శ్రీ ముత గౌయవతూముల ైన రష్ ర థక సంచాలకులు ,
రజీవ్ విద్ాా మిషన్ ( సయీ శిక్షా అభిమాన్) , శైదరఫాద్ .
గరిక,ి
ఆరా .....!
విషమభు: రష్ ర లాత ంగ MRC లలో తు చేసత తనన Data Entry Operators
– సభసాలు – తభ దమాయధ దృఴ్కై – వినతి

ై విషమానతసయభుగ తభతో రష్ ర లాత ంగ భండల విద్ాా వనయుల
కేందరభులలో భరిము జిలాా తృరజక్ట్ కరాలమాలలో తుచేసత తనన డాటా ఎంటరర అరేటయుా భనవి
చేసతకొనేద్ి ఏభనగ రజీవ్ విద్ాా మిషన్ లో అతాంత కీలకమైన దతాతంళతున(data)
కంయాటరైజ్ద్ చేవే విధితు మేభు తుయీరితసత తనాం. కేవలం రజీవ్ విధాా మిషన్ నతలే కకుండా
భండలభులో తుచేవే ఉతృధాాముల నెలలరి లేతన బిలుాలు , కయువు బతాం (DA) అరిమర్స్
బిలుాలు , భధాాహన భోజన థకం బిలుాలు , కరాలమభు ఉతత య-రతయాతత యభులు , భరిము
జిలాా తృరజక్ట్ కరాలమభు(DPO) , జిలాా విద్ాాళఖాధికరి కరాలమభు(DEO) నతండి అడిగే
రితృో ర్స్ లనత సకలంలో అంద్ించడం లో భా వంతయ తృతరనత తుయీరితసత తనానభు , కతు కయాక్షేతం లో
అనేక సభష్ాల భధా విధతలు తుయీరితంచడం ఇఫబంద్ిగ ఉంద్ి భా సభష్ాలలో కొతున మీ
భుందతంచే రమతనం చేసత తనానం.

1) రష్ ర లాత ంగ డేటా ఎంటరర ఆరేటయా లకు ఒకే విధానం లేకుండా తృో యంద్ి , కొతున
జిలాాలలో 12 నెలలకి గనత కేవలం 11 నెలల ( 12 నెలల Attendance certificates
MEO గయు సభరించిన తరీత కూడా) లేతనాలు భాతరమ చెల్ాంచఫడుతయనానయ
(ఉద్ా: నల్గండ, తుజాభాఫాద్ మో

!!)

కవున భా ై దమతో 12 నెలల లేతనం

ఇంచగలయతు భనవి .
2) రష్ ంర లోతు అనేక జిలాాలలో తృరజక్ట్ తృరయంఫం నతండి తుచేసత తననటికీ కతుసం
తుమాభక తారలనత (Appointment Letters) కూడా అంద్ించలేదత (Ex: తుజాభాఫాద్
,ఆద్ిలాఫాద్ , కడ, నల్గండ మో !!) ద్ాతుతో ఉద్య ాగ బదరత కయులెై MEOల స ంతనతలు
కుడా చెమాాల్్ వసతతననద్ి , కవున భా ై దమతో రష్ ంర లోతు అతున జిలాాలలో
తుమాభక తారలు ఇంచగలయతు భనవి

3) రకశం జిలాాలో Out Sourcing ేయుతొ చెల్ాంచే లేతనం లో కూడా 5% తగిగంచి చెల్ాంచడం
జయుగుతయననద్ి .
4) రతీ నెల లేతనం భంజూయు చేమకుండా 4-5 నెలలకు ఒక సరి లేతనాలు భంజూయు
చేమడం ( రతినెల 3 తేద్ి లోగ లేతనాలు చెల్ాంచాలతు , Attendance Certificate నత
ంచే ఫాధాత MEOలద్ే అతు , Attendance Certificate లేవు అనే కయణంలో
లేతనాలు ఆడం సరికదతు , అటి రష్ ర తక సంచాలకులు శ్రీ యపత్ అలీ గయు
SPD Proc Rc No 4929/SSA/B2/2008 Dt: 04.02.2009 ద్ాీర
సూచించినటికీ) జయుగుతయంద్ి.
5) ఇుడు నెలకి 6500/- లెతనభుగ అందతకుంటూనానభు, కతు రిగిన వామ
తుషతిత కి ఈ లేతనం సరితృో వడం లేదత కఫటి్ G.O.Ms.No 3 (Finance Dpet) Dt: 1201-2011 రకయం 9500/- యూతృమలు లేతనంగ భంజూయు చేమగలయతు
తృరరిిసత తనానం.
6) రష్ ర లాత ంగ తుచేసత తనన డేటా ఎంటరర ఆరేటయా లో ద్ాద్ాు 40% భశిఱా ఆరేటయుా
తుచేసత తనానయు , లరి ఇఫబందతలనత దృఴ్లో ఉంచతకుతు కతుసం 15 రోజుల భాతృతీ
వలవులు భరిము అందయు ఆరేటయా కు కతుసం సంవత్రతుకి 10 సద్ాయణ వలవులనత
( కొందయు తభ ళ్ళి కోసం భరిము రసవం కోసం లెళ్ళినా ఉద్య ాగలనత కోలోయన
విషమాతూన తభరి దృఴ్కి తీసతకొసూ
త ) భంజూయు చేమగలతు భనవి.
7) డేటా ఎంటరర ఆరేటయుా గ భా తు ఏమిటో ఏమి చేమాలో ఏమి చేమకూడద్య
తెల్మకుండా అనేక ఇఫబందతలనత ఎదతర్కంటునానభు కవున భా ై దమ తో JOB
– CHART సూచించగలయతు భనవి.

భా సభశాలనత తభయు దమాయి హృదమభుతో చూడగలయతు భనవి చేసతకుంటూ
తభ సతునధికి తులేద్ిసత తనానం.

ధనాలద్ాలు

బవద్ీమ
తభ విధేములు
డేటా ఎంటరర ఆరేటయుా
రజీవ్ విద్ాా మిషన్ ( స శి అ )
ఆందర రద్ేశ్

