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કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા માટે થનાર અંદાજી ખર્યની વિગત 

ક્રમ વિગત અંદાજી ખર્ય 
1. નોંધણી ફી   

2. પ્રિાસ ખર્ય (માધ્ર્મ જણાિવ ું)  

3. લોજીંગ, બોરડિંગ  

4. ક લ અંદાજી ખર્ય  

5. અન્ર્ સુંસ્થા/ ર્જમાન સુંસ્થા તરફથી આવથિક સહાર્ મળિાની હોર્ તો રકમ  

6. એડિાન્સની જરૂરીઆત (અંદાજી ખર્યના 90 ટકા સ ધી)  

 

ર્ાલ  શૈક્ણણક િર્ય દરમ્ર્ાન અધ્ર્ાપકે ભાગ લીધેલ પરરસુંિાદ/કાર્યશાળા/તાલીમ કાર્યક્રમની મારહતીઃ- 
ક્રમ તારીખ થી તારીખ ક લ રદિસ સેવમનાર તથા આર્ોજક સુંસ્થા 
1.    

2.    

3.    

4.    

અધ્ર્ાપકે વિદેશ પ્રિાસ માટે અરજી કરી હોર્ તો ભતૂકાળમાું વિદ્યાપીઠ/ય જીસીના આવથિક સહર્ોગથી વિદેશ 
કાર્યક્રમમાું ગર્ા હોર્ તો તેની મારહતીઃ- 

ક્રમ તારીખ થી તારીખ સ્થળ/દેશ સેવમનારની વિગત વિદ્યાપીઠ/ય જીસીએ આપેલ રકમ 
તથા ખર્યની ટકાિારી 

1.     

2     

 

 

          

          સેિકની સહી 
 

વિભાગીર્ અધ્ર્ક્ની ભલામણ      ડીન શ્રીની ભલામણ 

       મુંજૂર/ નામુંજૂર 

 

ક લસણર્િની ભલામણ તથા નોંધ      ક લનાર્કશ્રી 
 



સસં્થાગત પ્રિાસ માટેના સામાન્ર્ ધોરણો 
1. રાજ્ર્ કક્ાના કાર્યક્રમમાું જિા માટે વનમુંત્રણ પત્ર સાથે વિભાગીર્ અધ્ર્ક્ અથિા ડીનશ્રીની મુંજૂરી લેિી. 
2. સેિકના સુંસ્થાગત કામને કોઇ મ શ્કેલી ન આિે તે ધ્ર્ાને રાખીને કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિાનો રહશેે. 
3. ક લનાર્કશ્રી/ ક લસણર્િશ્રીએ કોઇ કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા સ ર્વય ું હોર્ તો પણ આ પત્રકમાું સુંમવત 

મેળિિાની રહશે.ે 
4. ગ્રાન્ટની મર્ાયદા હોિાથી કાર્યક્રમમાું ભાગ લેનાર સેિકે ખર્યમાું શક્ય તેટલી કરકસર કરિાની રહશેે. 
5. રાષ્ટ્રીર્ કક્ાના કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા ઇ્છતા અધ્ર્ાપકે તેમના તથા કાર્યક્રમના વિર્ર્ને અન રૂપ પેપર 

તૈર્ાર કરી આર્ોજક સુંસ્થાને મોકલિાન ું રહશેે. આર્ોજક સુંસ્થા પેપર સ્િીકારે પછી, કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા 
માટે વિભાગીર્ અધ્ર્ક્/ ડીનશ્રી મારફતે અરજી કરિાની રહશેે. 

6. રાષ્ટ્રીર્ પરરસુંિાદ/કાર્યશાળા/ તાલીમ કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા માટે અધ્ર્ાપકને છ મરહનામાું એક િાર લાભ 
મળી શકશે. વનર્માન સાર ટીએડીએ ઉપરાુંત રજીસ્રેશન ફી ચ કિી શકાશે. 

