
जाहिरात क्र. 01 
जिल्हा पजिषद ित्नाजििी, जिक्षण जिभाि (प्राथजिक) 

(िालेय पोषण आहाि योिना) 
हजल्िा पहरषद रत्नाहिरीच्या हिक्षण हिभाि प्राथहिक िालेय पोषण आिार योजनेंतिगत डाटा एंट्री 

ऑपरेटरची पदे तात्परुत्या स्िरूपात पढुील 11 िहिन्याचे कालािधी कहरता कंत्राटी पद्धतीने एकहत्रत िानधनािर भरण्यात 
येणार आिेत. जाहिरातीिध्ये निदू केलेल्या िैक्षहणक ि व्यािसाहयक अटी पणूग करणाऱ्या उिेदिारांचे पहरपणूग अजग 
सोबत हदलेल्या हिहित निनु्यात हिक्षण हिभाि (प्राथहिक), हजल्िा पहरषद रत्नाहिरी येथे हदनांक 15/12/2021 रोजी 
सायंकाळी 5:00 िाजेपयंत सिक्ष अथिा पोस्टाने सटु्टीचे हदिस ििळून स्िीकारले जातील.  

 
अ. 
क्र. 

पदाचे नाि पदाची संख्या िाजसक एकजित 
पजिश्रिीक 

िैक्षजणक ि व्यािसाजयक अहहता 

1 डाटा एटं्री ऑपरेटर  हजल्िास्तर- 0  
तालकुास्तर-  

1. ििुािर- 01  
2. खेड- 01  

15900/- 

1. हकिान 12 िी पास.  
2. िराठी टंकलेखन- 30 ि. प्र. हि.  
3. इंग्रजी टंकलेखन- 40 ि. प्र. हि.  
4. एि. एस. सी. आय. टी. ककिा 

तत्सि परीक्षा उत्तीणग 
 

1. ियोियादा: हदनांक 01/12/2021 अखेर िय हकिान 18 िषे ि किाल 35 िषे. 
2. जनिड पद्धती :- 

2.1 पात्र उिेदिाराच्या 10 िी आहण 12 िी िणुांच्या टक्केिारीची एकहत्रत बेरीज करून ि उिेदिार  
      पदिीधर असल्यास 10 िणु बोनस देऊन हरक्त पदांच्या पाच पट उिेदिारांची िणुित्ता यादी बनहिली 
      जाईल. 
2.2 िणुित्ता यादीतील उिेदिारांची 30 िणुांची संिणक, टंकलेखन प्रात्यहक्षक परीक्षा 
      घेतली जाईल.  
2.) िदु्दा नं. 2.1 ि 2.2 िधील िणु एकहत्रत करून हरक्त पदाएिढी हनिड यादी प्रहसद्ध करून हततकीच 
      प्रतीक्षा यादी प्रहसद्ध केली जाईल.   

3. सचूना: 
3.1 सदर पदांबाबतचा अजग www.ratnagiri.nic.in ि http://zpratnagiri.gov.in या संकेतस्थळािरिी  
      उपलब्ध आिे. सदर अजाच्या पाकीटािर िालेय पोषण आिार योजना “ डाटा एटं्री ऑपरेटर पदाकरीता  
      अजग” असे निदू करािे. 
3.2 उिेदिारांची िणुानकु्रिे (िेरीट हलस्ट) आहण संिणक, टंकलेखन प्रात्यहक्षक परीक्षबेाबतची िाहिती हजल्िा  
      पहरषद रत्नाहिरी, हिक्षण हिभाि (प्राथ.) याहठकाणी तसेच www.ratnagiri.nic.in ि  
      http://zpratnagiri.gov.in या संकेतस्थळािर प्रहसद्ध करण्यात येईल.  
3.2 उिेदिारांनी हिहित निनु्यात अलीकडच्या काळातील साक्षांकीत पासपोटग साइज फोटोसि अजग सादर   
      करिा. 
3.3 अजासोबत िैक्षहणक पात्रता, व्यािसाईक पात्रता, िय, अनभुि इत्याहद संदभातील कािदपत्रांच्या  
       साक्षांकीत केलेल्या छायांहकत प्रती जोडाव्यात. 
3.4 अजासोबत स्ितःचे पणूग नाि ि पत्ता असलेला “4 x 6” आकाराचा, रु.5/- चे पोस्टाचे हतकीट लािलेला  
       हरकािा हलफाफा पाठहिण्यात यािा. 
3.5 हनयकु्ती संदभातील अटी ि िती, िानधन, िैक्षहणक अिगता इ. ि अहधक िाहितीसाठी 
    www.ratnagiri.nic.in ि http://zpratnagiri.gov.inया संकेतस्थळािर उपलब्ध आिे.  

