दारू व तंबाखुमुक्त गडचिरोली चिल्हा ‘मुचिपथ’ अचियान अंतगगत पद िरती
गडचिरोली चिल्हा दारू व तंबाखू मुक्त व्हावा या प्रमूख हेतनू े ‘मुचिपथ’ हे अचियान गडचिरोली चिल्हयात
सिच संस्थेद्वारा सन. २०१६ पासून सुरु आहे. सध्या चस्थतीत चिल्यातील १५०० गावापैकी ६०० गावात
दारूचवक्री बंद असून ११०० गावात सक्रीय गावसघं टना स्थापन के ल्या आहे. पुढील यशाच्या वाटिालीकररता
आगामी तीन वर्ाचसाठी तालुका संघटक, उपसंघटक व प्रेरक चह पदे, ररक्त असलेल्या पदानुसार िरायिे आहेत.
गडचिरोली चिल्हयातील सवच १२ तालुक्यात चवचवध शासकीय चविाग, चशक्षण संस्था, गाव पातळीवरील
संघटना पदाचधकारी व स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहकायाचने हे काम सुरु आहे. याच्या अंमलबिावणीसाठी पणू च
वेळ कायचकते नेमलेले आहेत. चिल्हयाच्या १५०० गावात काम सुरु आहे. िारत देशामधे अशा पध्दतीने
होणारे हे पचहले अचियान असून चनचिति सपं ूणच देशासाठी पथदशी ठरणारे आहे.
संपर्ागर्ररता पत्ता –
‘ मचु िपथ’
आरमोरी रोड, पाण्याच्या टाकी समोर, मु.पो.ता.चि. गडचिरोली,४४२६०५
मो.न. ०७१३२-२३२७२०
• सध्या एर्ूण ररि पदे –
1) सामाचिर् र्ायगर्ताग :- तालुका सघं टक – २ पदे , तालक
ु ा उपसंघटक – ४ पदे, तालुका प्रेरक – ८ पदे
2) र्म्युचनर्े शन असोचसएट (कंटेंट डेव्हलपमेंट):- पाटच टाईम – पद -१
• चतन्ही पदार्ररता र्ामािे स्वरूप – गडचिरोली चिल्हयात चदलेल्या तालुक्याच्या चठकाणी राहून
तालक्ु यातील सवच गावामं धे दारू व तबं ाखू चनयञ
ं णा कररता, चवचवध शासकीय अचधकारी, गाव समदु ाय,
शहरी समुदाय इत्यादींसोबत व्यापक िनिागृती, संघटन, सचमत्या स्थापन करणे, प्रचशक्षण करणे, सिा घेणे,
कायदयािी अंमलबिावणी करवनू घेण,े व्यसनमक्ु ती कायचक्रमािे चनयोिन व आयोिन, अहवाल चलहणे इ.
कामे करणे.
•
पद 1 – तालुर्ा सघं टर् पदा र्ररता पाञता चनर्ष
अचनवायग (Essential qualification)
• चशक्षण – उमेदवार हा मान्यताप्राप्त चवद्यापीठातून पदव्युत्तर चशक्षण उत्तीणच झालेला - MSW/MAPsychology/MA in Social work/MPH/MA-Sociology/ Post Graduation Diploma in
Rural Development/MA- Political science/MBA असावा.
• िाषा – मराठी चलचहता, वािता व बोलता यावी व इग्रं िी िार्ा चलहता व वािता यावी. (मराठी सह तेलग,ू
बंगाली, गोंडी िार्ा येत असल्यास उत्तम)
• वयोमयागदा – २५ ते ४० वर्े.

• अनुिव–
- ग्रामीण चवकास, सामाचिक संघटन, सामाचिक चशक्षण आचण सामाचिक प्रशासन, प्रचशक्षण अशा कामािं ा
तसेि गट नेतत्ृ व, कायचक्रम व्यवस्थापन यािा स्वयसं वे ी सस्ं थेतील चकंवा शासकीय, चनमशासकीय कामािा
चकमान 3 वर्ाचिा अनिु व असावा चर्ंवा फ्रेशर पण आवश्यक कौशल्यप्राप्त उमेदवार असावा.
- स्वतः दारू व तंबाखू वापरणारा नसावा.
- तालुकािर चिरून काम करण्यािी तयारी असावी.
- अपयशाने हताश न होणारा, संवेदनशील, उत्साह व उिेने काम करणारा असावा.
