
এিপুরা সরকার 

জেলা কর্ মএিএিয় াগ জকন্দ্র 

আর্িাসা, ধলাই এিপুরা 

অিলাইি   েিয়ে ার   সম্পএকমত  এিজ্ঞএি 
ভারত  সরকাররর  ন্যাশন্াল  কযাররয়ার  সারভিস  প্রকরের  আওতায়  রারযযর জযলা কর্ িরিরন্রয়াগ জকন্দ্র আর্িাসা,  

ধলাই রিপুরার িযিস্থাপন্ায় জিসরকারর জেরে  চাকররর যন্য অন্লাইন্ যিরেয়ার অন্ুষ্ঠিত  হরি । 

যিরেয়ার ির যন্য জরজযরেশরন্র ির তাররখ : - আগার্ী  ৬ই রিরসম্বর, ২০২০ জেরক ১২ই রিরসম্বর, ২০২০ির 

র্রধয অন্লাইন্ ি ন্ার্ ন্রেভুক্ত(জরজযরেশন্)  কররত হরি। 

প্রার্থীয়ের   েয়িে জরজেয়েশি  প্রজি াাঃ-  

Online (অিলাইি প্রজি া):- 

(১)  https://forms.gle/krW9Lnt4WUoaNzR48   িই  রলিংক  ির র্াধযরর্  অন্লাইন্  ি ের্ ি  রেল আপ কররত হরি। 

(২) রিস্তাররত জন্াষ্ঠিরেরকশন্ জেখরত িিিং ের্ ি রেল আপ কররত www.employment.tripura.gov.in িই 

ওরয়িসাইি ি লগ ইন্  করুন্ িা www.facebook.com/deedhalai1996@gmail.com েরলা করুন্।  

 Offline(অেলাইি প্রজি া):- 

(১) প্রােীরা জরজযরেশন্  ের্ ি ির FORMAT অেিা ন্রু্ন্া  ধলাই জযলার রিরভন্ন র্হকুর্ায় প্রেরশ িত িযান্ার জেরক 

জপরয় যারিন্ অেিা www.employment.tripura.gov.in িা www.facebook.com/deedhalai1996@gmail.com Page 

জেরক িাউন্রলাি করর Print করর জন্রিন্। তারপর পূরন্  করা (filled up) ের্ ি রন্রয়  ধলাই, জযলা  কর্ িরিরন্রয়াগ 

জকন্দ্র, আর্িাসা অরেরস “Drop Box” ি যর্া জেরিন্ । আরও রিস্তাররত যান্রত ধলাই, জযলা  কর্ িরিরন্রয়াগ 

জকন্দ্র, আর্িাসা অরেরস জযাগারযাগ করার যন্য অন্ুররাধ করা হরে। 

আিএশেক তর্থোঃ- 

(১)   প্রােীরের  Google Playstore  জেরক “Microsoft Teams” app িাউন্রলাি করর রন্রত  হরি।  

(২) রশোগত জযাগযতা ও অন্যান্য জযাগযতা সষ্ঠিক  োকরল প্রােীরের রন্রয়াগকতিারা আগার্ী ২১ই রিরসম্বর, 

২০২০জেরক ২৪ই রিরসম্বর, ২০২০, সকাল ১১িা জেরক রিকাল ৫.৩০ িা ির র্রধয “Microsoft Teams” 

app/জিরলরোন্ ির র্াধযরর্ ইন্টাররভউ জন্রিন্। িই  ইন্টাররভউরত রন্ি িারচত প্রােীরের  পরিতী সর্রয় 

পারস িান্ারলষ্ঠি জিস্ট অেিা ওয়াক-ইন্-ইন্টাররভউ ির যরন্য িাকা হরত পারর। 

(৩) অন্লাইন্ জিস্ট ও  ইন্টাররভউ  ির   তাররখ - আগার্ী ২১ই রিরসম্বর,২০২০ জেরক ২৪ই রিরসম্বর, ২০২০, 

সকাল ১১িা জেরক রিকাল ৫.৩০ িা পয িন্ত  অন্লাইন্ (র্াইররাসেি ষ্ঠির্স িপ) অেিা জিরলরোন্ ি ইন্টাররভউ 

জন্য়া হরি। 

Name of the Post 

Total 
Vacancy Place of posting 

Monthly salary 
in Rs. 

