काभाचे लणणन: प्रादे शळक कामणक्रभ वल्रागाय, भाव प्रकल्ऩ (अंतगणत NHMM)
याष्ट्रीम आयोग्म अशबमान, भशायाष्ट्र 3 ऩदे
स्नेशा वलऴमी:
स्नेशा शी एक धभणशनयऩेष वफगय नपा वंघटना भसफ
ं ईत कामणयत आशे . स्नेशा ळशयातीर भहशराच्मा आयोग्म वलऴमी
काभ कयण्मात वलश्वाव ठे लते. स्नेशा भसख्मत्ले 4 वालणजशनक आयोग्म बागात रष केंहदत कयते, भातृ आषण
नलजात आयोग्म, फार आयोग्म ल ऩोऴण आशाय, रैंशगक आषण प्रजोत्ऩादन आयोग्म, षिमा आषण भसरे हशं वाचाय
प्रशतफंध. आभचे २ भसख्म दृविकोण ऩसढीर प्रभाणे आशे त; ळशयी आयोग्म दजाण वसधायन्मावाठी आभच ऩहशर ऩाऊर शे
अवणाय आशे की, आयोग्म वसवलधा दे णाये आषण वसवलधा घेणाये मांलय रष केंहित कयणाय आशोत. आम्शी भहशरा
वषभ शोण्मावाठी वभसदाम ऩातऱीलय काभ कयतो तवेच झोऩडऩट्टीतीर वाभसदाशमक फदर आषण त्मांचे शक्क
मालय रष दे तो .ळशयी आयोग्म खाते ल आयोग्म केंि मांच्मा फयोफय वशमोग करुनं ळशयी आयोग्म वसधयन्मावाठी
प्रमत्नळीर आशोत.
प्रकल्ऩ :
आभची एक भसख्म वंस्था म्शणून नेभनसक झारी आशे आषण

आम्शी याष्ट्रीम आयोग्म अशबमान , भशायाष्ट्र (

NHMM) याष्ट्रीम आयोग्म अशबमान, भशायाष्ट्र वोफत बागीदायी भध्मे भशायाष्ट्रातीर 95 ळशयी वलबागांभध्मे जसन 30,
2017 ऩावसन भहशरा आयोग्म वशभती (भाव) फनलण्मावाठी भशायाष्ट्रात काभ कयणाय आशे . ज्मात 10000 भहशरा
आयोग्म वशभशत शनभाणण शोणाय आशे प्रकल्ऩाचा दृविकोण अवा आशे की, वभसदामत वसधारयत आयोग्म प्रणारी
शनभाणण कयने आषण वभसद्याशतर हशतकारयना घेउन आळांना वळक्त फनवलणे आषण मा वशबशगदायी च्मा काभातून
भहशरा आयोग्म वशभशत च मळस्ली भॉडर फनवलणे.
प्रोपाइर
आभच्मा वोफत शभऱू न काभ कयण्मावाठी आषण कामणक्रभ अंभरफजालणी व्मलस्थावऩत कयण्मावाठी 16 प्रादे शळक
कामणक्रभ वल्रागाय मांनी ऩूणण लेऱ काभ कयण्मावाठी आम्शी वलचाय कयीत आशे त. खारीर जफाफदायी वभावलिीत
आशे:
1) भाव शनशभणती वाठी नागयी स्थाशनक स्लयाज्म वंस्थांच्मा वोफत जोडू न काभ कयणे, त्माच्मा लाटऩ वलबागात
अवणाये बागीदारयची बूशभका शनबालतीर अवे एनजीओ / CBO ओऱखणे आषण त्मांच्मा वशमोग
शभऱलन्मावाठी

अजण कयण्माकयीता त्मांना प्रलृत्त कयणे

2) नागयी स्थाशनक स्लयाज्म वंस्थांच्मा च्मा लाटऩ वलबागात नेभणूक कयण्मात आरेल्मा एनजीओं ची शनलड
झाल्मा नंतय तीन ऩषभध्मे झारेरा कयायालय स्लमंवेली वंस्था / CBOs मांचे MOU शस्ताषय झाल्माची
खात्री कयणे.

