
રા ય તરીય તાલીમ વકશોપનુ ં
આયોજન

ICSF ટ 



ઉ ે ય

એસએસએફ સમુદાયોની નીિત, કાયદા, વન 
અને આ િવકા સાથે સંબંિધત મુ ાઓ પર 
વાટાઘાટો કરવા માટ ે ફશવકર સં થાઓ, 
સીએસઓ અન ે સમુદાય-આધા રત 
સં થાઓની મતા વધારવા માટે



• પસંદ કરેલા શહેરો/ક બાઓમા ંએક દવસીય મતા િનમાણ કાય મ 
• તમારા રા યમાંથી ઓછામાં ઓછા 10 સહભાગીઓ પસંદ કરો (તમામ વય જૂથોમાં પુ ષો 

અને ીઓની સમાન સં યા).
• ચેકિલ ટ: 
• a. એસએસએફ માગદ શકા પર "રા ય ક ાની તાલીમ વકશોપ" શીષક સાથે બેનર. અં ે માં 

કે ાદેિશક ભાષામાં. 
• b. બેજેસ, નેમ લેટો, ટેશનરી વ તુઓ, ફાઇલો/bagsઓ
• સી. હોલ િવથ એલસીડી ોજે ટર અને ઓ ડયો િસ ટમ (માઇ સ)
• ડી. ફોટો ાફર (ઘટનાના દ તાવે કરણ માટ)ે
• e. બપોરનંુ ભોજન અને ચા/કોફી સાથે



બેનર ન નૂો

રા ય ક ાની તાલીમ વકશોપ પર 
એસએસએફ માગદ શકાઓ

થળનંુ નામ, શહેર/નગર, રા ય, ભારત
િતિથ



ન નૂા કાય મ

10:30 AM- 11:00 AM- રિજ ેશન
સવારે 11.00 થી 11:30 – ઉદઘાટન સ  અને વકશોપનંુ િવહંગાવલોકન
11.30 થી 01:00 – સ  1 
01:00 PM- 02:00 PM- લંચ
02:00 PM- 03:30 PM- સ  2
03:30 PM- 04:15 PM- વૃિ /ચચા
04:15 PM- 04:30 PM- સમાપન સ  / આભાર મત
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આઇસીએસએફ પો ટ વકશોપ સાથે શેર 
કરવાના દ તાવેજોની યાદ

• ર ેશન શીટ
• સહભાગીઓ તરફથી િતસાદ ફોમ
• કાય મ પ ક
• ફોટાઓ અને િવ ડયો િ લ સ
• નેરે ટવ રપોટ- 1000 શ દોનો વકશોપ રપોટ (અં ે  અથવા ાદેિશક ભાષામા)ં
• હોલ, ોજે ટર, ફોટો ાફર, ટેશનરી, થાિનક મુસાફરી, ખોરાક વગેરેનો નાણાકીય 

અહેવાલ



તમામ ટીઓટી ેઝ ટેશ સ અને સંસાધન સામ ી અહ  
ઉપલ ધ છેઃ

https://www.icsf.net/resources/tot-ssf-guidelines-
india-2022/



બ ટ ઉપલ ધતા
હ સ

િત વકશોપ ઉપલ ધતા ( .)
હ સ

િત વકશોપ ઉપલ ધતા ( .)

1પ રવહન 20500
2ખોરાક 9840
3સગવડ 8200
4 િત ડાયેમ 4100

5
હોલ, ફોટો ાફી, ઓ ડઓ િસ ટમ, ોજે ટર, 
િ ટંગ, ઇમેઇલ ચાજ 9000

6
બેનર, બે સ, બેજેસ, ટેશનરી, હાઇટ બોડ, 
િ લપચા સ, રાઇ ટંગ પે સ, પેન 3360
કુલ

55000



જુરાત

 દશ

પિ મ બગંાળ

કરળ

મહારા

તિમલના ુ 

ઓ ડશા

ગોવા

તિમલના ુworld. kgm

યારે ? 



•૨૦ ઓ ટોબર ૨૦૨૨ થી ૩૦ નવે બર ૨૦૨૨ ની વ ચ ે
કોઈ પણ દવસ.

•તારીખ, થળ, સહભાગીઓની યાદી ઇવે ટની તારીખના 
ઓછામાં ઓછા એક અઠવા ડયા પહેલાં આઇસીએસએફને 
ઉપલ ધ કરાવવી આવ યક છે.

યા?ં 



રા ય થળ િતિથ ઇન-ચાજ

આં  દેશ િવશાખાપ ટનમ અ લી દાસુ
ગોવા ઓલેિ સયો િસમોસ/ સ રતા ફનાિ ડઝ

ગુજરાત ભ ચ 30-10-2022 એમએસએચ શેખ, ભરત પટેલ, 
ઉ માનગની શેરાસીયા

કેરળ જે સન પોલાિયલ , એજે િવજયન, 
એ ટો ઇિલયાસ

મહારા મંુબઈ િલયો કોલાસો, પીએસ અનંથન

ઓ ડશા
તિમલનાડુ ચે નાઈ સીઆરસી, પૂ  કુમાર
પિ ચમ બંગાળ કોલક ા દપ ચેટ , દેબાિસસ યામલ, િશ પા 

નંદી