- दारू तबं ाखमू क्ु ती कररता काम करण्यािी तळमळ, आस्था व प्रसगं ी चवरोध सहन करण्यािी तयारी असलेला
व चनिचय वृत्तीिा असावा, भ्रष्ट नसावा.
• वाहन परवाना
दिु ाकी वाहन िालचवता येणे व वाहन िालचवण्यािा परवाना असावा.
• अचियाना अंतगचत चतन वर्े पूणच वेळ काम करावे लागेल.
इष्ट (Desirable qualification) पाञता
• चलंग – पुरूर् चकंवा स्ञी
• गण
ु वैचशष्टये
- उमेदवाराकडे उत्तम संवाद कौशल्य, सघं टन बांधणी व व्यवस्थापन, गाणे म्हणणे, वाद्य वािचवणे,
चकतचन करणे यापैकी एक चकंवा अनेक कौशल्य असल्यास प्राधान्य चदल्या िाईल.
- समस्या सोडचवण्यािे कौशल्य व वृत्ती असावी.
• सगं णर् ज्ञान – MSCIT उत्तीणच चकंवा EXCEL, POWERPOINT, MICROSOFT WORD
इत्यादीिे ज्ञान असून ते वापरता यावे.
• वेतन व सुचवधा – दरमहा मानधन रू.१८०००-२२०००/- + पीएि, िोन ित्ता, घरिाडे ित्ता तसेि
कामाच्या सुचवधेकररता तालुका पातळीवर कायाचलय, दिु ाकी वाहन, लॅपटॉप, एल.सी.डी प्रोिक्टर, कॅ मेरा
इत्यादी असेल.
पद 2 - तालुर्ा उपसंघटर् पदा र्ररता पाञता चनर्ष
अचनवायग (Essential qualification)
• चशक्षण – उमेदवार हा मान्यताप्राप्त चवद्याचपठातून पदव्युत्तर/पदवी चशक्षण उत्तीणच झालेला चकमान –
MSW/BSW/BA-SOCIAL SCIENCES/BE/BPEd असावा.
• िाषा – मराठी चलचहता, वािता व बोलता यावी व इग्रं िी िार्ा चलहता व वािता यावी. (मराठी सह तेलग,ू
बंगाली, गोंडी िार्ा येत असल्यास उत्तम)
• वयोमयागदा – २५ ते ४० वर्े.

• अनुिव
- ग्रामीण चवकास, सामाचिक संघटन, सामाचिक चशक्षण आचण सामाचिक प्रशासन, प्रचशक्षण, कायचक्रम
व्यवस्थापन इत्यादी कामािा स्वयसं ेवी सस्ं थेतील चकंवा शासकीय, चनमशासकीय कामािा चकमान 2 वर्ाचिा
अनुिव असावा. चर्ंवा फ्रेशर पण आवश्यक कौशल्यप्राप्त उमेदवार असावा.
- स्वतः दारू व तंबाखू वापरणारा नसावा.
- तालुकािर चिरून काम करण्यािी तयारी,
• वाहन परवाना
- दिु ाकी वाहन िालचवता येणे व वाहन िालचवण्यािा परवाना असणे अचनवायच.
• अचियानाअंतगचत चतन वर्े पूणच वेळ काम करावे लागेल.
इष्ट (Desirable qualification) पाञता
• चलगं – परू
ु र् चकंवा स्ञी
• गुण वैचशष्टये –
- उमेदवाराकडे उत्तम संवाद कौशल्य, गट नेतत्ृ व, सघं टन बांधणी व व्यवस्थापन, गाणे म्हणणे, वाद्य वािचवणे,
चकतचन करणे यापैकी एक चकंवा अनेक कौशल्य असल्यास प्राधान्य चदल्या िाईल.
- दारू तबं ाखमू क्ु ती कररता काम करण्यािी तळमळ, आस्था व प्रसगं ी चवरोध सहन करण्यािी तयारी
असलेला व चनिचय वृत्तीिा असावा व भ्रष्ट नसावा.
- अपयशाने हताश न होणारा, संवेदनशील, उत्साह व उिेने काम करणारा असावा.
- समस्या सोडचवण्यािे कौशल्य व वृत्ती असावी.
• सगं णर् ज्ञान – MSCIT उचत्तणच चकंवा EXCEL, POWERPOINT, MICROSOFT WORD
इत्यादीिे ज्ञान असून ते वापरता यावे.
• रचहवासी – उमेदवार हा चवदिाचतील रचहवासी असावा.