3) प्रशळषणाच हडजाइन तमाय कयण्मावाठी मोगदान दे णे, वलण स्तयालय प्रशळषण घेणे, तवेच ULBs च्मा षेत्रातीर
स्लमंवेली वंस्थां हकलां CBO तपे नेभणूक झारेरे षेत्र कभणचायी आषण प्रशळषक मांच्मा प्रशळषणा भध्मे
वशबागी शोणे
4) प्रशळषकांच्मा प्रशळषणा भध्मे वशबागी शोणे,

आळा,स्लमंवेली वंस्था आषण षेत्र कभणचायी मांचे प्रशळषण घेणे

तवेच आलश्मकते नसवाय रयफ्रेळय प्रशळषण घेणे
5) ULBs , NHMM , एकाषत्भक फार वलकाव मोजना(आमवीडीएव), आळा , स्लमंवेली वंस्था /CBOs, ह्ांवोफत
प्रबालीऩणे वभन्लम कयणे ल त्मांना वलबागून हदरेल्मा बागात स्थाशनक बागधायक फयोफय प्रकल्ऩाभतीर वलण
कामणक्रभ ऩसये कयणे/याफवलणे.
6) एभ.आम.एव. हडझाइन फनवलण्मात मोगदान दे णे; प्रकल्ऩा भधीर वलण प्रकायच्मा इं टयलेंळन काभाच शनयीषण
भूल्मभाऩन कयण्मात मोगदान दे णे
7) दस्तऐलजीकयणाच्मा प्रहक्रमे भध्मे मोगदान दे णे
8) जेव्शा आलश्मक अवेर तेव्शा लाटऩ कयण्मात आरेल्मा वलण बागातीर गसणलत्ताऩूणण भाहशती भाशवक, शतभाशी,
वशाभाशी आषण लावऴणक अशलार स्लरूऩात वादय कयणे
9)

लस्ती ऩातऱीलय भाशवक अशबप्राम फैठकी भद्ये वशबाग घेणे,जय प्रकल्ऩाची आलश्मकते नसवाय शतभाशी आढाला
घेणे आषण प्रगती अशबप्राम दे ण्मावाठी प्रकल्ऩ फैठका बयलने ( कव्शये ज आषण दजाण)

10) वंस्थात्भक ऩरयणाभ वाध्म कयण्मावाठी प्रकल्ऩाभध्मे शनमसक्त केरेरे कोणतेशी इतय काभ ऩूणण कयणे
शी 16 ऩदे वंऩण
ू ण भशायाष्ट्रात स्लतंत्रऩणे षस्थत केरे जातीर, मा शनमसक्त ऩदांनी प्रकल्ऩ वभन्लमकारा यीऩोटण
कयामचा आशे , भशायाि बय वलतरयत केरेल्मा वलण ळशयी वलबागात प्रलाव कयनणे तवेच शतच्मा/त्माच्मा वलण टीभ
वदस्म, वशबागी आषण हशतधायकांळी प्रत्मेक हदलळी वंऩकण वाधणे आलश्मक आशे .
अनसबल आषण मोग्मता
1. ळैषषणक

ऩात्रता:

भास्टय

ऩदली/ऩदव्मसत्तय

ऩदवलका

(वाभाषजक

कामण/वभान)

