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સેિમનાર (પ રસવંાદ) / અિધવેશન / કાયશાળા / િશ બર / કિવસમેંલન / ગો ઠ  ગેના ં
િનયમો અને શરતો 

ખાસ ન ધ : 
૧.   પિરસવંાદનુ ં આયોજન  કરનાર  સં થાએ  સરકાર ીના  કોિવડ-૧૯ના ં છે લા ં જાહરેનામાનુ ં તેમજ 
  ગાઈડલાઈન અને નીિત-િનયમોનુ ંચુ તપણે પાલન કરવાની જવાબદારી રહશેે અને  િનયમ અનસુાર 
  ૫૦ લોકોની મયાર્દામા ંઆયોજન કરવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવશે.  
૨.   પિરસવંાદનુ ંઆયોજન કરનાર સં થાએ પોતાના િવ તાર/િજ લાના કલેકટર ી અથવા મામલતદાર ી 
  અથવા પોિલસ  અિધકારી ીની  કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન  કરવા  અંગેની  પવૂર્  મજૂંરી  મેળવવાની  રહશેે. 
  તેમજ  તે  મજૂંરીપત્રની  એક  નકલ અકાદમીને  મોકલવાની  રહશેે.  યારબાદ  જ  કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન 
  કરવાનુ ંરહશેે.  
૩.   પિરસવંાદનુ ં   થળે આયોજન  કરવાનુ ં હોય  યા ં કોિવડ-૧૯ના  િનયમ  મજુબ    તે  સં થાએ  હે ડ 
  સેનેટાઈઝરની  યવ થા  કરવાની  રહશેે,  આમિંત્રત  યિક્તઓને  મ   પર  મા ક  પહરેીને  જ  પ્રવેશ 
  આપવાનો રહશેે, તેમજ જ રી સામાિજક અંતર જાળવવાનુ ંરહશેે.     
 
અકાદમીના કાય મ સહાય  ગેની આ સમંિત માટ નીચેના ધારાધોરણો અ સુરવાના રહશે.  
૪.   સેિમનારમા ંરા યકક્ષા, રા ટ્રીયકક્ષા અને આંતરરા ટ્રીય કક્ષાના એમ ત્રણમાથંી કોઈ એક રાખી શકાશે. 
  રા ય  ક ાનો  સેિમનાર  ગજુરાત  રા ય  પરૂતો  સીિમત  રહશેે.  મા ં વક્તાઓ અને  ોતાઓ  રા ય 
  કક્ષાના અને સિેમનારની ભાષાનુ ંમા યમ ગજુરાત રા યમા ંબોલાતી ભાષાઓ રહશેે. (દા.ત. ગજુરાતી, 
  િહ દી, સં કૃત, ઉદૂર્ , િસંધી, ક છી)   
૫.   રા ય  સેિમનાર (પિરસવંાદ) ભારત દેશ પરૂતો સીિમત રહશેે.  મા ંવક્તાઓ અને  ોતાઓ ગજુરાત 
  રા ય ઉપરાતં ભારતના ંઅ ય રા યોના પણ સામેલ કરવાના રહશેે. એમાયં ખાસ તો વક્તાઓ અ ય 
  રા યના હોય તે વધારે ઇ છનીય છે. આવા સેિમનારની ભાષાનુ ંમા યમ પણ   ભાષાની અકાદમી 
  ારા ગ્રા ટ મજૂંર કરવામા ંઆવી હોય તે ભાષા ઉપરાતં  િહ દી, સં કૃત, ઉદૂર્ , િસંધી અને અંગે્રજી રહશેે.    
૬.   તરરા ય  સેિમનાર/વેિબનાર િવ  કક્ષાના રહશેે.  મા ંભારતની સાથે અ ય દેશોના વક્તાઓ અને 
  ોતાઓને સામેલ  કરવાના  રહશેે. આ  સેિમનારની ભાષાનુ ં મા યમ પણ  િહ દી, સં કૃત,  ઉદૂર્ ,  િસંધી, 
  અને અંગે્રજી રહશેે.      
૭.   સેિમનારમા ં યોજવામા ં આવેલ  યા યાનોમા ં તુ-કતા  વ તાઓએ  ભાષાની  ગ રમા  ળવવાની  રહશે. 

  તેમજ રા ય ક રા હતને હાિન ન પહ ચે તે  યાન રાખવા ુ ંરહશે.  