• वेतन व सचु वधा – दरमहा मानधन रू. १५-१७०००/-+ पीएि, िोन ित्ता, घरिाडे ित्ता तसेि कामाच्या
सुचवधेकररता तालुका पातळीवर कायाचलय, दिु ाकी वाहन, लॅपटॉप, एल.सी.डी प्रोिक्टर, कॅ मेरा इत्यादी
असेल.
पद 3 - तालुर्ा प्रेरर् पदा र्ररता पाञता चनर्ष
अचनवायग (Essential qualification)
• रचहवासी – उमेदवार तालुक्याच्या चठकाणी चनवासी राहण्यास तयार असावा.
• चलंग – पुरूर् / स्त्री
• चशक्षण – उमेदवार हा चकमान पदवीधर असावा.
• िाषा – मराठी िार्ा चलचहता बोलता व वािता यावी. (मराठी सह तेलग,ू बगं ाली, गोंडी िार्ा येत
असल्यास उत्तम)
• वयोमयागदा – २२ ते ५० वर्े.

• अनुिव –
- स्थाचनक पातळीवर संघटन, गाव चवकास, नेतत्ृ व, बैठकांमधे सहिाग, इ. सामाचिक कामािा चकमान १/२
वर्ाचिा अनिु व असावा. चर्ंवा फ्रेशर पण आवश्यक कौशल्यप्राप्त उमेदवार असावा.
- स्वतः दारू व तंबाखू वापरणारा नसावा.
- तालूकािर चिरून काम करण्यािी तयारी असावी.
• वाहन परवाना
- दिु ाकी वाहन िालचवता येणे व वाहन िालचवण्यािा परवाना असणे अचनवायच.
• अचियाना अंतगचत चतन वर्े पूणच वेळ काम करावे लागेल.
इष्ट (Desirable qualification) पाञता
• गुण वैचशष्टये
- उमेदवाराकडे उत्तम सवं ाद कौशल्य, सघं टन, गाणे म्हणणे, वाद्य वािचवणे, यापैकी एक चकंवा अनेक कौशल्य
असल्यास प्राधान्य चदल्या िाईल.
- दारू तंबाखूमुक्ती कररता काम करण्यािी तळमळ, आस्था व प्रसगं ी चवरोध सहन करण्यािी तयारी असलेला
व चनिचय वृत्तीिा असावा व भ्रष्ट नसावा.
- समस्या सोडचवण्यािे कौशल्य व वृत्ती असावी.
- अपयशाने हताश न होणारा, संवेदनचशल, उत्साह व उिेने काम करणारा असावा.
- मराठीसह गोंडी व तेलगू िार्ा बोलता येण्यास प्राधान्य.
• वेतन व सुचवधा – दरमहा मानधन रू. १०-१३०००/-+ पीएि, िोन ित्ता, घरिाडे ित्ता तसेि कामाच्या
सुचवधेकररता तालुका पातळीवर कायाचलय, दिु ाकी वाहन, इत्यादी असेल.
• र्म्युचनर्े शन असोचसएट (र्ंटेंट डेव्हलपमेंट):- पाटग टाईम – पद -१
पात्रता :- मास कम्युचनके शन/चडप्लोमा चडग्री / पत्रकाररता
अनुिव :- सोशल चमचडया & आय इ सी, बी.सी.सी. कंटेंट डेव्हलपमेंट तसेि चडझायचनगं , चव्हडीओ
शटु ींग, एचडचटंग, & सोशल चमचडया कंटेंट इत्यादी.
• अिग र्सा र्रावा :- सदर पदाकररता अिच करण्यासाठी त्या पदासाठी आवश्यक असलेली माचहती नीट
वािावी. सबं चधत पदाच्या चनकर्ािी पूततच ा तुमच्याद्वारे पूणच होत असल्यासि अिच करावा. अिच करतांना
प्रथम उमेदवारािा अिग ह्या फॉमगिी चप्रटं घेऊन त्या िॉमच मध्ये आवश्यक सवच सत्य माचहती िरावी. हा
िरलेला अिच स्कॅ न करून+ सचवस्तर Bio-data िोडावा, सोबत आवश्यक सवच शैचक्षचणक, अनिु व
प्रमाणपत्र तसेि आधारकाडच, वाहन परवाना इत्यादी िोडलेले असावे. हे सवच या email :apply4muktipath@gmail.com वर पाठवावे. (उमेदवार अिच िॉमच सवाचत शेवटी सलग्न आहे.)
• टीप :- कम्यचु नके शन असोचसएट पदाकररता िक्त Bio-data + अनिु व असल्यास प्रमाणपत्र पाठवा.

