
                              

आतंररा��ीय म�कामगार सहा� ट�� (ICSF) 

रा��ीय कायर्शाळा : 

लघु-म�ोद्योग मागर्दशर्क त�े व म�ोद्योगातील मिहलांक�रता �ासपीठ  

आशा �नवास, तामीळनाडू, भारत  

८ ते १० ए�प्रल, २०२२  

कायर्क्रम आराखडा 

शुक्रवार, ८ ए�प्रल, २०२२ : �दवस १  

(प्रादे�शक देवाणघेवाण ) 

९:३० -१०.००  नावनोदंणी  

१०:०० – ११:१५  उद्घाटन समारंभ  

�ागत: मानस रोशन  

अ���ान: �ी. �ववकेानंदन, �व��, ICSF ट�� 

कायर्शाळे�वषयी – न�लनी नायक (१० �म�नटे)  

सहभागी व �ा�ंा सं�ा/संघटनांची ओळख (१५ �म�नटे) 

२०२०-२२ या काळातील एक सकारा�क अनभुव व एक आ�ान कथन करणे   

(प्र�ेक� ७ �म�नटे) 

गोवा, केरळ, महारा��, तामीळनाडू, प��म बंगाल  

 

११:१५ – ११ :३०  

 

�वश्रांती – चहा/कॉफ�  

११.३० – १३:००  

 

 

सत्र १: मासे गोळा करणाऱ्या/माशांवर प्रिक्रया करणाऱ्या/वेचणाऱ्या मिहला व 

�ां�ा उपजी�वकेचे प्र� या�वषयी देवाणघेवाण  

प्र�ेक गटातील एका सहभागीची थोड�ात मांडणी (प्र�ेक� १५ �म�नटे) 

अ���ान– न�लनी नायक, �व��, ICSF ट��  

सादरीकरण: 

- पालघर, महारा�� येथील कवची जलचर गोला करणाऱ्या मिहला  

- मंुबई, महारा�� यथेील सुक� मासळ� प्रिक्रया करणाऱ्या मिहला  



- तामीळनाडू यथेील समुद्री शेवाळ गोळा करणाऱ्या मिहला  

- संुदरबन, प��म बंगाल येथील टायगर �वडोज (वाघांमुळे �वधवा 

झाल�ेा मिहला)  

चचार्  

१३:००  –  १४:००  भोजन  

१४:०० – १५:३०  

 

सत्र एक (पुढे चालू): मिहला म�कामगारांची आपापसात देवाणघेवाण  

अ� व उपजी�वके�ा सुर�ेतील लघु व पारंप�रक म�ोद्योगां�ा योगदाना �वषयी 

चचार्; पारंप�रक उपजी�वका व �ान यानंा जाणवणारे प्र�; मिहलांचा िकनारी 

संसाधनांवरील  ह�  

(सम�यक: न�लनी नायक व �ी. �ववेकानंदन, �व��, ICSF ट��) 

१५:३० – १६:००  �वश्रांती  

१६:००- १७:००  सत्र २: जैव�व�वधता, पयार्वरण बदल व शा�त म�ोद्योग  

 

सादरीकरण: म� कामगाराचंे जीवन व उपजी�वका यांची रा��ीय व आंतररा��ीय 

पयार्वरण प्रिक्रयाशंी सांगड : मानस रोशन व �नवेिदता श्रीधर, ICSF ट�� (३० 

�म�नटाचंे सादरीकरण)  

 

प्र�ो�रे  

श�नवार, ९ ए�प्रल, २०२२: �दवस २0

1 

(एसएसएफ मागर्दशर्क त�े व भारतातील म�ोद्योगांमधील मिहलांची प�र��ती) 

०९:३० – १०:३०  

 

 

 

िदवस १ चा आढावा  

 

ICSF �ा सादरीकरणावर आधा�रत गटचचार् १ : 

नैस�गक आप�ी, प्रदूषण, पयार्वरण बदलाचं े प�रणाम व सामा�यक िकनारी 

जागांची हानी यास म�समुदायांची प्रवणता व �ावरील उपाययोजना   

१०:३० – ११:३०  �वश्रांती  

११:३० – १३:००   सत्र ३: मिहलांचा रोजगार, कामाची प�र��ती व सामा�जक सुर�ा  

 

 
1 ४ राज्यातील मासे गोळा करणार्या म�हलांची चेन्नईच्या �कनारपट्ट�ला भेट  



सादरीकरण: म�ोद्योगांच ेअंदाजपत्रक व तामीळनाडूतील  म� समुदायातील 

मिहलाचंी सामा�जक-आ�थक प�र��ती यावर ICSF ने केलला अ�ास: अ�थी 

सेनन, �तंत्र संशोधक (३० �म�नटांच ेसादरीकरण) 

 

सादरीकरण: मिहला म�कामगरांची उपजी�वका सुधार�ाक�रता रा��ीय 

कायर्क्रम व योजना व अंदाजपत्रकातील तरतुदी : पी.एस. अनंथन्, प्रमुख 

वै�ा�नक, ICAR- क� द्रीय म�ोद्योग �श�ण सं�ा (३० �म�नटाचंे सादरीकरण) 

 

प्र�ो�रे 

१३:०० – १४:००  भोजन  

१४:०० – १५:००  सत्र ३: (पुढे चालू): मिहलांचा रोजगार, कामाची प�र��ती व सामा�जक सुर�ा 

 

सादरीकरण: अनौपचा�रक मिहला कामगार व नवीन श्रम संकेत व ILO C190 

व मिहला म�कामगाराचंे कामा�ा िठकाणचे ह� : सो�नया जॉजर्, �चटणीस, 

सेवा-केरळ (३० �म�नटाचंे सादरीकरण)  

आतंररा��ीय द�ावेज व भारतातील रा��ीय तसेच रा�-पातळ�वर धोरणे यांची 

सांगड यावर चचार्  

१५:०० – १५:३०  �वश्रांती  

१५:३० – १७:००  सत्र ४: �नणर्यप्रिक्रयेतील मिहलांचा सहभाग  

 

म�कामगारा�ंा सं�ा/ संघटनांमधील मिहलांच े प्र�त�न�ध� व कायदे व 

धोरणांमधील �ाची ��ता यावर चचार्  

 

(सम�यक: पू�णमा मेहेर, जेसू रे�थनम्, सीता दासन ्व झरना आचायर्) 

र�ववार, १० ए�प्रल, २०२२ : �दवस ३  

(पुढील पावले) 

०९:००-१०:००  गटचचार् २: रा� व रा��ीय पातळ�वरील कृतीक�रता मुदे्द �� करणे  

 

प्र�ेक रा�ाचा एक गट: (नोदंी ठेवणारे व सम�यक कोण असतील ते ठरवण)े  

१०:०० – १०:३०  �वश्रांती  



१०:३०- १२:००  गटचचार् १ व २ यांचे सादरीकरण  

कृती कर�ाच ेमुद्दे,, सं�ा�क बाबी व कायर्शाळे�ा जािहरना�ातील घटकांवर 

चचार् 

कायर्शाळा जाहीरनामा स�मती गिठत करणे  

१२:००-१३:००  जािहरना�ाचा मसुदा ठरवणाऱ्या स�मतीची बैठक  

१३:०० – १४:००  भोजन  

१४:०० – १६:००  सत्र ६: कायर्शाळेचा जाहीरनामा    

 

कायर्शाळे�ा/रा��ीय �ासपीठा�ा जािहरना�ाचा मसुदा सादर करण ेव �ावरील 

चचार्  

१६:०० – १६:१५  आभारप्रदशर्न  

 


