
 

 

                                                                          
 

DOMESTIC DATA ENTRY OPERATOR COURSE 

 FOR DROP OUT STUDENTS 

Under  

Skill Hub Initiative 
VENUE: Kendriya Vidyalaya Rajkot TIME: 2:00 PM TO 5:00 PM       FEE: Rs. 0 /- (Free of Cost)  

Last date of Registration: 30.12.2021 Minimum Qualification: Class 10th Pass     AGE: 15 TO 29 YEARS  

IF YOU HAVE MISSED SCHOOL AFTER PASSING CLASSS 10TH, DUE TO SOME REASONS, NOW THIS IS 
THE CHANCE TO ATTEND A SKILL BASED DOMESTIC DATA ENTRY COURSE, WHICH CAN HELP YOU IN 
SETTING UP A NEW PROFFESSION AND EARN YOUR LIVELIHOOD. 

* This course is only for those who have passed 10th and dropped out, please do not contact for 

registration whose Studying is going on in any school or college. 

 

कौशऱ हब पहऱ 

के तहत 

डाटा एंट्री ऑऩरेटर कोर्स 
ड्राऩ आउट छात्रों के लऱए 

स्थान: कें द्रीय विद्याऱय राजकोट   शलु्क: रु. 0/- (नन्शलु्क)    र्मय: दोऩहर 2:00 बजे रे् शाम 5:00 बजे 
तकऩजंीकरण की अनंतम नतथथ: 30.12.2021        आय:ु 15 र्े 29 िर्स    न्यनूतम योग्यता: कक्षा 10 िीं ऩार्  

यदद आऩ 10िीं कक्षा ऩार् करने के बाद कुछ कारणों रे् स्कूऱ रे् छूट गए हैं , तो अब एक कौशऱ 
आधाररत घरेऱू डटेा प्रिेश ऩाठ्यक्रम में भाग ऱेने का मौका है , जो आऩको एक नया ऩेशा स्थावऩत 
करने और अऩना जीिन अर्जसत करने में मदद कर र्कता है।  

*यह कोर्स सर्र्स  उनके सऱए है जो 10व ीं पार् कर चुके हैं और ड्राप आउट हो गए हैं,  
कृपया रजजस्ट्रेशन के सऱए र्ींपकस  न करें जजनकी पढाई ककर्  भ  स्ट्कूऱ या कॉऱेज में चऱ रही है। 

 

કૌશલ્ય હબ પહલે 

અંતગતત 

ડોમેસ્ટિક ડેિા એન્ટ્રી ઓરેિર કોશસ 
 ડ્રો આઉિ વળદ્યાથીઓ માિે 

ટથલ: કેન્ટ્રીય વળદ્યાય રાજકોિ   શમય: 2:00 PM થી 5:00 PM                પી: રૂ. 0 /- (પી મકુ્ત) 
નોંધણીની છેલ્ી તારીખ: 30.12.2021   ન્ટ્યનૂતમ ાયકાત: ધોરણ 10 ાશ          ઉંમર: 15 થી 29 ળવસ 
જો તમે કોઈ કારણોશર ધોરણ 10 ાશ કયાસ છી ાલાઓ ચકૂી ગયા ષો , તો ષળે કૌલ્ય આધારરત 
ડોમેસ્ટિક ડેિા એન્ટ્રી કોશસ કરળાનો મોકો છે, જે તમને વ્મયાળશાવયક મદદ કરી કે છે. 

*આ કોશસ પક્ત 10મુું ાશ કરે ષોય અને અભ્યાશ છોડી દીધો ષોય તેળા ોકો માિે જ છે , 

જેમનો અભ્યાશ કોઈણ ાલા કે કોેજમાું ચાી રહ્યો ષોય તે નોંધણી માિે કૃા કરીને શુંકસ કરો  નષીં. 
 

Contact No : 9974033539                                 Email ID: pmsir.in@rediffmail.com 