7. આંતરરાષ્ટ્રીર્ કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા ઇ્છતા અધ્ર્ાપકે આંતરરાષ્ટ્રીર્ ગ ણિત્તા ધરાિત ું હોર્ તેવ ું પેપર 
તૈર્ાર કરેલ ું હોવ ું જોઇએ અને આર્ોજકોએ તેનો સ્િીકાર કરેલો હોિો જોઇએ. આ ઉપરાુંત કાર્યક્રમની કોઇ 
એક બેઠકમાું  સ્િીકારિામાું આિેલ ું પેપર િાુંર્ી સુંભળાિિાન ું અને /અથિા કોઇ એક બેઠકમાું પ્રમ ખસ્થાન 
લેિાન ું વનમુંત્રણ મળય ું હોર્ તે જરૂરી છે. 

8. આંતરરાષ્ટ્રીર્ કાર્યક્રમમાું વિદેશ જિા માટે અરજી કરિાની વિધી 
(1) અધ્ર્ાપકે કાર્યક્રમમાું જિા માટે 60 રદિસ પહલેા વનર્ત પત્રકમાું અરજી કરિાની રહશેે. 
(2) પરરસુંિાદ/ કાર્યશાળામાું રજૂ કરિાના ત્રણ પેપરની નકલ અરજી સાથે બીડિાની રહશેે. 
(3) અરજી સાથે કાર્યક્રમમાું ભાગ લેિા મળેલા આમુંત્રણપત્રની નકલ, રજૂ કરેલા પેપરના સ્િીકાર અંગેના 

પત્રની નકલ તેમજ આર્ોજકો જે સગિડ આપિાના હોર્ તેની વિગત જણાિિાની રહશે.ે 
9. આંતરરાષ્ટ્રીર્ કાર્યક્રમમાું જિા એક કરતા િધ  અધ્ર્ાપકોની અરજી હશે તો નાણાુંકીર્ સહાર્ માટે નીરે્ની 

બાબતો ધ્ર્ાને લેિાશે 
(1) અધ્ર્ાપક પરરસુંિાદ/ કાર્યશાળામાું મ ખ્ર્ વર્ક્તવર્ આપિાના હોર્. 
(2) અધ્ર્ાપક પરરસુંિાદ / કાર્યશાળામાું પેપર રજૂ કરિાના હોર્. 
(3) અધ્ર્ાપક પરરસુંિાદમાું કોઇ એક સત્રમાું પ્રમ ખસ્થાને ણબરાજિાના હોર્. 
(4) ઇન્ટરનેશલન કોલોબે્રશન એક્ષ્રે્ન્જ પ્રોગ્રામ હઠેળ અધ્ર્ાપકને આમુંત્રણ મળય ું હોર્. 

10. વિદેશ જિા માટે સિેકને નીરે્ની મર્ાયદામાું નાણાુંકીર્ સહાર્ મુંજૂર કરી શકાશે. આ ટકાિારી માટે ય જીસીએ 
મુંજૂર કરેલી સહાર્ને પણ ધ્ર્ાને લેિાશે. 
(1) છ િર્યમાું એક િખત  - ક લ માન્ર્ ખર્યના 100 ટકા સ ધી 
(2) ર્ાર િર્યમાું એક િખત - ક લ માન્ર્ ખર્યના 75 ટકા સ ધી 
(3) ત્રણ િર્યમાું એક િખત - ક લ ખર્યના 50 ટકા સ ધી 

11. પ્રિાસ માટે જેમને વિમાન પ્રિાસની મુંજૂરી આપિામાું આિી હોર્ તે સેિકે એર ઇન્ડીઆ મારફતે પ્રિાસ 
કરિાનો રહશે.ે જે શહરેમાું એર ઇન્ડીઆની ફ્લાઇટ જતી ન હોર્ તિેા સુંજોગોમાું જ્ર્ાું સ ધી એર ઇન્ડીઆની 
ફ્લાઇટ ઉપલબ્ધ હોર્ તર્ાું સ ધી એર ઇન્ડીઆ મારફતે અને બાકીનો પ્રિાસ ખાનગી એરલાઇન્સ મારફતે કરી 
શકાશે. વિમાન પ્રિાસની રટકીટ ખરીદિા એજન્ટની સેિાઓ લેિાની જરૂરીઆત જણાર્ તો સરકાર દ્વારા 
િખતોિખત અવધકૃત કરેલા એજન્ટ મારફતે જ રટકીટ ખરીદી શકાશે. 

12. પ્રિાસમાુંથી પરત આવર્ા પછી સેિકે રદન-10માું તેનો રહસાબ જરૂરી આધાર સાથે રજૂ કરિાનો રહશેે. 
    


