરી આધાર 

પરુાવા (પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાલણત નકલ) સાથે રજીસ્ટડટ પોસ્ટ થી જમા કરાવવાની રહશેે. 

ચકાસણી દરમ્યાન નનયત લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોનાાં અરજી ફોમટ રદ્દબાતલ ગણવામાાં 

આવશે.  



૨. ઉંમર, શૈક્ષલણક લાયકાત તથા અનભુવ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખનાાં રોજ ગણવામાાં 

આવશે તેમજ તેના આધાર પરુાવા તરીકે અરજી ફોમટ સાથે નકલ જોડવાની રહશેે.  

૩. જાહરેાતમાાં માાંગ્યા મજુબની શૈક્ષલણક લાયકાત/ડીગ્રી મેળવ્યા બાદનો જ અનભુવ માન્ય 

ગણવામાાં આવશે. તે પહલેાનો અનભુવ કોઇપણ સાંજોગોમાાં માન્ય ગણાશે નહહ. અસલ 

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અનભુવનાાં પરુાવા તરીકે ઉમેદવારે જે તે માન્ય સાંસ્થાનુાં 

ઇન્વડટ/આઉટવડટ નાંબર તથા તારીખ સહહતનુાં જ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. માત્ર ઓફર 

લેટર કે એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર અનભુવનાાં પરુાવા તરીકે માન્ય ગણાશે નહી. પરાંત ુજો તેની સાથે 

વખતોવખત સાંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ઇજાફા કે પ્રમોશનના હકુમ,પગાર સબાંનધત પરુાવા કે અન્ય 

આધારભતૂ ગણી શકાય તેવા પરુાવા રજૂ કયેથી, તેની પરૂતી ચકાસણી કયાટ બાદ યોગ્ય 

જણાયેથી આવો અનભુવ માન્ય ગણવામાાં આવશે. અનભુવ બાબતે નવસાંગતતા જણાશે તેવા 

હકસ્સામાાં અનભુવ માન્ય/અમાન્ય ગણવા અંગે ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ 

લી.નો નનણટય આખરી ગણાશે. 

૪. ઉમેદવારે વેબસાઇટ (www.rmc.gov.in) અને (www.smartcityrajkot.in) પરથી અરજી ફોમટ 

ડાઉનલોડ કરી અરજી ફોમટમાાં દશાટવેલ નવગતો સ્વહસ્તે ભરવાની રહશેે. જેમા પાછળથી કોઇપણ 

સાંજોગોમાાં ફેરફાર કરવા દેવાશે નહી.   

૫. ઉમેદવારે અરજી ફોમટમાાં યોગ્ય સ્થાને પોતાનો મોબાઇલ નાંબર તથા ઇ-મેઇલ એડ્રેસ લખવા 

અનનવાયટ છે, જે ઉપર ભનવષ્યમાાં ભરતી સાંબનધત સાંદેશા આપી શકાય. યોગ્ય મોબાઇલ નાંબર 

તથા ઇ-મેઇલ એડ્રેસ દશાટવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સાંદેશો ન પહોંચે તે અંગે રાજકોટ સ્માટટ  

સીટી ડેવલપમેન્ટ લી.ની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહી. 

૬. સદરહ ુ જગ્યાની ભરતી પ્રહક્રયા અંગે લાયક ઉમેદવારોને જ લેખીત/ઇ-મેઇલથી પત્રવ્યવહાર 

કરવામાાં આવશે. જેની નોંધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જગ્યાની આગળની ભરતી પ્રહક્રયા અંગેની 

જાણકારી માટે રાજકોટ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશનની વેબસાઇટ (www.rmc.gov.in) અને 

(www.smartcityrajkot.in) જોતા રહવેા નવનાંતી છે.  

૭. માકટશીટ, ડીગ્રી સટીફીકેટમાાં ગે્રડ દશાટવેલ હોય તો તેનુાં સમકક્ષ ટકાવારી દશાટવત ુ માન્ય 

યનુનવનસિટીનુાં કન્વઝટન સટીફીકેટ રજુ કરવાનુાં રહશેે.  

૮. નવવાહહત મહહલા ઉમેદવાર જો તેમના નામની પાછળ નપતાને બદલે પનતના નામ સાથે અરજી 

કરવા માાંગતા હોય તો તેમણે લગ્ન રજીસ્રેશનની નકલ અસલ પ્રમાણપત્ર ઇન્ટરવ્ય ુ સમયે 

ફરજીયાત પણે રજૂ કરવાનુાં રહશેે.  



૯. ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્ય ુમાટે સ્વખચે આવવાનુાં રહશેે.  

૧૦. કોઇપણ ઉમેદવારની પસાંદગી કરવા કે ન કરવા તે માટેનાાં અનધકારો સક્ષમસત્તા દ્વારા નક્કી 

કરેલ રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી.ની સ્ટાફ સીલેક્શન કનમટી પાસે અબાનધત રહશેે 

અને આ કનમટીનો નનણટય આખરી રહશેે.  

૧૧. પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારની નનમણુાંક ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી. ઠરાવે 

તે શરતોને આનધન રહશેે.  

૧૨. ઉમેદવારે વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી અરજી ફોમટમાાં ભરેલ નવગતોમાાં કોઇપણ નવગત 

ખોટી દશાટવેલ હશે અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક ખોટી માલમૂ પડશે તો તેમની 

અરજી તાત્કાલલક અસરથી રદ્દ કરવામાાં આવશે તથા તેણે લાયકી ધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવારી રદ્દ ગણાશે. તેમજ ભનવષ્યમાાં પણ 

ઉમેદવારે નનમણુાંક સમયે રજૂ કરેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષલણક લાયકાત, વય, જાનત, અનભુવ 

અને અન્ય પરુાવા ખોટા માલમૂ પડશે કે શાંકાસ્પદ જણાશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની 

કાયટવાહી કરવામાાં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની પસાંદગીથી નનમણુાંક થયેલ હશે તો પણ 

તાત્કાલલક અસરથી નનમણુાંક રદ્દ કરવામાાં આવશે.  

૧૩. સીધી કે આડકતરી રીતે સ્ટાફ નસલેક્શન કનમહટનાાં સભ્યો ઉપર લાવવામાાં આવેલ દબાણ 

ઉમેદવારની ગેરલાયકાતમાાં પહરણમશે.  

૧૪. આપેલ જાહરેખબર કોઇપણ કારણોસર રદ્દ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી 

થશે તો તેવા સાંજોગોમાાં તેમ કરવાનો ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી.ને 

સાંપણુટ હક્ક/અનધકાર રહશેે અને રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી. આ માટે કારણો આપવા 

બાંધાયેલ રહશેે નહી.  

૧૫. ઉક્ત દશાટવેલ જગ્યા ઉપર ફીક્સ મહનેતાણુાં કરાર આધાહરત નનમણુાંક પામનાર ઉમેદવારને 

રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી. દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલ બોલીઓ અને શરતોને 

આનધન કરાર/બોન્ડ કરવાનો રહશેે.  

     
            ---Sd--- 

      મખુ્ય કારોબારી અનધકારી  
રાજકોટ સ્માટટ  સીટી ડેવલપમેન્ટ લી.  



   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, Rajkot Municipal Corporation, 
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.   


