माहिती व जनसंपर्क मिासंचालनालयात उमे दवारीची संधी
जनसंवाद क्षेत्रात काम करू आच्छिणाऱ्या युवक-युवतींसाठी टाटा ट्रस्टसछया सहकायाने माहहती व
जनसंपकक महासंचालनालयात अंतवाहसता (आंटनकहिप) ईपक्रमाची संधी ईपलब्ध करून दे ण्यात येत अहे .
यात 18 ईमेदवार 11 महहन्यासाठी मानधन तत्वावर काम करतील.
या
ईमेदवारांची
हनवड
मुलाखत
घेउन
होइल.
आछिु क
ईमेदवार
maharecruitment.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर 20 जुलै, 2019 पयंत ऑनलाइन ऄजक करु
िकतात (ऄजाचे िुल्क लागू, िुल्क फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाइल)
या ईपक्रमात हनवडण्यात अले ल्या ईमेदवारांना प्रती महहना रू 25 हजार (अयकर अहण
ऄंिदायी भहवष्य हनवाह हनधी वजा जाता ऄंदाजे सुमारे 22 हजार रू.) मानधन दे ण्यात येइल. त्याचप्रमाणे
या कायकक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल प्रमाणपत्र दे ण्यात येइल.
या कायकक्रमांतगकत माहहती व जनसंपकक महासंचालनालयामाफकत खलील पदांसाठी ऄजक
मागहवण्यात येत अहे त .
1. संहिता लेखर् :- (एकूण पदे – 9, मराठी) नागपूर, औरं गाबाद, पुणे अहण नाहिक हवभागासाठी
प्रत्येकी 1 पद व मुंबइसाठी 5 पदे (पात्रता-जनसंवादातील पदवी, ऄनुभवास प्राधान्य.)
2. सोशल मीहडयासाठी संहिता लेखर् :- (एकूण पदे -3)(पात्रता- कोणतीही पदवी, सोिल मीहडयािी
संबंहधत लघु ऄभ्यासक्रम केला ऄसल्यास ऄथवा सोिल मीहडया क्षेत्रातील ऄनुभव ऄसल्यास ऄथवा
जनसंवादातील पदवी ऄसले ल्या अहण सोिल मीहडया क्षेत्रात काम करू आच्छिणाऱ्या ईमेदवारास
प्राधान्य.)
3. ग्राहिर् हडझाईनर :- (एकूण पदे - 2)( पात्रता- फाइन / ॲप्लाइड अटक मधील पदहवका/पदवी, कोरल
ड्रॉ, आन हडझाइनमधील ऄनुभवास प्राधान्य.)
4. व्हिहडओ एहडटर :- (एकूण पदे - 2) (पात्रता- 12 वी, च्हहहडओ एहडटटगची पदवी ऄसल्यास प्राधान्य,
FCP, adobe premiere मधील ऄनुभवास प्राधान्य, च्हहहडओ एहडटटगमधील 3 वर्षाचा ऄनुभव
अवश्यक)
5. माहिती तंत्रज्ञान सिायर् :- (एकूण पदे -2) (पात्रता- B.E.(IT/CS), M.Sc. (IT/CS), M. Tech)
ऄनुभवास प्राधान्य.
अजकदाराने पुढील बाबींची पूतकता र्रणे आवश्यर् आिे : ऄजकदाराने अवश्यक पदवी हकमान 50 टक्के गुणांसह ऄथवा बी ग्रेडसह प्राप्त केले ली ऄसावी.
 एमएस ऑहफस तसे च ज्या हवर्षयात काम करण्यासाठी ऄजक केला अहे त्या हवर्षयातील संगणक
प्रणालीची माहहती ऄसणे अवश्यक.
 31 माचक , 2019 रोजी ऄजकदाराचे वय 33 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
 संबंहधत क्षेत्रातील ऄनुभव ऄसणाऱ्या तसेच िासन टकवा िासनािी सं बंहधत प्रकल्प टकवा
योजनेतील ऄनुभव ऄसणाऱ्या ईमेदवारांना प्राधान्य दे ण्यात येइल.
 ईमेदवाराकडे स्वतःचा ऄत्याधुहनक स्वरुपाचा लपॅ टॉप ऄसणे अवश्यक अहे .
 हा कायकक्रम म्हणजे िासकीय सेवा नसेल. त्यामुळे िासकीय कमकचाऱ्यांना हमळणारे कोणतेही
लाभ ईमेदवारांना दे ण्यात येणार नाही.

