 सी.एस.आर. पा भूमी
 सी.एस.आर.- गरज व संधी
 सी.एस.आर.- कायदा
 सी.एस.आर.- पूवतयारी


क प

ताव लेखन



क प सिनयं ण, मू यमापन व
पिरणाम चे मू यमापन

रामभाऊ हाळगी

बोिधनी आयोिजत.....

 सं था-कंपनी - सम वय

* कृती सराव आिण सादरीकरण *

वयंसवे ी सं थ साठी - सी.एस.आर. कायशाळा

शु क भ न थम नावनॲदणी
स ेम नम कार,
रामभाऊ

हाळगी

करणा-या ४० सहभागॴना वेश
बोिधनी ही सामािजक व

वयंसेवी सं थ या दज मक िवकासासाठी

सात याने य शील अशी एक अ ग य सं था आहे.

वयंसवे ी, सामािजक व शै िणक

गे या काही वष त सी.एस.आर. ही क पना उदयास आली. यापारी उ श
े ाने चालवले या
कंप य चे समाजा ित उ रदािय व वाढव यासाठी, य ना समाजा या जडणघडणीत सहभागी
हो यासाठी

सं थ चे पदािधकारी आिण
या िवषयाशीसंबध
ं ीत कायकत

ेिरत कर या या उ श
े ाने शासनाने सी.एस.आर. काय ा या मा यमातून काही

वयंसेवी सं थ या समाज उभारणी या काय ला
सोशल िर पॉि सिबिलटी” या शीषकाखाली

ो साहन व मदत िमळ यासाठी “कॉप रेट

िनधी या उपल धतेची तरतूद केली. परंतु हा

सी.एस.आर. कायदा नेमका काय आहे? या अंतगत िनधी िमळव यासाठी कोणती पूवतयारी
करायची? हा िनधी िमळव यासाठी वयंसवे ी सं थ ना कोणते िनकष आहेत?
कसा िलहायचा?

क प

(शिनवार-रिववार)
३-४ फे ुवारी २०१८

ताव

वयंसेवी सं थ नी कंप य बरोबर कसा सम वय साधायचा? इ यादी बाबत

अनेक सं थ म ये अनिभ ता आहे. हणून रामभाऊ हाळगी

बोिधनी या “सं था ब धणी

सकाळी ९:०० ते सायंकाळी ५:३०

आिण नेतृ व अ ययन क ” तफ “ वयंसवे ी सं थ साठी - सी.एस.आर.” या िवषयावर दोन
िदवस या कायशाळे या दुस-या बॅचचे आयोजन पुणे येथे केले आहे.
कायशाळेम ये त
भोजन समािव

चे मागदशन, लेखन सािह य, आव यक नो स, चहा, याहारी व दुपारचे
आहे. परंतु िनवास यव था समािव

नाही. सोबत जोडलेला नॲदणीअज व

.१८००/-

येकी

(जी.एस.टी.सह)

संपूण शु क रोख व पात भ न आपली नावनॲदणी वरीत करावी. चेक अस यास “रामभाऊ
हाळगी

बोिधनी” या नावाने

ावा. खाली िदले या बॕके या खा याम ये आपण आपले

कायशाळेचे शु क NEFT ारे जमा क

शकता. शु क जमा के यावर वरीत फोन क न

कळवावे.
Account Name: Rambhau Mhalgi Prabodhini
Account No.: 03023011962 , IFSC Code No.: JANA0000003
Bank Name: Janaseva Sahakari Bank. Ltd., Pune
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रामभाऊ हाळगी बोिधनीचे
सं था ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क
६२६, नारायण पेठ लोखंडे तालीम जवळ,
पुणे ४११०३०.
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