૮.   સેિમનાર (પ રસવંાદ)મા ં ારંભે અકાદમીના અ ય ી અથવા મહામા ી ુ ંઉ ્  બોધન ખાસ રાખવા ુ ંરહશે.   
૯.   સેિમનાર/કાય મના ં િનમં ણકાડ,  બેનર,  સોિવિનયર  વગેરમા ં “ જુરાત  સા હ ય  અકાદમી  અને 
  સં થાના સં ુ ત ઉપ મે”ની પં તનો ઉ લેખ તથા  .ુ સા. અકાદમીનો લોગો  કૂવાનો રહશે. 
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૧૦.   ગજુરાતી  સાિહ ય  અકાદમીની આિથર્ક  સહાયથી  યોજાતા આ  કાયર્ક્રમના ં િનમતં્રણકાડર્  ગજુરાતી 
  ભાષામા ંછાપવાના  રહશેે.  તેમજ સં કૃત,  િહ દી, ઉદૂર્ ,  િસંધી,  ક છી સાિહ ય અકાદમીની આિથર્ક 
  સહાયથી યોજાતા કાયર્ક્રમના િનમતં્રણ કાડર્મા ં  તે ભાષાની સાથે ગજુરાતી ભાષાનો પણ ઉપયોગ 
  કરવાનો રહશેે.  િનમતં્રણ કાડર્ મોબાઈલ  નબંર  '૯૬૨૪૪૧૭૫૪૭' ઉપર વો સઅપ કરી ફાઈનલ 
  કરાવાનુ ંરહશેે.   
૧૧.   સેિમનાર/કાય મના ંિનમં ણકાડમા ંિનમં ક તર ક આપની સં થાના વડાની સાથે અકાદમીના મહામા ુ ં
  નામ અ કૂ લખવા ુ ંરહશે. િનમં ણ કાડ તૈયાર કર  અકાદમીના ઈ-મેઈલ પર મોકલી આપવા ુ ંરહશે.  
૧૨.   સેિમનાર/કાયર્ક્રમ પણૂર્ થયે તેનો  િવગતવાર અહવેાલ તથા વીિડયો  રેકોિડર્ંગ હોય તેની સીડી/પેનડ્રાઈવ 
  સાથે એક અઠવાિડયામા ંતૈયાર કરી અકાદમી ખાતે મોકલી આપવાના રહશેે. 
૧૩.   સેિમનાર/કાયર્ક્રમની પ્રિસિ  અથેર્ જાણ ઓનલાઈન સો યલ મીિડયામા,ં  થાિનક અખબારોમા ંતેમજ િજ લા 
  માિહતી અિધકારી ીને પણ કરવાની રહશેે. 
૧૪.   રિજ ટડર્  સં થાઓને  જ  સેિમનાર/કાયર્ક્રમ  કરવાની  મજૂંરી આપવામા ંઆવશે.  તે  િસવાયની  કોઈ  સં થા 
  દરખા ત કરશે તો તે અંગે અકાદમી િવચારણા કરી મજૂંરી આપશે.  
૧૫.   એક સં થાને એક વષર્મા ંબે જ સેિમનાર/કાયર્ક્રમ યોજવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવશે. તેમ છતા ં િવષય 
  અને વક્તા યોગ્ય લાગશે તો તેમજ અગાઉ કરેલ ખચર્ યોગ્ય જણાશે તો બીજા વધ ુસેિમનાર/કાયર્ક્રમની 
  મજૂંરી આપવાનુ ંઅકાદમી િવચારી શકશે.   
૧૬.   વક્તાઓ િસવાય અ ય પેપર રીિડંગ કરનાર, સેિમનારમા ંભાગ લેનાર કે ઉપિ થત રહનેાર સહભાગીઓને   
  કોઈપણ પ્રકારનો ખચર્ ચકૂવામા ંઆવશે નહીં. સં થા ઇ છે તો પોતાની રીતે પરુ કાર આપી શકે છે. પરંત ુ
  અકાદમી આવા કોઈ ખચર્ મજૂંર કરશે નહીં.   
૧૭.   એક  િદવસીય  એક  સેિમનાર/કાયર્ક્રમમા ં વધમુા ં વધ ુ પાચં  વક્તાઓ  રાખી  શકાશે.  તેમજ એક  વક્તાને 
  ઓછામા ંઓછો ૪૫ િમિનટનો સમય ફાળવવાનો રહશેે.  
૧૮.   સેિમનાર/કાય મ માટ અકાદમી  ારા ખરખર ખચના ૭૫% અથવા  . ૫૦,૦૦૦/- બનેંમાથંી   
  રકમ ઓછ   હશે  તે  રકમ આિથક સહાય  પેટ  કૂવાશ.ે  ઉ ત  િનયમ આ  કાય મ માટ  લા  ુ
  પડશે.   
૧૯.   સેિમનાર(પિરસવંાદ)/કાયર્ક્રમમા ંિનમિંત્રત વક્તાઓ તેમજ તજજ્ઞોને અકાદમીના િનયમાનસુાર મહ મ  . 
  ૨,૦૦૦/- પરુ કાર તરીકે ચકૂવી શકાશે.  . ૨,૦૦૦/-થી વધ ુપરુ કારની રકમ ચકૂવવામા ંઆવશે તો તે 
  કાયર્ક્રમ ખચર્મા ંમજરે આપી શકાશે નહીં.   વધારાનો ખચર્ સં થાએ ભોગવવાનો રહશેે.  
૨૦.   સેિમનાર/કાયર્ક્રમના ખરેખર ખચર્ તથા અ ય ખચર્ના ંતમામ િબલો રજૂ કરવાના ંરહશે.ે િબલોમા ં . ૫૦૦/-