उभेदलायाचा

ळशयी

झोऩडऩट्टीवभसदामा वोफतच्मा काभाचा हकभान 2-5 लऴे 'अनसबल आलश्मक.
2. भौषखक आषण शरषखत स्लरूऩात इं षग्रळ हशं दी ल भयाठी बाऴेलय प्रबसत्ल अवणायमारा प्राधान्म
बसशभकेची दषता
1. प्रबाली नेतत्ृ ल, प्रबालळारी वंलाद आषण ऩयस्ऩय कौळल्म
2. वलण स्तयांलयीर वभसदाम काभगाय, वयकायी अशधकायी आषण स्लमंवेली वंस्था कभणचायीना शाताऱन्माची षभता
अवणे
3. भध्मस्थी प्रहक्रमा आमोजनावाठी आयाखडा कयणे शनमोजन कयणे आषण प्रहक्रमा दस्तऐलज आषण अशलार
फनवलणे
4. लेगलेगऱे कामण कयण्माची षभता अवणे,लेऱेच्मा भमाणदेत वंवाधनाची जभला जभाल कयने

5. लेगलेगल्मा हशतधायकांळी टीभलकणय म्शणून काभ कयने, स्ऩि अऩेषा अवणे ,प्रगतीचा ऩाठऩसयाला आषण भाहशती
वंप्रेऴण मालय बय अवणे
6. प्रकल्ऩाच्मा अथण वंकल्ऩाचे प्रबालीऩणे आकरन करून त्माचे शनमोजन कयणे
लैमवक्तक गसणधभण
1. वभसदामामाची वाभसदाशमक प्रणारी वोफत बागीदायी कयण्मावाठी उत्वाशी अवणे
2. गोिी नावलन्मऩूणत
ण ेने कयण्माचे कौळल्म अवणे आषण वभसदमावत्तर वलवलधतेचे व्मलस्थाऩन कयण्माची षभता
अवणे
3. ऩसढाकाय घेणे ; भजफूत फांशधरकी वाठी , ऩायदळणकता आषण प्रकल्ऩाच्मा उद्दे श्माची जलाफदायीवाठी
4. चचाण/बाष्म कयताना स्लालरंवफऩणे स्ल्ताचे भत भांडनणे आषण त्माभधे वसवग
ं तता आषण वलश्ववनीमता
आणनणे
5. काभ कयताना नीशतभत्ता आषण भूल्मांचे ऩारन कयणे
भानधन:
ऩूलण अनसबल, ळैषषणक ऩात्रता आषण उभेदलायाच्मा बूशभकेरा अनसकसर आधायालय, दयभशा व्मालवाशमक ळसल्क रुऩमे
20,000 ते 24,000 च्मा श्रेणी भध्मे

भानधनाच स्लरूऩ अवेर.

अजण:
भाव कामणक्रभ वभन्लमक ऩदाकयीता तसम्शी तसभचा फामोडे टा 26/12/2016 मा ताखेच्मा अगोदय
mas.hr@snehamumbai.org मा इभेर आम डी लय ऩाठलू ळकता हकलां तसम्शी तसभचा अजण स्नेशाच्मा लेफवाइट
लय अऩरोड करु ळकता
स्नेशा भाव प्रकल्ऩ (एनआयएचएभ अंतगणत) रयक्त ऩदांवाठी उभेदलायी अजण
(कृ ऩमा शा पॉभण बया आषण आऩल्मा फामोडे टाळी वरग्न कया)
क्रभांक

तऩळीर

उभेदलाय प्रशतवाद

1

ऩदावाठीचा अजण

प्रादे शळक कामणक्रभ वल्रागाय

2

प्रादे शळक कामणक्रभ वल्रागाय वाठी अजण
कयालमाचा अवेर तय तसभच्मा शनमसक्ती वाठी
स्नेशाच्मा लेफवाइट लय जाऊन आऩरे लतणभान
याशते हठकाण/हकलां काभावाठीचे आलडते
हठकाण नभूद कयाले

3

तसभचे लतणभान शनलावस्थान आषण जलऱ
अवणायी वाइट्व

4

वंऩण
ू ण नाल

5

लम

6

ळैषषणक ऩात्रता

7

काभाचा अनसबल (लऴाणभध्मे नभूद कयणे)
वभसदाम ऩातऱीलय अवणाया
वालणजाशनक प्रणारी वोफत

8

अऩेषषत हकभान लेतन

9

रलकयात रलकय रुजू शोण्माची तायीख

