सहकार प्रशिक्षण कार्य क्रम
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधधधनयम 1960 चे कलम 24-क नुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थाना तयांचे
संचालक मंडळ, सभासद तसेच कमवचारी यांचे प्रधिक्षण मान्यताप्राप्त प्रधिक्षण संस्थांकडू न घे णे र् कलम 75(2) (viii)
नुसार अंदाजपत्रक तयार करणे अधनर्ायव आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था धनयम 1961 चे कलम 30-क (8) नुसार
सहकारी संस्थांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, दरर्र्षी प्रधिक्षणासाठी आर्थथक तरतूद करणे र् सदर तरतूद प्रधिक्षण
घे ण्यासाठी खचव करणे अधनर्ायव आहे .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधधधनयम 1960 चे कलम 24-क(1) ला अनुसरून धदनांक 10 सप्टें बर 2014
रोजीच्या सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग धर्भागाकडील अधधसूचनेनस
ु ार यिदा पुणे या संस्थेला राज्यस्तरीय संस्था म्हणून
मान्यता दे ण्यात आली आहे . सहकार आयुक्त र् धनबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पधरपत्रक क्र. प्रिासन/
कलम-24 क-धिक्षण र् प्रधिक्षण/2015/132, धदनांक 15/05/2015 मध्ये प्रधिक्षण संबंधधत उपरोक्त उल्लेधखत बाबी
स्पष्ट्ट केलेल्या आहे त.
या पार्शर्वभम
ू ीर्र सहकार प्रधिक्षण र् संिोधन केंद्र, यिदा पुणे कडू न खालील स (06) प्रधिक्षण कायवक्रम
पुढील कालार्धीत आयोधजत करण्यात येत आहे त-

अ.क्र.

प्रशिक्षण कार्य क्रमाचे शिर्यक

प्रशिक्षण कार्य क्रमाांचे कालावधी
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Email- ctr@yashada.org

(प्रधिक्षण कायवक्रमांच्या कालार्धीत फेरबदल करण्याचा अधधकार व्यर्स्थापनाला राहील)
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संपकासाठी पत्ता - संचालक ,
सहकार प्रधिक्षण र् संिोधन केंद्र, राजभर्न आर्ार, बाणेर रोड, यिदा पुणे-411007.
दूरध्र्नी क्र. 020-25608139, 020-25608224, भ्रमणध्र्नी क्र. 9762035490.
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सहकार प्रशिक्षण कार्य क्रम

सन 2018-19 मधील प्रशिक्षण दरपत्रक
सन 2018-19 या कालार्धीमध्ये यिदामधील र् बधह:स्थ अिा धनर्ासी र् अधनर्ासी स्र्रूपाच्या
सहकारी संस्थांद्वारा पुरस्कृ त प्रधिक्षण कायवक्रमांसाठी उपस्स्थत राहणा-या प्रधिक्षणाथीकधरता प्रधिक्षण िुल्क
सर्लत योजना खालील प्रमाणे राहील.
अ.
क्र.
1

यिदामध्ये एका धनर्ासी प्रधिक्षण कायवक्रमास उपस्स्थत राहणा-या
एका सहकारी संस्थेच्या एक ककर्ा दोन प्रधिक्षणाथीसाठी
(प्रधत प्रधिक्षणाथी प्रधतधदन)
यिदामध्ये एका धनर्ासी प्रधिक्षण कायवक्रमास उपस्स्थत राहणा-या
एका सहकारी संस्थेच्या तीन ककर्ा तीन पेक्षा जास्त प्रधिक्षणाथीसाठी
(प्रधत प्रधिक्षणाथी प्रधतधदन)

प्रशतशदन प्रशत प्रशिक्षणाथी
िुल्क (रुपर्े )
मूळ िुल्क1600/+ जीसटी @18.00% 288/एकूण िुल्क
1888/मूळ िुल्क1500/+ जीसटी @18.00% 270/एकूण िुल्क
1770/-

3

यिदामध्ये एका अधनर्ासी प्रधिक्षण कायवक्रमास उपस्स्थत राहणा-या
सहकारी संस्थांच्या प्रधिक्षणाथीसाठी- फक्त दुपारचे एक जेर्ण र्
दोन चहा समाधर्ष्ट्ट (प्रधत प्रधिक्षणाथी प्रधतधदन)

मूळ िुल्क1000/+ जीसटी @18.00% 180/एकूण िुल्क
1180/-

4

बधह:स्थ धनर्ासी प्रधिक्षण कायवक्रम
(प्रधत प्रधिक्षणाथी प्रधतधदन)

मूळ िुल्क678/+ जीसटी @18.00% 122/एकूण िुल्क
800/-

5

बधह:स्थ अधनर्ासी प्रधिक्षण कायवक्रम
(प्रधत प्रधिक्षणाथी प्रधतधदन)

मूळ िुल्क+ जीसटी @18.00%
एकूण िुल्क

2

प्रशिक्षणाचा तपिील

445/80/525/-

प्रचधलत दराने जीएसटी संबंधधत सहकारी संस्थांना आकारण्यात येईल.
स
RTGS/ NEFT
- IDBI, Rajas Apts., Plot no.13, Abhimanshree Road, Aundh, Pune411007.
A/C No.- 062104000065663
IFSC Code- IBKL0000062
Type of A/C- Saving