  થી વધ ુરકમની પાછળ - આ કામગીરી/ખચર્  પધાર્ મક-ભાવ મેળવીને કરાવવામા ંઆવી છે. આ પ્રકારનુ ં

  પ્રમાણપત્ર અચકૂ આપવાનુ ંરહશેે.  

 



 

3 
 

 

 

૨૧.   સેિમનાર/કાયર્ક્રમ ખચર્ના ંતમામ અસલ િબલો રજૂ કરવાના રહશેે. તથા તમામ વાઉચર તથા િબલો પર 

  સં થાના વડાના સહી-િસક્કા કરી રજૂ કરવાના ંરહશેે. જો િબલોની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવામા ંઆવે તો તે 

  અંગે ઝેરોક્ષ કેમ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. તેનુ ંપ્રમાણપત્ર અને ઝેરોક્ષની નકલમા ંસં થાના વડાના સહી અને 

  િસક્કા કરવાના રહશે.ે   

૨૨.   ચેક  બનાવવા  માટે  સં થાની  ખાતાની  િવગતો  સાથ ે િબડવાની  રહશેે.  તેમજ  સં થાનુ ં ખાત ુ ં   બે કમા ં
  કાયર્રત હોય તે બે કનો કે સેલેટ ચેક પણ આપવાનો રહશેે.    
૨૩.  કાયર્ક્રમ/સેિમનાર  અંગે  સં થાએ  કરેલા  ખરેખર  ખચર્નો  િહસાબ  અલગ  રાખવાનો  રહશેે.  અને  તે  અકાદમીના 
  અિધકારી કે તેમના પ્રિતિનિધ  ારા તપાસણીન ેઆધીન રહશેે.  
૨૪.   િબલો રજૂ કરતી વખતે – (૧) સં થાનો ફોવર્િડર્ંગ લેટર (૨) અકાદમીનો મજૂંરી પત્ર (૩) િનમતં્રણ કાડર્- 
  પ્રમાણપત્રની નકલ અને પ્રમાણપત્ર આપેલ  યિક્તઓની યાદી (૪) કાયર્ક્રમના ફોટોગ્રાફ અને વીિડયો 
  સીડી (૫) કાયર્ક્રમનો ટૂંકો અહવેાલ (૬) ખચર્ના િબલોની સમરી (૭) સમરી મજુબના ંતમામ િબલોની 
  નકલ પર સં થાના વડાના સહી-િસક્કા કરીને િબલો  . ૫૦૦/-થી વધારે રકમના   હોય તેની પાછળ  
       આ  ખચર્  ત્રણ  પધાર્ મક  ભાવ  મેળવી  કરવામા ં આવેલ  છે  તે  અંગેના ં પ્રમાણપત્ર  રાખ્યા ં છે  અને 
  અકાદમીમા ં તેની  ઝેરોક્ષ  નકલ  રજૂ  કરેલ  છે,  તે  અંગેનુ ં પણ  એક  પ્રમાણપત્ર  અલગથી  લેટરપેડ 
  પર આપવાનુ ંરહશેે. (૮) ચાટર્ડર્ એકાઉ ટ ટનુ ંયિુટલાઈઝેશન સિટર્િફકેટ રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 
૨૫.   મજૂંર કરવામા ંઆવેલ કાયર્ક્રમ નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ દરિમયાન યોજવાનો રહશેે. 
૨૬.   આિથર્ક અનદુાન   હતેસુર આપવામા ંઆ યુ ંછે તે હતેસુર અનદુાનની રકમ વાપરવાની રહશેે.  
૨૭.   અકાદમીના  ખુપ  ‘શ દ ૃ ટ’ ુ ંલવાજમ સં થાએ ન ભ  ુહોય તો એ ભરવા ુ ંરહશે. 
૨૮.   ઉપરોક્ત  શરતો  અને  િનયમો  સં થાને  મા ય  હોય  તો  જ  પિરસવંાદનુ ં આયોજન  કરવાની  મજૂંરી    
  આપવામા ંઆવશે.   તે સં થાએ ઉક્ત િનયમો અને શરતોનુ ંચ ૂ તપણે પાલન કરવાનુ ંરહશે.ે   
 
 
                   
 