 
 

 
 
 

        सदस्य सहचि,                                                                                                      अध्यक्ष, 
हजल्िा हनिड प्रहक्रया सहिती,                                                                             हजल्िा हनिड प्रहक्रया सहिती, 
 तथा हिक्षणाहधकारी (प्राथ.)                                                                          तथा िखु्य कायगकारी अहधकारी, 
   हजल्िा पहरषद रत्नाहिरी                                                                                     हजल्िा पहरषद रत्नाहिरी 
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जिल्हा पजिषद, जिक्षण जिभाग (प्राथजिक) 
िालेय पोषण आहाि योिना – डेटा एंट्री ऑपिेटि पदाकिीता अिज- 2021 

अिाचा कायालयीन नोंदणी क्रिांक                                                                                          जदनांक: 

 
प्रजत, 
जिल्हा जनिड प्रजक्रया सजिती 
तथा जिक्षणाजिकािी (प्राथ.) 
जिल्हा पजिषद, ित्नाजगिी 

 

जिषय: शालेय पोषण आहार योजना सन 2021-22डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाकरीता अजज 

 

1. उिेदिािाचे नाि: श्री/श्रीि.________________________________________________________ 

                                                     (आडनाि)                      (स्ितःचे नाि)                (िजडलांचे/पतीचे नाि)  
2. पत्रव्यिहािाचा पत्ता: ____________________________________________________________ 

                                        ____________________________________________________________ 

                                            ____________________________________________________________ 

3. िन्ितािीख( िालान्त प्रिाणपत्रानसुाि):_______________________________________________ 

4. िय (जदनांक 1/12/2021 िोिी):__________िषज__________(िजहना)___________जदिस__________ 

5. अिजदािाची िैक्षजणक ि पात्रता:  

अ. 
क्र. 

परीके्षचे नाव परीक्षा मंडळ/ ववद्यापीठ उत्तीणज वषज गुणांची 
टक्केवारी 

श्रेणी 

1 10 िी     

2 12 िी      

3 पदिी     

4 ििाठी टंकलेखन     

5 इंग्रिी टंकलेखन     

6 एि. एस. सी. आय. टी.     

6. अिजदािाची व्यािसाजयक पात्रता:  

अ. क्र. संस्थेचे नाव व पत्ता धारण केलेले पद सेवा कालावधी 
(पासनू- पयंत) एकूण सेवा 

     

     

 

 अिासोबत सादि केलेल्या प्रिाणपत्राच्या छायांजकत प्रती 

1. _______________________________________     4.   _________________________________________ 
2. _______________________________________      5.  __________________________________________ 
3. _______________________________________      6.   _________________________________________ 

 

प्रवतज्ञापत्र 

प्रिाजणत कितो/किते की, सदि अिात सादि केलेली िाजहती खिी आह. सदि िाजहती खोटी अथिा चकुीची 
आढळून आल्यास िाझी जनिड िद्द किण्यात यािी. त्यास िाझी कोणतीही हिकत िाहणाि नाही.  

 

 

जदनांक: 

स्थळ:                                                                                                                           (उिेदिािाची स्िाक्षिी) 

उिेदिािाचा 
अलीकडच्या काळातील 

िािपजत्रत अजिकािी 
यांनी साक्षांकीत केलेला 

पासपोटज साइि फोटो 