(approx) 

Eligibility Criteria Any other preference 

Age 
 Limit 

Gender 
Other 

criteria 

ITI Fitter 2 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs.6,000/- 
to 7,000/- 

18-35 
Yrs 

Male 
10TH  
pass 

Suitable experience 
desirable 

Electrician 2 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs.7,000/- 
to 8,000 

18-35  
Yrs 

Male ITI 
Electrical 

 Knowledge of Panel 
work desirable 

Boiler Operator 2 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs.10,000/- 
to 12,000 

18-35 
Yrs 

Male 10TH  
pass 

Certificate &  
experience desirable 

 Water Treatment Plant 
Operator (WTP) 

1 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs. 6000/- 
to 7000 

18-35 
Yrs 

Male Eight 
pass 

Suitable experience 
desirable 

 Effluent Treatment Plant 
Operator  (ETP) 

2 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs. 6,000/- 
to 7,000 

18-35 
Yrs 

Male 10TH  
pass 

Suitable experience 
desirable 

Bakery Technician 10 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs. 8,000/- 
to 10,000 

18-35 
Yrs 

Male Eight 
pass 

Suitable experience 
desirable 

Driver 2 
Budhjung nagar 
Factory 

Rs. 7,000/ +  
T.A and D.A 

18-35 
Yrs 

Male Eight 
Pass 

LMV, Trans  Commercial 
Driving License 

Total posts 21  

 এিয় াগকতমা ও পয়ের এিস্তাএরত এিিরণ এিয়ে জেও া  হল :- PRAN BEVERAGES (INDIA) PVT LTD. 

এি.দ্রাঃ- (১) প্রােীরের NCS জরজযরেশন্ (ির্প্লয়রর্ণ্ট িক্সরচঞ্জ কািি) অিশযই   োকরত হরি। যারের কািি জন্ই, তারা 

রন্কিিতী ির্প্লয়রর্ণ্ট িক্সরচঞ্জ অরেরস রগরয় কািি ততরী করর জন্রিন্ । 

(২) জযইসি প্রােী রসরলক্ট হরিন্ তারের উরেরশ যান্ারন্া হরে জয তারা  তারের জিতন্ , কায ও অন্যান্য সর্স্ত সুরযাগ- সুরিধা 

ও োয়িদ্ধতা সম্পরকিত   রিস্তাররত   তেয সিংরিষ্ট  ির্প্লয়ার জেরক রন্জিতভারি যান্ার পর জযন্ কারয জযাগোন্ কররন্ । 

(৩) ভারত সরকাররর  ন্যাশন্াল  কযাররয়ার  সারভিস  প্রকরের  আওতায়  রারযযর জযলা কর্ িরিরন্রয়াগ জকন্দ্র আর্িাসা,  ধলাই 

রিপুরার উরেযারগ, রন্রয়াগকতিা ও কর্ িপ্রােীরের র্রধয সিংরযাগ স্থাপন্ করার লরে িই আরয়াযন্ করা হরে। রন্রয়াগকতিা ও 

কর্ িপ্রােীরের   র্রধয জকউ প্ররতশ্ররত ভঙ্গ কররল জযলা কর্ িরিরন্রয়াগ জকন্দ্র, আর্িাসা, ধলাই  রিপুরা োয়ী োকরি ন্া ।  

Format for Application : 
 1.Name of the applicant, 2. Name of the guardian,3. Address, 4. District,5. Date of Birth, 6. Age as on 

1st December, 2020, 7. Qualification, 8. Applying for the post of, 9. Experience if any, 10. E-mail id, 

11. Contact Number, 12. Alternate contact number, 13. NCS ID,14. Aaadhaar Number 


