ज न सं प र्क व वा र्ाां र् न स म न्व य र्
स र्क ग ड चर् रो ली

सर्क, गडचर्रोली
सोसायटी फॉर एज्युर्ेशन, ऍक्शन इन र्म्युननटी िे ल्थ िी एर्
जागनर्र् पार्ळीवर नावाजलेली स्वयंसेवी संस्था गडचर्रोली

व्जल््यार् ग्रामीण भागार्ील जनर्ेर्े व आहदवासींर्े जीवनमान
आणण आरोग्य सुधारण्यासाठी १९८५ पासून र्ाम र्रर् आिे .
र्ाम र्रर् आिे . सर्कर्े र्ाम प्रामुख्याने १३४ गावांमध्ये

पसरलेले आिे . आरोग्याच्या अडर्णी समजून घेणे, त्यार्ी उत्तरे
शोधणे आणण संशोधन र्रणे अशा पद्धर्ीने र्ाम र्ालर्े. सर्क
ने र्ेलेले संशोधन संपूणक दे शार् आणण जगार् अनेर् हठर्ाणी

वापरले जार्े. सर्कच्या माध्यमार्ून व्जल्िाभरार् व्यसनमुक्र्ी र्े

मुख्य र्ामे:
•

बार्म्या, लेख ललहिणे आणण वार्ाकपत्ांर्डे पाठवणे.

•

पत्र्ार पररषदांर्े ननयोजन र्रणे.

•

सर्क र्े वक्र्व्य प्रसाररर् र्रणे

•

सर्कच्या र्ामार्े फोटो, व्व्िडीओ जमा र्रणे आणण त्यार्ा वापर
र्रणे.

र्ाम सद्
ु धा मोठ्या प्रमाणावर र्ेले जार्े.

र्ामार्े स्वरूप:
जनसंपर्क आणण वार्ाांर्न समन्वयर्ार्े मख्
ु य र्ाम सर्क च्या

•

र्यार र्रणे
•

समन्वय साधने, सर्कच्या र्ामासंबंचधर् बार्म्या र्प्रंट लमडडया,

इलेक्रोननर् लमडडया व सोशल लमडडया मध्ये सर्कर्ी माहिर्ी
प्रसाररर् र्रणे.

र्ामार्े वार्ाांर्न र्रण्यार्े असेल. या वार्ाांर्नार्े ननयोजन व
अंमलबजावणी र्रावी लागेल. र्वर्वध वत्त
ृ पत्ांच्या प्रनर्ननधींशी

सर्क च्या र्ामार्े वार्षकर् अिवाल, त्ैमालसर् वार्ाकपत् व ब्रॉशर

•

शोधग्राम मधील सामाव्जर् आयुष्यार् सिभाग नोंदवणे.

इलेक्रोननर् लमडडया आणण सोशल लमडडया वर प्रर्ालशर्
र्रणे.

भाषा: मराठी

व

इंग्रजी

भाषा

उत्तम

वार्र्ा व ललहिर्ा येणे आवश्यर्.

शैक्षणणर् पात्र्ा:
भाषा र्वषयार् पदवी व

पत्र्ाररर्ेर्ील

व्यावसानयर् पदवी
र्ामार्ी जागा: गडचर्रोली पासून 17
कर्लोमीटर
शोधग्राम
Shodhgram

दरू
मध्ये

शोधग्राम
इर्र

र्ुटुंबीयांसोबर् रािर्ार्

100

पररसरार्.
र्ायकर्र्े

संपर्क
सर्क
शोधग्राम, सर्क िॉव्स्पटल,
पोस्ट: र्ार्गाव, र्ा. धानोरा
व्जल्िा: गडचर्रोली 442 606
+(91) 90 21 591 326

अजक पढ
ु ील ईमेल वर पाठवावेर्
hr@searchforhealth.ngo

आवश्यर् र्ौशल्ये:
वेबसाईट

•

अनर्शय उत्तम आणण र्ांगल्या दजाकर्े ललखाण.

http://searchforhealth.ngo

•

संवेदनशील र्ॅम्पैन िार्ाळण्यार्ा अनुभव.

•

डॉर्ुमें टेशन िार्ाळण्यार्ा अनुभव आणण क्षमर्ा.

•

स्वर्:च्या र्ल्पना स्पष्टपणे ललणखर् स्वरुपार् मांडर्ा येण्यार्ी र्ला. बार्मी,
अिवाल ललहिण्यार्ी क्षमर्ा.

•

संगणर्ार्े ज्ञान: Excel, Word, Power-Point.

इर्र मित्वाच्या बाबी:
•

स्वर्: िून सुरवार् र्रण्यार्ी सवय आणण र्ाम र्रण्यार्ी आवड

•

स्वर्ंत्पणे कर्ं वा र्मीर् र्मी मागकदशकनार् र्ाम र्रण्यार्ी सवय.

•

वेगवेगळ्या पाश्वभूमीच्या लोर्ांसोबर् र्ाम र्रण्यार्ी आवड.

Benefit package:
•

पगार: मालसर् वेर्न व भत्तयांसि रु. ४०,०००

•

इर्र फायदे : मोफर् रािण्यार्ी व्यवस्था

