
ि य िम -मैि ण नो, 

स हे नम कार. 

         मिहला सवागीण उ कष मडंळ (मासूम) सं थे या वतीने २० ते २३ एि ल, २०१६ दर यान 
‘उपजीिवकेचा ह ’ या िवषयावरील िश ण िशिबर पुणे येथे आयोिजत कर यात आले आह.े उपजीिवके या 
ह ासंदभात य  काम करणा  या सं था-संघटनांमधील कायकत या िश णात सहभागी होऊ शकतात. 

िश णात सहभागी हो यासाठी ८ एि ल, २०१६ पयत अज भ न पाठवायचा आह.े यानंतर िनवड 
के याबाबत संयोजकांकडून कळवले जाईल व िश णातील वेश िनि त होईल. 

सहभाग नी िश णात पणूवेळ हजर राहणे अपेि त आह.े 

िश णात या े ातील अनुभवी त , साधन  हणून मागदशन करतील. िश णासाठी ५०० . 
ित  न दणी शु क आकारले जाणार असून वासखच सहभाग नी वत: करणे अपेि त आह.े 

राहणे, जेवण, िश ण सािह य इ. खच आयोजकांतफ केला जाईल.   

       या िश णात पुढील िवषयांचा समावशे असेल: ह  व उपजीिवकेचा ह  - संक पना आिण शासनाच े
उ रदािय व,  लगभाव आिण पु ष धानता, जात, वग, धम, लगभाव इ. आिण उपजीिवके या ह ापयतची 
पोहोच, रोजगार हमी योजना, रोहयोचे सामािजक अंके ण, ि या आिण उपजीिवकेचा ह , िवकास-िव थापन 
आिण उपजीिवका, आ दवास चा उपजीिवकेचा ह  (वन ह  काय ासिहत), शेती, वयंरोजगार आिण ामीण 
उपजीिवकेचा , जातीय िवषमता आिण उपजीिवकेचा ह , शहरी ग रबांचा उपजीिवकेचा , िवशेष 
गटांचा उपजीिवकेचा ह  (िवकलांग, एचआय ही बािधत, वे या वसाय करणा या ि या, तृतीया लगी इ.) 
इ यादी  

       साधन : डॉ. रमेश अव थी, डॉ. मनीषा गु े, सीमा काकड,े सीमा कुलकण , राजन ीरसागर, राज ू
अडागळे, पौ णमा िचकरमाने, मेधा टगशे, तेज वी सेवेकरी इ यादी (अ ाप काही साधन शी चचा सु  
आह.े)  

  िश णात सहभागी हो यासाठी भ न पाठव याचा अज सोबत जोडला आह.े भरललेा अज इ-मेलने 
masum.puneindia@gmail.com वर पाठवता येईल.  

अिधक मािहतीसाठी: मासूम ०२०-२६९९५६२५ कवा २६९९५६३३ 
ध यवाद,  
िम लद च हाण, सो या रेनी    

िश ण सयंोजक  



मिहला सवागीण उ कष मंडळ (मासूम) 

'उपजीिवकेचा ह ' िश ण  
२०त े२३ एि ल, २०१६  

वेश अज ( िश णाथ ने भ न पाठव यासाठी) 

 

१. िश णाथ चे नाव: 
२. लग( ी/पु ष/तृतीय लगी):  ज मतारीख:  
३. िश ण:  
४. िनवासाचा संपूण प ा: 

 
५. दरू वनी/मोबाईल .:                             इ-मेल:  

 

६. सं थेचे/संघटनचेे नाव:   
 

७. प ा:  
 
 
 

८. दरू वनी/मोबाईल मांक:                                   इ-मेल:  
९. कायक या या कामा या ठकाणाचा प ा:   

 

१०. सं था/संघटना उपजीिवके या/उपजीिवके या ह ा या मु ावर काम करत आह ेकाय? 
 
 
 

११. कती वषापासून व कोण या व पात? 

 
 

१२. िश णाथ  उपजीिवके या/उपजीिवके या ह ा या मु ावर कती वषापासून काम करत आह?े 

 

१३. या मु ावर काम करताना कोणती आ हाने जाणवतात? 
 
 
 



१४. िश णातून कोण या अपे ा आहते? 
 

 
१५. यापूव  या िवषयावरील िश णात सहभागी झाला होता का? अस यास कधी व कती दवस? 

 

 

 

१६. िश णा यावेळी राह याची सोय पािहजे आह ेका? 
 
 

१७. आप या काही िवशेष गरजा आहते का (उदा. िवकलांग वामुळे)? अस यास कोण या? 
 
 

१८. इतर: 
 

 
 
 

दनांक:  िश णाथ ची वा री 
ठकाण: 

 

 


