KAMDHENU UNIVERSITY
FORM-1
Application for granting permission to attend National or International Seminar / Workshop /
Symposium / Conference / Visit / Group or Review Meeting / Training Programme, Winter or
Summer School etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Name & Designation
Official Address
Date of Birth
Qualification (Field of Specialization)
Present Responsibility
Title of the paper accepted for oral
presentation
NOC from Co-Author(s)
Title of the Programme
Venue of the Programme
Schedule of the Programme
Journey details (to-&-fro)
Mode of travel
Justification of the proposal
Number of Programmes attended during
current year
Number of Programmes attended during last
calendar year
Anticipated expenditure for Registration
TA/DA
Budget Head for expenditure to be debited

16.
17.
18.
Note
1) Enclose A) Information Brochure / Acceptance / Nomination received from the Organizers of the
Programme etc. B) NOC from Co-Authors.
2) After completion of National or International Seminar / Workshop / Symposium / Conference / Visit /
Group or Review Meeting / Training Programme, Winter or Summer School etc., applicant has to do a
presentation and impart knowledge of the related Programme to the concerned faculty.

SIGNATURE OF THE APPLICANT
Recommendation of the Head of Department
No.
Date :
HEAD OF DEPARTMENT
Recommendation of the Dean
No.
Date :
DEAN
FOR OFFICE USE ONLY
Verification by DoR Staff : Yes / No
Recommendation of the DR
No.
Date :
DR, KU, GANDHINAGAR

KAMDHENU UNIVERSITY
FORM-2
કોન્ફરન્સ / સીમ્પોઝીયમ / સેમીનાર / વકક શોપ / અન્ય કામગીરી માટેની મંજૂરી દરખાસ્ત ચકાસણી
કયાક અંગેન ં પ્રમાણપત્ર.
૧.

વૈજ્ઞાનનક/અનધકારી/ કમડચારીનુ ાં નામ

૨.

હોદ્દો

૩.

નવભાગ

૪.

આ અગાઉ કેટલા કોન્ફરન્સ / સીમ્પોઝીર્મ / સેમીનાર / વકડ શોપ
અટેન્ર્ કરે લ છે ?

૫.

ચાલુ વર્ડમાાં કેટલા કોન્ફરન્સ / સીમ્પોઝીર્મ / સેમીનાર /
વકડ શોપ અટેન્ર્ કરે લ છે ?

૬.

પેપર સ્વીકૃત થર્ેલ છે ?
(સ્વીકૃતી પત્રની નકલ સામેલ રાખવી)

૭.

સ્વીકૃત પત્રનુ ાં એબસ્રેક્ટ તથા ફુલ પેપરની નકલ સામેલ છે ?
(નકલ સામેલ કરવી)

૮.

ખચડ અંગેની જોગવાઇ કર્ા બજેટ હેર્માાં થર્ેલ છે ?

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે ઉપર મુજબ સઘળી બાબતો કચેરી રે કર્ડ સાથે
સરખાવતા બરાબર માલુમ પર્ેલ છે , અને અરજી સાથે જરૂરી બધા જ બબર્ાણ કરવામાાં આવેલ છે .
અપુરતા બબર્ાણવાળી અરજી પર કાર્ડવાહી નહી થાર્ તે અંગેની જાણકારી વૈજ્ઞાનનક/અનધકારી/
કમડચારીને કરવામાાં આવેલ છે . તેમજ તાલીમાથી હસ્તકના ચાર્જની ર્ોગ્ર્ વ્ર્વસ્થા કરવામાાં આવેલ
છે , જેની સઘળી જવાબદારી નીચે સહી કરનારની છે .
તારીખ :
કચેરીના વડાની સહી / સસક્કા

